
 

 

 
 

 

 

 

Határozat száma: 7.Pk.60.294/2022/7. 

 

A Fővárosi Törvényszék az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete nyilvántartásba 

vételi ügyében a dr. Szilágyi Gergő ügyvéd, mint meghatalmazott által képviselt Hoffmann 

Csaba Péter megválasztott elnök (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére eljárva meghozta az 

alábbi meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T :  

 

[1] A bíróság elrendeli a szervezet nyilvántartásba vételét, a következő adatokkal: 

 

[2] A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017972 

 

[3] A szervezet neve:    Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete 

 

[4] A szervezet rövidített neve:   AVOSz 

 

[5] A szervezet típusa:   egyesület 

 

[6]  A szervezet formája:   egyesület 

 

[7] A szervezet székhelye:  1091 Budapest, Üllői út 107. fszt. 

 

[8] Az alapszabály kelte:  2022.11.29. 

 

[9] Az egyesület célja: Az egyesület célja az autósiskoláknak és vezetőinek érdekeit képviselni, 

akik a képzés kapcsán bármely jogi-, igazgatási területén segítségre szorulnak. Célunk a 

szakmai tanácsadás, segítség nyújtása. Feladatunknak tekintjük a közlekedés biztonságosabbá, 

kiszámíthatóvá tételét, a közlekedésben résztvevők művelését, a társadalmi 

közlekedéskultúra, a közlekedési morál javítása útján, fórum biztosítását a tagok 

tevékenységeinek megismerésére. 

 

[10] Az egyesület elsődleges célja szerinti besorolása: Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti 

tevékenység (pl. vállalkozói érdekképviselet, munkavállalói érdekképviselet, szakmai 

érdekképviselet) 

 

[11] A képviselők adatai: 

1. Név:   Hoffmann Csaba Péter    

Anyja neve:   Matos Anna Mária  

Lakóhelye:   1095 Budapest, Ipar utca 7. C. ép. fszt. 4. 

A képviseleti jog terjedelme:   általános 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

A megbízás időtartama:   határozott 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2023.04.28.  
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2. Név:     Hartman Sándor  

Anyja neve:     Bajzát Margit 

Lakóhelye:     1192 Budapest, Orgonafüzér utca 32. 

A képviseleti jog terjedelme:  általános 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

A megbízás időtartama:   határozott 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2023.04.28. 

 

[12] Egyéb külön törvényben meghatározott adat:  

A szervezet képviseletre jogosult alelnöke a GYORSJOGSI Kft. (1091 Budapest, Üllői út 

107. fszt.), a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátó természetes személy: Hartman 

Sándor. 

 

[13] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való 

közzététele iránt. 

 

[14] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az 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 az egyesület ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a 

szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés 

országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

[1] A kérelmező jogi képviselője útján 2022. június 28. napján kérte az egyesület nyilvántartásba 

vételét. 

 

[2] A kérelmező – a hiánypótlási eljárás lefolytatását követően – a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény (Cnytv.) szerint szükséges okiratokat benyújtotta, a létesítő okirat megfelel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, ezért a bíróság a Cnytv. 30. § 

(1) bekezdése alapján az egyesület nyilvántartásba vételéről rendelkezett. 

 

[3] A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. 

 

[4] A bíróság általánosságban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az egyesület nyilvántartásba 

bejegyzett adatait érintő változást a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását 

eredményező, a szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon 

belül kell a bíróságnak bejelenteni [Cnytv. 37. § (1) bek.]. 

 

 Budapest, 2023. január 19. 

 

 dr. Papp Ilona s. k. 

 bírósági titkár 

 

A kiadmány hiteléül: 
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