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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-02-0001383 szám alatt nyilvántartott
Dunavarsányi Petőfi Sport Horgászegyesület (bejegyzett székhely: 2336 Dunavarsány, Petőfi
u.48.sz.) elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban bekövetkezett változások átvezetését:
1./ Alapszabály módosítás kelte:
2017. február 25.
2./ Egyesület rövidített elnevezése:
Petőfi SHE
3./ Az egyesület új székhelye:
1196 Budapest, Batthyány u. 116.
4./ Az egyesület módosított célja:
Az egyesületet a tagok az egyesülésből eredő előnyök kihasználása, érdekvédelmük segítésére,
egymás kölcsönös támogatására hozták létre. Az egyesület elsődleges célja a halgazdálkodás,
benne a horgászat és a horgásztatás általános feltételrendszere biztosításának elősegítése,
érdekeinek előmozdítása és megvédése.
Ennek megfelelően az egyesület céljai és egyben fontosabb tevékenységei:
a) az egyesület tagjainak, helyi érdekképviselet és védelme, a tagok tevékenységének
támogatása, a tagok, az egyesület és a horgászok közötti együttműködés elősegítése, a
kapcsolatok koordinálása;
b) a horgászat és a horgászsport társadalmi népszerűsítése, a horgászlétszám emelése, a
sporthorgászat elveinek, a halfogás sportszerűségének, a kulturált vízparti magatartás
formáknak széles körű elterjesztése, a kapcsolódó etikai normák kialakítása, megismertetése,
fejlesztése;
c) a horgászat és a halgazdálkodás hagyományainak megőrzése és ápolása;
d) a horgászat gazdaságának fejlesztése, horgászati célú halgazdálkodás gyakorlati folytatása
az értékmegőrzés fenntartásával, kapcsolódó, fenntartható szolgáltatások kialakításával,
végzésével, fejlesztésével;
e) a horgászattal , a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal kapcsolatos
gyermek- és ifjúságnevelés, ismeretterjesztés, oktatás, a horgász- és versenyzői utánpótlás
biztosításának elősegítése;
f) elsődlegesen horgászati célú, komplex és ökológiai szemléletű halgazdálkodás, benne a
horgásztatás, valamint a szabadidős sporthorgászat és a horgász versenysport szervezése és
fejlesztése, egységes belső szabályozása;
g) a természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása, környezetvédelmi
tevékenység végzése, a horgászat, a horgászsport szervezése és fejlesztése olyan módon, hogy
annak gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek lehetőleg nem sérüljenek;
h) a természetes vízi halállományok mennyiségi és minőségi növelése, a telepítésekhez és
visszatelepítésekhez őshonos halfajok szaporítása, nevelése, tenyésztése, a horgászszervezeti
halbeszerzési és telepítési koordinációs feladatok ellátása;
i) a vizek renaturálása, revitalizálása a saját vagy pályázati forrásból, szakmai partnerségre
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való törekvéssel, az egyesület és tagjai tulajdonában, bérletében, illetve hasznosításában lévő
vizek rehabilitációja, a rehabilitációs tevékenység előkészítése és támogatása érdek-képviseleti
és pályázati eszközökkel;
j) egységes, könnyen kezelhető egyesületi horgászati okmányrendszer (igazolvány, területi
engedélyek) kidolgozása, készítése és fejlesztése, annak a horgászok felé történő terjesztése és
kiadása, valamint lehetőség szerint közvetlen összekapcsolása az állami horgászati
okmányokkal;
k) az állami horgászati okmányok kiadásával, a fogási napló kialakításával, kiadásával és az
abban rögzítendő fogási eredmények és jelenléti adatok feldolgozásával, a vízterületi
telepítésekről szóló statisztika elkészítése, ellátása.
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.
IN D OKO LÁ S
A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a kérelmező 2016.12.19. napján érkezett egyesület változásbejegyzése iránti
kérelmének a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:63. § - 3:87. §-ai,
valamint a Cnytv. 23-24. §-ai, 37. § (1) bekezdése, továbbá a civil szervezetek bírósági eljárásokban
alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a kérelmező
azt – hiánypótlási eljárást követően - a szükséges mellékletekkel ellátva nyújtotta be.
A bíróság figyelemmel a Cnytv. 67. § (1d) bekezdésére kizárólag a változásbejegyzési kérelemmel
érintett körben vizsgálta a benyújtott iratokat. A végzés részletes indokolását a bíróság – a Cnytv. 5.
§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 221. § (3) bekezdésére figyelemmel – mellőzi.
A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni
perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A – 46/B. §-on alapul.
Budapest, 2017. április 6.
dr. Faller Beatrix Renáta
bírósági titkár

