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A Balassagyarmati Törvényszék a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 

12.) 2022. június 21. napján érkezett, /37. sorszám alatt iktatott változásbejegyzés iránti kérelme 

tárgyában meghozta az alábbi  

 

V é g z é s t 
 

A Balassagyarmati Törvényszék elrendeli a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 

Kozárd, Fő út 12.) nyilvántartott adatainak módosítását az alábbiak szerint: 

 

Az alapszabály módosításának kelte: 2022. május 27. 

 

A törvényszék megállapítja, hogy a civil szervezet nyilvántartásban szereplő egyéb 

adataiban változás nem történt. 

 

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 Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület képviselője 2022. június 21. napján benyújtott 

kérelmében arról tájékoztatta a törvényszéket, hogy az egyesület alapszabálya módosult, ezért 

az egyesület nyilvántartott adatait módosítani szükséges.  
 

A Balassagyarmati Törvényszék hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt tekintettel arra, hogy a 

kérelem nem felelt meg a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 

eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv.) szabályozott jogszabályi 

követelményeknek. A kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett. 

 

A Cnytv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint alkalmazandó Cnytv. 30. § (1) bekezdése 

alapján, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelem áttételének vagy hiánypótlási felhívás kiadását 

mellőzve történő visszautasításának nincs helye, és nem kell a kérelmezőt a hiányok pótlására 

felhívni, vagy a kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a bíróság a szervezetet 

legkésőbb a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül nyilvántartásba veszi.  
 

A Balassagyarmati Törvényszék a kérelem és a mellékelt dokumentumok alapján 

megállapította, hogy a szervezet eleget tett a nyilvántartás módosítására vonatkozó, a Cnytv.-

ben szabályozott jogszabályi követelményeknek, a módosított alapszabály rendelkezései 

megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, ezért a 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott. 

 



Balassagyarmati Törvényszék 

Pk. 60.009/2012/40. szám 

2 

 

 

A végzéssel szembeni fellebbezés kizárása, illetve a végzéssel szembeni perindítás joga a 

Cnytv. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén alapul. 
 
 

Balassagyarmat, 2022. augusztus 16. 
 
 

          dr. Fabók Katalin sk. 

            törvényszéki titkár 
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