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A Győri Törvényszék dr. Mihály Rita ügyvéd által képviselt Soproni Állat- és Természetvédők
Egyesülete (bejegyzett: 9400 Sopron, Juharfa út 23.) változásbejegyzése iránt indult eljárásban
meghozta a következő
végzést:
A bíróság elrendeli a 08-02-0062219 számon nyilvántartott egyesület megváltozott adatainak
nyilvántartáson történő átvezetését az alábbiak szerint:
A szervezet rövidített elnevezése:

S.Á.T.E.

A szervezet székhelye:

9400 Sopron, Ravazd utca 73.

Az alapszabály módosításának időpontja:

2020. január 25.

A szervezet célja:
a) az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása;
b) szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet,
ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása, az állattartási kultúra
szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel;
c) az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi
védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése;
d) a kóbor állat populáció csökkentése;
e) az állati és emberi életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített környezetet
veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében károsító hatásai elleni
védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel;
f) a természetes és épített környezet védelme;
g) a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és
nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése.
h) a Magyarországon élők életminőségének javítása, sportolási lehetőség biztosítása.
i) a közösségi aktivitás támogatása, cselekvési lehetőségek bővítése, a multikulturális
társadalmi értékrend napi gyakorlattá válásának elősegítése.
j) a társadalmi integráció támogatása
k) a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem.
l) a magánszemélyek interaktív képzése és oktatása az állattartással, valamint állatokkal való
sportfoglalkozással kapcsolatban

Győri Törvényszék
Pk.60.046/2009/20. szám

2

A szervezet képviselőjének neve, lakóhelye, a képviseleti jog terjedelme, gyakorlásának módja,
különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése:
Név, lakóhely: Szakonyi Imre István elnök – 9400 Sopron, Ravazd utca 73.
Anyja neve: Kovács Marianna
Képviseleti jog terjedelme: általános
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A képviselő megbízás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

3 év
2020. május 9.

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.
INDOKOLÁS
A szervezet – jogi képviselője útján - bejelentette a nyilvántartást vezető bíróságnak, hogy az
arra jogosult szerv alapszabályát módosította, megjelölte a szervezet rövidített elnevezését,
pontosította a képviselő adatait, megjelölte a képviseleti jog terjedelmét, gyakorlásának módját,
változott a szervezet székhelye, célját pontosította, ezért kérte a változások bírósági
nyilvántartásban való átvezetését.
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 (továbbiakban: Ectv.) és a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvénynek (továbbiakban: Cnytv.), ezért a bíróság a szervezetet a fenti adatokkal nyilvántartásba
veszi.
A végzés részletes indokolását a bíróság a Cnytv. 5. § (1) bekezdése alapján a Pp. 347. § (1)
bekezdés b) pontjára figyelemmel – mellőzi.
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.
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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, 2020. február 6.
dr. Sik Tímea
bírósági titkár

