
[1] A határozat száma: 12.Pk.60.327/2020/4.

[2] A  Fővárosi  Törvényszék  a  Generációk  Hangja  Alapítvány  nyilvántartásba  vételi
eljárásában meghozta az alábbi 

V É G Z É S T :

[1] A bíróság elrendeli a civil szervezet nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal.

[2]  A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012961

[3] A civil szervezet típusa: alapítvány

[4] A civil szervezet formája: alapítvány

[5] A civil szervezet neve: Generációk Hangja Alapítvány

[6] A civil szervezet székhelye: 1152 Budapest, Fazekas sor 78. I. em. 1.

[7] A létesítő okirat kelte: 2020. 05. 21.
 

[8] A szervezet célja:  Az alapítvány célja egy közösség és médiaműhely létrehozása. Célunk
az,  hogy  a  különböző  generációs  szakadékok  áthidalásával  a  korosztályok  közötti
párbeszéd elősegítésével olyan műhelyt hozzunk létre, amelyben a tagok egymás között,
főképp egymástól  tanulhatnak.  Ennek eszköze  egy jelenleg  online,  később frekvencián
működő rádióállomás működtelése,  amely számára az alapítvány biztosítja az anyagi és
tárgyi feltételeket és amely részére a tagok műsorokat, interjúkat, közszolgálati tartalmakat
állítanak elő. A létrehozott műhely jellegét tekintve egy nyitott közösség, amelyhez bárki
csatlakozhat  és  bármiféle  előzetes  képesítés  nélkül  részt  vehet  a  közös  munkában.  Az
alapítvány célja az ismeretek áramlásának biztosításán túl a párbeszéd elősegítése. A már
fent említett  rádióadó üzemeltetésén keresztül szeretnénk interakcióra bírni a különböző
generációk  sokszor  teljesen  eltérő  álláspontú  tagjait,  hogy  azok  ezen  „virtuális
közösségen”  keresztül  beszélhessék  meg  az  őket  érintő  problémákat,  kérdéseket,
történéseket.  Célunk  továbbá  a  fősodratú  (mainstream)  médiából  kiszoruló  témáknak,
kezdeményezéseknek,  csoportosulásoknak  megszólalási  és  bemutatkozási  lehetőséget
biztosítani.  Fontosnak  gondoljuk,  hogy  az  eddig  csak  kisebb  csoportokat  elérő,  a
társadalom számára hasznos munkát végző szervezetek mindennapjaival a közösség tagjai
és a hallgatók is megismerkedhessenek.

[9] A szervezet cél szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs 
tevékenység

[10] A  vagyonfelhasználás  módja:  Az  alapítvány  mindenkori  vagyon  kizárólag  az  alapító  
okiratban  megjelölt  célok  megvalósítására  használható  fel.  Az  alapítói  vagyonnal  a  
kuratórium gazdálkodik. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek  
alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 
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Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

[11] A  vagyonfelhasználás  mértéke:  Az  alapítvány  alapításkori  vagyona  és  annak  teljes
hozadéka,  továbbá  az  alapítást  követően  az  alapítvány  számlájára  érkező
készpénzadomány  teljes  összege,  a  természetben  nyújtott  adomány  teljes  egésze
felhasználható az alapítványi cél megvalósítására.

[12] Az alapítvány jellege: nyílt

[13] Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium

[14] A kuratórium tagja: 
Neve: Szabó Norbert a kuratórium elnöke
Lakóhelye: 1152 Budapest, Fazekas sor 78.
Anyja születési neve: Vagács Andrea
A megbízás időtartama: határozatlan

[15] A kuratórium tagja: 
Neve: Kemény Dániel
Lakóhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 15/c. 3. em. 12.
Anyja születési neve: Fehér Izabella
A megbízás időtartama: határozatlan

[16] A kuratórium tagja: 
Neve: Rácz Szabolcs
Lakóhelye: 1063 Budapest, Szív utca 8.
Anyja születési neve: fazekas Tünde
A megbízás időtartama: határozatlan

[17] A civil szervezet képviselője:
Neve: Szabó Norbert a kuratórium elnöke
Anyja születési neve: Vagács Andrea
Lakóhelye: 1152 Budapest, Fazekas sor 78.
Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviselői megbízás időtartama: határozatlan

[18] A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató 
Neve: MagNet Bank Zrt.
Székhelye: 1062  Budapest,  Andrássy  út  98.
Számlaszám: 16200106-11662246

[19] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a  www.birosag.hu weboldalon történő közzététele  
iránt. 

[20] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
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I N D O K O L Á S

[1] A kérelmező civil szervezet 1. és 3. sorszámon kérelmet terjesztett elő a bíróságnál a civil 
szervezet nyilvántartásba történő bejegyzése iránt.

[2] A nyilvántartást vezető bíróság a  nyilvántartásba vétel iránti ÁNYK kérelem, valamint a
kérelemhez csatolt okiratok vizsgálata alapján megállapította, hogy a kérelem megfelel a
Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.),  az  egyesülési  jogról,  a
közhasznú jogállásról,  valamint  a civil  szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), továbbá a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)
rendelkezéseinek.  Mindezek  alapján  a  bírósága  Cnytv.  30.  §  (1)  bekezdése  alapján  a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

[3] A kérelmező az eljárási illetéket megfizette.

[4] Egyúttal  a  bíróság  általánosságban  tájékoztatja  a  kérelmezőt,  hogy  a  civil  szervezet
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) bekezdése].

[5] A  bíróság  felhívja  a  kérelmező  figyelmét  arra,  amennyiben  a  változásbejegyzési
kérelemből  az  tűnik  ki,  hogy  a  szervezet,  alapítvány  esetében  az  alapító  (alapítók),
elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10
000  forinttól  900 000  forintig  terjedő  pénzbírsággal  sújthatja  a  szervezetet,  alapítvány
esetében az alapítót,  több alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen.  [Cnytv. 37. § (2)
bek.].

[6] A végzéssel szembeni fellebbezési jog kizártsága a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul. 

[7] A  végzés  vagy  az  annak  meghozatala  alapjául  szolgáló  eljárás,  illetve  a  kérelemhez  
mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról,
a perindítás feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (1) - (2) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2020. július 21.
   

             dr. Gálfalvi Géza s.k.
                    bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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