A TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Pk.60.048/2019/4.

A törvényszék Arnold Gábor elnök (8000 Székesfehérvár, Bagoly utca 17618. hrsz.) által
képviselt Maruti Klub Magyarországi Egyesülete (székhelye: 2800 Tatabánya, Fecske utca
000716/0042. hrsz.) bírósági nyilvántartásba vétele iránt kezdeményezett nemperes eljárásban

meghozta a következő
v é g z é s t :
A bíróság a Maruti Klub Magyarországi Egyesülete elnevezésű egyesületet 2192. számon
nyilvántartásba veszi.
Az egyesület neve:
Maruti Klub Magyarországi Egyesülete
Az egyesület rövidített neve:
Maruti Klub
Az egyesület szervezeti formája:
egyesület
Az egyesület székhelye:
2800 Tatabánya, Fecske utca 000716/0042. hrsz.
Az alapszabály kiállításának helye és időpontja:
Budapest, 2019. december 08.
Az egyesület célja:
Maruti autó tulajdonosainak érdekeinek védelme. Felelős autózás népszerűsítése, a
márka fenntartása. Maruti márkájú autók tulajdonosainak érdekvédelme. A felelős
autózás hirdetése. A márka fenntartása és a márka kedvelők közösségének építése.
Az egyesület elsődleges célja szerinti besorolása:
Szabadidős és hobbitevékenység
Az egyesület képviselői határozott, 5 éves – 2024.12.08-ig terjedő - időtartamra:
- Arnold Gábor elnök (an.: Weinstein Mária, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Bagoly utca
17618. hrsz.) - képviseleti jogának terjedelme: általános, gyakorlásának módja: önálló,
kivéve bankszámla feletti rendelkezési jogot, aminek tekintetében képviseleti jogának
terjedelme: különös, gyakorlásának módja: Vaskó Viktória titkárral együttes,

-2- Vaskó Viktória titkár (an.: Csizik Erzsébet, lakcíme: 1144 Budapest, Egyenes utca 8/A.
V/88.) - képviseleti jogának terjedelme: a bankszámla feletti rendelkezési jog
tekintetében: különös, gyakorlásának módja: Arnold Gábor elnökkel együttes.
A bíróság az újonnan nyitandó 2192. számú egyesületi nyilvántartási lapra bejegyzi a
törvényben előírt adatokat, egyben a végzést megküldi a kérelmezőnek és az Országos
Bírósági Hivatalt (OBH) értesíti az egyesület nyilvántartásba vételéről, a számítógépes
elektronikus nyilvántartás útján.
A kérelemnek helyt adó bejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés, vagy az
annak meghozatala alapjául szolgáló 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 bejegyző végzésnek az Országos Bírósági
Hivatal közhiteles nyilvántartásában való közzétételétől számított hatvan napon belül van
helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
I n d o k o l á s :
Az egyesület 2019. november 11. napján érkeztetett, majd hiánypótlásra felhívást követően
2020. január 08. napján érkezett beadványában egyesület nyilvántartásba vételét kérelmezte.
A kérelmező csatolta a törvényben előírt iratmellékleteket.
A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvénynek (a továbbiakban Cnytv.), ezért a bíróság a szervezetet a fenti adatokkal
nyilvántartásba veszi.
A törvényszék a Cnytv. 38. §. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az 5.§.-ban adott
felhatalmazás alapján alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
347. §. (1) bekezdésének b.) pontjában, továbbá (2) bekezdésében és 349.§. (1) bekezdésében
foglaltak szerint tett eleget.
Tatabánya, 2020. év január hó 13. napján
Dr. Munka Gábor
törvényszéki titkár

