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V É G Z É S 

 

 

A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-00-0002417 szám alatt nyilvántartott                                   

Consort Zenei Alapítvány (bejegyzett székhely: 2600 Vác, Dombay u. 2.) elnevezésű civil 

szervezet alábbi adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét. 

 

1.) Az alapító okirat módosításának kelte: 2021.11.16. 

 

2.) A kuratóriumi tag adatváltozása: 

 

Módosítva: 

 

Név: Lachegyi Imre kuratóriumi elnök lakcím: 2621 Verőce, Garam u. 14. 

 

3.) Az alapítvány képviseletének változása: 

 

Bejegyezve: 

  

Név: Kovács Zoltán titkár anyja neve: Beretvás Zsuzsanna lakcíme: 2600 Vác, Gyökér u. 

9. képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes Lachegyi Imre kuratóriumi elnökkel 

képviselet terjedelme: különös (bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása) megbízás 

időtartama: határozatlan 

 

Név: Váradi István anyja neve: Ágoston Mária lakcíme: 2600 Vác, Vetés u. 17. képviseleti 

jog gyakorlásának módja: együttes Lachegyi Imre kuratóriumi elnökkel, de kizárólag 

Kovács Zoltán titkár távolléte esetén képviselet terjedelme: különös (bankszámla feletti 

rendelkezési jog gyakorlása) megbízás időtartama: határozatlan 

 

Módosítva: 

 

Név: Lachegyi Imre kuratóriumi elnök anyja neve: Wimeták Ágnes lakcím: 2621 Verőce, 

Garam u. 14. képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló (kivéve bankszámla feletti 

rendelkezési jog gyakorlása, melyet a kuratórium elnöke a kuratórium titkárával, vagy 

annak távollétében a kuratórium tagjával együttesen gyakorol) képviselet terjedelme: 

általános megbízás időtartama: határozatlan 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 – 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 a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan 

napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A keresetlevélben, illetve az eljárás során a felperesnek meg kell jelölnie, hogy miért tartja a 

bíróság eljárását jogszabálysértőnek.  

Ha a keresetet az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak olyan 

jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna. 

Az ügyészt a perindítás joga akkor illeti meg, ha keresetét – a jogszabályba ütközés okának 

megjelölése mellett – közérdek sérelmére alapítja és e közérdek sérelmének fennállását 

valószínűsíti. 
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I N D O K O L Á S 

 

Az alapító jogi képviselő (továbbiakban: kérelmező) útján 2021. december 7. napján, 29. 

sorszám alatt változásbejegyzés iránti kérelmet nyújtott be. 

 

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. 

3:378. § - 3:404. §-ai, valamint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése, 23-24. §-ai, a 11/2012. (II.29.) 

KIM rendelet alapján helyt adott, mivel a kérelmező azt a szükséges mellékletekkel ellátva 

nyújtotta be. 

 

Fentiekre tekintettel a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A kérelmező az eljárási illetéket átutalással megfizette.  

 

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés 

elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. - 46/B. §-okon alapul.  

 

A perindítás határideje az országos névjegyzékben (https://birosag.hu/civil-eljarasok) történt 

közzétételtől számított hatvan nap.   

 

Budapest, 2022. január 13. 

                          

         dr. Réczey Katalin   

                                                       bíró 

 

https://birosag.hu/civil-eljarasok
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