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A Miskolci Törvényszék a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség (7100 Szekszárd,
Keselyűsi  u.  3.  szám  alatti  székhelyű)  civil  szervezet  nyilvántartott  adataiban
bekövetkezett  változás nyilvántartásba  vétele  iránt  indított  nemperes  eljárásban
meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A  Miskolci  Törvényszék  elrendeli a 05-02-0064071 szám alatt  bírósági
nyilvántartásba  vett  Magyar  Gyorsulási  Sportági  Szövetség (7100  Szekszárd,
Keselyűsi  u.  3.  szám  alatti  székhelyű)  civil  szervezetre  vonatkozóan  az  alábbi
változások nyilvántartásba vételét:

A civil szervezet székhelye megváltozott:

            a.) régi székhely:                     7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 3. szám 

            b.) új székhely:                       1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 1/103. szám

A  törvényszék  elrendeli a  civil  szervezet  2015.  év  december  hó  05.  napján
módosított alapszabálya nyilvántartásba vételét.

A  végzés  jogerőre  emelkedését  követően  értesíti  az  Országos  Bírósági  Hivatalt  a  civil
szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról/változásokról.                    

Tájékoztatja  a  civil  szervezetet,  hogy  a  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett  változást
hatvan  napon  belül köteles  a  törvényszéknek  bejelenteni  változásbejegyzési  kérelem
formájában.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül a Debreceni Ítélőtáblához címzett,
de a Miskolci Törvényszéknél benyújtható fellebbezésnek van helye. Az elektronikus eljárásra
kötelezett, vagy azt választó fél a fellebbezését kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő az
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. Egyéb esetben a fellebbezést írásban, három
egyező példányban kell benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező.
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I n d o k o l á s :

A  civil  szervezet  képviselője  változásbejegyzés  iránti  kérelmet  terjesztett  elő,
melyhez  csatolta  a  közgyűlés  üléséről  készült  jegyzőkönyvet,  jelenléti  ívet,  a
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  létesítő  okiratot,  valamint  a
székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot.

A  törvényszék  megállapította,  hogy  a  kérelmet  az  arra  jogosult  személy,  a
jogszabályban  írtaknak  megfelelően  terjesztette  elő,  a  közgyűlés  a  változásról  az
alapszabályi  előírásoknak  megfelelően  döntött,  ezért  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény  37.  §  (1)  bekezdése  alapján  alkalmazott  30.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel
határozott a változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetéséről.

A végzés elleni fellebbezési jog a civil törvény 5. § (1) bekezdésén alkalmazandó Pp.
233. § (1) bekezdésén, míg a kötelező jogi képviseletről szóló tájékoztatás a Pp. 73/A.
§ (1) bekezdésének a) pontján alapul.

Miskolc, 2016. évi január hó 27. napján

  dr. Berecz Péter s. k. 
    törvényszéki titkár

A kiadmány hiteléül:
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