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A Fovárosi Torvényszék a Magyar Földtanért Alapítvány nyilvántar1ási ügyében meghozta
a következő

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 0l-01 -0002687 számon rtyllvánta,rtásba vett Magyar
Földtanért Alapítványra vonatkozó alábbi r,á1tozások bejegyzését.

A szervezet nyilvántartási adatai megváltoztak!

Lz a|apítv átny képviselői :

Képviseleti jog terjedelme: Altaiános
Képviseletijog módja: Önálló
Megbízás idótartama: határozatlan

Lz alapítv ány kuratóriumának tagi ai :

I orol.,/e:

Bejegyezve:
Anyja neve:
Címe:

dr. Fogarasi Attila

Molnár Zsolt
Dienes Magdolna
6726 Szeged, Ltivölde ut 167 tB.

dr. Fogarasi Attila

Molnár Zsolt
Dienes Magdolna
6726 Szeged, Lovolde Ltt 167lB.

Megbízás idotartama: határozatlan

Lz a|apszabály módosításának időpontj a :

I orolve:

Bejegyezve: 2016. november iJ3. . t. 
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A végzós e1len íellebbezésnek helye nincs
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A bíróság a végzés meghozatalával egyidejűleg intézkedik annak a bíróságok központí
intem ete s honl apj án, az or szágo s név j e gy zékben történ ő közzététe|ér ő|.
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A bíróság Íájékoztatja a felet. hogy a végzés vagy aZ annak meghozatala alapjául szolgáló
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint
az, akfte a végzés rendelkezést tartalmaz - a renclelkezés óÍ érintő részére vonatkozóan - pefi
indíthat a szeryezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szeryezeÍ székhelye szerint
illetékes törvényszék előtt. A per megindításánzLk a nyilvántafiásba vételt elrendelő végzés
országos névjegyzékben töftént kozzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

INDoKoLÁS
A kérelmező jogi képviselője űtján 2OI1.március 04. napján kérelmet kérelmet terjesztett eiő
aszervezet adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt.

A bíróság megállapította, hogy a kérelem, illet.le mellékleteiként benyújtott okiratok egyes
elemei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, ezért 28. sorszám alatt
hiánypótlási felhívást bocsátott ki, melyben a kérelem lriányainak pótlására 30 napos határidőt
biztosított.

A kérelrnező a hiányok pótlásakónt 2017. áprtlis 05. napján újabb változásbejegyzési kérelmet
terjesztett elő, melyhez ahlvatkozás ellenére mellékletet nem csatolt.

A bíróság 30. sorszám alatti, ismételt felhívására 201'7. május 09. napján újabb
változásbejegyzési kórelmet terjesztett elő, me1yhez csatolta dr. Fogarasi Attila lemondó
nyi latkozatát telj es bi zonyító erej ű magánokirati formában.

A hiánypótlásként becsatolt iratok atapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás
mindenben megfelel a törvényes elóírásoknak.

A fentiek alapján a bíróság aZ alapítványt érintő változás bejegyzését a Polgári
Törvénykönyvről szóló 20lr3. évi V. törvény (Ptk') 3:378-3:401.$, valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefuggő eljárási szabályokról szóló 2011.
óvi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Cnyv.) 37. $ (1) bekezdése alapján a rendelkezo
részben foglaltak szerint elrendelte'

Budapest, 2017. .iunius 22.

dr. Pap Réka orsoiya s. k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:


