Fővárosi Törvényszék
Gazdasági Kollégium
Civil Csoport
12.Pk.60.337/2014/29-II.

A Fővárosi Törvényszék a Megújuló Magyarországért Alapítvány változásbejegyzési ügyében
[kérelmező: a dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd által képviselt Párbeszéd Magyarországért Párt
alapító] meghozta az alábbi
V É G Z É S T:
A bíróság elrendeli a 01-01-0011958 törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett fenti
alapítvány nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:
Az alapítvány székhelye megváltozott:
Törölve:
1061 Budapest, Paulay Ede utca 50. 2. em.
Bejegyezve:
1074 Budapest, Huszár utca 1.
Az alapítvány képviselete megváltozott:
A bíróság elrendeli Hudák János képviseleti jogának nyilvántartásból való törlését.
Az új képviselő adatai:
Név:
Lakóhelye:
Anyja neve:
A képviseleti jog terjedelme:
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

Grónai György
2014 Csobánka, Pataksor utca 7.
Herpai Mária
általános
együttes
5 év
2023. augusztus 15.

A kuratórium összetétele megváltozott:
A bíróság elrendeli Hudák János kuratóriumi tag nyilvántartásból való törlését.
A kuratórium új tagjának adatai:
Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

Grónai György
Herpai Mária
2014 Csobánka, Pataksor utca 7.
5 év
2023. augusztus 15.

A létesítő okirat módosításának időpontja:

2018. augusztus 15.
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A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való közzététele
iránt.
A 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.
INDOKOLÁS
A kérelmező 24. sorszám alatt 2018. október 13. napján előterjesztett beadványában a tárgyi
alapítvány vonatkozásában változásbejegyzési kérelmet nyújtott be, amelyben kérte az alapítvány
székhelye, képviselője és kuratóriumi tagja változásának és a 2018. augusztus 15. napi
alapítóokirat-módosítás tényének és keltének bejegyzését.
A kérelem, illetve mellékletei a változások tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.), valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfeleltek, ezért a bíróság a Cnytv. 37. § (1)
bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cnytv 46/A. § (1)-(2) bekezdésén alapul.
A bíróság általánosságban tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az alapítvány nyilvántartásba bejegyzett
adatait érintő változást a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a
szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a
bíróságnak bejelenteni [Cnytv. 37. § (1) bek.].
Budapest, 2019. április 03.
dr. Gálfalvi Géza s. k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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