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A Debreceni Törvényszék mint nyilvántartó bíróság a 09-02-0000386 szám alatt 

nyilvántartásba vett Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete (székhely: 4032 Debrecen, 

Böszörményi u. 138., adószáma: 19419080-1-09) változásbejegyzése iránt indult nemperes 

eljárásban meghozta a következő   

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A törvényszék elrendeli a civil szervezet adataiban a következő változás átvezetését: 

 

Az egyesület székhelye: 2317 Szigetcsép, Dunasor sor 073/72 hrsz. 

Az egyesület bírósági nyilvántartásban szereplő székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 

138. a bírósági nyilvántartásból törölve. 

 

A szervezet képviselőjének neve és lakóhelye: 

 

Dr. Németh Zoltán (an.: Németh Mária) társadalmi elnök 2317 Szigetcsép, Orgona utca 

8. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: általános 

Képviselői megbízás időtartama: 5 év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2025. október 23. 

 

Dr. Posta János (an.: Kovács Julianna) ügyvezető elnök 4060 Balmazújváros, Attila utca 

21. 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

Képviseleti jog terjedelme: általános 

Képviselői megbízás időtartama: 5 év 

Megbízás megszűnésének időpontja: 2025. október 23. 

 

Dr. Mihók Sándor (an.: Acsádi Julianna, 4031 Debrecen, Bezerédi zug zsilip 9/f.) társadalmi 

elnök és Németh Zoltán (an.: Lengyel Ágnes, 2317 Szigetcsép, Arany János utca 24.) ügyvezető 

elnök képviseleti joga a bírósági nyilvántartásból törölve. 

 

Alapszabály módosítás kelte: 2021. január 8. 

 

A szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény szerinti hivatalos elérhetősége: 19419080#cegkapu 
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A törvényszék elrendeli a jelen végzés megküldését az Országos Bírósági Hivatal részére 

az országos névjegyzék útján való közzététel céljából. 

 

A változásbejegyzés iránti kérelemnek helyt adó 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. 

 

A fellebbezési jogot a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 46/A. §-a zárja ki. 

 

 

Debrecen, 2021. február 1. 

 

 

Dr. Béres Judit  

törvényszéki bírósági titkár  
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