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Végzés
A Szegedi Törvényszék a MAHART TISZAYACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6722
Szeged, Gutenberg u. 25-27.) alapítónak – Hajózásért Alapítvány civil szervezet
nyilvántartásba vétele iránti ügyében
elrendeli
06-01-0001670. sorszám alatt a Hajózásért Alapítvány civil szervezet nyilvántartásba
vételét.
Az alapítvány típusa: alapítvány
Az alapítvány székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Az alapító okirat kelte: 2017. október 9.
A vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány mindenkori vagyona 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 kedvezményezettek személyéről a kuratórium jogosult dönteni.
A felhasználható vagyon mértéke: Az alapítványnak juttatott vagyon teljes egészében
felhasználható az alapítvány céljának elérése érdekében. Alapítványi célra az alapításkori
vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára
érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
Az alapítvány

nyílt .

Az alapítvány célja: Az alapítvány célja az 1916-1917-ben épült, eredeti nevén IV. Károly,
utolsó nevén Szőke Tisza kétkéményes, lapátkerekes gőzhajó (továbbiakban: Hajó) jelenlegi
állapotának rendezése, ide értve a hajóban található védett műszaki emlékek kimentését, a
hajó összes örökségvédelem alatt álló részegységének biztonságos betárolását, és az elsüllyedt
hajótest vízből való kiemelését. (A Hajó védett műszaki elemeit a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal védett tárgyegyüttessé nyilvánította.)
Ezt követően az alapítvány arra törekszik, hogy külső források bevonásával közel eredeti
állapotúra építse újjá a Hajót, vagy – amennyiben az újjáépítés megfelelő források hiányában
nem megvalósítható – a hajó részegységeit, mint ipartörténeti értéket, emléket, oktatási,
muzeális, kulturális célra hasznosítsa, bérbe adja. Ennek keretében az alapítvány törekszik a
gőzgép bemutatható, működőképes állapotra történő felújítására. A Hajó egyéb, nem védett
alkatrészeinek felhasználásával, és a Hajóhoz köthető, máshol fellelhető tárgyi emlékek
felkutatásával és beszerzésével közreműködik egy Szőke Tisza Hajó Emlékhely
kialakításában Szegeden.
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-2Az alapítvány célja, hogy felkutassa a Magyarországon található, a hajózás területén
kialakításukban, vagy működésükben egyedi értéket képviselő, elhagyatott vagy hasznosításra
váró, használaton kívüli hajókat, a hajózáshoz kapcsolódó eszközöket, tárgyi emlékeket,
ezeket lehetőségeihez mértén megvásárolja, állagmegőrzésükről, felújításukról gondoskodik,
a jövő nemzedékének megőrzi, lehetőség szerint közforgalom számára elérhető
bemutatóhelyen kiállítja, működtetésükből származó esetleges hasznot az alapítvány
közérdekű tevékenységének megvalósítására fordítja.
Az alapítvány közreműködik a fiatalabb generáció hajózással való megismertetésében, a
magyarországi hajós utánpótlás képzésében, oktatásában, a vizsgára bocsátás feltételeinek
elérésében. Együttműködik, lehetőségeihez mérten segíti, támogatja a hasonló célkitűzéssel
rendelkező szervezeteket.
Célja szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység
Az alapítvány képviselői és a kuratórium tagjai:
- Varga Mihály kuratóriumi elnök (an.: Vincze Teréz) aaj.: 8339502093, 6720 Szeged,
Kárász u. 6., képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló, a
megbízás időtartama határozatlan,
- Portás Csaba kuratóriumi tag (an.: Pap Erzsébet) aaj.: 8388300210, 1046 Budapest,
Nádor u. 67., képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja önálló, a
megbízás időtartama határozatlan
- Heizler Tamás kuratóriumi tag (an.: Töltl Katalin) aaj.: 8382242995, 6729 Szeged,
Óbébai u. 42., képviseleti jogának terjedelme általános, gyakorlásának módja
önálló, a megbízás időtartama határozatlan
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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 a
szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint
illetékes törvényszék előtt.
A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. (A civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 46/A. § (1)-(2) bekezdés)
Szeged, 2017. október 16.
Dr. Karácsonyi Katalin
bírósági titkár

