Egyesület változásbejegyzése iránti
kérelem

PK-101V

A - A beküldő és a szervezet adatai
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Ügyszám:

1 3. P k . 6 0 6 0 7

1 9 8 9

Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.
.

Végzés száma:

Válassza ki, hogy a beadványt milyen módon kívánja beadni!
a. Papír alapon
b. Elektronikusan

Beküldő adatai:
Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül.
Előtag
Viselt név
Születési név
Anyja neve

Családi név
Schőnviszky

László

Schőnviszky

László

Székely

Gizella

Születési ország

Magyarország

Születési település

Budapest

Születési ideje

1 9 3 7

0 5

További utónevek

Első utónév

1 7

A változásbejegyzési kérelmet előterjesztő szervezet adatai:
Egyesület neve

Magyar Turista Egyesület

Nyilvántartási száma

0 1

0 2

0 0 0 0 4 6 2

Székhelye
Irányítószám

2 0 9 8

Közterület neve

Téry Ödön

Házszám

26.

Város, község

Pilisszentkereszt
Közterület típusa út

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartott szervezet elektronikus kapcsolattartási címe
E-kapcsolattartás cím
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PK-101V

B - Kérelmező adatai
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Kérelmező adatai:
A kérelmező

Nyilvántartott szervezet

Egyesület neve

Magyar Turista Egyesület

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Irányítószám

2 0 9 8

Közterület neve

Téry Ödön

Házszám

26.

Város, község Pilisszentkereszt
Közterület típusa út
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

Hrsz.

Fax

E-mail cím
Hivatkozási szám

Kérelmező képviselőjének adatai:
A kérelmező képviselője
Előtag

Egyéb szöveg
Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Képviselő szervezet

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám

Lépcsőház

Telefon

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Fax

E-mail cím
Hivatkozási szám
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PK-101V

E - Az egyesület képviselete
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Az alábbi képviselő törlését kérem!
A képviselő adatai
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név

Schőnviszky

László

Anyja neve

Székely

Gizella

A képviselő nevének módosítását, illetve a képviselő adatainak anyja nevével történő kiegészítését kérem!
Előtag
Családi név
Első utónév
További utónevek
Viselt név
Anyja neve
A képviselő lakcímének módosítását kérem!
Ország
Irányítószám

Község, város

Közterület neve

Közterület típusa

Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Az adóazonosító jel bejegyzését kérem!

Állampolgársága

Magyar adóazonosító jel

Egyéb adóazonosító

8

Hrsz.

Az egyesületben betöltött tisztség módosítását kérem!
Egyesületben betöltött tisztsége
A képviseleti jog gyakorlása módjának módosítását kérem!
Képviseleti jog gyakorlásának módja
Képviselőtársra (neve, tisztsége), illetve a képviseleti jog gyakorlásának
további részleteire vonatkozó adat módosítását kérem!
Képviselőtárs(ak) neve, tisztsége, a képviseleti jog gyakorlásának további részleteire vonatkozó adatok

A képviseleti jog terjedelmének módosítását kérem!
Képviseleti jog terjedelme
A különös képviseleti jog ügycsoportjának módosítását kérem!
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Az egyéb ügycsoport leírásának módosítását kérem!
Egyéb ügycsoport szöveges leírása
A képviselő megbízás időtartama módosítását kérem!
Képviselő megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja módosítását kérem!
Megbízás megszűnésének időpontja
A szervezet volt vezető tisztségviselőjeként kérem a bíróságtól annak nyilvántartásba vételét,
hogy a vezető tisztségviselői megbízatásomról való lemondásom a Ptk. 3:25. § (4) alapján hatályossá vált!
Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:6.6

Nyomtatva: 2021.09.27 15.12.45

Egyesület változásbejegyzése iránti
kérelem

PK-101V

E - Az egyesület képviselete
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Az alábbi képviselő nyilvántartásba vételét kérem!
A képviselő adatai
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név

Elsholtz

Gábor

Anyja neve

Subai

Márta

A képviselő nevének módosítását, illetve a képviselő adatainak anyja nevével történő kiegészítését kérem!
Előtag
Családi név
Első utónév
További utónevek
Viselt név
Anyja neve
A képviselő lakcímének módosítását kérem!
Ország

Magyarország

Irányítószám

1 1 2 4

Közterület neveTamási Áron
Házszám

50.

Lépcsőház

Község, város Budapest
Közterület típusa utca
Emelet
Ajtó

Az adóazonosító jel bejegyzését kérem!

Állampolgársága

Magyar adóazonosító jel

Egyéb adóazonosító

8 3 6 6 8 3 2 5 4 6

Hrsz.

MAGYAR

Az egyesületben betöltött tisztség módosítását kérem!
Egyesületben betöltött tisztsége

elnök
A képviseleti jog gyakorlása módjának módosítását kérem!
Képviseleti jog gyakorlásának módja

önálló
Képviselőtársra (neve, tisztsége), illetve a képviseleti jog gyakorlásának
további részleteire vonatkozó adat módosítását kérem!
Képviselőtárs(ak) neve, tisztsége, a képviseleti jog gyakorlásának további részleteire vonatkozó adatok

A képviseleti jog terjedelmének módosítását kérem!
Képviseleti jog terjedelme

általános
A különös képviseleti jog ügycsoportjának módosítását kérem!
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Az egyéb ügycsoport leírásának módosítását kérem!
Egyéb ügycsoport szöveges leírása
A képviselő megbízás időtartama módosítását kérem!
Képviselő megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja módosítását kérem!
Megbízás megszűnésének időpontja

4 év
2 0 2 1

0 9

1 1

A szervezet volt vezető tisztségviselőjeként kérem a bíróságtól annak nyilvántartásba vételét,
hogy a vezető tisztségviselői megbízatásomról való lemondásom a Ptk. 3:25. § (4) alapján hatályossá vált!
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PK-101V

M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Csatolt mellékletek:
PK-101V-01 Alapszabály

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-02 Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-03 A döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyve

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-04 A döntéshozó szerv ülésének jelenléti íve

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-05 Tagjegyzék

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-06 Az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak a tagság
elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó
nyilatkozata

Melléklet csatolva:

PK-101V-07 Képviseleti jog igazolása (meghatalmazás)

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-101V-08 A jogi személy alapító tag jogi személyiségét igazoló okirat
és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-09 A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapító
tag jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való
működését igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő
képviseleti jogát igazoló okirat (pl. cégkivonat)

Melléklet csatolva:

PK-101V-10 Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-101V-11 A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-12 Névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedély

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-13 A magyar nyelvű elnevezés – a külön jogszabályban foglaltak
szerint arra jogosult által készített – idegen nyelvű fordítása

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-101V

M2 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek:
PK-101V-14 A felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a
jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101V-15 Jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése
esetén a jogi személy szervezeti egység jogi személyiségnek megszűnéséről
szóló döntést tartalmazó okirat (2011. évi CLXXXI. törvény 24/A.§ (2) bek.)

Melléklet csatolva:

PK-101V-16 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
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PK-101V

K - Kérelem
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Kérem, hogy a bíróság az egyesület adatait a kérelemnek megfelelően módosítani szíveskedjen!
A kérelemhez csatolt alapszabály mintaokirat alapján készült.
Kérem, hogy a bíróság az egyszerűsített változásbejegyzési eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazza!
FIGYELEM! Egyszerűsített eljárás csak elektronikus beküldés esetén kérhető!

Az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez egyesületi alapszabály tartozik.
Az egyszerűsített változásbejegyzési kérelemhez sportegyesületi alapszabály tartozik.

Kérem a közhasznú jogállás nyilvántartásból való törlését!

(Település)

Keltezés (aláírás helye, ideje):

(Dátum)

2 0 2 1

Budapest

0 9

2 3

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

Aláírás:

A tanú aláírása:
A tanú neve:

A tanú címe:

A tanú aláírása:

A tanú neve:
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