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VÉGzÉS

Az alapítvány képviselete megváltozott.
Mihályi György képviseleti joga megszűnt.

Az új képviselő neve és lakcíme:

Pokó Gábor 1104 Budapest, Mádi utca 123/B. HIS.

A kezelő szerv összetétele megváltozott.

Mihályi György, Bodán László, Dobos László, Godó László, dr. Kroó Sándor, Nagy László és Mózes
László kuratóriumi tagsága megszűnt. I -----.".. "'-"<-~".'"-'-'?1I BUDAPEST FŐVÁROS X. XKRÜLET
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Pokó Gábor 1104 Budapest, Mádi utca 123/B. HIS.
Gardi József Attila 1104 Budapest, Szőlőhegy utca 7. 1. Ih. VS.
Bankó Pál 1131 Budapest, Jéggyár utca 7. 1. Ih. IV./14. rI}.:}
Hajas Pál 1102 Budapest, Hölgy utca 27. 1. Ih. Ill. ,j ...-------.".--- ...------._.

Tóth András 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. l/l. i Előszám. I .. ......d'.. Li.i,:1.l0
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Az alapító okirat módosításának időpont ja: 2012. február 29.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi
Ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság
tájékoztatja a fellebbezésre jogosultat, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél
számára jogi képviselet kötelező. A nem jogi képviselő által előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból
elutasítja.

Indokolás

[/ Az alapító - jogi képviselője útján - kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett
változások nyilvántartás on történő átvezetése iránt.
A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes
előírásoknak.

A fentiek alapján a bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) bekezdés, valamint
a civil szervezetek bírósági nyi1vántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 20 ll. évi
CLXXXI. törvény 37. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte.

dr. Lódi Petra Szilvia s.k,
bírósági titkár


