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A Nyíregyházi Törvényszék a Dr. Csáky Zsolt 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fszt. 

1. szám alatti székhelyű ügyvéd által képviselt Együtt Egymásért Kelet-

Magyarországon Egyesület (4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 33. IV/14. szám alatti 

székhelyű, 2402. szám alatt nyilvántartásba vett) civil szervezet kérelmezőnek 

változásbejegyzés iránti ügyében meghozta a következő 

 

V É G Z É S T 

 

A bíróság a 2021. február 18. napján 85. sorszám alatt bejelentett változást t u d o m á s u l  

v e s z i .  

 

Elrendeli a civil szervezetek nyilvántartásába 2402. sorszám alatt bejegyzett adatokban 

az alábbi változások átvezetését, a korábbi adatok egyidejű törlése mellett: 

 

I. Az egyesület képviselőjének újraválasztása, lakcímének változása: 

 

név:      Stankóczi László 

anyja neve:     Pintér Katalin 

lakcíme:     4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán utca 41. 

megbízás megszűnésének időpontja: 2026. február 13. 

 

Adatai egyebekben változatlanok. 

 

II. Az alapszabály módosításának időpontja:  2021. február 13. 

 

III. A székhely módosítása:  4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán utca 41. 

 

A bíróság a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzését továbbítja az Országos 

Bírósági Hivatalnak az országos névjegyzék útján történő közzététel céljából. 

 

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 civil szervezet – jogi képviselője útján – 2021. február 18. napján 85. sorszám alatt 

változásbejegyzési eljárásra vonatkozó kérelmet terjesztett elő. A változás-bejegyzés 

iránti kérelem abban állt, hogy bejelentették a civil szervezet képviselőjének 

újraválasztását, lakcímének változását, a székhely módosítását, és az alapszabály 

módosítását. 

A bíróság a szervezet által előterjesztett kérelem és az ahhoz csatolt iratok alapján 

megállapította, hogy az egyesület változásbejegyzés iránti kérelme tartalmazza a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) 23. §-ában meghatározott adatokat, és a kérelmező 

csatolta a változásbejegyzési kérelemmel érintett, Cet. 24. §-a szerinti okiratokat.  

Az irányadó bírósági gyakorlatra figyelemmel a kérelemhez csatolt iratokból 

megállapítható, hogy a változás-bejelentést a Cet. 37. § (1) bekezdésében foglalt 

határidőn belül az egyesület képviseletére jogosult személy tette, s a bejegyzés alapjául 

szolgáló határozatot a szervezet megfelelő szerve hozta meg (BH. 1992.493.). 

A székhelyhasználattal kapcsolatban az ingatlan mindkét tulajdonosa nyilatkozott, a 

székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot mindkét tulajdonos kitöltötte és aláírta. 

A törvényszék mindezekre tekintettel a bejelentett változást tudomásul vette, és a Cet. 37. 

§ (1) bekezdése szerint alkalmazandó 30. § (1) bekezdés alapján elrendelte a változás 

bírósági nyilvántartáson történő átvezetését. 

A bíróság a Cet. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett a végzés Országos Bírósági 

Hivatal részére közzététel céljából történő megküldéséről. 

A jogorvoslati rendelkezés a Cet. 46/A. § (1) -(2) bekezdésén alapul. 

 

Nyíregyháza, 2021. március 8. napján 

 
        Dr. Bódor Tímea sk. 
        bírósági titkár 

ZÁRADÉK 

 

A bíróság megállapítja, hogy jelen, 22.Pk.60.113/2004/86. számú végzés 2021. március 

8. napján jogerőre emelkedett. 

 

Nyíregyháza, 2021. március 8. napján 

 

 

        Dr. Bódor Tímea sk. 
        bírósági titkár  
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