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A bíróság a dr. Balázs Katalin ügyvéd (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) Turisztikai
és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (székhelye: 1012 Budapest, Kuny
Domonkos  13.-15.  )  alapító  és  társai  kérelmezőknek  a  Magyar  Turisztikai
Szövetség Alapítvány nyilvántartásba  vétele  iránt  indított  nemperes  eljárásában
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T:

A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:

Nyilvántartási szám  : 1187

Az alapítvány neve:  Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Az alapítvány típusa: alapítvány
               

Az alapítvány székhelye: 8380 Hévíz, Jókai utca 3.

Az  alapítvány  célja: a  turizmus  különböző  szegmensei  képviselői
együttműködésének koordinálása; a magyar turizmus fejlődésének támogatása;
a modern és minőségi turizmus megteremtése.

Az alapítvány célja szerinti besorolása  : egyéb tevékenység ( aktív közreműködés
a szakmai minőségbiztosítás  kialakításában,  szakmai információk gyűjtése és
áramoltatása, egyeztetés a szakma különböző képviselői között, képzés)

A vagyon felhasználási módja:  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az
alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói
vagyonnal a kuratórium gazdálkodik, kezeli és használja fel azt. A kuratórium
az  alapítvány  teljes  vagyonát  felhasználhatja  az  alapító  okiratban  megjelölt
célok megvalósítására. 

A felhasználható vagyon mértéke: Az alapítvány teljes vagyona felhasználható.

Az alapítvány képviselőinek neve és címe  :

Dr Princzinger Péter Gábor a kuratórium elnöke (an.: Czeglédi Magdolna, 1053
Budapest, Kossuth Lajos utca 13., email címe:  peter.princzinger@gmail.com)
képviseleti jogának terjedelme: általános, önálló, képviseleti joga határozatlan
időre szól.
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A kezelő szerv (kuratórium) összetétele:

Dr Princzinger Péter Gábor a kuratórium elnöke (an.: Czeglédi Magdolna, 1053
Budapest, Kossuth Lajos utca 13., email címe: peter.princzinger@gmail.com)

Czene  Attila  László  kuratóriumi  tag  (an.:  Dr.  Végh  Valéria,  2049  Diósd,
Homokos utca 98.) megbízása időtartama: határozatlan.

Csapody  Balázs  kuratóriumi  tag  (an.:  Siklódi  Irma,  8600 Siófok,  Küszhegyi
utca 7./F.) megbízása időtartama: határozatlan.

Dr. Erdei Bálint kuratóriumi tag (an.: Nagy Katalin, 1054 Budapest, Báthory
utca 22. Földszint 1./A.) megbízása időtartama: határozatlan.

Gál  Pál  Zoltán  kuratóriumi  tag  (  an.:  Doncsev  Ruszinka,  1133  Budapest,
Pannónia utca 64./B. 6./30.) megbízása időtartama: határozatlan.

Ganczer Gábor kuratóriumi tag (an.: Holló Marianna, 1153 Budapest, Eötvös
utca 106.) megbízása időtartama: határozatlan.

Hamvas  Zoltán  kuratóriumi  tag  (an.:  Kecskés  Jolán,  1051  Budapest,  József
Nádor tér 8. 2./4.) megbízása időtartama: határozatlan.

Hülvely István György kuratóriumi tag (an.: Haskó Katalin, 2000 Szentendre,
Ady Endre út 82.) megbízása időtartama: határozatlan.

Könnyid László kuratóriumi tag (an.: Lábodi Anna, 8300 Tapolca, Kazinczy tér
5/A. 5./1.) megbízása időtartama: határozatlan.

Légli Ottó kuratóriumi tag (an.: Varga Etelka, 8630 Balatonboglár, Árpád utca
47.) megbízása időtartama: határozatlan.

Ruprecht László kuratóriumi tag (an.: Rajkó Mária, 8000 Székesfehérvár, Béke
tér 1./1. 3./3.) megbízása időtartama: határozatlan.

Somlyai  Zoltán  László  kuratóriumi  tag  (an.:  Csepregi  Anna  Terézia,  1215
Budapest, Sás utca 9.) megbízása időtartama: határozatlan.

Vitézy Dávid László kuratóriumi tag (an.: Erdős Ágnes, 1125 Budapest, Óra út
18./C.) megbízása időtartama: határozatlan.

Az alapítvány nyílt.

Az alapító okirat kelte: 2017. október 12.

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

I N D O K O L Á S :
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A bíróság az előterjesztett kérelem és annak mellékletei alapján megállapította, hogy
az  alapítvány  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  által
meghatározott feltételeknek megfelel, és a bejegyzés alapjául szolgáló alapító okirat
tartalmazza a hivatkozott törvényben meghatározott kellékeket. 

Mindezek alapján a  bíróság a  Ptk.  3:4.  §  /4/  bekezdése  értelmében  elrendelte  az
alapítvány nyilvántartásba vételét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvényben
meghatározott módon, az ott megjelölt adatokkal.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.

Zalaegerszeg, 2017. október 16.

dr. Takács Linda
törvényszéki titkár
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