
Budapest Környéki Törvényszék 
50.Pk.60.392/1994/50. szám

VÉGZÉS 

A Budapest Környéki Törvényszék a 13-01-0000915 szám alatt nyilvántartásba Visegrád 
Sportjáért Közalapítvány (székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 81.) civil szervezet 
változásbejegyzés nyilvántartásba vételi ügyében elrendeli a civil szervezet alábbi adataiban 
bekövetkezett változások átvezetését: 

1./ A szervezet képviselőjének neve, anyja neve, lakcíme, képviseleti iog gyakorlásának módja, 
terjedelme, a megbízás időtartama: 

Gyurián Zoltán kuratóriumi elnök, an.: ..................... általános és önálló és határozatlan. 

Dobó István képviseleti joga megszűnt. 

2./ A kuratórium Új tagjainak neve, anyja neve, lakcíme, megbízás időtartama: 

Gyurián Zoltán kuratóriumi elnök, an.: Götschák Mária, 2025 Visegrád, Duna utca 6., 
határozatlan. 

Bártfai István kuratóriumi tag, an.: Balog Borbála, 2025 Visegrád, Malomhegy utca 3., 
határozatlan 

Dobó István és Bálint Zsolt kuratóriumi tagsága megszűnt 

3./ Új létesítő okirat kelte: 2021. december 16. 

A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil 
Szervezetek Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja. A 
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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, az országos névjegyzékben történt 
közzétételétől számított hatvan napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet ellen pert indíthat. 

INDOKOLÁS 

Kérelmező változásbejegyzés iránti kérelmet nyújtott be a Budapest Környéki 
Törvényszékhez. Törvényszék az eljárás során a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Cnytv.) 2. § b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Cnytv. 37.§ (1) bekezdése folytán 
alkalmazandó 30.§ (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, 
mivel a Kérelmező által benyújtott változás bejegyzés iránti kérelem megfelel a 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 3:1-3:48.§-aiban, 3:378.§-3:404.§-aiban, a Cnytv 23-24. §-aiban, a 2011. évi 
CLXXV. törvényben (Ectv), illetve a 11/2012. (11.29.) KIM rendeletben foglalt előírásoknak.

A bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett. 




























