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A Miskolci Törvényszék Czövek-Barna Ildikó (3413 Cserépfalu, Bem út 24. sz. alatti 
lakos) alapító által, korábban a fenti számon nyilvántartásba vett Baráthegyi 
Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban. Ectv.) foglalt szabályok szerinti 
közhasznúvá minősítésről valamint a közhasznú jogállás és alapító okirata 
módosításainak bírósági nyilvántartásba vétele iránt előterjesztett kérelemmel 
összefüggésben indított nemperes eljárásban meghozta az alábbi 
 
 

v é g z é s t : 
 
A törvényszék megállapítja, hogy - a 2014. május hó 15. napján érkezett kérelemhez 
csatolt 2014. április hó 30. napján kelt alapító okirat alapján megindított nemperes 
eljárásban, a hiánypótlási eljárást  követően - az  alapítvány  2014.  június  hó  12. 
nap ján  kelt  alapító  okirata megfelel  az egyesülési  jogról,   a  közhasznú  
jogállásról,   valamint  a  civil  szervezetek   működéséről   és támogatásáról  szóló 
2011. évi CLXXV. törvény közhasznú jogállásra  vonatkozó  VII.fejezetében 
foglaltaknak. 
 
Mindezekre figyelemmel a törvényszék megállapítja, hogy az alapítvány jogállása 
-  továbbra is folyamatában, megszakitás nélkül marad - közhasznú. 
A  törvényszék  megállapítja   továbbá  azt  is, hogy  -  a  2014.  május   hó  15.  
napján  érkezett kérelemhez csatolt 2014. április hó 30. napján kelt alapító okirat 
alapján megindított nemperes eljárásban,  a hiánypótlási  eljárást  követően - az  
alapítvány   2014.  jún ius  hó  12.  napján   kelt_ alapító  okirata megfelel a 2014. 
március hó 15. napján hatályba lépett Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényben foglaltaknak.  Továbbá a törvényszék  nyilvántartásba   veszi  ezen 
keltezésű alapító okiratban foglalt módosításokat, amely szerint; 
Jakubínyi László kuratóriumi tagsága lemondás fol ytán megszűnt. 
 
A kuratórium új  tagja és eben titkára: 
 
Kériné Lukács Zita 
3561Felsőzsolca, Görgey A. u. 1/B.1/1.sz. alatti lakos 
 
Viszokai Katalin kuratóriumi  tag és referens megváltozott neve és új  lakcíme: 
 
Lékáné Viszokai Katalin 
3518 Miskolc, Bimbó u. 2. sz. 
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Mezősi  Tamás kuratóriumi elnök, alapítványi  kévviselő és ef!f ben kuratóriumi  tag 
megváltozott.  neve és új  lakcíme: 
 
Dr.Mezősi Tamás 
3535 Miskolc, Ibolya u. 9. sz. 
 
Az alapítván y megváltozott úí szeK:hel yinek  a címe: 
 
3529 Miskolc, Park u. 8. sz. 
 
Az  alapítói  iogok f!f  akorlására ki jelölt  szeme1y: 
 
Jakubinyi László 
3535 Miskolc, Kisszilvásvölgy 76210.hrsz. 
 
A ki jelölés  felté tele: 
 
jelen határozat jogerőre emelkedésének dátuma 
 
Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy--jelen határozat jogerőre emelkedését 
követően Jakubinyi László, mint alapító - kiesése esetén az alapítói jogok 
gyakorlására kijelölt személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
3:394.§-ban  foglaltak   értelmében  a mindenkori Felügyelő. jelen esetben a 2014. 
június hó 12. napján kelt alapító okirat értelmében Lugosi Lászlóné 3529 Miskolc, 
Középszer u. 54.8/1.sz. alatti lakos. 
 
A kijelölés   feltétele: 
 
az alapító kiesése 
 
Az   alapítvány   képviselője: 
 
Dr.Mezősi Tamás ( kuratóriumi  elnök ) 3535 Miskolc, Ibolya u. 9. sz. 
 
kip'viseletinek   terjedelme: 
 
általános 
 
kiyviseleti jo gyakorlásának mód j a: 
önálló 
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Az alapítvány  képviselőie: 
Kériné Lukács Zita ( titkár ) 
3561Felsőzsolca, Görgey A. u. 1/B.1/1.sz. alatti lakos 
 
Képviseletének   terjedelme: 
általános 
 
képviseleti   jog   gyakorlásának   mód ja: 
önálló 
 
A  törvényszék  az  alapító  okirat  keltezésén,  és  ezen  keltezésével  keletkezett  
változásokon  túl 
tud omásul veszi az alapítvány bírósági nyilvántattásba bejegyzett adatait nem érintő 
módosításait. 
A végzés ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van 
helye, melyet írásban, három egyező példányban lehet előterjeszteni a Miskolci 
Törvényszéken a Debreceni Ítélőtáblához címezve. 
Az ítélőtábla előtti jogorvoslati eljárásban a fellebbező fél számára kötelező a jogi 
képviselet. 
 

I  n  d  o  k  o  l  á  s  : 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2006; április hó 11. napian jogerőre 
emelkedett 5. sorszám alatti végzésével vette nyilvántartásba az alapítványt alapító 
kérelmére közhasznú szervezetként. 
 
A törvényszék az alapító által 2014. május hó 15. napján benyújtott 23. és 24. 
sorszámú kérelmei és annak mellékletei, majd a hiánypótlási eljárást követően 
benyújtott 26.és 28. sorszám alatti kérelmei és annak mellékletei alapján- 
figyelemmel az egyesülési jogróL a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló 2011. évi CLXXV. törvény VI. és 
VII. fejezetében ( a továbbiakban: Ectv. ), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben ( továbbiakban: Ptk. ) foglaltakra - nyilvántartásba vette az 
alapítvány közhasznúként való jogállást, illetőleg az alapító okiratnak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény harmadik könyvének hatodik részében 
foglaltaknak .:való módosításait, valamint a kuratórium személyi összetételében 
bekövetkezett módosítást, Viszokai Katalin kuratóriumi tag és referens nevében és 
lakcímében töttént változást, Mezősi T<jµiáJ kui;atóriumí elnök, alapítványi képviselő 
és egyben  kuratóriumi tag neve és lakcíméöeh bekövetkezett változást, az 
alapítvány székhelyében, valamint képviseletében  bekövetkezett változásokat. 
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Nyilvántartásba vette továbbá az alapító által alapítói jogok gyakorlására kijelölt 
személyt is, akinek nyilvántartásba vétele során figyelemmel volt a törvényszék a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénr 3.396.§-ban foglaltakra is. 
Mindezen szabályokra tekintettel az alapítvány csatolta a 2014. május hó 01. 
napjával kezdődő és 2014. május hó 30. napjával lezárt bankszámlakivonatát, 
amellyel igazolta, hogy, az alapító vagyoni hozzájárulását teljesítette és az alapító 
alapítói jogainak és kötelezettségeinek átruházása az alapítvány további működését 
nem veszélyezteti. 
 
Továbbá nyilvántartásba vette még a törvényszék  a  fenti  bekezdésén  túl  az  
alapítói  jogok gyakorlására kijelölt személy- a későbbiekben alapító - kiesése 
esetére kijelölt személyt is,  - ezen személyt az alapító a mindenkori felügyelő 
személyében jelölte meg kiesése esetére - akinek nyilvántartásba vétele  során 
figyelemmel  volt  a  törvényszék  a Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. 
törvény 3.394.§-ban foglaltakra is. A törvényszék figyelemmel volt itt is az alapítvány  
által csatolt  bankszámlakivonatra,   amelyből  megállapíthatóvá   vált,  hogy   a  
kijelölés  nem  veszélyezteti az  alapítvány   további  működését. 
 
Továbbá tudomásul vette a törvényszék az alapító okirat keltezésén túli 
változásokkal a további, az alapítvány bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatait 
nem érintő módosításait, amely az alapító nevében és lakcímében történt  
változásokra vonatkoznak, amelyek az alábbiak szerint módosultak: 
Czövek-Barna Ildikó 
3413 Cserépfalu, Bem út 24.sz. továbbá 
tudomásul vette még a törvényszék Felügyelő személyét is, aki Lugosi Lászlóné 
3529 Miskolc, Középszer u. 54.8/1.sz. alatti lakos lett. 
 
A törvényszék a végzés meghozatala során figyelemmel volt  a  Polgári  
Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvény harmadik könyvének hatodik részében 
foglaltakra, továbbá  az  egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról  szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 
foglaltakon túl figyelemmel volt a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályaira 
is. 
 
Miskolc, 2014. július hó 08. napján 
 
dr. Demeter Gabriella sk. 
törvényszékii titkár 
 
A kiadmány hiteléül: 


