
Veszprémi Törvényszék
8.Pk.70.395/1989/23.

A Veszprémi Törvényszék az ifj. Dr. Hajnal László ügyvéd (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. 
I.  emelet)  által  képviselt  Balatonakarattyai  Fürdőtelep Egyesület  (megyei  nyilvántartási 
szám: 19-02-0000395) bírósági  nyilvántartásba  vétele  iránt  folyamatban  volt ügyében 
meghozta a következő

v é g z é s t :

A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy az egyesület 

székhelye: Balatonakarattya – törölni
8174 Balatonkenese, Rákóczi út 6. – bejegyezni

képviselő  i  :  

Kiss Tamásné (1112 Budapest, Eper u. 54. fsz. l.) – törölni 
Képviseleti joga a megbízási idő lejártára tekintettel megszűnt.

Hámori Gábor elnök – bejegyezni
lakóhelye:  1111  Budapest,  Bercsényi  u.  5.;  anyja  születési  neve:  Szunomár 
Piroska;  megbízásának  időtartama:  3 év;  megbízása megszűnésének időpontja: 
2018.08.15.;  képviseleti  jogának terjedelme:  általános;  képviseleti  joga 
gyakorlásának módja: együttes.

Thury Attila alelnök – bejegyezni
lakóhelye:  8172 Balatonakarattya, Fenyves u. 2.;  anyja  születési  neve:  Tordasi 
Magdolna  Klára;  megbízásának  időtartama:  3 év;  megbízása megszűnésének 
időpontja: 2018.08.15.; képviseleti jogának terjedelme: általános; képviseleti joga 
gyakorlásának módja: együttes.

Ránky Emőke ügyvezető alelnök – bejegyezni
lakóhelye:  1124 Budapest,  Vércse u.  25/A;  anyja  születési  neve:  Olasz Emília; 
megbízásának  időtartama:  3 év;  megbízása megszűnésének  időpontja: 
2018.08.15.;  képviseleti  jogának terjedelme:  általános;  képviseleti  joga 
gyakorlásának módja: együttes.

Kardos Gábor Andrásné elnökségi tag – bejegyezni
lakóhelye:  8172 Balatonakarattya,  Csaba u.  11.;  anyja  születési  neve:  Sárvári 
Hedvig;  megbízásának  időtartama:  3 év;  megbízása megszűnésének időpontja: 
2018.08.15.;  képviseleti  jogának terjedelme:  általános;képviseleti  joga 
gyakorlásának módja: együttes.



dr. Ágoston Piroska elnökségi tag – bejegyezni
lakóhelye:  1022  Budapest,  Marcibányi  tér  9.;  anyja  születési  neve:  dr.  Sikli 
Kornélia;  megbízásának  időtartama:  3 év;  megbízása megszűnésének  időpontja: 
2018.08.15.;  képviseleti  jogának terjedelme:  általános;  képviseleti  joga 
gyakorlásának módja: együttes.

Pálinkás Ferenc elnökségi tag – bejegyezni
lakóhelye: 8172 Balatonakarattya, Ady Endre u. 5.; anyja születési neve: Rothstock 
Katalin;  megbízásának  időtartama:  3 év;  megbízása megszűnésének  időpontja: 
2018.08.15.;  képviseleti  jogának terjedelme:  általános;  képviseleti  joga 
gyakorlásának módja: együttes.

Szeles Dezső elnökségi tag – bejegyezni
lakóhelye:  1115 Budapest, Somogyi u. 12. I/1.;  anyja születési  neve:  Zsinka Anna; 
megbízásának időtartama: 3 év; megbízása megszűnésének időpontja: 2018.08.15.; 
képviseleti  jogának terjedelme:  általános; képviseleti  joga  gyakorlásának módja: 
együttes.

Az  egyesület  képviseletére  az  elnökség  valamennyi  tagja  jogosult.  A képviselet 
módja  együttes,  terjedelme  általánás  azzal,  hogy  az  egyik  aláírónak  mindig  az 
elnöknek, az alelnöknek vagy az ügyvezető alelnöknek kell lennie.

alapszabály  a   módosításának időpontja:  2015. 08. 15. – bejegyezni

Egyebekben a törvényszék az egyesület 2015. augusztus 15. napján megtartott közgyűlésének 
határozatait – mellyel többek között elnökségi és felügyelő bizottsági tagok választására került sor 
–, valamint az  alapszabálynak  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvénynek 
megfelelő módosítását

t u d o m á s u l  v e s z i,

és azt az egyesület iratanyagánál elhelyezi.

A változásról az Országos Bírósági Hivatalt, valamint a törvényességi ellenőrzést gyakorló 
Veszprém Megyei Főügyészséget értesíti.

A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblának címzett, de a 
Veszprémi Törvényszéknél 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. Az ítélőtábla előtti 
eljárásban jogi képviselet kötelező. 

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  az egyesület székhelyét, a képviseletre jogosultak személyét, 
valamint  a létesítő  okirat  módosítását érintette,  továbbá  elnökségi  és  felügyelő bizottsági  tagok 
választására került sor.



Előbbiekkel  összefüggésben  a  szervezet  felülvizsgálva  az  alapszabály  rendelkezéseit, 
hozzáigazította azt a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseihez az új Ptk. hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló  2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 
11. §-a alapján.

A bíróság a benyújtott okiratok és a Cnytv. 38. §-a,  63.  és 67. §-ai, valamint az új Ptk-nak a jogi 
személy általános szabályai című első része és az egyesületre vonatkozó második része alapján azt 
vizsgálta, hogy az alapszabály, illetve annak módosítása megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak.

Fentiekre tekintettel  a bíróság a  rendelkező részben foglaltak szerint  határozott  és  a  módosított 
adatokat a Ptk. 3:13.  § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vette, illetve az alapszabálynak az új 
Ptk-nak megfelelő módosítását tudomásul vette. 

Az  egyesület  az alapszabálya módosításának bírósági nyilvántartásba vételét követően csak az új 
Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.

A végzés jogerőre emelkedését  követően a bíróság intézkedik a változásnak a bírósági 
nyilvántartáson való átvezetése iránt. 

A törvényszék a változásról a Cnytv. 33. §-a szerint értesíti  a törvényességi ellenőrzést  gyakorló 
Veszprém Megyei Főügyészséget.

A végzés ellen a Cnytv. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdése alapján 
fellebbezésnek van helye.

Veszprém, 2015. október 29.

dr. Szántay Bernadett s. k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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