
Fővárosi Törvényszék
7 .Pk.6t.176^998/29. . 3ol'f n'4J),r o)tq \X.

,n l, ^+/r:l /o(f
I

VEGZES

A bíróság elrendeli a 0l-0l-0007483. nyilvántrirtási számÍr VASAS Művészegyüttes Alapítvány
sZeÍVezetre VonatkoZó alábbi változás bejegyzését:

A szervezet sZókhelye megváltozott. A sZerveZet új szókheIye:
I 086 Budapest. Magdolna utca 5-7. 1 . ernelet l0l .

A kuratórium összetétele megváltozott.
Fügedi-Bárd Judit kuratóriumi tagsága m€gszűrrt.

A kuratórium új tagjának adatai:
Ncve: Uzsaly Bence András
An1'ja neve: Pécsi Rita
Lakóhelyc: 7 627 Pécs, Hétvezér utca 2.

Az alapító okirat módosításának id(ipontja: 20l (l. nor'cmber 1 4.

A vógzós ellen a kézbesí1óStől szánrított 15 napon belül í.ellebbezésnck van helyc a Fővárosi

Ítélőtáblához. melyet jelen bíróságon kel1 előterjesztcni. Az ítólőtábla előtti eljárásban a Í.elIebbezést

előterjesztő fél számára a .|ogi képr,iselet kÖtelező. A Í.ellebbezés ki'zárólag elektronikusan

teficszt|rető elő. A nem elektror-rikusan bcri1,'íljtcltt Í-cllebbezést a bíróság érdemi vizsgálat nélkül,

hi'',atalból elutasítia'

INDOKOLAS

Az' a|apító 2016' rrovember 21. napján kéreln-ret t.rieszlett elő az alapítr,ány adataiban bekövetkezett

vá]tozások r-ryilvántartáson tör1énő átvczetésc irárrt.

A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította. hog-v" a módosíiás minderrben megfe|el a

törvónyes előírásoknak.

A bíróság megállapította' hogy a kólclrncző által becsatolt okilatok nregÍ.elelnek a Polgári
,l.Örvénykonyvr ől szóló 20l3. évi V. törr''ón1'(Prk.) 3:l-3:48. és 3:378-3:404. $-ainak. valamint a

cir,il szervezetek rnűködéséről és tár,nogatásár.t!l szilló 20] l' óvi C]I,XXV. lolvény (EctV.), illetve a

civi] szcrvezetck bírósági nyilvántartásáról és az ez.l.e], összeÍiiggő eljárási szabályokról szóló 20ll.
évi Ct,XXXl. 1örvény (Cnytv') rcndelkezéseinek. czért a Cnytv. 30. $ (1) bekezdése alapján a

rendelkező részben foglaltak szerint hatáIozott.

A lellebbezési jogróI szóló tájékoztatás a Cnytr'' 5. $ (1) bekezdésc által Í.elhívott Pp' 259. $-a

alapján alkalmazar,rdó Pp.233. s (l) és 234. { (l)-(2) bekezdésein, valatnint a Pp' 73lA. $ (l)
bekezdésónek a) és a Cn1'tv' 8. $ (2) bekezdósének a) pontjain, továbbá a Cnytv. 29. $ (l)
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bekezdésének c) pontján alapul.

Budapest, 20l 7. február 23 '

A kiadmány

dr. Ruszthy Vivien s.k,

bíróSági titkár


