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VÉGZÉS

A bíróság elrendeli a 01-01-0011958. nyilvántartási számú Megújuló Magyarországért
Alapítványra vonatkozóan a nyilvántartás módosítását.
Az alapítvány képviselete megváltozott.
Temesvári Szilvia Benedikta, Scheiring Gábor képviseleti joga megszűnt.
Az új képviselők:
Neve: Altfatter Adalbert
Anyja neve: Csintalan Teréz
Lakcíme: 1067 Budapest, Eötvös u.35. 1. emelet 7. ajtó
Képviseleti jog terjedelme és módja: Általános, együttes
Neve: Pinczés Bálint
Anyja neve: Dr. Gunyhó Ilona Anna
Lakcíme: 1052 Budapest, Aranykéz u.4-6.
Képviseleti jog terjedelme és módja: Általános, együttes
Tordai Bence képviselő új lakcíme: 1028 Budapest, Attila u.3/A.
Tisztsége: Elnök
A kuratórium összetétele megváltozott.
Temesvári Szilvia Benedikta, Scheiring Gábor kuratóriumi tagsága megszűnt.
A kuratórium új tagjai:
Neve: Altfatter Adalbert
Anyja neve: Csintalan Teréz
Lakcíme: 1067 Budapest, Eötvös u.35. 1. emelet 7. ajtó
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Neve: Pinczés Bálint
Anyja neve: Dr. Gunyhó Ilona Anna
Lakcíme: 1052 Budapest, Aranykéz u.4-6.
Tordai Bence kuratóriumi tag új lakcíme:
Új lakcíme: 1028 Budapest, Attila u.3/A.
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2017. december 31.
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 jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
Az alapító kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változások
nyilvántartáson történő átvezetése iránt.
A bíróság megállapította, hogy a kérelmezett változások és benyújtott okiratok megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1)
bekezdése által felhívott 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
A végzés elleni fellebbezés lehetőséget a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.A végzés
elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul.
Budapest, 2018. július 27.
dr. Pap Réka Orsolya s.k.
bírósági titkár

