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A  Fővárosi  Törvényszék  a  Fővállalkozók  Magyarországi  Szövetsége,  mint  kérelmező
változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T :

A  bíróság  elrendeli  a  01-02-0003333.  törvényszéki  nyilvántartási szám  alatt  bejegyzett
szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

1.   Az alapszabály módosításának kelte:  
Törölve: 2016. február 18.
Bejegyezve: 2020. szeptember 24.

2.   A szervezet képviselőjének neve, a képviselő lakcíme, a képviselet gyakorlásának módja   és  
terjedelme, megbízás megszűnésének időpontja  :  
Törölve: 
- Dr. Végh Imre elnök; 1163 Budapest, Budapesti út 5.; önálló, általános; 2020. június
16.;
-  Tárnoki Péter  főtitkár;  1142 Budapest,  Tengerszem u.  46.;  önálló,  általános;  2020.
június 16.;
- Vagdalt László elnökségi tag; 9012 Győr, Garan János u. 28/1.; másik elnökségi taggal
együttesen, általános; 2020. június 16.;
- Tompos Attila elnökségi tag; 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 79.; másik elnökségi
taggal együttesen, általános; 2020. június 16.;
- Halmos Sándor elnökségi tag; 2000 Szentendre, Nap u. 20.; másik elnökségi taggal
együttesen, általános; 2020. június 16.;
-  Bálint  Ágnes elnökségi  tag;  2096 Üröm, Fülemüle  u.  14/B.;  másik elnökségi  taggal
együttesen, általános; 2020. június 16.   
Bejegyezve: 
- Dr. Végh Imre elnök;  1163 Budapest, Budapesti út 5.; önálló, általános; 3 év; 2023.
09.24.;
-  Tárnoki Péter  főtitkár;  1142 Budapest,  Tengerszem u.  46.;  önálló,  általános;  3  év;
2023.09.24.;
- Tompos Attila elnökségi tag; 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 79.; másik elnökségi
taggal együttesen, általános; 3 év; 2023.09.24.;
- Halmos Sándor elnökségi tag; 2000 Szentendre, Nap u. 20.; másik elnökségi taggal
együttesen, általános; 3 év; 2023.09.24.;
-  Bálint  Ágnes elnökségi  tag;  2096 Üröm, Fülemüle  u.  14/B.;  másik elnökségi  taggal
együttesen, általános; 3 év; 2023.09.24.;
- Éliás Péter elnökségi tag; a.n.: Soltész Erika Gabriella; 9172 Győrzámoly, Duna utca
15.; másik elnökségi taggal együttesen; általános; 3 év; 2023.09.24.;
- Károlyi László elnökségi tag; a.n.: Farkas Mária; 1037 Budapest, Remetehegyi út 88.
2.em.5.; másik elnökségi taggal együttesen; általános; 3 év, 2023.09.24.;

Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
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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.

A bíróság jelen végzést  a kérelmezővel  történt  közlését  követően teszi  közzé az országos
névjegyzékben  és  a  szervezet  megváltozott  adatait  is  a  közlést  követően  rögzíti  a
nyilvántartásban.

I N D O K O L Á S

A kérelmező szervezet - jogi képviselő útján - a 18. sorszám alatt előterjesztett beadványaiban
a tárgyi szervezet vonatkozásában változásbejegyzési kérelmet nyújtott be.

A kérelem,  illetve  mellékletei  a  változások  tekintetében  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló
2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvénynek  (Ectv.),
valamint  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfeleltek.

A bíróság  Cnytv.  37.§  (1)  bekezdése  által  felhívott  Cnytv.  30.§  (1)  bekezdése  alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A  bíróság  a  fellebbezés  kizárásáról  és  a  perindítás  jogáról  a  Cnytv.  46/A.§  (1)-(2)
bekezdéseiben  foglaltak  szerint  rendelkezett.  A  bíróság  jelen  végzést  a  www.birosag.hu
weboldalon a civil szervezetek/”Civil szervezetek névjegyzéke” kereső felületen teszi közzé.

Felhívja továbbá a bíróság a szervezetet, hogy jelentse be a Cnytv. 41. § (2) bekezdése alapján
a képviselők adóazonosító jelét!

Budapest, 2021. január 14.

        dr. Kovács Zsuzsanna s.k.
             bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:

http://www.birosag.hu/
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