
Veszprémi Törvényszék
10.Pk.60.226/1996/24.

A Veszprémi Törvényszék a Dr. Perger Orsolya ügyvéd (8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca
10.)  által  képviselt  Balatonfűzfői  Lövész  Egylet (8184  Fűzfőgyártelep,  1500/14.  hrsz.;
megyei  nyilvántartási  szám:  19-02-0001513) adataiban  bekövetkezett  változások  bírósági
nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő

v é g z é s t:

A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy az egyesület 

rövidített neve: BFLE – bejegyezve

képviselői: Zatkalik Attila elnök (an.: Rinyaszentkirályi Magdolna) –törölve

Dr. Lukács Attila elnök – bejegyezve
(lakcíme:  8500  Pápa,  Batthyány  utca  28.; an.:  Kurilovics  Szonja;  magyar
adóazonosító  jele:  8334852495;  megbízásának időtartama:  határozott  idő;  a
megbízás  megszűnésének  időpontja:  2023.06.08.;  képviseleti  jogának
terjedelme: önálló; képviseleti joga gyakorlásának módja: általános)

Kajtár Zsolt alelnök – bejegyezve
(lakcíme: 7400 Kaposvár, Gábor Dénes utca 14/B.; an.: Takács Márta; magyar
adóazonosító  jele:  8381550211;  megbízásának  időtartama:  határozott  idő;  a
megbízás  megszűnésének  időpontja:  2023.06.08.;  képviseleti  jogának
terjedelme: önálló; képviseleti joga gyakorlásának módja: általános)

Szedlák Attila alelnök – bejegyezve
(lakcíme:  8196  Litér,  Árpád  utca  2.; an.:  Kekk  Ilona  Erika;  magyar
adóazonosító  jele:  8375532622;  megbízásának időtartama:  határozott  idő;  a
megbízás  megszűnésének  időpontja:  2023.06.08.;  képviseleti  jogának
terjedelme: önálló; képviseleti joga gyakorlásának módja: általános)

Szabó László titkár – bejegyezve
(lakcíme:  8196  Litér,  Álmos  utca  21.; an.:  Fincza  Erzsébet;  magyar
adóazonosító  jele:  8326531561;  megbízásának időtartama:  határozott  idő;  a
megbízás  megszűnésének  időpontja:  2023.06.08.;  képviseleti  jogának
terjedelme: önálló; képviseleti joga gyakorlásának módja: különös; ügycsoport:
bankszámla feletti rendelkezési jog)

alapszabálya módosításának kelte: 2018. június 8. – módosítva
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Egyebekben  a  törvényszék  az  egyesület  2018.  június  8. napján  megtartott  közgyűlésének
határozatait – mellyel többek között elnökségi tagok választására került sor –,

t u d o m á s u l  v e s z i,

és azt az egyesület iratanyagánál elhelyezi.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

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

I n d o k o l á s

Az  egyesület,  mint  kérelmező a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján bejelentette és okirattal igazolta, hogy az egyesület
nyilvántartási adataiban változás következett be. A változás a képviseletre jogosultak személyét
és a létesítő okirat módosítását érintette, mivel elnökségi tagok választására került sor.

A bíróság a benyújtott okiratok és a Cnytv. 63. és 67. §-ai, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.)
a jogi személy általános szabályai című első része és az egyesületre vonatkozó második része
alapján  azt  vizsgálta,  hogy  az  alapszabály  módosítására  és  a  vezető  tisztségviselők
megválasztására a vonatkozó jogszabályoknak és a hatályos alapszabálynak megfelelően került-
e  sor.  Egyebekben  a  bíróság  a  változásbejegyzési  eljárásban  csak  a  változásbejegyzési
kérelemmel érintett körben vizsgálja a benyújtott okiratokat [Cnytv. 67. § (1d) bekezdés]. 

Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a módosított
adatokat a Ptk. 3:13. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vette.

A bíróság a  kérelemben foglaltakon túl  az  egyesület  bírósági  nyilvántartásban jelenleg  nem
szereplő rövidített nevét a Cnytv. 107. § (3) bekezdés alapján a rendelkezésre álló iratok alapján
hivatalból jegyezte be a bírósági nyilvántartásba.

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

Veszprém, 2018. július 20.

dr. Vörös-Tóth Éva Ráhel
bírósági titkár
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