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A törvényszék a 423. szám alatt nyilvántartott, Ács József (8060 Mór, Érmellék utca 11.), mint
az alapítók gyűlésének képviselője  által  képviselt  „Bányagépészet  a  Műszaki Fejlődésért
Alapítvány” (székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 13.) Alapító Okiratának módosításával
kapcsolatban  érkezett  változás-bejelentés  nyilvántartásba  vétele  iránt  kezdeményezett
nemperes eljárásban meghozta a következő 

v  é  g  z  é  s  t  : 

A bíróság az Alapító Okirat módosításait az alábbiak szerint tudomásul veszi:

Az     Alapító     Okirat     kuratórium     személyi     összetételére     kiterjedő   fejezete   változott: A kuratórium
létszáma továbbra is kilenc főből áll,  kijelölésük határozott 5 éves – 2022.09.29-ig terjedő -
időtartamra szól. Az új összetételű kuratórium (  változások félkövér, dőlt betűvel  ):

- Dr. Zsíros László kuratóriumi elnök (aszn.: Parádi Mária, lakcíme: 3527 Miskolc, Brassói
u. 44.) - képviseleti jogának terjedelme: általános, gyakorlásának módja: önálló, 
- Ács József kuratóriumi elnökhelyettes (aszn.: Papp Julianna, 8060 Mór, Érmellék u. 11.),
- Hódosi József kuratóriumi tag (aszn.: Tóth Rózsa, lakcíme: 7634 Pécs, Korsó utca 3.),
- Katona János kuratóriumi tag (a kuratórium korábbi elnöke) (aszn.: Csillik Irén,  lakcíme:
8038 Sóskút, Rét u. 12.),
-  Dr.  Ladányi  Gábor  kuratóriumi  tag  (aszn.:  Urbán Ilona,  lakcíme:  3524 Miskolc,  Jósika
Miklós u. 47.),
- Livó László kuratóriumi elnökhelyettes (lakcíme: 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét u. 20.),

- Majoros Ottó kuratóriumi tag (aszn.: Krabák Ilona, lakcíme: 3261 Abasár, Völgy u. 8.),
- Mokánszki Béla kuratóriumi tag (aszn.: Horváth Ilona, lakcíme: 2800 Tatabánya, Előd vezér
u. 5. 1/3.) és
- Simon Csaba kuratóriumi tag (aszn.: Biacskó Malvin, lakcíme: 3521 Miskolc, Hajnóczy u.
30.)

A bíróság megállapítja, hogy Katona János kuratóriumi elnöki és Dubnicz László kuratóriumi
tagsági viszonya megszűnt.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2017. 09. 28. 

A bíróság a végzést  elektronikus  úton  megküldi az  alapítók  gyűlése  képviselőjének  és  az
Országos Bírósági Hivatalt (OBH) értesíti az alapítvány adataiban bekövetkezett változásról a
számítógépes elektronikus nyilvántartás útján. 

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés,
vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló 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  bejegyző
végzésnek  az  Országos  Bírósági  Hivatal  közhiteles  nyilvántartásában  való  közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
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I  n  d  o  k  o  l  á  s  : 

Az Alapítók - az alapítók gyűlésének képviselője útján -  bejelentették a nyilvántartást vezető
bíróságnak, hogy az alapító okiratot módosították, egyben kérték a képviselő nyilvántartásba
történő bejegyzését,  továbbá  bejelentették,  hogy a  kuratórium összetételét  megváltoztatták.
Ezek alapján kérték a megváltozott adatok nyilvántartáson történő átvezetését. A kérelemhez
csatolták a törvényben előírt iratmellékleteket. 

A változásbejegyzés iránti kérelem helytálló.

Az Alapító Okirat módosítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 3:378-3:404.§-ai - ide értve a Ptk. „Jogi személy általános szabályai”-t
rendező  3:1-3.48.§-ait  is  -  alapján került sor.  A módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot becsatolták, melynek hatályos tartalmát a  civil szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011. évi  CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 38.§. (2) bekezdése szerint tanúsították. 

A végzés  részletes  indokolását  a  bíróság  a  Cnytv.  5.  §.  (1)  bekezdése  alapján  a  Polgári
perrendtartásról  szóló 1952.  évi  III.  törvény (a  továbbiakban:  Pp.)  221.  §.  (3)  bekezdésére
figyelemmel - mellőzi.

A törvényszék a  Cnytv. 38. §. (3) bekezdésén alapuló kötelezettségének az 5.§.-ban adott
felhatalmazás alapján alkalmazandó Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 215.
§.-ban foglaltak szerint tett eleget.

Tatabánya, 2017. év december hó 18. napján 
Dr. Munka Gábor
törvényszéki titkár 
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