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V É G Z É S

A  Fővárosi  Törvényszék  elrendeli  a  01-01-0000726  sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett
Pázmány-Eötvös  Természettudományi  Információs  Alapítványra vonatkozó  alábbi
változások nyilvántartásba bejegyzését, és a nyilvántartás kiegészítését.

1./ Az alapítvány képviselete megváltozott:

Medzihradszky Kálmán képviseleti joga megszűnt. 

Az új képviselő neve és lakcíme:

Dr. Benczúr András János an.:Szánthó Erzsébet (1192 Budapest, Rozgonyi köz 5. 1.a.)

A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános, önálló

A képviselői megbízatás időtartama: határozatlan

2./ A kezelő szerv összetétele megváltozott:

Törölve: dr. Medzihradszky Kálmán és Dr. Láng Ferenc kuratóriumi tagsága megszűnt.  

A kuratórium új tagjai: 

Dr. Erdei Anna an.: Gezső Ginda (1124 Budapest, Kálló Esperes u. 8.)
Dr. Hunyadvári László an.:Bánhegyi Klára (1139 Budapest, Gömb u. 4/B. 6. em. 5.)

A kuratóriumi tag adatai változnak: 

Törölve:
dr. Benczúr András János 1125 Budapest, Rőzse utca 24/B. 

Bejegyezve:

Dr. Benczúr András János an.:Szánthó Erzsébet (1192 Budapest, Rozgonyi köz 5. 1.a.)

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2019.év július 1. 

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 N D O K O L Á S

Az alapító jogi képviselője útján kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett
változások nyilvántartáson történő átvezetése  iránt. 

A bíróság 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, 2019. augusztus 6. 
dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.

                                                                                                            bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

http://www.birosag.hu/
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