
 

 

 

 

 

 

  
 

11. Pk. 60.579/2012/33. 

 

A Fővárosi Törvényszék a Tóth – Bejkhard Attila törvényes képviselő által képviselt 

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T  

 

  

[1] A bíróság elrendeli a 01-02-0014960. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett egyesület 

vonatkozásában a bejegyzett adatok módosítását. 

 

[2] A szervezet székhelye: 

Törölve: 1045 Budapest, Virág utca 11. X. emelet 58. 

Bejegyezve: 1032 Budapest, Szőlő utca 86. 2.em. 12. 

 

[3] Az alapszabály módosítás kelte: 

Törölve: 2018. október 7. 

Bejegyezve: 2021. június 16. 

 

[4] A képviselő neve, tisztsége, anyja neve, lakóhelye, a képviseleti jog gyakorlásának módja, a 

képviseleti jog gyakorlásának terjedelme, a megbízás időtartama, a megbízás megszűnésének 

időpontja: 

Törölve: Csortos Csaba Ádám 

A megbízás megszűnésének tényleges időpontja: 2021. június 16. 

Bejegyezve: Kenéz Attila; an.: Katona Mária; 1032 Budapest, Szőlő utca 86. 2. em. 12.; önálló; 

általános; 2 év; 2026. szeptember 30. napjáig. 

Bejegyezve: (Horváth Endre) 1171 Budapest, Alsódabas köz 4/2.; 2026. szeptember 30. napjáig. 

Bejegyezve: ( Tóth-Bejkhard Attila) 2026. szeptember 30. napjáig. 

 

[1] A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

[2] 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 
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[1] A szervezet - törvényes képviselője útján - a nyilvántartást vezető bíróságnál 2021. július 1.  

napján 29. szám alatt változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő. A bíróság felhívására a kérelem 

hiányait a 31. és a 32. szám alatti beadványaiban pótolta. 

 

[2] 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.  

 

[3] A fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott 30. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

 

[4] A bíróság a fellebbezés kizárásáról és a perindítás jogáról a Cnytv. 46/A. (1)-(2) bekezdéseiben 

foglaltak szerint rendelkezett. 

 

Budapest, 2021. november 5.  

     dr. Molnár Szeréna s.k. 

                   bíró 

A kiadmány hiteléül: 
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