
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-106770/22

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-09-106770 cégjegyzékszámon 
bejegyzett V and B Kommunikációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2040 Budaörs, Petőfi utca 39.; adószáma: 13663906-2-13) cégügyében a bíróság a 
cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. A létesítő okirat kelte
8/4. 2013. január 7.

Bejegyzés kelte: 2013/06/18 
13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/2. B. Király Györgyi (an.: Lévy Lea Mária)

2040 Budaörs, Petőfi S utca 39.
E-mail: bkgy@t-online.hu
Adóazonosító jel: 8314154237
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2011/06/24
A változás (törlés) időpontja: 2013/01/07 
Törlés kelte: 2013/06/18

13/3. B. Király Györgyi (an.: Lévy Lea Mária)
Születési ideje: 1967/03/27
2040 Budaörs, Petőfi S utca 39.
E-mail: bkgy@t-online.hu
Adóazonosító jel: 8314154237
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2011/06/24
A változás időpontja: 2013/01/07 
Bejegyzés kelte: 2013/06/18 

1. A tag(ok) adatai
1/2. Bulla Bianka (an.: Király Györgyike Vilma)

2040 Budaörs, Petőfi S.u.39
A változás (törlés) időpontja: 2013/01/07 
Törlés kelte: 2013/06/18

1/3. B. Király Györgyi (an.: Lévy Lea Mária)
2040 Budaörs, Petőfi S utca 39.
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 2006/03/21
A változás (törlés) időpontja: 2013/01/07 
Törlés kelte: 2013/06/18

1/4. Bulla Bianka (an.: Király Györgyike Vilma)
Születési ideje: 1960/06/23
2040 Budaörs, Petőfi S utca 39.
A tagsági jogviszony kezdete: 2006/03/21

mailto:bkgy@t-online.hu
mailto:bkgy@t-online.hu


A változás időpontja: 2013/01/07 
Bejegyzés kelte: 2013/06/18 

1/5. B. Király Györgyi (an.: Lévy Lea Mária)
Születési ideje: 1967/03/27
2040 Budaörs, Petőfi S utca 39.
A tagsági jogviszony kezdete: 2006/03/21
A változás időpontja: 2013/01/07 
Bejegyzés kelte: 2013/06/18 

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 bíróság a kérelmezőnek a(z) elektronikusan záradékolt társasági szerződés 1 
példányát megküldi.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a létesítő 
okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; változásbejegyzés esetén a legfőbb 
szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául 
szolgáló határozata; a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára 
feljogosító okirat.

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

Budapest, 2013. június 18.

Dr. Ölvedi Gyöngyi s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:

Sárköziné Mátyus Éva

felsőfokú ügyintéző


