
Beküldő adatai:

Törvényszék:

Ügyszám: . .

Az egyesülés módja:

A kérelem tárgya:

Elektronikus beküldés esetén a Beküldő az a személy, akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül. 

A szervezet adatai:

PK-154

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok),
vallási közösségek egyesülésének bejegyzése

iránti kérelem
A - A beküldő, a kérelem és a szervezet adatai

Szervezet neve

Székhelye 

Nyilvántartási száma

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Város, község

Képviselő név
Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Képviselő név

Képviselő név

Alapítvány

Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név

Anyja neve

Születési név

Előtag

Születési ország

Születési település

Születési ideje

  P k          

        

           

    



Kérelmező adatai

Kérelmező képviselőjének adatai:

Törvényszék:

PK-154

B - Kérelmező adatai

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok),
vallási közösségek egyesülésének bejegyzése

iránti kérelem

Irányítószám

Közterület neve Közterület típusa

Ajtó Hrsz.EmeletLépcsőházHázszám

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Viselt név
További utónevekElső utónévCsaládi névElőtag

A kérelmező

Lakcím, székhely, elérhetőségi adatok

Város, község

Ország

Szervezet neve

Nyilvántartási száma

Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Képviselő név

Képviselő név

Képviselő név

Alapítvány

Viselt név
Előtag Családi név Első utónév További utónevek

Képviselő szervezet

Lakcím / Székhely, elérhetőségi adatok

Irányítószám

Közterület neve

Házszám Lépcsőház Emelet

Közterület típusa

Ajtó Hrsz.

Telefon Fax

Hivatkozási szám

E-mail cím

Város, község

A kérelmező képviselője

Ország

Egyéb szöveg

           

         

                        

         

                        



Csatolt mellékletek

Törvényszék:

PK-154

M1 -  Mellékletek

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok),
vallási közösségek egyesülésének bejegyzése

iránti kérelem

PK-154-03 Az egyesüléssel érintett szervezetek vagyonmérleg-tervezete és 
vagyonleltár-tervezete

PK-154-04 Összeolvadás esetén a létrejövő  szervezetek vagyonmérleg-tervezete 
és vagyonleltár-tervezete

PK-154-11 Képviseleti jog igazolása (meghatalmazás)

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

PK-154-02 Egyesületek esetén a képviselő, alapítvány esetén a 
kuratórium vagy kurátor nyilatkozata arról, hogy a döntéshozó szerv 
a munkavállalói érdekképviseletet az átalakulás elhatározásáról tájékoztatta

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-05 A vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó okirat

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-06 Az egyesülési szerződés Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-01 Alapítvány esetében az alapítvány alapítóinak vagy az alapítók 
gyűlésének, ill. egyesület esetében az egyesület határozatai az átalakulásról

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-07 Ha a szervezetnél felügyelőbizottság működik, 
a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozata

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-08 Átalakulási terv Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-09 Összeolvadás esetén az összeolvadással létrejövő 
szervezet adatait tartalmazó nyilvántartásba vételi űrlap

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-10 Beolvadás esetén a befogadó szervezet adatait tartalmazó 
változásbejegyzési űrlap

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-12 Ha az alapítványi cél megvalósításához szükséges, 
a szükséges alapítványi vagyon rendelkezésre bocsátásának igazolása

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-154-13 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:



Törvényszék:

PK-154

K - Kérelem

Civil szervezetek (Egyesületek, Alapítványok),
vallási közösségek egyesülésének bejegyzése

iránti kérelem

Kérem a  szervezetek egyesülésének nyilvántartásba való bejegyzését!

Az egyesülő szervezetek nyilvántartásból való törlésének feltételei bekövetkeztek, 
ezért kérem az összeolvadó szervezetek, ill a beolvadó szervezetek nyilvántartásból való törlését

Kérem a jogutód szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét, mert az az Ectv.  10/D. §-a 
alapján a közhasznú minősítésre és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegyzésére jogosult

A jogutód szervezet adatait összeolvadás esetén a nyilvántartásba vételi kérelem tartalmazza.

A jogutód szervezet adatait beolvadás esetén a változásbejegyzési kérelem tartalmazza.

A nyilvántartásba vételi űrlapon, illetve a változásbejegyzés iránti űrlapon 
benyújtásra kerül az adószám és a statisztikai számjel megállapítása, illetve kiadása iránti kérelem.

(Település) (Dátum)

Aláírás:

Keltezés (aláírás helye, ideje):

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

Az alábbi mezők kitöltése csak papíralapú űrlap beadása esetén kötelező!

A tanú aláírása:

A tanú neve: A tanú címe:

        


