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A Fővárosi Törvényszék a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány nyilvántartásba vételi
ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság 01-01- 0012380 sorszám alatt elrendeli a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány
elnevezésű szervezet nyilvántartásba vételét.
Az alapítvány székhelye: 1137 Budapest, Újpesti krp. 7. I.emelet 6.
Az alapítvány célja:
- A szülőföldön maradás érdekében felsőfokú tanulmányokat folytató tehetséges hallgatók
oktatásának, szellemi fejlődésének támogatása, és ösztönzése a magyar munkaerőpiacon történő
elhelyezkedés érdekében, segítségnyújtás Magyarországon működő állami és gazdasági
társaságoknál történő munkavállalásban.
- A partner egyetemek és főiskolák oktatóinak segítségével a különböző felsőfokú szakképzésben
résztvevő diákok körében tudatosítani a hazai oktatás jelentőségét és annak szerepét a magyar
munkaerőpiacon, valamint elősegíteni a tehetséges magyar fiatalok elvándorlásának
visszaszorítását.
- A felsőoktatási intézmények mellett az állam és közigazgatás, a termelő és gazdasági szféra
bevonása az alapítvány által támogatott projektekbe, részükre friss diplomás szakemberek
közvetítése.
- A szülőföldön maradás érdekében, olyan támogatási modell létrehozása, amely a Kárpátmedence határon túli magyar oktatási intézményeiben is alkalmazható, az ott tanulók tudáshoz
jutási esélyeinek növelése érdekében.
-A sikeres karrier tervezés és építés érdekében személyiségfejlesztő tréningek és egyéb a
hallgatók fejlődését segítő programok szervezése.
Az alapítvány cél szerinti besorolása: egyéb tevékenység
Az alapítvány típusa: Alapítvány
Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: Nyílt
A felhasználható vagyon mértéke: Az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az
alapítást követően az alapítványi számlára érkezett készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.
Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja: Az írásban benyújtott kérelmek alapján a
támogatásokról a kuratórium dönt.

Az alapítvány képviselője és kurátora:
Neve: Dr. Nagy Ignác
Anyja születési neve: Csendes Ilona
Lakcíme: 9081 Győrújbarát, Felső-Erzsébet u.44.
Képviseleti jog terjedelme, módja: általános, önálló
Képviselői megbízás időtartama: határozatlan
Az alapító okirat kelte: 2017. január 6.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi
Ítélőtáblához, melyet jelen bíróságon kell előterjeszteni. Az ítélőtábla előtti eljárásban a
fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. A fellebbezés kizárólag
elektronikusan terjeszthető elő. A nem elektronikusan benyújtott fellebbezést a bíróság érdemi
vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja.
IND OK OLÁS
Az alapító 2016. december 14. napján elektronikus úton érkezett beadványában az alapítvány
nyilvántartásba vételét kérte.
A benyújtott kérelem, a mellékleteként benyújtott alapító okirat és a további mellékletek
megfelelnek 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.), illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) rendelkezéseinek.
A fentiekre tekintettel a bíróság a Cet. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott.
Budapest, 2017. január 13.
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