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VÉGZÉS
A Pécsi Törvényszék a Kiss Dezső József elnök (7634 Pécs, Kétágú utca 7. szám) által
képviselt Dél-Dunántúli Távközlési Sportegyesület Pécs kérelmező egyesület
változásbejegyzése iránti nemperes eljárásban a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 28. § (1)
bekezdés c) pontja alapján hiánypótlást rendel el és felhívja a kérelmezőt, hogy jelen végzés
kézhezvételétől számított 30 napon belül az alábbi hiányokat pótolja:
1. A kérelmező a kérelmében az egyesület megváltozott székhelyének nyilvántartásba
történő bejegyzését kérte, tekintettel arra, hogy a székhely módosítása az alapszabály
módosítását is szükségessé teszi tekintettel arra, hogy az alapszabály kötelező tartalma
az egyesület székhelye. Előbbiekre tekintettel, az egyesület legfőbb szervének
rendelkeznie kell az alapszabály módosításáról a székhelyre vonatkozóan.
2. Az egyesület változásbejegyzése iránti kérelem C1 lapján kérje bejegyezni az
alapszabály módosításának keltét is.
3. Határozza meg és nevesítse az alapszabályban a jogi személy első vezető
tisztségviselőjét is.
4. Felhívja a törvényszék a kérelmezőt, hogy hívja össze a hiánypótlási határidő alatt a
hatályos alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közgyűlést, amelyen döntsön a
hiánypótlási végzésben foglaltaknak megfelelően az alapszabály módosításáról,
valamint a további hiánypótlási pontokról és a hiánypótlási pontoknak megfelelően a
közgyűlési jegyzőkönyvet, a módosított alapszabályt, stb. a jelenléti ívvel csatolja a
hiánypótlási határidő alatt.
5. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban a Cnytv. 38. § (2)
bekezdés rendelkezésének megfelelően kiemelt módon jelölje a módosított
rendelkezéseket és záradékkal lássa el a módosított pontok taxatív felsorolásával és az
azokat módosító közgyűlési határozat megjelölésével az okiratot. Az egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező – ha a kérelmező jogi képviselővel
jár el, a jogi képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján hatályos tartalmával.
6. A Pécsi Törvényszék felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a kérelmet elutasítja a
Cnytv. 29. § (2) bekezdése alapján, ha a kitűzött hiánypótlási határidő alatt a
hiánytalan kérelmet (annak hiánypótlási felhívásban megjelölt részét) nem nyújtja be
és emiatt a kérelem nem bírálható el.
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