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A  Fővárosi  Törvényszék  a  Magyarországi  Kuvik  Oltalmi  Egyesület  változásbejegyzési 
ügyében meghozta az alábbi

V É G Z É S T

 
A  bíróság  elrendeli  a  01-02-0014960.  törvényszéki  nyilvántartási  szám  alatt  bejegyzett 
egyesület vonatkozásában a bejegyzett adatok módosítását.

A bíróság elrendeli a szervezet rövidített elnevezésének nyilvántartásba vételét.

A szervezet új rövidített neve: Kuvik Oltalmi Egyesület

Az egyesület székhelye megváltozott.

Új székhely: 1045 Budapest, Virág u. 11. X. emelet 58.

Az egyesület képviselete megváltozott.

A bíróság elrendeli Kenéz Attila képviseleti jogának törlését.

A bíróság elrendeli Csortos Csaba Ádám képviseleti jogának nyilvántartásba vételét.

Név: Csortos Csaba Ádám elnök
Anyja neve: Dr. Szabó Mária
Lakcíme: 1165 Budapest, Bácskai u. 8. 
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviselő megbízás időtartama: 4 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2022. december 31.

A létesítő okirat kelte: 2018. március 15.

A  bíróság  elrendeli  a  szervezet  számláját  vezető  pénzforgalmi  szolgáltató  adatai 
nyilvántartásba vételét.

Számlavezető pénzintézet neve: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Számlavezető pénzintézet székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Számlaszám: 162002231004916100000000
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A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A végzés vagy 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 jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított 
hatvan napon belül van helye. a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I N D O K O L Á S

A kérelmező törvényes képviselője útján - a nyilvántartást vezető bíróságnál 2018. április 3. 
napján  19.  számon  érkezett  változásbejegyzési  kérelmében  kérte  a  szervezet  adataiban 
bekövetkezett  változások átvezetését.  Kérelméhez csatolta a 2018. március 15. napján kelt 
közgyűlési  jegyzőkönyvet,  jelenléti  ívet,  a  módosított  alapszabályt,  székhelyhasználati 
hozzájáruló nyilatkozatot, és a megválasztott elnök tisztségelfogadó nyilatkozatát.

A bíróság megállapította, hogy kérelmezett változások és benyújtott okiratok megfelelnek az a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( Ptk.) rendelkezéseinek,  az egyesülési 
jogról és közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (Ectv.),  valamint  a  civil  szervezetek  bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló a 2011. évi CLXXXI. tv. 
(Cnytv.)  törvény rendelkezéseivel is összhangban állnak. 

A bíróság nem rendelkezett a korábbi pénzforgalmi szolgáltató adatai törléséről, mivel azok a 
nyilvántartásban nem szerepeltek.

A  fentiekre tekintettel  a  bíróság  a Cnytv.  37.  §  (1)  bekezdése  által  felhívott  30.  §  (1) 
bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A  bíróság  a  fellebbezés  kizárásáról  és  a  perindítás  jogáról  a  Cnytv.  46/A.  (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltak szerint rendelkezett.

Budapest, 2018. április 26.
  dr. Molnár Szeréna s.k.
          bíró
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