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A . Pest Megyei Bíróság a Papagájvilág Alapítvány a veszélyeztetett papagájfajok 
megóvásáért bejegyzési és közhasznúsági nyilvántartásba vételi ügyében (kérelmező: a 
személyesen eljáró Oláh György alapító) meghozta az alábbi 

VÉGZÉST 

A bíróság elrendeli az alapítvány bejegyzését, és ezzel egyidejűleg annak közhasznúsági 
nyilvántartásba vételét, a következő adatokkal. 

l. Az alapítvány megyei nyilvántartási száma: AM - 3417 

2. Az alapítvány neve: Papagájvilág Alapítvány a veszélyeztetett papagájfajok megóvásáért 

3. Az alapítvány székhelye: 2151 Fót, Nyárfa u. 20. 

4. Az alapítvány képviselőjének neve, a kép.viselet gyakorlásának módja, a képviselő 
lakóhelye: 
ERDEI ZSOLT kuratóriumi elnök (önállóan, a bankszámla felett Bordás Krisztina 
kuratóriumi taggal együttesen) 2151 Fót, Patak sor 3. 

5. Az alapítvány célja: 
- A papagájalakúak (Psittaciformes) rendjébe tartozó madárfajok eredeti 
élőhelyükön való hosszú távú fennmaradásuk érdekében történő védelme. Az 
alapítvány kiemelten fontos célja a papagájok fajgazdagságának fenntartása a 
konzervációbiológia és a tájékoztatás eszközeivel, valamint a nemzetközi illegális 
állatkereskedelem visszaszorítása határokon átnyúló szakmai kapcsolatrendszer 
segítségéveL 
- Az alapítvány feladatának tekinti továbbá a kutatás és a tenyésztés 
összehangolásának elősegítését, a terepi kutatások tapasztalatainak átültetését a 
gyakorlati madártenyésztésbe és a fajmegőrzési tenyészprogramokba, valamint 
oktatások, konferenciák, workshopok, terepi kutatómunkák szervezését. 

6. Az alapítvány cél szerinti besorolása: 10. környezetvédelmi tevékenység. 

7. Az alapítvány típusa: (magánjogi) alapítvány. 

8. Az alapítvány vagyonfelhasználási módja: a) absztrakt vagyonfelhasználási mód: az 
alapítvány teljes vagyona (ideértve a vagyon hozadékát is) felhasználható az 
alapítvány céljai megvalósítása érdekében. 
b) konkrét cél szerinti vagyonfelhasználási módok: ösztöndíj, szociális segély 
kifizetése, eseti támogatás folyósítása, természetbeni juttatás nyújtása. A 
vagyonfelhasználás pályázatok kiírása nélkül történik. 

'. 

9. Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt alapítvány 
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10. A kezelő szerv, illetőleg a kezelőszervezet tagjainak neve és lakóhelye: 
Erdei Zsolt (elnök) 2151 Fót, Patak sor 3. 
dr. Sós Endre (tag) 1028 Budapest, Attila u. 12. 
Bordás Krisztina (tag ) 2151 Fót, Nyárfa u. 20. 
Deák János (tag) 2220 Vecsés, Liszt Ferenc u. 15. 
Oláh György (tag) 1035 Budapest, Kerék u. 10. 

ll . Az alapító okirat kelte : 2011. február 19. 

12. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy neve, lakóhelye (székhelye): 
BORDÁS KRISZTINA 2151 Fót, Nyárfa u. 20. 

13. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölés "feltétele" (időhatározása): az alapító halála. 

14. A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: jelen végzés jogerőre emelkedésének 
napja (konkrét dátum szerint bejegyezve). 

15. Közhasznúsági fokozat: közhasznú 

A bíróság az alapítvány közhasznú fokozattal történő közhasznúsági nyilvántartásba vételét 
az alapítványnak a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksztv.) 26. § c) 
pontja 8. alpontjában megjelölt tevékenységére figyelemmel rendeli el. 

A bíróság tájékoztatja az alapítót, hogy az alapítói jogok gyakorlására történő kijelölés a jogerős 
nyiivántartásba vételt követően nem vonható vissza. 

A bíróság tájékoztatja az alapítót, hogy ha az alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adata 
megváltozik, illetve ha alapító okirata módosul, azt az alapító köteles a bíróságnak- a változástól 
számított 60 napon belül - bejelenteni [a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és 
végrehajtásáról szóló 1960. évi ll. törvényerejű rendelet (Ptké.) 91/A.§ (5) bekezdése alapján] . 

A bíróság tájékoztatja az alapítót arról is, hogy a közhasznú szervezet 60 napon belül köteles 
kémi a közhasznú jogállás törlését, ha működése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CL VI. törvény (Ksztv.) 4. §-ában foglalt kitételeknek nem felel meg [Ksztv. 22.§ (4) bek.]. 

A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi felügyeletet gyakorló Pest 
Megyei Főügyészségnek. 

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a 
Fővárosi Ítélőtáblához címezve írásban, három példányban a Pest Megyei Bíróságnál lehet 
benyújtani. 

A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a 
fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. A nem jogi képviselő által 
előterjesztett fellebbezést a bíróság hivatalból elutasítja. 

·. 



Pest Megyei Bíróság 
14.Pk.60.4 73/20 l 0/8. 

3 

INDOKOLÁS 

A kérelmező alapítvány bejegyzését, és egyúttal az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba 
vételétkérte a bíróságtól, közhasznú fokozattaL 

A teljesített hiánypótlás eredményeként a benyújtott kérelem, a mellékleteként benyújtott alapító 
okirat, és a további mellékletek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 
IV. törvény (Ptk.), a Ksztv., a Ptké., az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól 
szóló 1211990. (VI. 13.) IM rendelet, valamint az e rendelet 3. §-a által felhívott, a társadalmi 
szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet vonatkozó 
előírásainak m<tgfelelnek. 

Ezért a bíróság a Ptké. 91 /A. § (2) bekezdése, illetve a Ptk. 74/A. § (2) bekezdése alapján, a 
közhasznúsági nyilvántartásba vétel tekintetében pedig a Ksztv. 24. § (l) bekezdésére 
figyelemmel a Ksztv. 22. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 
határozott. 

Budapest, 2011. február 28. 

A kiadmány hiteléül: 

Szépné Dósa Ildikó 
tisztviselő 

dr. Tóth László István sk. 
megyei bírósági titkár 
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