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A Fővárosi Törvényszék a Magyar Hangszerész Szövetség E&vesület, mint kérelmező 8,

sorszámon indult változásbejrg,,iérl és közhaszttú szervezetté minősítési ügllében meghoÁa az

alábbi vÉG zÉ,sr
A bíróság a 14.070. törvényszéki nyilvantartási szám alatt bejegyzett egYesÜletet a 2011. évi

clxxv. tv. (Ectv.) .""iioti kdzhasznú szervezetté minősíti, megállapítja, hogY a

szervezet közhasznú jogállása 2014. június 01. napjátőI' azEcfv. szerint folytatólagosan

fennáll, és elrendeli a siervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:

l, Az egvesület székhelye:
Törölve:1016 Budapest, Mihály u. 13/A.,2, em.13,
Bejegyezve:1064 Budapest, Vörösmar§ u. 35.

V nek neve. lakcíme. a képvisclc! rnódra

Bejeglezve : Baki Róbert, 1087 Budapest, Luther u. 1/C.; önálló, általános

3. Az alapszabály módosításának kelte:

Törölve: 2010. október 18.

Bejegtezve: 2014. szeptember 15.

4. Köáasznú jogállás módosítasanak időpontja:
Bejegvezve: 20L4. június 1.

A bíróság a jeierl végzés egy péidányát megküldi a törvényességi eiienórzest gYakorió

Fővárosi Főügyészségnek,

A végzés ellen a kéáezr ételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melYet a

Fővúsi ítetotautanoz címezl,e írásban. harom példanyban a Fővárosi TörvénYszéknél lehet

benyújtani. A bíróság tájékoáatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az itélőtáb|a előtti

.5áaruun a fellebbeiést előterjesztő fél sztrn,lra a jogi képviselet kötelezŐ. A nem jogi

képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hil,atalból elutasítja.

INDOKOLÁS

A kérelmező egyesület a 8. sorszám alatt előterjesztett beadványában vá|tozásbejegyzési

kérelmet nyújtoii be, amelyben kérte az egyesületi alapszabály módosításának, az Új alelnÖk

és azíj elnök, mint képviselők adatainak, valamint a székheIy vá|tozásának bejegyzését. A
bíróság az új elnök adatait - elkülönített eljárásban - bejegyezte a 10-II. sorszámÚ, 2014.

május Z8-ánjogerőre emelkedett végzéssel.
A szewezet a 10. sorszárnon érkezett kérelmében kérte az egyesület 201I. évi CLXXV.
törvény (Ecrv.) szerinti közhasznúvá minősítését is.

A kérelmező a kére|me hiányosságait a bírósrrg hiánypótlási felhívására a 16, sorszámú

beadványban póto lta, az alapszabá|y át 20 I 4 . s zeprtgm! 91 1 5 _én mó do s ította.

A bíróság az egyesület közhasznú szervezetté rrrinősítését a 2012. és 2013. évi számviteli

beszámolói alapján vizs gálta.


