
Budapest Környéki Törvényszék 

47.Pk.60.315/1998/14. szám         

 
V É G Z É S 

 

A Budapest Környéki Törvényszék a 13-02-0002588 szám alatt nyilvántartott Sóskút 2000 Társaság 

(bejegyzett székhely: 2038 Sóskút, Hegy u. 47.) elnevezésű civil szervezet alábbi adataiban 

bekövetkezett változások átvezetését. 
  

1./ Az egyesület új székhelye: 
 

2038 Sóskút, Bem utca 7. 

 

2./Az egyesület új képviselője, anyja neve, lakcíme,  megbízási ideje, képviselet módja, terjedelme: 
 

Szakács András elnök (an.: Sztrucska Edit), 2038 Sóskút, Bem u. 7., 3 év 2024. 01.20. napjáig, 

önálló általános 

 

Varga Abigél elnöki megbízatása és képviseleti joga megszűnt. 

 

3./  A létesítő okirat módosításának kelte: 
 

2021. január 20. napja 
 

 A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil Szervezetek 

Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja. 
 

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, az országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan 

napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt a végzés hatályon kívül helyezése 

iránt a szervezet ellen pert indíthat. 

   
 I N D O K O L Á S 

 

Kérelmező szervezet 2021. január 29. napján a fenti civil szervezet nyilvántartási adatainak módosítását 

kérte. 
A törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján a kérelmező nyilvántartás módosítása iránti kérelmének a Ptk. 3:63.§ - 3:87.§-ai, valamint a 

Cnytv. 37. § (1) bekezdése, a 23-24. §-ai, az 11/2012. (II.29.) KIM rendelet alapján helyt adott, mert a 

kérelmező azt a  szükséges mellékletekkel ellátva nyújtotta be. 
A bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett. 
 

A végzés elleni fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni keresetindítási jog  

a Cnytv. 46/A §-on alapul.    
 

Budapest, 2021.  február 16. 

        dr.  Gyarmati Edit   
                 bírósági titkár 
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