
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Cg.13-09-160270/4 

V É G Z É S 

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-09-160270 cégjegyzékszámon bejegyzett HUNAT 

Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1074 Budapest, Dohány u 

94. 4. em. 1.; adószáma: 12556216-2-42) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi 

változások bejegyzését: 

5. A cég székhelye 

5/2. 1074 Budapest, Dohány u 94. 4. em. 1. 

 A változás (törlés) időpontja: 2012/10/01 

 Törlés kelte: 2012/12/13 

5/3. 2364 Ócsa, Petőfi Sándor utca 2. 

 A változás időpontja: 2012/10/01 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 

7. A cég fióktelepe(i) 

7/1. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 

 A változás időpontja: 2012/10/01 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 

8. A létesítő okirat kelte 

8/7. 2012. október 1. 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/4. Horváth Miklós (an.:Cseszák Ágnes) 

1074 Budapest, Dohány utca 94. 4. em. 1. 

Adóazonosító jel: 8416793824 

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

Jogviszony kezdete: 2008/06/25 

 A változás (törlés) időpontja: 2012/10/01 

 Törlés kelte: 2012/12/13 

13/6. Horváth Attila (an.:Cseszák Ágnes) 

Születési ideje: 1972/01/29 

2364 Ócsa, Petőfi Sándor utca 2. 

Adóazonosító jel: 8383783191 

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

Jogviszony kezdete: 2012/10/01 

 A változás időpontja: 2012/10/01 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/1. A cég e-mail 

címe: 

miklos_1_horvath@yahoo.com 

 

 A változás (törlés) időpontja: 2012/10/01 

 Törlés kelte: 2012/12/13 

45/2. A cég e-mail 

címe: 

info@winart.hu 

 

 A változás időpontja: 2012/10/01 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 



49. A cég cégjegyzékszámai 

49/1. Cégjegyzékszám: 13-09-160270 

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 

50. A cég központi ügyintézésének helye 

50/1. 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 

 A változás időpontja: 2012/10/01 

 Bejegyzés kelte: 2012/12/13 

1. A tag(ok) adatai 

1/4. Horváth Miklós (an.:Cseszák Ágnes) 

1074 Budapest, Dohány u 94.IV.1. 

 A változás (törlés) időpontja: 2012/10/01 

 Törlés kelte: 2012/12/13 

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési 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 cég ellen a végzés hatályon 

kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. 

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van 

helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a tevékenység 

megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni. 

A cég 15.000.-Ft eljárási illetéket és 3.000.-Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett. 

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a létesítő okirat módosítása; 

változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a 

változás alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a 

vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt; 

a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okirat; tagjegyzék. 

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők. 

Budapest, 2012. december 13. 

 

 

Dr. Halász Judit s.k. 

törvényszéki bíró 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Gerencsér Jánosné 

tisztviselő 

 


