
Győri Törvényszék 
Pk.A.60.040/2017/6.  szám 

A Győri Törvényszék a Vizsla Bárkája Alapítvány elnevezésű, 9400 Sopron, Színház utca 15.
I. emelet székhelyű alapítvány nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A bíróság  51.401 szám alatt elrendeli a 

Vizsla Bárkája Alapítvány 

nyilvántartásba vételét.

Az alapítvány lajstromszáma  :  Pk.A.60.040/2017.

Az alapítvány típusa: alapítvány

Az alapítvány székhelye:   9400 Sopron, Színház utca 15. I.emelet

Az alapító okirat kelte: 2017. május 17. 

Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt

Az alapítvány célja szerinti besorolása: egyéb tevékenység  (állatvédelem)

Az alapítvány célja:

Az állatvédelem támogatása, mely célkitűzést az alapítvány a veszélybe, illetve utcára került
kutyák, különös tekintettel a Magyar Vadászkutya , így a Magyar Vizslafajta , és annak
különböző keverékei megmentésével kíván ellátni. 

Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:

Az alapítvány induló vagyona és annak kamatai, hozadékai , valamint a csatlakozások teljes
összegben  használhatóak  fel  az  alapítvány  céljainak  elérése  érdekében.  A  vagyon
felhasználása  történhet  a  kuratórium  kezdeményezése  alapján,  kérelemre  pályázat
kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.

Az alapítvány vagyonfelhasználás mértéke:

1.500.000,- Forint. 
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Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye, a képviseleti jog terjedelme, gyakorlásának módja,
különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése:  

Név, lakóhely: Mosó Adrienn kurátor -8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 106. 
Anyja neve: Jenőfi Erzsébet
Képviseleti jog terjedelme: általános 
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló

A képviselő megbízás időtartama: határozatlan 

Pénzintézeti adatok:

Számlavezető pénzintézet neve: MagNet Magyar Közösségi Bank 
Számlavezető pénzintézet székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98. 
Számlaszám: 16200137-18532047

A kuratórium tagjainak neve és lakóhelye, anyja neve, a megbízás időtartama:

Kurátor: Mosó Adrienn  -8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 106. 
Anyja neve: Jenőfi Erzsébet
- határozatlan

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A végzés, a végzés alapjául szolgáló eljárás vagy az iratok jogszabálysértő volta miatt az ügyész
és az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert
indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt. 

A pert a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt kell megindítani a végzés országos
névjegyzékben  történt  közzétételétől  számított  60  napon  belül.  A  határidő  elmulasztása
jogvesztéssel jár.

I N D O K O L Á S

Az alapító – jogi képviselője útján - az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele iránt terjesztett
elő kérelmet.

A kérelemhez csatolt okiratok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvénynek  és  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.
törvénynek, ezért a bíróság a szervezetet a fenti adatokkal nyilvántartásba veszi. 

A végzés részletes indokolását a bíróság – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv.)
5. § (1) bekezdése alapján a Pp. 221. § (3) bekezdésére figyelemmel – mellőzi. 
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A végzés elleni fellebbezés lehetőségének kizárását, valamint a perindítás lehetőségét a Cnytv
46/A. § (1) – (3) bekezdése mondja ki. 

A bíróság végzése elleni keresetlevélben meg kell jelölni, hogy a felperes miért tartja a bíróság
eljárását jogszabálysértőnek. 

A bíróság  felhívja  a  szervezet  képviselőjét,  hogy  a  létesítő  okirat,  illetve  a  nyilvántartásba
bejegyzett  adatok  változását  a  szervezet  arra  jogosult  szerve  (közgyűlés)  határozatának
elfogadását követő  60 napon belül köteles a bíróságnak bejelenteni. Ha a változásbejegyzési
kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben
történő benyújtását, a bíróság 10.000,- forinttól 900.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja
a szervezetet. 

Győr, 2017. július 3. napján 

dr. Pálfay Szilárd 
    bírósági titkár
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