
Veszprémi Törvényszék 

10.Pk.60.049/2021/3. 

 

 

A Veszprémi Törvényszék a dr. Reőthy Balázs ügyvéd (1026 Budapest, Sodrás utca 16.) által 

képviselt Révbe Érünk Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében 

meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

A törvényszék az egyesület nyilvántartásba vételét elrendeli; 

 

 

és az egyesületet a bírósági nyilvántartásba 19-02-0003975 számon bejegyzi a következő adatok 

feltüntetésével: 

 

 

a megalakult szervezet:  egyesület 

 

 

A szervezet 

 

formája:   egyesület 

 

neve:       Révbe Érünk Egyesület 

 

székhelye:    8237 Tihany, Kenderföld utca 19. 

 

célja: Az egyesület célja Tihany Halásztelep, Kenderföldek, Kopaszhegy, 

Cserhegy településrésze lakosainak, nyaralóinak összefogása annak 

érdekében, hogy: 

a) az egyesület tagjai megismerjék Tihany és ezen belül hangsúlyosan 

a Halásztelep, Kenderföldek, Kopaszhegy, Cserhegy környék 

fejlesztési irányait, tisztában legyenek az önkormányzat és a 

magánbefektetők terveivel, céljaival főként a saját környezetük, de 

azzal összefüggésben az egész Tihanyi-félszigetet érintően is; 

b) a településrészeken lakókat és nyaralókat érintő új szabályozásokkal 

és fejlesztésekkel kapcsolatban építő vélemények, javaslatok 

megfogalmazása, ezek továbbadása, képviselete; 

c) élhető és hosszú távon fenntartható környezet kialakítása; 

d) a lakókörnyezetet szépítő, építő, az egyesület tagjai közös “kétkezi" 

akcióinak végrehajtása. 

Az egyesület mentes minden politikai állásponttól, politikai 

tevékenységet nem végez. 

 

célja szerinti besorolása:  településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális 

településfejlesztés, kommunális és közlekedésfejlesztés, 

közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás 

javítása) 
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az alapszabály kelte:   2021. március 6. 

 

képviselői:   Molnár György Sándor 

(lakóhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 44.; anyja neve: Klein Anna; 

megbízás időtartama: 5 év határozott idő; a megbízás megszűnésének 

időpontja: 2026.03.06.; képviseleti jog terjedelme: általános; 

képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló) 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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. 

A keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a bíróság 

eljárását jogszabályértőnek. 

Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabályértő voltára alapítja, csak olyan 

jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna. 

Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés okának 

megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását valószínűsíti. 

 

A bíróság egyidejűleg intézkedik a végzésnek az országos névjegyzék útján való közzététele iránt. 

 

 

A bíróság megállapítja, hogy a 10.500,- (tízezer-ötszáz) forint eljárási illetéket a Magyar Állam viseli. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

Az egyesület, jogi képviselője útján kérelmet nyújtott be az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele 

iránt, illetve az e célra rendszeresített nyomtatványon az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás 

lefolytatását kérte a bíróságtól. Az egyesület az elektronikus úton benyújtott kérelmében jelölte, hogy 

jogszabályban meghatározott mintaokirat alapján készült létesítő okiratot és mellékleteket csatolt. 

 

A bíróság a kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvényben (Ectv.) az egyesületekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, illetve az elektronikus úton 

benyújtott, az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolták a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben 

(Cnytv.) és a 4/2017. (IV. 3.) IM rendeletben meghatározott okiratokat. 

 

Ezért a bíróság a Cnytv. 1. § (1) bekezdésében, a 4. § a) pontjában megállapított hatáskörében eljárva, 

az Ectv. 13. §-ában és a Cnytv. 34. §-ában írtak szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás 

keretében az egyesület bírósági nyilvántartásba vételét elrendelte, egyúttal intézkedett az 

egyesületnek a bírósági nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében is. 
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A törvényszék felhívja az egyesület képviselőjének a figyelmét arra, hogy ha az egyesület neve, 

székhelye megváltozik, illetőleg a szervezet képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak 

be kell jelenteni a változás átvezetése végett. 

 

Az illetékekről szóló rendelkezés az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdése 

e) pontján alapul. 

 

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

perindításra vonatkozó tájékoztatása a Cnytv. 46/A.-46/B. §-okon alapul. 

 

A perindítás határideje az országos névjegyzékben (https://birosag.hu/civil-eljárások) történt 

közzétételtől számított hatvan nap. 

 

Veszprém, 2021. április 30. 

 

dr. Horváth Dalma 

bírósági titkár 

 

https://birosag.hu/civil-eljárások
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