Fővárosi Törvényszék
14.Pk.60.724/2017/4.

A Fővárosi Törvényszék az Álomszállító Alapítvány nyilvántartásba vételi ügyében
meghozta az alábbi
VÉGZÉST :
A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal:
1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012566.
2./ A civil szervezet típusa: alapítvány.
3./ Az alapítvány típusa: (magánjogi) alapítvány.
4./ Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt.
5./ A civil szervezet neve: Álomszállító Alapítvány
6./ A civil szervezet székhelye: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 9. 2. em. 4.
7./ A civil szervezet célja:
Az alapítvány a szociális tevékenység végzés keretein belül az egyenlő bánásmód és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXX. törvényben (Ebktv.) meghatározott,
mozgáskorlátozottságuk miatt hátrányos helyzetű személyek és csoportok beilleszkedését,
életminőségét kívánja elősegíteni. Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az alapítvány a
nap 24 órájában történő szállítással, a fogyatékkal élő, kerekesszékkel élő emberek
kiszolgáltatottságától mentes, minél teljesebb társadalmi részvételének, emberi és
állampolgársági egyenjogúságuk érvényesítésének, életminőségük javításának elősegítését
tűzte ki célul. Az alapítvány által segített személyek az Ebktv. 8.§ g) és h) pontok szerint
védett tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy a védett tulajdonsággal rendelkező személyek 3.§
f) pontja szerinti hozzátartozói. Az alapítvány a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben meghatározott közfeladat
ellátását hivatott teljesíteni. Ennek megfeleően az 1998. évi XXVI. törvény 1.§
rendelkezéseivel összhangban az alapítvány célja a mozgáskorlátozottságuk miatt fogyatékos
személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos
személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek
eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a
társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.
8./ A civil szervezet cél szerinti besorolása: Szociális tevékenység.
9./ A vagyonfelhasználás módja:
Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapítványi céloknak megfelelően a kuratórium
dönt. A kuratórium egyedi kérelmek alapján, a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és
határozat figyelembe vételével hozza meg döntését.
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10./ A felhasználható vagyon mértéke:
Az alapítvány vagyona teljes mértékben felhasználható az alapítvány céljaira.
11./ A civil szervezet képviselőjének neve, anyja neve, lakóhelye, képviselet módja és
terjedelme, megbízás időtartama:
11.1/ Neve: Brandt Viktor Balázs kuratórium elnöke
Anyja születési neve: Dattler Zsuzsanna
Lakóhely: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 9. 2. em. 4.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A megbízás időtartama: határozatlan
12./ Az alapítvány ügyvezető szerve (kuratórium) tagjainak neve, anyja neve és lakcíme,
a megbízás időtartama:
12.1./ Neve: Brandt Viktor Balázs
Anyja születési neve: Dattler Zsuzsanna
Lakóhely: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 9. 2. em. 4.
Megbízás időtartama: határozatlan
12.2./ Neve: Beregi József Krisztián
Anyja születési neve: Horváth Katalin
Lakóhely: 1165 Budapest, margit u. 98. 4. em. 2.
Megbízás időtartama: határozatlan
12.3./ Neve: Maros Ede Csabáné
Anyja születési neve: Szabó Katalin
Lakóhely: 1161 Budapest, Bercsényi u. 40.
Megbízás időtartama: határozatlan
13./ Az alapító okirat kelte: 2017. március 1.
Jelen 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.
A bíróság jelen végzést az országos névjegyzékben közzéteszi.
INDOKOLÁS
Az alapítók 2017. november 28. napján érkezett beadványukban kérték az alapítvány
nyilvántartásba vételét.
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A benyújtott kérelem és mellékletei – a teljesített hiánypótlás eredményeként – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek
megfelelnek.
Mindezekre tekintettel a bíróság a 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. A bíróság jelen végzést a www.birosag.hu
weboldalon a civil szervezetek/”Civil szervezetek névjegyzéke” kereső felületen teszi közzé.
A bíróság tájékoztatja az alapítót, hogy az alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő
változást az alapítónak a létesítő okirat módosítását követő hatvan napon belül kell a
bíróságnak bejelentenie (Cnytv. 37. § (1) bekezdése).
Budapest, 2018. január 15.
dr. Mikó Sándor s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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