Határozat száma: 7.Pk.60.087/2021/5.
A Fővárosi Törvényszék a Vándor Építőmester Alapítvány nyilvántartásba vételi ügyében a
dr. Török Éva Ildikó ügyvéd (Török Éva Ügyvédi Iroda), mint meghatalmazott által képviselt
Kis Kálmán Csaba alapító (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére meghozta az alábbi
V É G Z É S T:
[1]

A bíróság elrendeli a szervezet nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:

[2]

A civil szervezet nyilvántartási száma:

01-01-0013119

[3]

A civil szervezet típusa:

alapítvány

[4]

Az alapítvány típusa:

alapítvány

[5]

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt

[6]

A civil szervezet neve:

Vándor Építőmester Alapítvány

[7]

A civil szervezet rövidített neve:

Vándor Építőmester

[8]

A civil szervezet idegen nyelvű elnevezése:

Roving Builder Foundation

[9]

A civil szervezet székhelye:

1192 Budapest, Baross utca 72. fszt. 2.

[10]

Az alapítvány célja:
Természetes alapanyagot alkalmazó építőipari mesterek és inasok támogatása. A kapcsolódó
szakterület népszerűsítése.

[11]

Az alapítvány cél szerinti besorolása: Oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás,
ismeretterjesztés)

[12]

A vagyonfelhasználás mértéke: Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes
hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező pénzadomány teljes
összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

[13]

A vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító
okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapító vagyonnal a kuratórium
gazdálkodik. A célok megvalósítása érdekében az alapítvány vagyonfelhasználása támogatás
útján történik. A támogatások odaítélése egyéni kérelemre történő egyéni támogatás,
pályáztatás, illetőleg a kuratórium bármely tagjának észlelése alapján történhet. A pályáztatás
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esetében a kuratórium írja ki az alapítvány honlapján a pályázat feltételeit (különösen a
pályázati határidejét, a pályázók körét, a pályázat benyújtásának módját és határidejét,
elbírálásának módját és határidejét, illetőleg a pályázat eredményének igazolható módon
történő közlését) és a beérkezett pályázatokat is a kuratórium bírálja el. A pályázat
eredményét a kuratórium az alapítvány honlapján köteles a kiírásban szereplő határidőben,
mindenki számára jól láthatóan feltüntetni, illetőleg a pályázókat ajánlott levéllel külön is
értesíteni. Az egyéni támogatás esetében ugyancsak a kuratórium dönt a kérelem alapján a
támogatás mértékéről, esetleges feltételeiről és annak odaítélhetőségéről.
A civil szervezet képviselete:
Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A képviseleti jog terjedelme:
A képviselet gyakorlásának módja:
A megbízatás időtartama:

Radev Gergő
Selyem Margit
7621 Pécs, Kisflórián utca 2.
általános
önálló
határozatlan

[15]

Az alapítvány ügyvezető szerve:

kuratórium

[16]

A kuratórium tagjai:
1. Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A megbízatás időtartama:

Radev Gergő kuratórium elnöke
Selyem Margit
7621 Pécs, Kisflórián utca 2.
határozatlan

2. Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A megbízatás időtartama:

Kis Kálmán Csaba
Vilmányi Zsuzsanna
1192 Budapest, Baross utca 72. fszt. 2.
határozatlan

3. Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A megbízatás időtartama:

Bakos Judit Piroska
Kovács Szidónia Erzsébet
3860 Encs, Széchenyi út 7.
határozatlan

[17]

Az alapító okirat kelte:

2021. március 29.

[18]

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

[19]

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.

[14]
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INDOKOLÁS

[1]

Az alapító, mint kérelmező 2021. február 11. napján érkezett beadványában kérte a szervezet
nyilvántartásba vételét.

[2]

A bíróság megállapította, hogy a kérelem, illetve mellékletei – a hiánypótlási eljárás
lefolytatását követően – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfeleltek.

[3]

Mindezek alapján a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

[4]

A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cnytv. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén
alapul.

[5]

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, 2021. május 21.
dr. Papp Ilona s. k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

