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A törvénys zék a Szabó Ügyvédi Iroda (képviseli: dr. Szabó Tamás ügyvéd - 25IO Dorog, Maria
u. 9.IlI.) által képviselt Yaszary Kolos Kőrhaz alapítő (2500 Esáergom, Petőfi Sándor utqa
26-28., képviseli: Dr. Kanász Gábor kőrhazi főígazgatő önállóan) áItaI a|apitott ,,Yaszary
Kolos Bíboros Kórházalapító Emlékezetére Közhasznú Alapítvány''' latinul: 

"Inmemoriam fundatoris nosocomii cardinalis Kolos Yaszary,,, rövidített neve: ,,Vaszary
Kolos Alapítvány'' (székhelye: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26.28.) mint közhasznú
jogállású szervezet közhasznú szewezeti jogállásrának az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20II, évi
CLXXV. tv. (Ectv.) szerinti megállapítása iránt kezdeményezett nemperes eljárásban meghozta
a következő

végzést:

A bíróság megállapítja, hogy azEctv, rendelkezései alapján az a|apitvány jogállása: közhasznú
szervezet.

Az Ectv. szerinti közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: a kozhasznúsági
nyilvántartásba vételt elrendelő v égzés j ogerőre emelkedésének napj a

Az a|apítv ány közhasznú tevékenysé gei :

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, győgyítő és egészségügyi rehabilitációs
tevékenység'
. tudományos tevékenység, kutatás,
- kulturális örökség megóvása, a kulturális tirökség védelme,
- természetvédelem, ktirnyezefvédelem,
. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
. közrend védelme.

Az Ectv. 34. $ (1) a.) alapjan fenti közhasznú tevékenységeket az a|éhbí közfeladatokhoz
kapcsolódó anvégzi és e közfeladatok teljesítését az aIábbí jogszabályhelyek írják elő:

- a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, népegészségügyi
tevékenységz az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer:
egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs
szo|gáltatások, egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások (az egészségügyről szóló
CLIV. tiirvény 144. $ (1) és (2) bekezdés, 35. s (1) és (2) bekezdés és a 2011. évi"
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairő| 23. $ (5) 9.)
- tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás fejlesztésről és

a technológiai innovációról5. s (3) bekezdés)'
- a kiemelt kulturális öriikség védelme (2011. évi CLXXXIX. tiirvény Magyarország helyi
önkormányzatairő| 23. $ (5) 17.)'
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. kulturális örökség védelme (a kulturális tirökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény 5.$ (1) bekezdés)'
. 

^ 
nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetíjvé tétele (a kulturális örökség

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/8. s (3) bekezdés)'
- az épitett környezet alakítása és védelme (1997. évi LXXVIII. törvény az épített
kiiÍnyezet alakításáról és védelméről 57lA. $ (2) bekezdés)'
- helyi környezet és természetvédelem (20|1. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairő| 13. $ (1) 11.' 19.)'
- hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása (2011. évi

CLxxxIx. törvény Magyarország helyi iinkormányzatairő| 13. s (1) 10.)'
. a helyi közbiztonságga| kapcsolatos iinkormányzati feladatok, a katasztrófákra ttirténő

felkészülés, a katasztrőfák elleni védekezés a helyreállítás, újjáépítés feladataiban,
valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet
veszé|yeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, kiivetkezményeinek
felszámolásában (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi iinkormányzatairól
17. $ (1) és a 2011. éviCXXXVIil. törvény a katasztrófavédelemről és ahozzákapcsolódó
egy€s tiirvények módosításáről.2. $ (1) bekezdés).

Az a|apító okirat 2OI3. évi V. törvénynek megfelelo módosításokka1 egységes szerkezetbe

foglalt szövegének kelte: 20|4. október 08.

A bíróság avégzés egy-egy hiteles kiadmányát megküidi jogi képvise1ője útján az alapítőnak, a

Komárom-Esztergom Megyei Főügyészségnek és az alapítvány kuratóriumi elnökének, mint

képviselőnek.

A végzéssel szemben a kézbesítést követő 15 (tizenöt) napon belül az alapító és az ügyészség

részérőI fellebbezésnek van helye, melyet a Tatabányai Törvényszéknél kell benffitani
írásban, 3 (három) példanyban, a Győri Ítélőtáblához mint másodfokú bírósághoz címezve'

Indokolás:

Az A\apító - jogi képviselője útján - kérelmezte az Ectv. szerinti közhasznú jogállás

nyilvántartásba uéiegyiesat' amelynek okán az alapíto okiratot az F'ctv. 31-50.$.-okban

rögzitett közhasznú szervezetekre vonatkoző, akizbasznú jogállás megszerzésének feltételeit

taia|maző rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalta. Mindezek alapján kérte a
kozhasznujogállás megszerzése tényének nyilvántartáson történő átvezetését. A kérelemhez

csatolta a torvényben előír1 iratmellékleteket.

A változásbejegyzés iránti kérelem helytálló.

Az A\apíto okirat módosítására a Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013. évi V. törvény .(a

továbbiakban: Ptk.) 3:378-3:404.$-a . ide ér1ve a Ptk. ,,Jogi szeméIy á|talános szabályai''-t

rendező 3:1-3.48.$-ait - bekezdése alapján került sor. A módosítással egységes szerkezetbe

foglalt Alapító okiratot becsatolták, melynek hatályos tartaIméú. a civil szervezetek bírósági

nyiluántu'te'a,o| és az ezzel osszefuggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Cn1.tv.) 38. s. (2) bekezdése szerint tanúsították.
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A törvényszék a Cnytv. 38. $. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az 5.$.-ban adott
felhatalmazás alapján alka|mazartdó Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) 215. $.-ban foglaltak szerint tett eleget.

A végzés részletes indokolását a bíróság a Cnytv. 5. $. (1) bekezdése alapján a Polgári
perrendtartásról szóló 1952, évi III. törvény (a továbbiakban: Pp,) 22I, $. (3) bekezdésére
figyelemmel- mellőzi.

Tatabúnya,2014. év október hó 27. napján

A kiadmány hiteléül:
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