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A Fővárosi Törvényszék a  Budapesti Tarokk Egyesület  változásbejegyzés iránti ügyében
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T :

A  bíróság  megállapítja, hogy  a  01-02-0009582. törvényszéki  nyilvántartási  szám  alatt
bejegyzett  szervezet  jelen  végzés  jogerőre  emelkedésének  napjától  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.

A  bíróság  elrendeli  a  01-02-0009582. törvényszéki  nyilvántartási szám  alatt  bejegyzett
egyesület nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

1. Létesítő okirat kelte:
Törölve: 2007. május 09.
Bejegyezve: 2015. augusztus 11.

2.   Egyesület székhelye
Törölve: 1022 Budapest, Bimbó út 122. 
Bejegyezve: 1124 Budapest, Lejtő út 6. I emelet 1. 

3.   Egyesület képviselőjének neve, címe, anyja neve, a képviseleti jog gyakorlásának módja és
terjedelme:
Törölve: 
- Sóváry Zoltán; 1022 Budapest, Bimbó út 122.
Bejegyezve:
- Döbrönte Gábor elnök; 1124 Budapest, Lejtő út 6.; Vörös Matild; önálló; általános.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve írásban, három példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet
benyújtani.  Az  ítélőtábla  előtti  eljárásban  a  fellebbezést  előterjesztő  fél  számára  a  jogi
képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

A  kérelmező  8. sorszám  alatt  tárgyi  egyesület  vonatkozásában  változásbejegyzés  iránti
kérelmet nyújtott be. 

A bíróság 9. sorszámú hiánypótlásra felhívó végzését követően a kérelmező 10. sorszám alatt,
2015.  augusztus  16.  napján  megküldte  a  módosított  alapszabályt  és  az  egyéb  szükséges
mellékleteket.

A bíróság megállapította, hogy az egyesület – a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget
téve  –  a  2015.  augusztus  11.  napján  tartott  közgyűlésen  az  Alapszabályát  a  Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.),  az  egyesülési  jogról,  a  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 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek
megfelelően módosította. 
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Erre figyelemmel a bíróság a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9.§ (2) bekezdésére és 11.
§-ára figyelemmel megállapította az új Ptk. hatálya alá történő átkerülést és a Cnytv. 37. § (1)
bekezdése  alapján  a  változásbejegyzési  kérelemben  foglaltakkal  egyezően  határozott  az
egyesületnek  a  Cnytv.  91-96.  §-aiban  foglalt  nyilvántartott  adatai  bejegyzéséről,  illetve
módosításáról. 

Budapest, 2016. január 14.

        dr. Szilágyi Nándor Imre s.k.
                   bírósági titkár
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