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A Szegedi Törvényszék dr. Varga Péter Benedek ügyvéd (4026 Debrecen, Darabos u. 63.)
által képviselt –  Magyar Neuroimmunológiai Társaság civil szervezet változásbejegyzési
eljárásában meghozta a következő

V É G Z É S T : 

A bíróság elrendeli a civil szervezetek nyilvántartásában az alábbi változások bevezetését:

A civil szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Neuroimmunology Society 

A módosított alapszabály kelte: 2016. november 25.

A  civil  szervezet  módosított  célja:  Tagjainak  szakmai  tevékenységét  elősegítve  állást
foglaljon az egyes szakterületek (sclerosis multiplex,  myasthenia gravis, neuropathiák stb.)
irányelveit  illetően,  melyeket  országos  szinten  kíván  összehangolni,  fórumot  teremtsen
nemzeti  kapcsolatok  létrehozásához,  a  szakterületen  dolgozók  tudományos  munkáját
támogatja,  elősegítse  az  egyes  szakterületek  szekcióinak  megalakulását,  segítse  a
szakterületek  hazai  (egyetemi,  posztgraduális)  és  nemzetközi  szintű  oktatását,  saját
szakterületein  elősegítse  az országos szintű társadalmi  feladatok megoldását,  aktívan  részt
vegyen a gyors és szakszerű tájékoztatásban a tömegkommunikáció felhasználásával.

Módosított cél szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység

A  civil  szervezet  új  képviselői  és  a  nyilvántartásban  szereplő  képviselők  módosított
adatai:

 Dr. Komoly Sámuel  elnök (an.:  Sallai  Irma) 1146 Budapest,  Hermina u. 29.  szám
alatti lakos azzal, hogy képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja
önálló, a képviselői megbízás időtartama 4 év, a megbízás megszűnésének időpontja
2020. április 29.

 Dr. Mátyás Klotild pénztáros (an.: Pestality Erzsébet) 3300 Eger, Maklári út 83. szám
alatti lakos azzal, hogy képviseleti jogának terjedelme különös – bankszámla feletti
rendelkezési jog –, gyakorlásának módja önálló, a képviselői megbízás időtartama 4
év, a megbízás megszűnésének időpontja 2020. április 29.

 Dr. Vécsei László elnökségi tag (an.: Nagy Margit) 6726 Szeged, Fürj u. 142. szám
 Dr. Csépány Tünde elnökségi tag (an.: Fuvaros Ilona) 4028 Debrecen, Vasvári P. u.

28/B. szám
 Dr. Jakab Gábor főtitkár (an.: Szabó Anna) 1034 Budapest, San Marco u. 25. szám
 Dr. Bencsik Krisztina alelnök (an.: Pap Ágnes) 6724 Szeged, Szende Béla u. 9. 2/8.
 Dr. Rózsa Csilla alelnök (an.: Varga Erzsébet) 1082 Budapest, Corvin stny. 4 B/C.

szám
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 Dr.  Diószeghy Péter  alelnök  (an.:  Bukovinszky Katalin)  4032 Debrecen,  Tessedik
Sámuel u. 4. szám 

 Dr. Jobbágy Zita elnökségi tag (an.: Jójárt Erzsébet) 6000 Kecskemét, Forrás u. 10.
szám

 Dr. Lovas Gábor elnökségi tag (an.: Szabó Hajnalka) 1182 Budapest, Kétújfalu u. 79.
szám

 Dr. Illés Zsolt elnökségi tag (an.: Hegedűs Katalin) 7635 Pécs, Bálicsi út 44. alatti
lakosok  azzal,  hogy  képviseleti  joguk  terjedelme  általános,  gyakorlásának  módja:
bármely  kettő  együttesen  járhat  el,  a  képviselői  megbízásuk  időtartama  4  év,  a
megbízásuk megszűnésének időpontja 2020. április 29.

                                              
A  végzés  ellen  a  kézbesítéstől  számított  15  nap  alatt  fellebbezéssel  lehet  élni  a  Szegedi
Ítélőtáblához,  melyet  írásban  a  Szegedi  Törvényszékhez  kell  benyújtani.  A  fellebbezési
eljárásban a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő nélkül eljáró fél eljárási cselekménye
hatálytalan.

I N D O K O L Á S :

A kérelmező egyesület 2016. április 29. napján tartott közgyűlésén módosította alapszabályát,
újraválasztotta tisztségviselőit és kérte a szervezet idegen nyelvű elnevezésének, a módosítás
keltének,  módosított  céljának  és  cél  szerinti  besorolásának,  valamint  a  képviseletben
bekövetkezett  változásoknak  a  nyilvántartásba  vételét.  Kérelme  és  a  2016.  november  25.
napján kelt,  a bíróság felhívására módosított  alapszabály rendelkezései  megfelelnek a Ptk.
3:1-3:38. §, 3:48. §. 3:63-3:87. §-ában foglalt követelményeknek, ezért a bíróság a 2011. évi
CLXXXI. tv. 37. § /1/ bek. és 38. § alapján elrendelte a kért módosítások nyilvántartásba
vételét.

S z e g e d , 2017. január 3.

Dr. Karácsonyi Katalin
bírósági titkár
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