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V É G Z É S 

 

A Szombathelyi Törvényszék elrendeli az GesztenyeKék Természetbarát Egyesület - mint civil 

szervezet - új székhelye, képviselője új adatai és az alapszabály módosítása időpontjának bírósági 

nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal: 

 

A civil szervezet új székhelye: 

 

9730 Kőszeg, Zrínyi Miklós utca 8. 1. 

 

A civil szervezet képviselője: 

 

Márton László Krisztián - elnök 

megbízás időtartama: 4 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. augusztus 31. 

 

Kalmár Tamás László - alelnök 

megbízás időtartama: 4 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. augusztus 31. 

 

Lengyel Szilvia - titkár 

megbízás időtartama: 4 év 

megbízás megszűnésének időpontja: 2025. augusztus 31. 

 

A civil szervezet alapszabálya módosításának időpontja: 2021. június 19. 

 

Utasítja a nyilvántartáskezelőt, hogy az adatváltozásokat a végzés jogerőre emelkedését követően az 

OBH számítógépes nyilvántartásán vezesse át. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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 

civil szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a civil szervezet székhelye szerinti illet-

ékes törvényszék előtt.  

 

A per megindításának a változás bejegyző végzés Országos Bírósági Hivatal www.birosag.hu 

honlapján az országos névjegyzékben való közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Vas Megyei Bíróság a 2010. május 10. napján kelt Pk.60.020/2010/4. Számú végzésével vette 

nyilvántartásba a GesztenyeKék Természetbarát Egyesületet. 

 

A kérelmező a bíróságra 2021. augusztus 9. napján érkezett, majd hiánypótlást követően 2021. 

szeptember 23. napján kiegészített kérelmében kérte a civil szervezet új székhelye, képviselője új 
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adatai és az alapszabálya módosítása időpontjának bírósági nyilvántartásba vételét. A kérelméhez 

csatolta a 2021. június 19. napján tartott közgyűlés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét, a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, az új székhely használati jogcíméül szolgáló nyilatkozatot. 

 

A kérelem alapos. 

 

A törvényszék megállapította, hogy a kérelem és a módosított alapszabály megfelel a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§ - 3:87.§-ainak, annak 3:4.§ (2) bekezdésében 

foglaltak figyelembe vételével, valamint a 11/2012. (II.29.) KIM rendelet rendelkezéseinek, ezért a 

civil szervezet új székhelyét, képviselője új adatait és az alapszabálya módosításának időpontját, - 

figyelemmel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.§ előírásaira - a rendelkező részben írtak 

szerint nyilvántartásba vette. 

 

A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdés zárja ki.     

 

 

Szombathely, 2021. szeptember 28. 

                                                                                                                 Dr. Tauber Ákos 

                                   bírósági titkár 
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