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VÉGZÉS
A Győri Törvényszék a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat elnevezésű, 9400
Sopron, Várkerület 98. I. em. székhelyű szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változást az alábbiak szerint jegyzi be a nyilvántartásba:
Az alapszabály módosításának időpontja:

2017. december 9.

A szervezet képviselőjének neve, lakóhelye, a képviseleti jog terjedelme, gyakorlásának
módja, különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése:
Ulrich Judit ügyvezető nyilvántartásban szereplő adatai változatlanul fennállnak.
Változott:
A képviselő megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

2017. december 9 – 2020. december 31.
2020. december 31.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
A végzés, a végzés alapjául szolgáló eljárás vagy az iratok jogszabálysértő volta miatt az
ügyész és az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére
vonatkozóan – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt.
A pert a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt kell megindítani a végzés
országos névjegyzékben történt közzétételétől számított 60 napon belül. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.

INDOKOLÁS
A szervezet - jogi képviselője útján - bejelentette a nyilvántartást vezető bíróságnak, hogy az
arra jogosult szerv alapszabályát módosította, megjelölte a képviselő megbízás
megszűnésének időpontját, ezért kérte a változások bírósági nyilvántartásban való
feltüntetését.
A bíróság az ügyvezető 2017. december 9. napján történő megválasztására tekintettel a
képviselői megbízás időtartamát a kérelem-nyomtatványtól eltérően vette nyilvántartásba.
A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvénynek, ezért a bíróság a szervezetet a fenti adatokkal nyilvántartásba veszi.

Győri Törvényszék
Pk.E.KH.60.169/2005/85. szám

2

A végzés részletes indokolását a bíróság – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban:
Cnytv.) 5. § (1) bekezdése alapján a Pp. 347. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel –
mellőzi.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségének kizárását, valamint a perindítás lehetőségét a Cnytv
46/A. § (1) – (3) bekezdése mondja ki.
A bíróság végzése elleni keresetlevélben meg kell jelölni, hogy a felperes miért tartja a
bíróság eljárását jogszabálysértőnek.
A bíróság felhívja a szervezet képviselőjét, hogy a létesítő okirat, illetve a nyilvántartásba
bejegyzett adatok változását a szervezet arra jogosult szerve (közgyűlés) határozatának
elfogadását követő 60 napon belül köteles a bíróságnak bejelenteni. Ha a
változásbejegyzési kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet elmulasztotta a
változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10.000,- forinttól
900.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet.
Győr, 2018. március 8.
dr. Szabó Lilla
bírósági titkár

