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V É G Z É S

A  Fővárosi  Törvényszék  a Magyar  Allergológiai  és  Klinikai  Immunológiai  Társaság 

nyilvántartási  ügyében megállapítja,  hogy a  2016.  április 8. napján  kelt  13.Pk.60.623/1989/21. 

számú végzés 2016. április 26. napján jogerőre emelkedett. 

Budapest, 2016. május 03.

 dr. Oros Paulina s.k.
                                             bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:



Fovarosi Torvenyszek 

13.Pk.60.623/1989/21.

VEGZES 

ELEKTRONIKUSALAiR.ASSAL LATTA EL 

F6VAROSI TORVENYSZEK 

A Fovarosi Torvenyszek elrendeli a 01-02-0000763 sorszam alatt nyilvantartott Magyar 

Allergologiai es Klinikai Immunologiai Tarsasag elnevezesii civil szervezetre vonatkoz6 
alabbi wiltozasok bejegyzeset es a nyilvantartas kiegesziteset. 

1./ A szervezet szekhelye megvaltozott, az uj szekhely: 

4032 Debrecen, M6ricz Zsigmond korut 22. 

2./ A szervezet kepviselete megvaltozott 

dr. Novak Zoltan fotitkar an.: Rasonyi Papp Judit 

dr. Bal6-Banga Matyas kincstarnok an.: Banga Ilona 
5720 Szeged, Arany Janos utca 14. 
1126 Budapest, Nemetvolgyi ut 21. 

dr. Zeher Margit elnok an.: Harda Vilma kepviseleti joga valtozatlan. 

A kepviselok kepviseleti ioga gyakorlasanak teriedelme es m6dja: altalanos es onall6, azzal 
hogy a bankszamla felett az elnok onall6an, a fotitkar es a kincstamok egyilttesen rendelkezik 

A megbizas idotartama: 4 ev, 2019. 05. 08-ig 

3/ A szervezet alapszabalya modosult 

Az alapszabaly m6dositasanak idopontja: 2015. december 3. 

A vegzes ellen a kezbesitestol szamitott 15 napon belill fellebbezesnek van helye, melyet a 
Fovarosi ltelotablanak cimezve a Fovarosi Torvenyszeknel lehet elektronikusan benyujtani. A 
bir6sag tajekoztatja a fellebbezesre jogosultakat, hogy az itelotabla elotti eljarasban a 
fellebbezest eloterjeszto fel szamara a jogi kepviselet kotelezo. 

INDOKOLAS 

A szervezet jogi kepviseloje utjan 2015. julius 1. napjan kerelmet terjesztett elo a szervezet 
nyilvantartasi adataiban bekovetkezett valtozasok bejegyzese irant. 

A bir6sag hianyp6tlast kovetoen megallapitotta, hogy a kerelem es mellekletei megfelelnek a 
vonatkoz6 torvenyekben foglaltaknak. A szervezet alapszabalyat a Polgari Torvenykonyvrol 
sz616 2013. evi V. torveny eloirasainak megfeleltettek. 

Ezert a bir6sag a civil szervezetek bir6sagi nyilvantartasar61 es az ezzel osszefiigg6 eljarasi 
szabalyokr61 sz616 2011. evi CLXXXI. torveny 2. § b) pontja alapjan a rendelkezo reszben 
foglaltak szerint hatarozott. 

Budapest, 2016. aprilis 8. 

A kiadmany hiteleill: 

dr. Oros Paulina s.k. 
bir6sagi titkar 








































