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A Fővárosi Törvényszék meghozta a dr. Aradszky Zsolt  László ügyvéd által  képviselt  dr.
Kövesi János, mint  az  Heller Farkas Alapítvány  elnevezésű civil szervezet alapítója által
előterjesztett kérelem alapján az alábbi

V É G Z É S T:

[1] A bíróság elrendeli a civil szervezetre vonatkozó adatok módosítását és bejegyzését:

[2] Az szervezet képviselőjének neve, anyja születési  neve, a képviselő lakóhelye,  képviseleti
jogkör terjedelme és gyakorlásának módja, a megbízás időtartama:

[3] törlendő adat: Dr.  Németh  József,  Péntek  Karolina,  2015  Szigetmonostor,
Nefelejcs utca 59.

[4] bejegyzendő adat: Dr. Topár József,  Tremmel Erzsébet,  1116 Budapest, Bükköny
utca 28. I. 11., általános, önálló, határozatlan

[5] A létesítő okirat kelte:
törlendő adat: 2015.02.23.
bejegyezendő adat: 2019.12.04.

[6] Az szervezet kuratóriuma tagjainak neve, anyja születési neve, a kuratóriumi tag lakóhelye, a
megbízás időtartama, a megbízás megszűnésének időpontja:

[7] törlendő adat: dr. Németh József, 1035 Budapest, Miklós utca 5.
[8] törlendő adat: dr. Antalovics Miklós, 1119 Budapest, Allende park 9.
[9] törlendő adat: Dr. Vallkó László

bejegyzendő adat: Dr. Valkó László, Horváth Teréz, határozatlan
[10] bejegyzendő adat: Dr. Topár József,  Tremmel Erzsébet,  1116 Budapest, Bükköny

utca 28. I. 11., határozatlan
[11] bejegyzendő adat: Dr.  Bodrogi  Bence  Péter,  Dr  Czimber  Éva,  1023  Budapest,

Árpád fejedelem útja 35.-37, határozatlan

[12] A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe:
bejegyzendő adat: 18237319#cegkapu

[1] A végzés ellen nincs helye  fellebbezésnek. A végzés vagy az 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  végzés
országos  névjegyzékben  történt  közzétételétől  számított  hatvan  napon belül  van  helye.  A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I N D O K O L Á S

[1] Az alapító jogi képviselője útján 2020. január 14. napján kérelmet terjesztett elő az alapítvány
nyilvántartási adatainak módosítása iránt, melynek hiányait a bíróság felhívására 2020. június
5. és 2020. június 17. napján pótolta.
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[2] A kérelmező a változásbejegyzéshez a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) szerint szükséges
okiratokat benyújtotta, ezért a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése és a 30. § (1) bekezdése
alapján a nyilvántartási adatok módosításáról rendelkezett. 

[3] A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek. 

Budapest, 2020. július 2.

dr. Pálmai Zsófia s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül:
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