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A Veszprémi Törvényszék a Kiss Barnabás Ügyvédi Iroda (eljár: dr. Kiss Barnabás ügyvéd, 

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 112.) által képviselt Magyar DigiLean Egyesület bírósági 

nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében – polgári nemperes eljárásban – 

meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A törvényszék az egyesület nyilvántartásba vételét elrendeli; 

 

és az egyesületet a bírósági nyilvántartásba 19-02-0004062 számon bejegyzi a következő 

adatok feltüntetésével: 

 

 

a megalakult szervezet: egyesület 

 

 

A szervezet 

 

formája: egyesület 

 

neve: Magyar DigiLean Egyesület 

 

rövidített neve: DigiLean Egyesület 

 

idegen nyelvű elnevezése: Hungarian DigiLean Association 

 

székhelye:  8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 15. 

 

célja: A Magyar DigiLean Egyesület célja, hogy tudását, tapasztalatát 

megossza a piaci szereplőkkel, nyílt szakmai konzultációt folytasson, 

megbízható szolgáltatásokkal, modern ipari megoldások 

bevezetésével, tanácsokkal és képzésekkel segítse a hazai 

vállalatokat. Tagjaink nyitottak az újabb kompetenciák gyűjtésére, új 

potenciális tagvállalatok bevonására, az egyesület által képviselt 

tudás magasabb szintre emelésére és megosztására. További céljai, 

hogy nyílt események szervezésén és lebonyolításán keresztül 

eljuttassa a Lean rendszerű vállaltirányítási rendszerek és a 

digitalizáció aktualitásait az érdeklődők felé, támogassa a tagok 

folyamatos fejlődését, a tagok közötti kapcsolattartást, a 

tudásmegosztást, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítését, 

nemzetközi programokon való részvételt, támogassa a tagok digitális 

fejlődését, átalakulását, támogassa a gyártó , termelő és szolgáltató 
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cégek digitális kultúrájának a kialakítását és fejlesztését, szakmai 

hátteret biztosítson a digitalizációs gyakorlatok fejlesztéséhez, 

információkkal, szakmai tanácsokkal támogassa tagvállalatoknál 

működő folyamatok digitalizációjának fejlesztését, gyakorlati 

megvalósítását, támogassa a Lean szemlélet és digitalizációs 

módszerek integrált bevezetését a vállalati kultúrába, az egyesület 

tagjai és támogatói részére olyan szakmai közösséget megteremtsen, 

amely az egyéni kompetenciákat hatékonyabb és integrált módon 

hasznosítja, a tagvállalatoknál működő értékteremtő folyamatokat 

teljes mértékben lefedő kompetencia portfólió alakuljon ki, 

tevékenysége által támogassa az erőforrások és az energia hatékony 

felhasználását a társadalomban és a tagok értékteremtő 

folyamataiban, a digitális átalakulással és a Lean szemléletmód 

valamint a modern menedzsment rendszerek alkalmazása során 

szükséges szervezetfejlesztésben és vezetésfejlesztésben támogassa 

a tagokat, kooperációs kapcsolatot építsen az egyesület 

tevékenységéhez kötődő hazai és nemzetközi szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel és vállalatokkal. 

 

célja szerinti besorolása: gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenység (pl. vállalkozások és 

szakmák támogatása, idegenforgalom fejlesztése, munkanélküliség 

kezelése, szociális foglalkoztatás 
 

az alapszabály kelte: 2022. június 10. 

 

képviselői: Tömpe László Zoltán 

(lakóhelye: 8196 Litér, Eperfa utca  4.; anyja neve: Botykai Mária; 

megbízás időtartama: 4 év; megbízás megszűnésének időpontja: 

2026.06.10.; képviseleti jog terjedelme: általános; képviseleti jog 

gyakorlásának módja: önálló) 

 

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

iránt. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául 

szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, 

valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan 

– pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye 

szerint illetékes törvényszék előtt. 

A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan 

napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

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

bíróság eljárását jogszabályértőnek. 

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

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

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

megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását 

valószínűsíti. 
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I n d o k o l á s 

 

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

vétele iránt. 

 

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

hiánypótlást követően – megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 

(Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) az egyesületekre vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, illetve a kérelemhez csatolták a civil szervezetek bírósági 

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

törvényben (Cnytv.) meghatározott okiratokat. 

 

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

eljárva, nemperes eljárás keretében az egyesület bírósági nyilvántartásba vételét elrendelte, 

egyúttal intézkedett az egyesületnek a bírósági nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében is.  

 

A törvényszék felhívja az egyesület képviselőjének a figyelmét arra, hogy ha az egyesület neve, 

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

bíróságnak be kell jelenteni a változás átvezetése végett. 

 

Az eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57. § (1) bekezdése e) pontja alapján 

illetékmentes, ezért a bíróságnak az illeték megfizetése felől nem kellett rendelkeznie. 

 

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

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

 

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

közzétételtől számított hatvan nap. 

 

Veszprém, 2022. november 11. 

 

dr. Bardon Melinda 

bírósági titkár 

 

https://birosag.hu/civil-eljárások
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