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A Fővárosi Törvényszék a 01-02-0008972. sorszám alatt nyilvántartásba vett IEEE HS –
Villamosmérnökök Országos Egyesülete változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi
V É G Z É S T
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-02-0008972. sorszám alatt nyilvántartásba vett IEEE
HS – Villamosmérnökök Országos Egyesülete elnevezésű civil szervezetre vonatkozóan, az
alábbi változások nyilvántartásba történő bejegyzését.
1./ A civil szervezet (egyesület) neve módosult.
Törölve:
IEEE HS – Villamosmérnökök Országos Egyesülete
Bejegyezve:
IEEE HS Villamosmérnökök Magyarországi
Egyesülete
2./ A civil szervezet (egyesület) rövidített neve módosult.
Törölve:
IEEE-HS
Bejegyezve:
IEEE HS VME
3./ A civil szervezet (egyesület) létesítő okirata (alapszabálya) módosult.
Törölve:
2016. október 05.
Bejegyezve:
2017. március 23.
Egyebekben a nyilvántartást vezető bíróság a 2017. március 23-i keletű alapszabály
módosításban foglaltakat tudomásul veszi.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az (általános) egyesület, a polgárőr szervezet, és nemzetiségi egyesület - ide értve az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetséget is, - az
alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület nyilvántartásba vételi,
változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét
elrendelő végzés vonatkozásában, 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 szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert
a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.
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A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.
A bíróság az egyesület és sportegyesület nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési
kérelmének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését
jogszabályban meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
A bíróság tájékoztatja a felet/feleket, hogy az országos névjegyzék a www.birosag.hu
weboldalon, a civil szervezetek kereső felületen, a civil szervezetekre vonatkozó határozatok
és bírósági közlemények közzététele link alatt érhető el.
INDOKOLÁS
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 4. § (1) bekezdése
szerinti - a nyilvántartást vezető bíróság (a továbbiakban: bíróság) 12.Pk.61.024/1999/30. sz.,
jogerős végzése alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint működő, kérelmező civil szervezet (a
továbbiakban: kérelmező) a bírósághoz 2017. május 18. napján érkezett, a bíróságnál 35.
sorszám alatt lajstromozott beadványában kérelmet terjesztett elő a civil szervezet
nyilvántartási adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.
A bíróság az általa lefolytatott nemperes eljárás részeként megállapította, hogy a
kérelmezőnek a civil szervezet nyilvántartási adataiban bekövetkezett változások
nyilvántartásba vételére irányuló, a bíróságnál 35. sorszám alatt lajstromozott kérelme,
valamint a kérelemhez csatolt mellékletek megfelelnek a kérelem benyújtásakor hatályos,
vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak.
Mindezekre tekintettel a bíróság a kérelmező változás bejegyzés iránti kérelme tárgyában a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b) pontja alapján, - e körben
figyelemmel a Cnytv. 37. §-ában foglaltakra is, - a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
Egyúttal a bíróság általánosságban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az egyesület
nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő változást a létesítő okirat módosítását, illetve az adat
változását eredményező eredményező, a civil szervezet arra jogosult szerve határozatának
elfogadását követő hatvan napon belül kell a kérelmezőnek a bírósághoz bejelentenie [Cnytv.
37. § (1) bek.].
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A bíróság felhívja továbbá a kérelmező figyelmét arra, amennyiben a változásbejegyzési
kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet, alapítvány esetében az alapító (alapítók),
elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10 000
forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az
alapítót, több alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen. [Cnytv. 37. § (2) bek.].
A bíróság a jelen végzését a kérelmező részére, jogi képviselője, meghatalmazottja útján
kézbesíteni rendeli.
A végzéssel szembeni fellebbezési jog kizártsága a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról, a perindítás
feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2017. július 04.
dr. Csiki Gábor s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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