Fővárosi Törvényszék
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A Fővárosi Törvényszék a Kerékpáros Utánpótlásért Alapítvány nyilvántartásba vételi
ügyében a Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, mint meghatalmazott által képviselt dr. Princzinger
Péter Gábor alapító kérelmére eljárva meghozta az alábbi
V É G Z É S T .
[1]

A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vételét, a következő adatokkal.

[2]

Az alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0013175

[3]

Az alapítvány neve:

Kerékpáros Utánpótlásért Alapítvány

[4]

Az alapítvány típusa:

alapítvány

[5]

Az alapítvány székhelye:

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.

[6]

Az alapító okirat kelte:

2021. 07. 07.

[7]

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt

[8]

Az alapítvány célja:
Az alapítvány célja a magyar kerékpársport utánpótlásbázisának mennyiségi és minőségi
fejlesztése, az utánpótlás-korú fiatal sportolók felkészülését és versenyzését szolgáló
programok megvalósítása, illetve elősegítése, támogatása.

[9]

Az alapítvány elsődleges célja szerinti besorolása: sporttevékenység

[10]

Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:
Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány céljára rendelt vagyonból a
következő tevékenységeket finanszírozza, illetve támogatja:
- utánpótlás-korú sportolók felkészítése, versenyeztetése,
- szakmai programok, sportszervezetek, sportolók és sportszakemberek tevékenysége,
- szakmai kommunikációs, képzési, szemléletformálási, tudásmegosztási feladatok,
- kutatási, elemzési feladatok,
- versenyszerű sportolók életpályájának tervezése, karrier tervezése,
- sportesemények rendezése és szervezése,
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- sporttörténeti és a sport kultúrájához tartozó előadások, rendezvények megszervezése,
ismeretterjesztés, publikációk megjelentetése,
- együttműködés más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel
a tehetségek felkutatása érdekében,
- kerékpársport népszerűsítése a fiatalok, gyermekek körében,
- hazai és nemzetközi kerékpáros utánpótlással foglalkozó szervezetekkel történő
kapcsolattartás, együttműködés.
[11]

A vagyonfelhasználás mértéke: Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló
vagyonát felhasználhatja, és az induló vagyon hozadéka, csatlakozók, támogatók befizetései,
adományok és elnyert pályázatok is felhasználhatóak.

[12]

Az alapítvány képviselőinek adatai:

[13]

1. Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A képviseleti jog terjedelme:
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
A megbízás időtartama:

dr. Kovács Kristóf Artúr
Széll Mária Terézia
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. I/7.
általános
önálló
határozatlan

2. Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A képviseleti jog terjedelme:
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
A megbízás időtartama:

dr. Porcsin Levente Márk
Csombók Zita Anna
4024 Debrecen, Wesselényi utca 17.
általános
együttes – dr. Cseh Veronikával
határozatlan

3. Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A képviseleti jog terjedelme:
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
A megbízás időtartama:

dr. Cseh Veronika
Kállai Erzsébet
2800 Tatabánya, Komáromi u. 7. fsz. 4.
általános
együttes – dr. Porcsin Levente Márkkal
határozatlan

A kuratóriumi tagok adatai:
1. Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A megbízás időtartama:

dr. Kovács Kristóf Artúr
Széll Mária Terézia
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. I/7.
határozatlan

2. Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A megbízás időtartama:

dr. Porcsin Levente Márk
Csombók Zita Anna
4024 Debrecen, Wesselényi utca 17.
határozatlan

3. Név:
Anyja neve:
Lakóhelye:
A megbízás időtartama:

dr. Cseh Veronika
Kállai Erzsébet
2800 Tatabánya, Komáromi u. 7. fsz. 4.
határozatlan
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[14]

Pénzintézetek listája:
Pénzforgalmi szolgáltató neve:
Székhelyének címe:
Pénzforgalmi jelzőszám:

3

OTP Bank Nyrt.
1051 Budapest, Nádor utca 16.
11701011-21456262

[15]

A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való
közzététele iránt.

[1]

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az 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 az alapítvány ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a
szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés
országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS

[1]

Dr. Princzinger Péter Gábor alapító 2021. május 25-én kérte az új alapítvány nyilvántartásba
vételét.

[2]

A kérelmező a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) szerint szükséges okiratokat
benyújtotta, a létesítő okirat megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseinek, ezért a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján az új alapítvány
nyilvántartásba vételéről rendelkezett.

[3]

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek.

Budapest, 2021. szeptember 6.
dr. Gyulafalvi Edith s. k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

