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Végzés
A Balassagyarmati Törvényszék elrendeli a Bűnmegelőzéssel a Biztonságos és Élhető Városokért
Magyarországi Egyesület (2610 Nőtincs, Diófa utca 66.) nyilvántartásba vételét a következő
adatokkal:
Nyilvántartási szám: 2108
Az egyesület formája: egyesület
A civil szervezet neve: Bűnmegelőzéssel a Biztonságos és Élhető Városokért Magyarországi
Egyesület
A civil szervezet rövidített neve: Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület (BEVE)
A civil szervezet idegen nyelvű elnevezése: A civil szervezet székhelye: 2610 Nőtincs, Diófa utca 66.
A civil szervezet képviselőjének nee és adatai:
Dallos Endre
Lakcíme: 1164 Budapest, Cukornád utca 43.
Anyja neve: Dorner Edit
Állampogársága: magyar
Sportegyesületben betöltött tisztsége: elnök
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A képviselő megbízásának időtartama: határozott, 5év
A megbízás megszűnésének időpontja: 2023. május 18.
Adóazonosító jele: 8360103577
A civil szervezet célja: a.) Az egyesület általános célkitűzése a közrend, a közbiztonság, illetve a
vagyonbiztonság érdekében végzett bűn- és balaset megelőzési, környezetvédelmi, gyermek- és
ifjúságvégelmi, oktatási, kutatási, valamint tájékoztatási tevékenység végzése, szakmai
tanácsadás nyújtása, a biztonságos és élhető városok és települések kialakításának elősegítése.
b.) Az Egyesület speciális célkitűzése a társadalom tagjainak védelme az áldozattá és
bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében, azon belül is azon bűncselekményekre fókuszálva,
amelyek az építészeti, településfejlesztési, táj- és kertépítési, forgalomtechnikai, fénytechnikai,
pszichológiai és kummunikaciós prevenciós módszereket, illetve az épített környezet utólagos
átalakítása, valamint az építendő tudatos tervezése és kialakítása révén csökkenthetők vagy
megszüntethetők ( a továbbiakban: építészeti bűnmegelőzés).
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c.) Fenti célok megvalósítása során az Egyesület a bűnalkalmak, az áldozattá és elkövetővé válás
kockázatának csökkentését tűzte ki alapvető feladatául.
d.) Az egyesület céljai tekintetében alkalmazza és fejleszti az állam és jogtudományok, a
kriminológia, a pszichológia, a szociológia, a biztonsággal foglalkozó műszaki,
biztonságtechnikai, valamint az építészet és más társadalom- és természettudományok
bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretanyagát, eredményeit, kiemelt figyelemmel, az építészeti
eszközökkel megvalósuló bűnmegelőzési tudásanyagra (továbbiakban: építészeti bűnmegelőzési
tudásanyaga). Az tudásanyag karbantartásával és hangsúlyosabb megjelenítésével lehetőség
nyílik arra, hogy a jövő építészmérnökei, illetve a kivitelezői az esztétikai és funkcionalitásra
irányuló igények mellett a prevenciós szempontokra is figyelemmel legyenek.
e.) Az Egyesület tevékenysége keretében felkutatja és megszólítja azon elméleti kutatókat, és
gyakorlati szakembereket (pl. pedagógusok, jogászok, renedvédelmi szervek alkalmazottai), akik
a bűnmegelőzés, különösen, de nem kizárólagosan az építészeti bűnmegelőzés fejlesztéséhez,
kialakításához, továbbfejlesztéséhez megfelelő ismeretekkel és elhivatottsággal rendelkeznek,
továbbá támogatja a bűnmegelőzés, különösen az építészeti bűnmegelőzés fejlesztését,
tudásanyagának publikálását és az egész társadalom számára történő hozzáférhetővé tételét.
f.) Az Egyesület további célja a rendőri és más rendvédelmi szervekkel kapcsolatos
bűnmegelőzési feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a hatóságok közötti bizalom
és együttműköség erősítése.
A civil szervezet elsődleges cél szerinti besorolása: Kutatási tevékenység
Az alapszabály kelte: 2018. május 18.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon
kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per
megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon
belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
I n d o k o l á s:
A Bűnmegelőzéssel a Biztonságos és Élhető Városokért Magyarországi Egyesület képviselője nyilvántartásba vételi kérelmének korábban, Pk.60.009/2018/4. számú jogerős végzéssel történő
elutasítását követően - 2018. május 31. napján beérkezett kérelmében kezdeményezte a civil
szervezet nyilvántartásba vételét a Balassagyarmati Törvényszéken.
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A Balassagyarmati Törvényszék hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt tekintettel arra, hogy a
kérelem nem felelt meg a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv.) szabályozott jogszabályi
követelményeknek. A kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.
A Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve történő visszautasításának nincs helye, és nem kell a
kérelmezőt a hiányok pótlására felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének
eleget tett, a bíróság a szervezetet legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon
belül nyilvántartásba veszi.
A törvényszék megvizsgálva az iratokat megállapította, hogy az egyesület alapszabálya megfelel
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvényben foglalt rendelkezéseknek, továbbá a kérelmező által benyújtott kérelem és mellékletei
megfelelnek Cnytv-ben foglalt, nyilvántartásba vételi követelményeknek. Mindezek alapján a
törvényszék a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
A végzéssel szembeni fellebbezés kizárása, illetve a végzéssel szembeni perindítás joga a Cnytv.
46/A. § (1)-(2) bekezdésén alapul.
Balassagyarmat, 2018. augusztus 13.
Dr. Fabók Katalin sk.
törvényszéki titkár
A kiadmány hiteléül:
tisztviselő

