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A Fővárosi Törvényszék a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület nyilvántartásba vételi ügyében
meghozza az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal.
A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016227
A szervezet formája: egyesület
A szervezet neve: Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület
Rövidített elnevezése: Viator Egyesület
A szervezet székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
A szervezet célja: A Viator Egyesület küldetése, hogy teret adjon, lehetőséget kínáljon minél több ember
számára az „Úton levés” és a Találkozás megélésére, külső és belső világunk sokszor rejtett értékeinek
megismerésére, valamint a test-lélek-szellem egészséges egységének megélésére, a saját út és hely
megtalálására a világban. Ennek érdekében sokrétű, minőségi és értékhordozó, elsősorban természetjáró,
zarándok és kulturális vonatkozású tevékenységeket végez, ilyen jellegű tartalmakat fejleszt, terjeszt, oktat
és népszerűsít, és mindezek érdekében együttműködik különféle szervezetekkel, közegként és közvetítőként
működve a különféle civil, egyházi és egyéb szervezetek és az utat keresők, illetve járók között.
A szervezet cél szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység
Az egyesület képviselőjének neve, lakóhelye, a képviselet terjedelme és módja:
Képviselő neve: dr. Molnár András József
Képviselő anyja neve: Seder Julianna
Képviselő lakcíme: 1035 Budapest, Szél utca 7-9. B lépcsőház, Fszt. 21.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Megbízásának időtartama: 3 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2019. május 20.
Képviselő neve: Gadácsi Péter
Képviselő anyja neve: Winczheim Katalin Terézia
Képviselő lakcíme: 1222 Fehérhegy utca 27.
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Megbízásának időtartama: 3 év
Megbízás megszűnésének időpontja: 2019. május 20.
Az alapszabály kelte: 2016. május 20.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított l5 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához,
melyet jelen bíróságon lehet előterjeszteni, elektronikus úton. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre
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jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.
I N D O K O LÁ S
A kérelmező 2016. január 25. napján – elektronikusan – nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő.
A bíróság megállapította, hogy a kérelmező által becsatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:1 § - 3:48. §, a 3:63 § - 3:87.§ rendelkezéseinek, valamint a civil
szervezetek nyilvántartásáról, és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
(Cnytv.), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezéseinek.
A bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint a szervezetet nyilvántartásba vette.
A végzés elleni fellebbezési jogot a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. §-a biztosítja.
Budapest, 2016. június 27.
dr. Kun Péter s. k.
bíró
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