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vÉGZÉ,s

A Pest Megyei Bíróság elrendeli az ANI1189 szám alatt nyilvántartásba vett ,,I(utyáva| az
Emberért'' Egészségügyi_Szociális_T[dományos Alapítvány alábbi adataíban - alapító
okiratáb an b eköv etkez ett v á|tozás l oW átv ezetés ét.

1.l Az alapítvány irj képvisel je:

dr. Topál J zsef

dr. Gácsi Márta

A képviseleti jog tináll .

Prof. dr. Csányi Vilmos képviseleti joga megsziínt.

2.l Kurat riumi tagok lváItozás l:

dr. Topál J zsef

dr. Gácsi Márta

Mányik Richárd

dr. Mikl si Áoám

Feren czy Tamás

2200 Monor, Ady E. u. 44.

2040 Budatirs, Kovács u. 19.

2204 Monor, Ady E. u. 44.

2040 Budatirs, Kovács u. 19.

2211 Vasfld, Bercsényi u. 8.

102I Budapest, Labanc u. 12.

2040 Budatirso Kovács u. 19.

A nyilvántartási adatokat nem érint változást _ annak egyidejri megállapítása mellett, lrogy a
nyilvántartásba vétel a 2007. december 14. keltti m dosított a\apít okirat tartalma szerint
hatályos a megyei bír ság tudomásul veszi.

A' végzés, ellen annak kézbesítésétoI számított 15 nap aIatt fellebbezésnek van helye a
F varosi lté| táblahoz,me|yet 3 példanyban ennél abír ságnálkellbenyrijtani.

INDoKoLÁs
A kérelmezo a nyilvéntartásí adatok m dosítását kérte és ehhez benyrijtotta a sztikséges
iratokat. A Bír ság a Ptk.74lB $ /5/ bek. és a I2lI990 /VI 13 / IM: sz' rendelet 3.$-ban
egytittes alkalmazásával 611989 IM. sz 5$- alapján elrendelte, akért m dosítások átvezetését.

Budapest 2008. jrilius 10.

A kiadmány hitelétil:
Kecsk.#{'Ágnes

tisztvidelo

dr.

&"",



Pest Megyei Bír ság
Pk.6029911996

KIVONAT

alapítvány nyilv ntart si adatair l

Az alapítvány nyilvántartási számaz 1 189

Lz alapítvány neve: Kutyával az EmberértBgészségtigyi-Szociális-Tudományos
A1apítvrány

Aza|apítvány székhelye: 2040 Buda rs, Kovács u.19.sz.

{.rs.{)...,ft/r.,Í/.'"';É;;;Béláné

Az alapítvány célja: A kutya szociális támaszért meghonosítása a rászorul k
reszere.

Az alapítvány célja szerinti besorolása:

Aza|apítványkiizhaszn ságifokozatazK zhasznri

Az alapítvány képvisel j ének neve, lak helye :

dr. Gácsi Málrta,2040 Buda rs, Kovács u.19.sz.
dr. TopálJ zsef náll an ,2200 Monor, AdyE.u.44.sz.

Az alapítvány nyilvántartásba vételér l rendelkez joger s bír ságihatározat
száma, kelte : Pk.60299 l I99 6l I, 199 6.09 .20.

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2009 év február h |2. napján
hatályos adatair l késziilt.

Kelt: ,2009. év február h 12. napján.



Jelölések a szövegben: álló betűs szöveg eredetiszövegrész
dőIt betűs sziiveg új szövegrész

Mődosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt
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KUWÁVAL Az EI||IBERÉRT Alapítvány

ALAPITO OKIRATA

mÓdosításokkal egységes szerkezetbe foglalása

Alulírott, Dr. Budai András orvos 2151
hogy alapítványt hozok létre a maí
tárnogatására.

Fot, Tath Arpád utca
naptÓl ezen okirat

3. sz. alatti lakos Úgy dontottern,
ll3, pontjában megjelolt célok

1)

l.

AE. alapítvány neve' székhelye, célja, vagyona:

Az Alapítvány neve: *xutvÁvll Az EMBERÉRT'
Egészségiigyi _ Szociális _ Tudományos AlapÍtvány

Az Alapítvány jogállás a: az alapítvány jogi személy.

Az AlapÍtvány székhelye: 2040 Buda 'rs, Kovács u. í9.

Az AlapÍtvány célja:

A pszichésen vagy fizikailag hátrányos helyzet emberek állapotának, életmin ségnek
javítása a kutya szociális ''támasz'' szerepének magyarországi meghonosításával.

Erre a céIra speciálisan alkalmas kutyák nevelése, kiképzése, tartása és az arra
rászorultakhoz val eljuttatása.

Minden olyan etol giai jelleg , tudományos viselkedéskutatás támogatása, amely
megalapozza éslvagy el segíti a mentálhigéniés terápiában kÖzrem k d vagy fizikái
segítséget ny jt kutyák kiképzését, valamint az ember és a kutya rtrlbnnges
kapcsolatának tudományos megismerését, és az e kapcsolatban re.;to lyogyito ha_-tás
felderítését.

olyan ismeretterjesá , felvilágosít kiadványok szerkesáésének és kiadásának anyagi
és'szakmai támogatása, amelyek el segítik a kutya szociális segít szerepéner niinét
szélesebb k r társadalmi elfogadását, il]etve az ebben lév életmi_n séget jávít értékek
megismerését.

2)

3)



Az Alapítvány az 1997 . évi CLVI. törvény 26. $_nak c.) pontjában felsoroltak közÜl az
alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
2. szociális tevékenység
3' tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, ismeretterjesztés
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és ilyet nem fogad/hat/ el.

Az alapítvány a Magyar Koztársaság egész terÍ.jletére kiterjedő hatállyat végzl
tevékenységét.

4) p\z alapító az alapÍtvány célj-ára az okirat aláírásával egyidejÜleg az Alapítványnak
adományoz 10'000,-Ft, azaz Tízezer forint készpénzt, mely össieg áz AapÍtvany nduto
vagyona,

Ae' alapítí akként rendelkezik, hogy az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazoattodó szerv
csatlakozhat úgy' hogy az alapítványivagyonhoz hozzájárul. A hozzájáiulás formája lehet
pénz, vagy eszkÖztiknek az alapítvány tulajdonába, vagy használatba adásaj illetve
egyéb támogatás. Ez utóbbi esetben - egyéb támogatás esetén _ feltétel, hogy a
támogatást a vagyont kezeló szerv elfogadja.

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel.

4/a) Az alapíta, halála esetére a tÖrvényben és a jeten alapító okiratban biztasított
jogainak gyakortására maga helyett az alábbi szemétyt jetöti ki:

Wrányi Zsőfia,7tl00 Kapasvár, Losonc utca 7.

lt.

Az alapitványi vagyon felhasználásának módja:

5) Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány - a Kuratórium döntése alapján, a
mindenkori alapítványi vagyon erejéig - az alapító okiratban tefektetett céioknak
megfelelő tevékenységet folytató magánszemélyeket, köztisségeket és szervezeteket
támogat. A vagyonnal az Alapítvány kötetes úgy gazdálkodni, hogy a celok maradéktatan
megvalósítása melIett biztosítottak legyenek a zavartalan mtitoaes költségei is. Az
Alapítvány célhoz kötötten és feladatai ellátásához szÜkséges mértékben válalkozási
tevékenységet is folytathat. Ez azonban célkitűzéseit nem ves}áyeztetheti. A vállalkozási
tevékenység eredményébőlvagyonát is növelheti, illetve működés lröltségeit is fedezheti.

Az alapítványt pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás, szolg*ltatás nyÚjtásával lehet
támogatni.

Az alapítl Úgy rendelkezik, hogy az Alapítvány a kérelerrlben, vagy kiírás esetén
pályázatban hozzá fordulókat a célokhoz kapcsolódóan pérrzben, illetve természetben
támogatja.
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6) A nem pénzbeli alapítványi Vagyon mindenkor kizár lag k zvetlentil az AlapÍtvány céljaira
használhat fel, kivéve art az esetet, amikor olyan vagyontárgy kerÜl az níapítvány
tulajdonába, amely kÖzvetlentil nem használhat alapítványi cétotra. llyen esetben á
Kurat rium d ntése alapján a vagyontárgyat Vagy értékesÍteni kell- és a befolyt
ellenértéket kell az alapítványi vagyonba helyezni, vagy a vagyontárgy vá'rlalkozásba is
bevihet , mint nem pénzbeli hozzájárulás.

il1.

Az alapÍtványi vagyont kezel szelY'
az Alapítvány képvlselete:

7) pE alapítványi vagyont ktil n kezel szerv - Kurat rium - kezeli.

8) Az Alapítvány Kurat riuma 3-7 f b l áll. A Kurat rium tagjait mindenkor az alapít jeIoli ki.

A Kurat rium elntike és tagjaí az alapít val nem állhatnak hazzátartoz i, vagy
bármilyen alá- vagy ftilérendeltségi viszonyban. Nem lehet továbbá a kurat rium
eln ke vagy tagja olyan személy, aki tisztségének keletkezését megel z két évben
olyan kozhasznÚ szervezetben t lt tt be vezet tisáséget, amelyik rigy sz nt meg,
hogy k áartozását nem egyenlítette ki. A Kurat rium tagja és elnrike k teb!
bejelenteni valamennyi kozhaszn szervezetnek az egyidej leg más k zhaszn
szervezetben esetlegesen bet lt tt további vezet tisztségét.

9} A Kurat rium kezeli az alapítványi vagyont. A Kurat rium iiléseit évente legalább két
alakalommal tartia. Az léseket a Kurat rium Eln ke hÍvja ssze írásban az iilést
megel z en legalább 15 nappal a napirendi pontok egyidej kcizlése mellett. Aa a
kurat riumitag, aki két egymást k vet alkalommal nem vesz Észt a Kuratorium iilésén
és távolmaradását nem menti ki, a Kurat riumbÓl visszahívhat . llyen esetben az alapit
je1dili ki helyére az Kurátort a jogszabályban meghatározott személyifeltételek figyelembe
vételével. A megválasztott Kurat rium megbízatása 5 évre sz l. Az alapít a Kuiat rium
tagjai megbízatási idejének letelte el tt két h nappal koteles gondoskodni a Kurat rium
tagjainak jra választásár l, illetve rij osszetétel Kurat rium kijelÖlésér l.

Az eln k készítteti el a jegyz k nyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint
vezeti a határozatok k nyvét. A határozatok konyve tartalmazza a kurat rium
d ntéseinek tartalmát, id pontját és hatályát, illetve a d ntést támogat k és ellenz k
számarányát.

A Kurat rium elnoke és tagjai az Alapítvány Kurat riumában az Alapítvány javára
végzett tevékenységÜkért a Kurat rium által meghatározott mérték tiszteletdíjban
és kÖltségtérítésben részesÍjlhetnek.



10)A Kuratórium tiléseit az Elnök vezeti. A KuratőrÍum Hnöke és a tagok közÍjt Dr. Gácsi
Mátt1 az alapítvány képviselő, akik kÖzül bármetyÍk önátlóan jegyzi és képviseti az
alapÍtvánfi harmadÍk személyekkel szemben és a haÍóságok etőtt.

A Kuratórium szervezeti és működési, illetve pénzkezelési szabályait maga határoza
meg.

A kuratórium Ülése nyilvános' A kuratórium döntéseirőt a kuratórium elnöke az
érintetteket írásban értesíti.

11)A Kuratórium határozatképes, ha lilésén legalább tagjainak 2/3-a megjelent'

A Kuratórium döntéseit a megjelent tagok szavazatának t<ibbségével hozza' A szavazás
a Kuratórium tilésein nyílt. Szavazategyenlöség esetén az Elnök ózavazata dönt.

12tpe. Alapítvány Kuratóriumának Elnökét az alapitó jelÖli ki.

A kuratórium elnöke évente írásban beszámol a saját munkájáról és az alapltvány
működéséről. pE éves beszámoló elfogadásáról a kuratórium egyszerú
szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlóség esetén Topál József szavazata dönt._

Az Alapítvány mint közhasznÚ szervezet köteIes az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készÍteni. A közhasznÚsági jelentés eFógadása
a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznÚságijelentést az tgg7. évi
cLVl. tv. 19. s /3/ - l5Ibek. alapján kell elkészíteni.

13)Az alapítl a Kuratórtum ElnÖkének és tagjainak 2007. december 14.. napjátót 5 évÍ
időtaftamra, 2012. december 14. napiáíg a kovetkező szeméIyeket jetötÍ ki:

Elnök: Dr. TopálJőzsef
Tagok Dr. GácsÍMárta

Mányik Richárd
Dr' MiklósiÁaam
Ferenczy Tamás

14)Az alapító a Kuratórium iavas\atára TÍszteletbetÍ Elnőköt nevezhet ki. A TÍszteÍetbeli
Hnök jogállására a kuratirium tagjainak jogállására és osszeférhetetlenségére vonatkozl
szabályokat megfelelöen alkalmazni kell.

A kuratórium műkÖdésénél, a határozatképesség és a határozathozatat szempontjábót a
Tiszteletbeli ElnÖköt a kuratórÍum tagjaival megegyezően kell figyelembe venní.

Az alapító a Kuratórium Tiszteletbeli Elnókének 2007. december 14.. napjátót 5 évi
idötartamra, 2012. december 14. napjáig Prof. Dr. CsányiVitmost nevezi ki.



tv.

A feliigyelőbizottság

15|z. Alapítvány KuratÓrÍuma tevékenységének ellenőruésére az AlapÍtványnáI
F e l ü gyel ő b Ízott ság m ű köd i k.

16)A FelügyelőbÍzottság hárcm tagból áIl, a tagokat és a Felügyetőbizoftság elnokét a
mindenkori alapítő jelöli ki. A Feltigyelöbizottság tagjainak megnizátasa 5 évrő szót.

17)A Felij,gyelőbizottság tagjaÍ az alapítóval nem állhatnak hozzátaftoziÍ, vagy bármityen atá-
vagy fölérendeltségi vÍszonyban. Nem lehet továbbá a Felügyelőbizoftiág elnake vagy
tagja olyan szeméIy, akí tisztségének keletkezését megellző két évben otyan közhasmú
szeruezetben töItöft be vezető tisztséget, amelyik úgy szűnt meg, hogy köztaftozását nem
egyenlÍtefte ki' A Felügyelőbizoftság tagja és elnöke kofetes neietenteni valamennyi
kozhasznú szeruezetr'tek az egyidejűleg más kozhasznú szeruázetben esef/egesen
betÖltÖtt további vezető tisztségét.

18)A Feltigyelőbizoftság testületként jár et. A Fetügyelő bizottság határvzatképes, ha a
mindhárom tag jelen van ülésén; határozatát egyszerű szÓtöbbséggelhozza.

1g)A Feltigyelőbizoftság tagjai szeméIyesen kötetesek eljámi, képviseletnek a
felügyelőbÍzoftsági tevékenységben nÍncs helye. A feliigyelŐbizottság tagját e
minőségében az alapÍtvány alapítója, illetve az alapÍtvány Kuratóriumánák tagjai és
elnöke nem utaslthatja. A Felügyelőbizottság tagjaÍ a Kuratórium ütésén tanácskazási
joggal vehetnek részt.

20)A Felitgyelőbizottság tagjai a Kuratórium tagiaitd és a Kuratóium etnokétő!, valamint az
alapítvány vezető beosztás(t munkaváIlalóitól felvilágosíÍásÍ kérhet. A fetvíIágosíÍásÍ
sJlban nyomban, vagy Írásban 3 napon beli]l a Felilgyelőbizottságnak meg kett-adni. A
Feltigyelőbizoftság az alapítvány konyveit és iratait ha szÍikségeg szakértők
bevon ásáv aI _ megvizsg áI h atj a.

21)Ha a Felügyelöbizoftság megÍtelése szeint a Kuratlium tevékenysége jogszabályba, az
alapíti ohiratba vagy az alapítl határozataíba ÍjtkozÍk, vagy egyébként az atapítvány
céljával elléntétes, haladéktalanul éftesítÍ az alapÍtlt és annak határozatára javastatót
Íesz.

22)A Feliigyelőbizoftság tafiainak megbízatásának időtartama ettérhet attót az időtartamtót,
amelyre vonatkozÓan az alapÍtvány alapítója a KuratlrÍum tagjait és etnökét kijelöIte.

23)A Felijgyelőbizottság elnöke és tagjai az Alapítvány Felügyetőbizottságában az
Alapítvány javára végzett tevékenységükért az alapító által meghatározo{t méftékű
tiszteletdíjban és költsé$érttésben részesüIhetnek.

24) Az alapító a Feltigyelőbizottság tagjainak és elnlkének 5 évre az alábbi szeméIyeket
jelöliki:

Elnök: Sirkö Teréz
Tagok: Dóka Antal

Dr. Nagy Norbeft



V.

M. alapítványi vagyon sorsa megsziinés esetén:

25)Az alapít akként rendelkezik, hogy amennyiben az AlapÍtvány bármely oknál fogva
megszÚnne, gy annak teljes vagyona hasonlÓ célÚ alapítványra, vagy ánpitványo-kra
szálljon.

26)Paalapít azAlapitványt határozatlan id re hozzalétre 1996. j nius 3_t l'

A fenti m dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapít okiratot elolvastam,j váhagy lag.aláírtam és a Pest Megyei Bír ság el tti képviselettel meghatalmazom a Nagy
és Madlovits Ügyvédi lrodát (1027 Budapest, Vitéz u. 5_7.i.

Az alapít okirat els változata írásba foglalásának dátuma: 1996. jrinius 3.

A m dosításokkalegységes szerkezetbe foglalás kelte:

Budapest, 2A07. december 14.

Fa okiratot készítettem és ellenjegyzem:


