Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

A - Beküldő adatai
Törvényszék:

Jelölje, ha a kérelmet hiánypótlás céljából nyújtja be.

Ügyszám:

Végzés száma:

. P k.

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
Születési ország
Születési település
Születési ideje

Családi név

Első utónév

További utónevek

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

B - Kérelmező adatai
Törvényszék:
Kérelmező adatai
A kérelmező
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Lakcím, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Telefon

Ajtó

Hrsz.

Fax

E-mail cím
Hivatkozási szám

Kérelmező képviselője

A kérelmező képviselője
Előtag

Egyéb szöveg
Családi név

További utónevek

Első utónév

Képviselő név
Képviselő szervezet
Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám
Telefon
E-mail cím
Hivatkozási szám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Fax

Hrsz.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

C - Egyesület adatai
Törvényszék:
Az egyesület adatai
Formája
Neve
Idegen nyelvű
elnevezése
Rövidített neve

Székhelye
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Az alapszabály kelte

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Határozott időre létrehozott
egyesület esetén a határozott
idő lejáratának napja

Jelölje, ha az új egyesület egyesülés vagy szétválás útján jött létre!
Egyesülés ill. szétválás módja:

Kérem, hogy a bíróság az egyesület számára az adószám ill. statisztikai számjel megállapítása iránti kérelmet
továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére!

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

C2 - Egyesület bankszámlával kapcsolatos adatai
Törvényszék:

Az egyesület bankszámlaszámával kapcsolatos adatai:
Számlavezető pénzintézet neve
Számlavezető pénzintézet székhelye
Ország
Irányítószám

Község, város
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám
Számlaszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
D1 - Az egyesület célja I.

Törvényszék:

Az egyesület célja (céljai)

PK-101

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
D2 - Az egyesület célja II.

Törvényszék:

Az egyesület elsődleges célja szerinti besorolása
Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti
tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme,
népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)
Vallási tevékenység (pl. hitéleti tevékenység)
Sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport, diáksport, sportélet)
Szabadidős és hobbitevékenység (pl. természethez kötődő szabadidős tevékenység, öregdiákok, ifjúsági
és nyugdíjas szervezetek, gyűjtőtevékenység, horgászat, vadászat)
Oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
Kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány)
Egészségügyi tevékenység (pl. kórházi és járóbeteg-ellátás, mentális és szenvedélybetegségek kezelése,
lelkisegély-nyújtás, közegészségügy)
Szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása,
önsegélyezés, rászorultak támogatása, humanitárius szervezetek)
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység (pl. tűzoltószervezetek, katasztrófa-elhárítás)
Környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés
megelőzés, zöldfelület védelem)
Településfejlesztési és lakásügyi tevékenység (pl. helyi és regionális településfejlesztés, kommunális és
közlekedésfejlesztés, közösségfejlesztés, ingatlantulajdonosok szervezetei, lakásellátás javítása)
Gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és szakmák támogatása,
idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség kezelése, szociális foglalkoztatás)
Jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem, kisebbségvédelem)
Közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. polgárőrszervezetek, vagyonvédelem közlekedés-biztonság,
bűnözők társadalmi rehabilitációja)
Adományosztási tevékenység, nonprofit szövetségek (pl. többcélú és általános adományosztás,
sportszakmai és egyéb nonprofit szövetségek, civilügyi szolgáltatás)
Nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi gazdasági, jogi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok, határon
átnyúló együttműködés)
Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói
érdekképviselet, szakmai érdekképviselet)
Politikai tevékenység (pl. nem párt jellegű politikai tevékenység, politikai ifjúsági szervezetek)
Egyéb tevékenység:
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Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
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E - Egyesület képviselője
Törvényszék:
Az egyesület képviselője
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Születési név
Anyja neve
Születési ország neve
Születési település neve
Állampolgársága

Születési ideje
Magyar adóazonosító jele

Egyéb adóazonosító

8

Az egyesületben betöltött tisztsége
Lakcím
Ország
Irányítószám

Község, város
Közterület típusa

Közterület neve
Házszám

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Képviseleti jog gyakorlásának módja
Képviseleti jog terjedelme
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Egyéb ügycsoport szöveges leírása
Képviselő megbízás időtartama
A megbízás megszűnésének időpontja
Együttes képviseleti jog esetén:
a képviselőtárs(ak) neve, tisztsége, a képviseleti jog gyakorlásának további részleteire vonatkozó adatok

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

F - Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység
Törvényszék:

Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége adatai
Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Ügyintéző és képviseleti szerv neve

Kérem, hogy a bíróság az egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége számára az adószám
ill. statisztikai számjel megállapítása iránti kérelmet továbbítsa az adóhatóság és a KSH részére !

Ügyeljen arra, hogy minden adószámot kérő szervezeti egységnek töltsön ki N2a, N2b és N2c lapokat!
Az N2a lap "A jogi személy szervezeti egység neve" mezőbe beírva a nevet, az az N2b és N2c lapokra átmásolódik.
Ha egynél több szervezeti egység számára kér adószámot, akkor az N2a, N2b és N2c lapokat először létre kell hozni,
majd az N2a lapra be kell írni a nevet.
Ügyeljen arra, hogy a G lapon megadja mindazon képviselők adóazonosító jelét,
akik olyan jogi személy szervezeti egységet képviselnek, mely számára adószámot kér.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

G - Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység képviselője
Törvényszék:
Jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység képviselője
Melyik szervezeti egységet képviseli
Előtag

Családi név

További utónevek

Első utónév

Viselt név
Születési név
Anyja neve
Születési ország
Születési település
Állampolgársága

Születési ideje
Magyar adóazonosító jele

Egyéb adóazonosító

8

Lakcím
Ország
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Szervezeti egységben betöltött tisztsége
Képviseleti jog gyakorlásának módja
Képviseleti jog terjedelme
Különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése
Hivatkozási szám

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

H - A nemzetközi sportszövetség egyesülettől
eltérő bejelentendő adatai
Törvényszék:

A nemzetközi sportszövetség célja szerinti sportág megjelölése

A nemzetközi sportszövetség létrejöttének módja
Jogelőd szervezet neve

Jogelőd szervezet székhelye
Ország
Irányítószám

Város, község

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Jogelőd szervezetet nyilvántartó hatóság

Jogelőd szervezet nyilvántartási száma

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

SZ - Szövetséget alkotó szervezetek adatai
Törvényszék:
Szövetséget alkotó szervezetek adatai

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Nyilvántartási szám

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Cégjegyzék száma

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Nyilvántartási szám

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Cégjegyzék száma

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Nyilvántartási szám

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Cégjegyzék száma

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám
Nyilvántartási szám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Cégjegyzék száma

Hrsz.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

J - Egyesülésben ill. szétválásban érintett
további szervezetek adatai
Törvényszék:

Az egyesülésben ill. szétválásban érintett további szervezetek

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartási szám

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartási szám

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Nyilvántartási szám

Neve
Székhely
Irányítószám

Község, város

Közterület neve
Házszám
Nyilvántartási szám

Közterület típusa
Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Hrsz.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem
O - Szervezeti tag alapító
Törvényszék:

Az alapításban részt vett szervezeti tag adatai
Név
Szervezeti forma
Cégjegyzékszám
Nyilvántartási szám

PK-101

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

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

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101-02 Székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolata

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101-03 Alakuló ülés jegyzőkönyve

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101-04 Az alakuló ülés jelenléti íve [a tagok nevével, lakóhelyével
(székhelyével) és aláírásával]

Melléklet csatolva:

PK-101-05 A tagok alapszabályt elfogadó egybehangzó akaratnyilatkozatát
tartalmazó okirat

Melléklet csatolva:

PK-101-06 Tagjegyzék

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-101-07 Az ügyintéző és képviseleti szerv (ügyvezetés) tagjainak
a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre
vonatkozó nyilatkozata

Melléklet csatolva:

PK-101-08 Képviseleti jog igazolása

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-101-09 A jogi személy alapító tag jogi személyiségét igazoló okirat
és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat

Melléklet csatolva:

PK-101-10 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-101-11 Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:
PK-101-12 A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

M2 - Mellékletek
Törvényszék:
Csatolt mellékletek
PK-101-13 Névviseléshez adott – jogszabályban előírt – engedély

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-101-14 A magyar nyelvű elnevezés – a külön jogszabályban foglaltak
szerint arra jogosult által készített – idegen nyelvű fordítása

Melléklet csatolva:

PK-101-15 A felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és
a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata

Melléklet csatolva:

PK-101-16 Külön jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését
igazoló okiratt

Melléklet csatolva:

PK-101-17 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

K - Kérelem
Törvényszék:

Kérem, hogy a bíróság az egyesületet szíveskedjen nyilvántartásba venni!

A kérelemhez csatolt alapszabály a jogszabály által rendszeresített mintaokirat alapján készült!
Kérem, hogy a bíróság az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazza!
FIGYELEM! Egyszerűsített eljárás csak elektronikus beküldés esetén kérhető!

(Település)

Keltezés (aláírás helye, ideje):

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:

A tanú címe:

(Dátum)

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

N1a - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

a) Az áfaalanyiság speciális oka
1. Új közlekedési eszközt értékesítünk a Közösség területére: (2).
2. Épületet és/vagy építési telket sorozat jelleggel értékesítünk: (3).
3. Kizárólag az adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli termékértékesítés
miatt válunk az áfa alanyává, és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi
képviselő igénybevételével teljesítjük: (4).
b) Az áfaalanyiság kizárása (1-es vagy 2-es kóddal jelölhető)
Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa tv.
- 5. §-a szerint: az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1]
- 7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2]
c) Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja (a feltüntetett kóddal jelölhető)
- Az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

(1)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
alkalmazzuk.

(G)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa. tv. XVI/2.
alfejezetének rendelkezéseit.

(H)

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
alkalmazzuk.

(I)

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen
importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától
történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa. tv.
217. §-a alapján állapítjuk meg.

(J)

- Az áfafizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
szabályok alapján állapítjuk meg.

(K)

- Az áfafizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

(L)

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük.

(M)

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
tevékenységünket adókötelessé tesszük.

(R)

- Az áfafizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
általános áfafizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

(N)

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
tételt választjuk.

(S)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(T)

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez
tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti
adókötelessé tételt választjuk

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített
ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség
helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

N1b - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

d) Áfamentesség (jelölése a megadott kóddal) :
- Kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.

(6)

- Alanyi adómentességet választunk.

(2)

- Az Áfa tv. XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.

(8)

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
adómentességet választunk.

(5)

e) Az áfafizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése (1-es kóddal jelölhető)
Az áfafizetési kötelezettséget választás alapján az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:
Ausztria

Dánia

Hollandia

Luxemburg

Portugália

Szlovénia

Belgium

Észtország

Írország

Málta

Románia

Horvátország

Bulgária

Finnország

Lengyelország

Egyesült Királyság

Spanyolország

Ciprus

Franciaország

Lettország

Németország

Svédország

Csehország

Görögország

Litvánia

Olaszország

Szlovákia

f) Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján (X-szel jelölhető)
- Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez
kötődő adózást alkalmazzuk.
g) Közösségi adószám igénylése, ill. bejelentés az Áfa tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján
(a feltüntetett kóddal jelölhető)
Közösségi adószám megállapítását kérjük az alábbi okból, illetve az alábbi bejelentést tesszük:
- Kereskedelmi kapcsolatot kívánunk létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal (1)
- Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
meghaladja.

(8)

- Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfafizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

- Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet
választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású
áfaalanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában
illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk.

(7)

h) Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa. tv. 80. § (2) bekezdés b) pontja vagy
80/A. §-a alapján (X-szel jelölhető)
1. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához
az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk
2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához
az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk.
i) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat (X-szel jelölhető)
Az Áfa. tv. XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk. Ezúton kijelentjük, hogy a
pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetünkben fennállnak.
j) Bejelentés az Áfa tv. 89/A. §-a vagy 96. §-a alapján (X-szel jelölhető)
- Az Áfa. tv. 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járunk el.
- Az Áfa tv. 96. §-a szerinti közvetett vámjogi képviselőként járunk el.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

N1c - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára,
a szervezet adószámának megállapításához
Törvényszék:

Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

A szervezet főtevékenységi köre:

1

Ellenőrizze, hogy az útmutató szerint adta-e meg a szervezet főtevékenyégi körét.
Ha a főtevékenységi kör nem megfelelő, az az adószám megállapításának megtagadásával járhat a NAV részéről.

A szervezet ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:

1

1 A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

Szervezet gazdálkodási formája GFO kódja:

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

N2a - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, a szervezet
jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához
Törvényszék:
A jogi személy szervezeti egység neve
a) Az áfaalanyiság speciális oka
1. Új közlekedési eszközt értékesítünk a Közösség területére: (2).
2. Épületet és/vagy építési telket sorozat jelleggel értékesítünk: (3).
3. Kizárólag az adómentes termékimportot megalapozó Közösségen belüli termékértékesítés
miatt válunk az áfa alanyává, és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi
képviselő igénybevételével teljesítjük: (4).
b) Az áfaalanyiság kizárása (1-es vagy 2-es kóddal jelölhető)
Nem minősülünk az általános forgalmi adó alanyának az Áfa tv.
- 5. §-a szerint: az Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenységet nem folytatunk: [1],
- 7. §-a szerint: kizárólag közhatalmi tevékenységet folytatunk: [2]
c) Az áfafizetési kötelezettség megállapításának módja (a feltüntetett kóddal jelölhető)
- Az áfafizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg.

(1)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az Áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit
alkalmazzuk.

(G)

- Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az Áfa tv. XVI/2.
alfejezetének rendelkezéseit.

(H)

- Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert
alkalmazzuk.

(I)

- Műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen
importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától
történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az Áfa tv.
217. §-a alapján állapítjuk meg.

(J)

- Az áfafizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös
szabályok alapján állapítjuk meg.

(K)

- Az áfafizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi
nyilvántartáson alapuló módszer alapján állapítjuk meg.

(L)

- Befektetési arany más adóalany részére történő értékesítését adókötelessé tesszük.

(M)

- Befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői
tevékenységünket adókötelessé tesszük.

(R)

- Az áfafizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az
általános áfafizetési szabályok szerint állapítjuk meg.

(N)

- A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé
tételt választjuk.

(S)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész)
bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(T)

- A lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez
tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész)
értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti
adókötelessé tételt választjuk

(V)

- A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő egyes beépített
ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség
helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk.

(P)

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

N2b - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, a szervezet
jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához
Törvényszék:
A jogi személy szervezeti egység neve
d) Áfamentesség (jelölése a megadott kóddal) :
- Kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk.

(6)

- Alanyi adómentességet választunk.

(2)

- Az Áfa tv. XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet
folytatunk és a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

- Mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk.

(8)

- Lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi
adómentességet választunk.

(5)

e) Az áfafizetési kötelezettség más tagállam(ok)ban történő teljesítése (1-es kóddal jelölhető)
Az áfafizetési kötelezettséget választás alapján az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:
Ausztria

Dánia

Hollandia

Luxemburg

Portugália

Szlovénia

Belgium

Észtország

Írország

Málta

Románia

Horvátország

Bulgária

Finnország

Lengyelország

Egyesült Királyság

Spanyolország

Ciprus

Franciaország

Lettország

Németország

Svédország

Csehország

Görögország

Litvánia

Olaszország

Szlovákia

f) Bejelentés az Áfa tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján (X-szel jelölhető)
- Távolról is nyújtható szolgáltatásaink tekintetében az igénybevevő letelepedési helyéhez
kötődő adózást alkalmazzuk.
g) Közösségi adószám igénylése, ill. bejelentés az Áfa tv. 20. §-a és 257/B. §-a alapján
(a feltüntetett kóddal jelölhető)
Közösségi adószám megállapítását kérjük az alábbi okból, illetve az alábbi bejelentést tesszük:
- Kereskedelmi kapcsolatot kívánunk létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal (1)
- Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
meghaladja.

(8)

- Az adóévben az EK más tagállamában általunk beszerzett termék ellenértéke a 10.000 eurót
nem haladja meg, de a belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választjuk.

(9)

- Kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytatunk, vagy alanyi adómentességet
választottunk, illetve kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású
áfa-alanynak minősülünk, közösségi adószámmal nem rendelkezünk és az EK más tagállamában
illetősséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújtunk, illetve tőle szolgáltatást igénybe veszünk.

(7)

h) Az MNB- vagy EKB-árfolyam alkalmazásának bejelentése az Áfa. tv. 80. § (2) bekezdés b) pontja a vagy
80/A. §-a alapján (X-szel jelölhető)
1. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához
az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk
2. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli
beszerzése esetében, a külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintra történő átszámításához
az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazzuk.
i) Pénzforgalmi elszámolás választásával kapcsolatos nyilatkozat (X-szel jelölhető)
Az Áfa-törvény XIII/A. fejezete szerinti pénzforgalmi elszámolást választjuk. Ezúton kijelentjük, hogy a
pénzforgalmi elszámolás választásának alapjául szolgáló feltételek esetünkben fennállnak.
j) Bejelentés az Áfa tv. 89/A. §-a vagy 96. §-a alapján (X-szel jelölhető)
- Az Áfa tv. 89/A. §-ában meghatározott adóraktár üzemeltetőjeként járunk el.
- Az Áfa tv. 96. §-a szerinti közvetett vámjogi képviselőként járunk el.

Egyesület nyilvántartásba
vétele iránti kérelem

PK-101

N2c - Nyilatkozat az állami adó- és vámhatóság számára, a szervezet
jogi személy szervezeti egysége adószámának megállapításához
Törvényszék:
A jogi személy szervezeti egység neve
Nyilatkozat a fő- és ténylegesen végzett (egyéb) tevékenységi köreiről (TEÁOR '08 besorolás szerint)

A jogi személy szervezeti egység főtevékenységi köre:

1

Ellenőrizze, hogy az útmutató szerint adta-e meg a jogi személy szervezeti egység főtevékenyégi körét.
Ha a főtevékenységi kör nem megfelelő, az az adószám megállapításának megtagadásával járhat a NAV részéről.

A jogi személy szervezeti egység ténylegesen végzett egyéb tevékenységi körei:

1 A TEÁOR '08 megtalálható a KSH honlapján a http://www.ksh.hu/teaor_menu oldalon.

A jogi személy szervezeti egység gazdálkodási formája GFO kódja:

1

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-01

ALAPSZABÁLY
Alulírott tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezései alapján mintaokirat alkalmazásával a következő tartalommal fogadják el az alábbi egyesület

I. Az egyesület neve, székhelye, alapító tagjai
1.1. Az egyesület neve:

1.2. Az egyesület rövidített neve:
1.3. Az egyesület magyar nyelvű
elnevezésének megfelelő idegen
nyelvű elnevezése:

2. Az egyesület székhelye
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
Házszám:

közterület típusa:
Lépcsőház:

Emelet:

ajtószám:

hrsz.:

3. Az egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását tartalmazó tagjegyzék
az alapszabály nem nyilvános részeként elkülönítetten kezelt mellékletét képezi.
4. Az egyesület honlapjának címe:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-02

II. Az egyesület célja, tevékenysége
1. Az egyesület célja:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-03

II. Az egyesület célja, tevékenysége
2. Az egyesület tevékenysége:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-04

III. Az egyesület működésének időtartama
1. Az egyesület működésének időtartama:
év

hó

napjáig.

IV. Vagyoni hozzájárulás
1. Az egyesület tagja az egyesület alapításakor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben az egyesület
részére pénzbeli vagyoni hozzájárulást

2. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja, ideje
2.1. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás minden tag részéről

Ft, azaz
forint.

2.2. Amennyiben az egyesület pénzforgalmi számlával rendelkezik, a pénzbeli vagyoni hozzájárulás az egyesület
házipénztárába történő befizetésen kívül az egyesület pénzforgalmi számlájára történő befizetéssel is teljesíthető.
2.3. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítás esetén: az egyesület
nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül egy összegben.
2.4. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje alapítást követően, újonnan belépő tag
tagsági jogviszonya keletkezése esetén: a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül
egy összegben.
3. Az egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon (induló tőke) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket
a közgyűlés (alakuló közgyűlés) állapítja meg. (IV.1. b, pont választása esetén kötelezően alkalmazandó)

V. Tagdíj
1. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére

2. A tagdíj összege, esedékessége, megfizetésének módja
(V.1. a, pont választása esetén alkalmazása kötelező.)
2.1. A tagdíj összegének, esedékességének, tagdíjfizetés módjának meghatározása a közgyűlés
(alakuló közgyűlés) hatásköre.
2.2. Az egyesület alapításakor a tagok a tagdíjat a nyilvántartásba vételt követően kötelesek megfizetni.
2.3. Az egyesület alapítását követően újonnan belépő tag a tagdíjnak a tagsági jogviszonya keletkezésének
időpontjától számított időarányos részét köteles megfizetni.

VI. A tagság
1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki/amely
1.1. nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem),
1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait)
1.3. az alapszabályban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek elfogadja,
1.4. amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon
túlmenően feltétel(ek)hez köti, a feltétel(ek)nek megfelel.
2. Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3.
pontban foglaltakon túlmenően

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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VI. A tagság
3. Az alapszabály a tagsági jogviszony keletkezését a VI. 1.1., 1.2., 1.3. pontban foglaltakon túlmenően az alábbi
feltétel(ek)hez köti:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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VII. A tagsági jogviszony keletkezése
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.
2. Az egyesület alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadásával
keletkezik.
3. A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani. A közgyűlés legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 60 napon belül, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
határoz a tagfelvételről.
4. A közgyűlés tagfelvétel tárgyában hozott határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba
foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére.
5. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a tagfelvételi kérelmet előterjesztő részéről jogorvoslatnak nincs helye.

VIII. A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony

2. Ha a tag az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére
igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a
határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal
igazolható módon közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával az egyesületnek okozott
kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
(VIII.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.)
3. Amennyiben a tag tagdíj fizetésére köteles és tagdíjfizetési kötelezettségének az előírt időpontig nem tesz
eleget, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban,
a tag részére igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére.
A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő tag tagsági
jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését
az ügyvezetésnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.
(VIII.1. b) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.)

IX. A tagok jogaival összefüggő egyes rendelkezések
1. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát

2.Amennyiben a tag a közgyűlésen szavazati jogát képviselő útján gyakorolja, a képviselő részére
adott meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és
azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
(IX.1. a) pont választása esetén kötelezően alkalmazandó..)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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X. Az egyesület döntéshozó szerve
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
2. A közgyűlés az egyesület tagjainak összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolítására és
döntéshozatalára jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor.
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
3.1. az alapszabály módosítása;
3.2. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Ptk. vagy az alapszabály nem sorol az ügyvezetés hatáskörébe.
4. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hozhatja.
5.A közgyűlés szükség szerint, de

6. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az ügyvezetéstől a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezetés 2 napon belül dönt.
Az ügyvezetés a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás
esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 2 nappal írásban,
igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az ügyvezetés a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
1. Az egyesület ügyvezetését
látja el.
2.1. A vezető tisztségviselő(k) megbízatása

évre szól.

2.2. A vezető tisztségviselők

2.3. A vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztség megválasztott
személy általi elfogadásával jön létre.
3.1. Az egyesület törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. (XI.1. a, pont választása esetén
alkalmazása kötelező.)
3.2. Az egyesület törvényes képviseletét
látja el.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.1. Az egyesület ügyvezetője:

típusa:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
természetes személy:
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Az ügyvezetői megbízatás kezdőidőpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

(XI.2.1. pontnak
megfelelően kitöltendő.)

Az ügyvezetői megbízatás lejárta:

Az ügyvezető képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.2. Az egyesület elnöksége:
4.2.1. Az elnökség elnöke:

típusa:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
természetes személy:
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
A megbízatás kezdő időpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

A megbízatás lejárta:

(XI.2.1. pontnak
megfelelően kitöltendő.)

A képviseleti jog terjedelme: általános. (XI.3.2. a, pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.)
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. (XI.3.2. a, pont választása esetén kötelezően
alkalmazandó.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.2. Az egyesület elnöksége:
4.2.2. Az elnökség tagja:

típusa:
egyesület képviseletére jogosult:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
természetes személy:
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
A megbízatás kezdő időpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

A megbízatás lejárta:

(XI.2.1. pontnak
megfelelően kitöltendő.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4. Az egyesület vezető tisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.2. Az egyesület elnöksége:
4.2.3. Az elnökség tagja:

típusa:
egyesület képviseletére jogosult:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
természetes személy:
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
A megbízatás kezdő időpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

A megbízatás lejárta:

(XI.2.1. pontnak
megfelelően kitöltendő.)

További elnökségi tagok száma:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4. Az egyesület vezetőtisztségviselői és képviseleti jogosultságuk gyakorlásának módja, terjedelme
4.2. Az egyesület elnöksége:
4.2.

. Az elnökség tagja:

típusa:
egyesület képviseletére jogosult:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
természetes személy:
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
A megbízatás kezdő időpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

A megbízatás lejárta:

(XI.2.1. pontnak
megfelelően kitöltendő.)

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.
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XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja
4.3.1. A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának
terjedelme: általános. (XI.3.2. b, vagy XI.3.2. c, pont választása esetén kötelezően alkalmazandó.)
(Kitöltés az 1-es sorszámú kitöltött EASZ-13 lapon.)
4.3.2. A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja
4.3.2.1. Az önálló képviseletre jogosult elnökségi tag/tagok:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-14

XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
4.3. Az elnökségi tagok képviseleti jogosultsága gyakorlásának terjedelme, módja
4.3.2. A törvényes képviseleti joggal felruházott elnökségi tag képviseleti joga gyakorlásának módja
4.3.2.2. Az együttes képviseleti joggal rendelkező elnökségi tagok:
Név:
és
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
Név:
együttesen jogosultak az egyesület törvényes képviseletére.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-15

XI. Az egyesület ügyvezetése, képviselete
5. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
5.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
5.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
5.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
5.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
5.5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
5.6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
5.7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
5.8. részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
5.9. a tagság nyilvántartása;
5.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
5.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
5.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
5.13. a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből (tagnyilvántartásból) történő törlése;
5.14. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
6. Az elnökség ülésezési rendjére és döntéshozatalára az általa elfogadott ügyrend irányadó.

XII. Felügyelőbizottság
1. Az egyesületnél felügyelőbizottság létrehozására

(Ptk. 3:82. (1) bekezdés: Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes
személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. Az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-16

XII. Felügyelőbizottság
2. A felügyelőbizottság tagjai:
Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

A megbízatás lejárta:

Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

További felügyelőbizottsági tagok száma:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

XII. Felügyelőbizottság
2. A felügyelőbizottság tagjai:
Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

A megbízatás lejárta:

Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

Név:
Lakóhely:
A megbízatás
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

EASZ-17

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-18

XIII. Záró rendelkezések
1. Jognyilatkozatok megtételének módja
1.1. Az egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot – ha a Ptk.-ból más nem következik – írásban lehet
megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az egyesület határozatára,
valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
1.2. Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az írásba foglalt nyilatkozat
a, postai úton történő elküldésével.
b, elektronikus levélben történő elküldésével.
c, érintett által vagy képviselője által történő személyes átvételével.
1.3. Igazolható módon történő közlés
1.3.1. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő
közlésnek minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása. Ha az írásbeli
jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett
átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a
belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.2. Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolható módon
történő közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítés eredményének visszaigazolása iránti
kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján
küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a kézbesítés eredményéről érkező elektronikus
visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
1.3.3. Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele
esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az érintett személy vagy képviselője
a jognyilatkozat másodpéldányán aláírásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri
az átvétel tényét.
2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alábbi közhasznú szervezetnek kell átadni:

Rendelkezik:

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Kelt:

,

Alakuló közgyűlés tartására

Taglétszám:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-19

Az egyesület képviselőjének vagy képviselőinek aláírása
(Alakuló ülés tartása esetén az alapszabályban kijelölt képviselő(k) írja alá az alapszabályt, a képviseleti jog
gyakorlásának módjához igazodóan önállóan vagy képviselőtársával együttesen.)
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:
Képviselő aláírása:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-20

Az egyesület tagjainak aláírása
(Ha alakuló ülés tartására nem került sor, akkor valamennyi alapító tagnak alá kell írnia az alapszabályt,
mert az egységes akaratelhatározás ebben nyilvánul meg.)
A tagjegyzék 2.1. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.2. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.3. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.4. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.5. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.6. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.7. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.8. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.9. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

A tagjegyzék 2.10. sorszáma
alatt megjelölt tag aláírása:

További tagok száma:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-21

Az egyesület tagjainak aláírása
(Ha alakuló ülés tartására nem került sor, akkor valamennyi alapító tagnak alá kell írnia az alapszabályt,
mert az egységes) akaratelhatározás ebben nyilvánul meg.)
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:
A tagjegyzék 2.
.
sorszáma alatt
megjelölt tag aláírása:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

ALAPSZABÁLY
Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület esetében nem volt szükség.

EASZ-22

Aláírások
Előttünk, mint tanúk előtt:

(Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.)

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:

(Szükség esetén kitöltendő.)
Ellenjegyezte:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Tagjegyzék

ETJ-01

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

Tagjegyzék
1. Egyesület/
Sportegyesület
neve:

2. Az egyesület/sportegyesület tagjai
2.

.

típusa:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Akkor kell kitölteni, ha a tag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan
természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy
cselekvőképességet részlegesen, egyesületben tagként történő részvétel körében korlátozó gondokság alatt áll.
A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra.
Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Aláírások (alapítótag / képviselője):
Kelt:

,
év

hó

nap

(Keltezési adatok kitöltése a
legmagasabb sorszámú kitöltött
ETJ-01 lapon.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-01

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
1. Az alakuló közgyűlés helye:
2. Az alakuló közgyűlés időpontja:

:
év

hó

nap

óra

perc
3. A közgyűlés típusa: alakuló közgyűlés.
Az alakuló közgyűlés tisztségviselőinek megnevezését az 5. pont tartalmazza azzal, hogy a levezető elnök feladata
a szavazások eredményének megállapítása is.
4.Az alakuló közgyűlés ülésén megjelent személyek nevét, további adatait a jelenléti ív tartalmazza.
5. Az ülésen jelen lévők által

számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztott

Levezető elnök neve:
Jegyzőkönyvvezető neve:
Jegyzőkönyv-hitelesítő neve:
6. A levezető elnök ezt követően javaslatot tesz az alakuló közgyűlés napirendjére.
Napirendi pontok:
I. Az egyesület/sportegyesület megalakításának kimondása.
II. Az egyesület/sportegyesület mintaokirat alkalmazásával történő alapításának elfogadása.
III. Döntés a szavazás módjáról.
IV. Vezető tisztségviselők megválasztása.
V. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása, amennyiben az egyesületnél/sportegyesületnél
felügyelőbizottság létrehozására kerül sor.
VI. Az egyesület/sportegyesület alapszabályának elfogadása.
VII. Döntés a tagdíj összegéről, esedékességéről, megfizetésének módjáról, amennyiben az egyesület/
sportegyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek.
VIII. Döntés az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó
rendelkezésekről, amennyiben a tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítenek.
A napirendi pontokat a jelenlévők
elfogadták.

számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással.

I. napirendi pont
A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület/sportegyesület létrehozásának kimondását,
egyben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyesület/sportegyesület létrehozásához alapszabály elfogadása,
az alapszabály elfogadásához pedig legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Aki az
egyesület/sportegyesület létrehozását nem támogatja, nem vesz részt az egyesület/sportegyesület
létrehozásában.
Az ülésen jelen lévők

számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elhatározzák a/az

elnevezésű egyesület/sportegyesület megalapítását.
II. napirendi pont
A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület/sportegyesület mintaokirat alkalmazásával
történő alapítását.
Az ülésen jelen lévők

számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadják, hogy

az egyesület/sportegyesület alapítására mintaokirat alkalmazásával kerüljön sor.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-02

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
III. napirendi pont
1. A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek, hogy

döntsön az alakuló közgyűlés.
A szavazás eredménye:
Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az alakuló közgyűlés

dönt.
2. A levezető elnök tájékoztatja az alakuló közgyűlést, hogy személyi kérdésekben a szavazás a jelöltek
személyére egyenként történik. Az érintett személyek saját jelölésük vonatkozásában nem szavazhatnak.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-03

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
1. Ügyvezető megválasztása
Javaslat az ügyvezető személyére:
sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-04

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
1. Ügyvezető megválasztása
A szavazás eredménye:
sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület ügyvezetője:
(Kitöltés a legmagasabb sorszámú kitöltött EAJK-04 lapon.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-05

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
2. Elnökség megválasztása
2.1. Javaslat az elnökség elnökének személyére:
sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-06

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
2. Elnökség megválasztása
2.1. A szavazás eredménye:
sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség elnöke:
(Kitöltés a legmagasabb sorszámú kitöltött EAJK-06 lapon.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-07

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
2. Elnökség megválasztása
2.2. Javaslat az elnökség tagjainak személyére:
sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-08

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
2. Elnökség megválasztása
2.2. A szavazás eredménye:
sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség tagjai:
(Kitöltés a legmagasabb sorszámú kitöltött EAJK-08 lapon.)
sorszám: 1

név

sorszám: 2

név

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
IV. napirendi pont
2. Elnökség megválasztása
2.2. Az alakuló közgyűlés döntése alapján az elnökség tagjai:
sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

EAJK-09

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-10

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
V. napirendi pont

Javaslat a felügyelőbizottság tagjának személyére:
sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-11

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
V. napirendi pont

A szavazás eredménye:
sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

név
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

Az alakuló közgyűlés döntése alapján a felügyelőbizottság tagjai:
(Kitöltés a legmagasabb sorszámú kitöltött EAJK-11 lapon.)
sorszám: 1

név

sorszám: 2

név

sorszám: 3

név

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
V. napirendi pont

Az alakuló közgyűlés döntése alapján a felügyelőbizottság tagjai:
sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

sorszám:

név

EAJK-12

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-13

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
VI. napirendi pont
A levezető elnök javasolja a tagok előtt ismertetett tartalommal az egyesület/sportegyesület
:
alapszabályának elfogadását.
Ezt követően az ülésen jelen lévők

számú „igen” szavazattal, egyhangúlag, nyílt szavazással

elfogadták az egyesület/sportegyesület alapszabályát.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-14

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
VII. napirendi pont
Javaslat a tagdíj
sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-15

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
VII. napirendi pont
A szavazás eredménye:
Javaslat a tagdíj
sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:
A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

Az alakuló közgyűlés döntése alapján
(Kitöltés a legmagasabb sorszámú kitöltött EAJK-15 lapon.)
A tagdíj összege:

szöveg:

A tagdíj esedékessége:

szöveg:

A tagdíj megfizetésének módja:

szöveg:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-16

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
VIII. napirendi pont

Javaslat az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezésekre:
sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-17

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
VIII. napirendi pont

A szavazás eredménye:
sorszám:

szöveg:

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

sorszám:

szöveg:

A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma:
Ellenszavazatok száma:

Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon
kezelésére vonatkozó rendelkezések:
(Kitöltés az utolsó dinamikus EAJK-17 lapon.)
sorszám: 1

szöveg:

sorszám: 2

szöveg:

Vagyon kezelésére vonatkozó további rendelkezések rögzítése
(Kitöltés az első dinamikus EAJK-17 lapon.)

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-18

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
VIII. napirendi pont
Az alakuló közgyűlés döntése alapján az egyesület/sportegyesület rendelkezésére bocsátott vagyon
kezelésére vonatkozó rendelkezések:
sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

sorszám:

szöveg:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Jegyzőkönyv
Kitöltendő, amennyiben a mintaokirat alkalmazásával alapítandó egyesület/sportegyesület alakuló ülést tart. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggőeljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 63. § a) pont).
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJK-19

Jegyzőkönyv
Közgyűlés alakuló üléséről
Ezt követően a levezető elnök felkérte az egyesület/sportegyesület törvényes képviselőjét/képviselőit
az alapszabály aláírására, az egyesület/sportegyesület tagjait a tagjegyzék aláírására, és az alakuló
közgyűlést berekesztette.

Kelt:

,

Levezető elnök aláírása

Jegyzőkönyvvezető aláírása

Jegyzőkönyv hitelesítőjének aláírása

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Alakuló közgyűlés jelenléti íve
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EAJI-01

Alakuló közgyűlés jelenléti íve
1. Egyesület/
sportegyesület neve:

2. Az alakuló közgyűlés helye:

3. Az alakuló közgyűlés időpontja:

:
év

hó

nap

óra

perc

4. A közgyűlés típusa: alakuló közgyűlés.

Jelenlévők száma:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Alakuló közgyűlés jelenléti íve

EAJI-02

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

5. Jelen lévő alapító tagok:
5.

.

típusa:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Akkor kell kitölteni, ha az alapító tag jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy olyan
természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, vagy
cselekvőképességet részlegesen, egyesületi közgyűlésen történő részvétel körében korlátozó gondokság
alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában foglaltakra.
Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Aláírás:
(A keltezési adatok kitöltése, valamint a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírása csak a legmagasabb
sorszámú kitöltött EAJI-02 lapon szükséges.)
Kelt:
A jelenléti ív hiteléül:

Közgyűlés levezető elnökének aláírása

,

Jegyzőkönyvvezető aláírása
Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat (Vezető tisztségviselő)

ENYI-01

A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

Nyilatkozat
(Vezető tisztségviselő)
1. A nyilatkozó személy adatai
típusa:

.
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Jogi személy vezető tisztségviselő nevében vezető tisztségviselői feladatok ellátásra kijelölt
természetes személy:
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
2. Az egyesület/sportegyesület
neve

székhelye
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
Házszám

közterület típusa:
Lépcsőház

Emelet

ajtószám:

hrsz.

3. A tisztség megnevezése:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat (Vezető tisztségviselő)
A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi.
A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott
egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

ENYI-02

Nyilatkozat
(Vezető tisztségviselő)
4. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

. Név:
Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott egyesületben/sportegyesületben a 3. pontban megjelölt tisztséget
elfogadom.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek megfelelek,
az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.
Kijelentem, hogy a BüntetőTörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Az egyesület/sportegyesület alapszabályát teljes egészében megismertem, és velem szemben az alapszabály
szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.
Kijelentem, hogy az egyesületnek/sportegyesületnek

Kelt:

,
év

hó

nap

aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:

(Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.)

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:

(Szükség esetén kitöltendő.)
Ellenjegyezte:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat (Felügyelőbizottsági tag)
EFBNYI
-01

Kitöltése kötelező, amennyiben az alapszabály mintaokirattal létrehozott egyesületnél/sportegyesületnél felügyelőbizottság
működik. A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten
megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek
kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

Nyilatkozat
(Felügyelőbizottsági tag)
1. A nyilatkozó személy adatai
.
Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
2. Az egyesület/sportegyesület
neve

székhelye
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
Házszám

közterület típusa:
Lépcsőház

Emelet

ajtószám:

hrsz.

3. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata
Kijelentem, hogy a 2. pontban meghatározott egyesületben/sportegyesületben a felügylőbizottsági tisztséget
elfogadom.
Kijelentem, hogy nagykorú vagyok, cselekvőképességem a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozva
nincs. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában megfogalmazott követelményeknek
megfelelek, az ott meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények velem szemben nem állnak fenn.
Kijelentem, hogy sem én, sem hozzátartozóm nem vezető tisztségviselője a 2. pontban megjelölt
egyesületnek/sportegyesületnek.
Kijelentem, hogy a BüntetőTörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján
nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt.
Kijelentem, hogy az egyesületnek/sportegyesületnek

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat (Felügyelőbizottsági tag)
Kitöltése kötelező, amennyiben az alapszabály mintaokirattal létrehozott egyesületnél/sportegyesületnél felügyelőbizottság
működik. A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten
megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek
kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

EFBNYI
-02

Nyilatkozat
(Felügyelőbizottsági tag)
3. Az 1. pontban megjelölt személy nyilatkozata

. Név:
Nyilatkozom, hogy az egyesület/sportegyesület alapszabályát teljes egészében megismertem, és velem szemben
az alapszabály szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak fenn.
Kelt:

,
év

hó

nap

a nyilatkozó személy aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:

(Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.)

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:

(Szükség esetén kitöltendő.)
Ellenjegyezte:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről
Kitöltendő, amennyiben nem az egyesület/sportegyesület a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa. Ha az egyesület/sportegyesület a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a nyilvántartásba vétel/
változásbejegyzés irántikérelemhez csatolnia. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1a) bekezdés). A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető
vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendőszövegrészek abban az
esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

ESZHE-01

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről
1. Az egyesület/sportegyesület neve

2. A székhelyhasználatot engedélyező személy
2.

.

típusa:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Akkor kell kitölteni, ha a székhelyhasználatot engedélyező személy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság, vagy cselekvőképességet részlegesen, az ingatlannal való rendelkezés körében korlátozó
gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és 2:23. §-ában
foglaltakra.
Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről
Kitöltendő, amennyiben nem az egyesület/sportegyesület a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa. Ha az egyesület/sportegyesület a székhelyül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a tulajdonjogát igazoló okirat másolatát kell a nyilvántartásba vétel/
változásbejegyzés irántikérelemhez csatolnia. (A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (1a) bekezdés). A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető
vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendőszövegrészek abban az
esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

ESZHE-02

Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről
2. A székhelyhasználatot engedélyező személy
.

2.

Név:

Az engedélyezéssel érintett tulajdoni hányad::
A székhelyhasználatot engedélyező személy ingatlan feletti rendelkezési jogát megalapozó jogcím:
egyéb:
3. Az ingatlan adatai
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
Házszám

közterület típusa:
Lépcsőház

Emelet

ajtószám:

hrsz.

4. A székhelyhasználat jogcímének megnevezése:
egyéb:

5. A székhelyhasználatot engedélyező személy/személyek nyilatkozata
Kijelentem, hogy a 3. pontban körülírt ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatának engedélyezésére jogosult
vagyok. Hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megnevezett egyesület/sportegyesület az ingatlanban
székhelyet létesítsen, az ingatlant központi, ügyviteli helyeként használja, az ingatlant székhelyként a
hivatalos irataiban megjelölje, az ingatlant székhelyként a bírósági nyilvántartásba bejegyeztesse és az
ingatlanban az egyesület szervei által hozott határozatokat hirdetményként kifüggessze.

Kelt:

,
év

hó

nap

aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:

(Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.)

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
(Szükség esetén kitöltendő.)
Ellenjegyezte:

Egyszerűsített eljárási kérelem esetén
a lap automatikusan nyomtatásra jelölt

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről
Kitöltése a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény 21. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben kötelező.A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető
vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az
esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

ENHE-01

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről
1. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy adatai
1.

.

típusa:

Név:
Lakóhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Anyja születési neve:
Székhely:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Akkor kell kitölteni, ha a név, elnevezés használatát engedélyező személy jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, vagy olyan természetes személy, aki gyámság, szülői felügyelet, cselekvőképességet
teljesen korlátozó gondnokság, vagy a tárgybeli engedélyezést érintően cselekvőképességet részlegesen
korlátozó gondokság alatt áll. A jognyilatkozat megtételekor figyelemmel kell lenni a Ptk. 2:15. § és
2:23. §-ában foglaltakra.
Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

2. A névhasználat, elnevezés használata engedélyezésének jogcíme
2.1. Az 1.1. pontban megjelölt személy részéről a névhasználat, elnevezés használat engedélyezésnek jogcíme:
egyéb:

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről
Kitöltése a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény 21. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben kötelező.A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető
vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az
esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott egyesület/sportegyesület esetében nem volt szükség.

ENHE-02

Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről
1. A A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy adatai
.

1.

Név:

3. Az egyesület/sportegyesület
neve:

székhelye:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
Házszám

közterület típusa:
Lépcsőház

Emelet

ajtószám:

hrsz.

4. A névhasználatot, elnevezés használatát engedélyező személy nyilatkozata
Hozzájárulok ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt egyesület/sportegyesület a nevében a/az

használja.

Kelt:

,
év

hó

nap

aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:

(Kitöltendő az aláírások valódiságának tanúk általi igazolása esetén.)

Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
Tanú neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
Aláírása:
(Szükség esetén kitöltendő.)
Ellenjegyezte:

Képviselők adatai - PÓTLAP
Kettőnél több képviselő adatainak megadásához az alábbi listák (lapok) esetében:
Tagjegyzék (ETJ-01),
Jelenléti ív (EAJI-02),
Nyilatkozat székhelyhasználat engedélyezéséről (ESZHE-01),
Nyilatkozat névhasználat, elnevezés használatának engedélyezéséről (ENHE-01).

KEPV

Képviselők adatai - PÓTLAP
(Egy pótlapon egy fajta lista egy képviseltjéhez tartozó képviselők adatai vihetők fel.)
(Amennyiben szükséges egy itt megadott képviselő aláírása, az a megfelelő lista megfelelő képviseltjének
nyomtatott adatlapján kell szerepeljen.)
Azonosítási adatok
Lista (lap) megnevezése:
Képviselt sorszáma az adott listában (ld."típus" mező előtt, pl.: 2.11., 5.17., 1.19.):
Képviselt neve:
Képviselő(k) adatai
Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

Képviselő neve, képviseleti
minőségének megjelölése:
Képviselő lakóhelye vagy székhelye:
ország:
irányítószám:

község, város:

közterület neve:
házszám

közterület típusa:
lépcsőház

emelet

ajtószám:

hrsz.

