Fővárosi Törvényszék
11.Pk.60.677/2013/12.

A Fővárosi Törvényszék a Pro Mikológia Alapítvány, mint kérelmező közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele és változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság a 01-01-0011841. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett alapítványt a
2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) szerinti közhasznú szervezetté minősíti jelen végzés jogerőre
emelkedése napjától és elrendeli a szervezet nyilvántartott adatai alábbi kiegészítését.
A bíróság elrendeli a 01-01-0011841. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:
A bíróság elrendeli a nyilvántartásba bejegyzett Boros Lajos képviselő adatainak a
kiegészítését.
Anyja neve:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviselő megbízás időtartama:

önálló
általános
határozatlan

A bíróság elrendeli a nyilvántartásban szereplő kuratóriumi tagok adatainak a kiegészítését.
Név:
Anyja neve:
A megbízás időtartama:

Abádi Eszter

Név:
Anyja neve:
A megbízás időtartama:

Boros Lajos

Név:
Anyja neve:
A megbízás időtartama:

Dr. Tusnády Zsanett Tímea

Az alapító okirat módosításának kelte:

2019. szeptember 03.

határozatlan

határozatlan

határozatlan

A szervezetnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény szerinti hivatalos elérhetősége:

Fővárosi Törvényszék
11.Pk.60.677/2013/12.
Cégkapu címe:
Cégkapu neve: Pro Mikológia Alapítvány
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A végzés vagy 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 jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
Az alapító jogi képviselője útján 2019. június 24. napján, 9. szám alatt kérelmet terjesztett elő
a szervezet közhasznú jogállása nyilvántartásba vétele iránt.
A kérelmező a kérelem hiányait hiánypótlási eljárásban 11. sorszám alatt érkezett
beadványában pótolta, egyben a bíróság felhívására a szervezet 11. sorszámú beadványában
bejelentette az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvény szerinti hivatalos elérhetőségét és csatolta a NISZ Zrt. által megküldött
„Visszaigazolás véglegesített cégkapu létrejöttéről” elnevezésű dokumentumot pdf.
formátumban.
A bíróság megállapította, hogy a kérelem és a mellékelt okiratok a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásainak, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.), illetve
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi. CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelnek.
A bíróság a közhasznúság körében a 2017. és 2018. évre vonatkozó beszámolókat vizsgálta.
Az alapítvány a közhasznú tevékenységeinek ellátására a vizsgált években az Ectv. 32.§ (4)
bekezdésének b) pontja szerint megfelelő erőforrásokkal, valamint az Ectv. 32.§ (5)
bekezdésének a) pontja alapján megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezett.
Ezért a bíróság a Cnytv. 37.§ (1) bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A bíróság a fellebbezés kizárásáról és a perindítás jogáról a Cnytv. 46/A. § (1) (2)
bekezdéseiben foglaltak szerint rendelkezett.
Budapest, 2019. október 22.
dr. Molnár Szeréna s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

