
Veszprémi Törvényszék
8.Pk.60.249/1994/26.

A Veszprémi Törvényszék a dr. Kaszás Tibor ügyvéd (8300 Tapolca, Keszthelyi út 9.) által
képviselt Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület (megyei nyilvántartási szám: 19-
02-0001217)  adataiban  bekövetkezett  változások  bírósági  nyilvántartásba  vétele  iránt
folyamatban lévő ügyében meghozta a következő

v é g z é s t:

A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy az egyesület 

rövidített neve:Arany Horog HE – bejegyezve 

székhelye: 8252 Balatonszepezd, Csokonai u. 2. - módosítva 

célja: „1.  az  egészséges  életmódra  nevelés,  a  szabadidő  kulturált  eltöltésének
biztosítása, 
2.  a  horgászat,  a  versenyhorgászat,  a  horgász  sport  népszerűsítése  és
fejlesztése, 
3.  az egyesületi  tagság horgászérdekeinek képviselete  és védelme,  kedvező
horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése, 
4. a tagság horgászathoz szükséges okmányokkal való ellátása, 
5. a horgászoknak a horgászerkölcs és etika írott és íratlan szabályaival való
megismertetése, azok betartására és betartatására való nevelése, 
6. a természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág,
valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékeny fellépés a károkozókkal
szemben, 
7.  a  fiatalok  bevonása  a  horgászsportba,  a  természet,  a  vízparti  környezet
védelmére  való  nevelésük,  a  gyermek  és  ifjúsági  korú  horgászok  oktatása
révén a horgász és a versenysport utánpótlás nevelése, 
8.  a  horgászattal  összefüggő  szakismeretek  gyarapítása,  a  rendszeres
egyesületi élethez szükséges feltételek biztosítása, 
9.  annak elősegítése,  hogy tagjai  a  horgászattal  összefüggő jogszabályokat,
egyéb  rendelkezéseket,  a  horgászrend  szabályait  megismerjék,  betartsák  és
betartassák, 
10. saját szabályzatainak betartásával és betartatásával segíti a jogszabály és
horgászrend  ellenes  cselekmények  megelőzését,  valamint  a  vizek  és  a
természet tisztaságának védelmét, 
11. a helyi önkormányzattal együttműködve közreműködik a helyi turizmus és
a horgászturizmus fejlesztésében” – bejegyezve

alapszabálya módosításának időpontja: 2016. december 17.
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Egyebekben  a  törvényszék  az  egyesület  2015.  november  28.,  2016.  február  20.  és  2016.
december 17. napján megtartott közgyűléseinek határozatait – mellyel többek között elnökségi
és felügyelő bizottsági tagok választására került  sor –, valamint az alapszabálynak a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelő módosítását 

t u d o m á s u l  v e s z i,

és azt az egyesület iratanyagánál elhelyezi.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.  A bíróság egyidejűleg  intézkedik a végzésnek az
országos névjegyzék útján való közzététele iránt.

I n d o k o l á s

Az  egyesület a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdésében foglalt
kötelezettsége alapján  bejelentette és okirattal igazolta, hogy az egyesület nyilvántartási
adataiban változás következett be.  A változás  az  egyesület  rövidített  nevét,  székhelyét  és  a
létesítő  okirat  módosítását  érintette,  valamint  elnökségi  és  felügyelő  bizottsági  tagok
választására került sor.

Előbbiekkel  összefüggésben  a  szervezet  felülvizsgálva  az  alapszabály  rendelkezéseit,
hozzáigazította azt a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseihez az új Ptk. hatálybalépésével
összefüggő  átmeneti  és  felhatalmazó  rendelkezésekről  szóló  2013.  évi  CLXXVII.  törvény
(Ptké.) 11. §-a alapján.

A bíróság  a  2016.  június  2.  napján  kelt,  8.Pk.60.249/1994/17.  számú korábbi  végzésével a
módosított  adatokat  a  Ptk.  3:13.  §  (1)  bekezdés  szerint  nyilvántartásba  vette.  Az  elsőfokú
végzést azonban Győri Ítélőtábla a  Pkf.III.25.770/2016/3. sorszámú, 2016. október 12. napján
kelt  határozatával  hatályon  kívül  helyezte  és  az  elsőfokú  bíróságot  új  határozat  hozatalára
utasította.  A  törvényszék  a  másodfokú  határozatban  foglaltak  alapján  a  megismétlendő
eljárásban hiánypótlást rendelt el.

A bíróság a most benyújtott okiratok és a Cnytv. 38. §-a, 63. és 67. §-ai, valamint az új Ptk-nak a
jogi személy általános szabályai című első része és az egyesületre vonatkozó második része
alapján azt vizsgálta,  hogy az alapszabály,  illetve annak módosítása megfelel-e a  vonatkozó
jogszabályoknak,  valamint  az  új  tisztségviselők  megválasztására  a  jogszabályok  és  az
alapszabály rendelkezéseinek megfelelően került-e sor.

Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a módosított
adatokat a Ptk. 3:13.  § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vette, illetve az alapszabálynak az új
Ptk-nak megfelelő módosítását tudomásul vette. 

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.

Veszprém, 2017. március 2.

dr. Szántay Bernadett
bírósági titkár
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