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V ÉG Z É S
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-02-0016779 sorszám alatt nyilvántartásba vett
Magyar Nemzeti Médiaszövetségre vonatkozó alábbi változások bejegyzését és a
nyilvántartás kiegészítését.
1./ A szervezet képviselőinek adatai változnak.
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A szervezet új képviselője:
Bejegyezve:
Dr. Tóth-Holló Tamás (elnök) an.:Knyaskó Katalin Margit (2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 64.
1. em. 3.)
A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló
A képviselői megbízatás időtartama: 4 év (2018.év 09. 04- 2022.év szeptember 3.)
A megbízás megszűnésének időpontja: 2022.év szeptember 3.
2./ A szervezet pénzforgalmi jelzőszámával a nyilvántartás kiegészül:
GRÁNIT Bank Zrt. (1095 Budapest, Lecner Ödön fasor 8.)
Számlaszám: 12100011-10377174-00000000
3./Az egyesület célja változik:
Törölve:
A nemzeti érdek és a polgári értékrend érvényesítése a médiában. Összmagyar célokat
szolgálva a Kárpát-medence magyar újságírói érdekeinek képvislete. A modern
információközlés és műsorszolgáltatás színvonalának emelése.
Bejegyzeve:
Érvényesítse a nemzeti érdekeket és a polgári értékrendet a médiában. Összmagyar
célokat szolgálva képviselje a Kárpát-medence magyar újságírói érdekeit.
Hozzájáruljon a modern információközlés és műsorszolgáltatás színvonalának
emeléséhez. Törekedjen arra, hogy a sajtó és a média - mint egyetemes kultúra része
– mindig társadalmi súlyának megfelelő szerepet kapjon, és a magas szinten végzett
magyar nyelvű újságírói tevékenység ismert legyen mind a magyarországi, mind a
határon túli magyar nagyközönség előtt. Erősítse és előmozdítsa az újságírók
személyiségi és szerzői jogi védelmének érvénysülését.
4./ A szervezet alapszabálya módosult
Az alapszabály módosításának időpontja: 2018.év szeptember 4.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
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 a jelen végzés országos névjegyzékbe történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő.
I NDO KO LÁ S
A szervezet jogi képviselője útján 2018. év október 12. napján kérelmet terjesztett elő a
szervezet nyilvántartási adataiban bekövetkezett változások bejegyzése iránt.
A bíróság a kérelmező önkéntes hiánypótlása után megállapította, hogy a kérelem és
mellékletei mindenben megfelelnek a vonatkozó törvényekben foglaltaknak. Ezért a bíróság a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdése zárja ki. A perindításról történő tájékoztatás a
Cnytv. 46/A.§ (1) és (2) bekezdésén alapul. A végzés a www.birosag.hu weboldalon a civil
szervezetek országos névjegyzékébe kerül közzétételre.
Budapest, 2018. december 18.
Dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

