
Győri Törvényszék 

Pk.60.019/2021/2. szám 

 
A Győri Törvényszék a MentalMost Alapítvány elnevezésű, 9024 Győr, Kovács Margit utca 3. 

9/26.  székhelyű alapítvány nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T 

 

A bíróság 51.465   szám alatt elrendeli az 

 

MentalMost Alapítvány 

 

nyilvántartásba vételét. 

 

 

Az alapítvány lajstromszáma:   Pk.60.019/2021. 

 

 

Az alapítvány típusa:     alapítvány 

 

 

Az alapítvány székhelye:    9024 Győr, Kovács Margit utca 3. 9/26. 

 

 

Az alapító okirat kelte:    2021. január 31. 

 

 

Az alapítvány jellege  

(a csatlakozás lehetősége szempontjából):  nyílt 

 

 

Az alapítvány célja szerinti besorolása:  szociális tevékenység 

 

 

Az alapítvány célja: 

 

5.1. Annak elősegítése, hogy fokozottan megjelenjen és fontos szerepet kapjon a magyar 

társadalomban az egyén lelki, szellemi egészsége, egészségvédelme, ennek a testi egészséggel 

való harmóniája elsősorban a prevenció révén. 

5.2. Egészség-promóciós tevékenység végzése, amelynek révén képessé kívánjuk tenni az 

egyéneket arra, hogy törődjenek testi és lelki egészségükkel, annak megteremtésével és 

megőrzésével. 

5.3. Olyan fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű és idős emberek, családok támogatása, akik 

anyagi lehetőségeik és szociális helyzetük folytán fokozatosan kiszorulnak a modern digitális 

társadalomból, emiatt elszigetelődnek, lelki egészségük, pszichés állapotuk veszélybe kerül. 

 



Győri Törvényszék 
Pk.60.019/2021/2. szám 

 

2 

 

Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:  

 

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kurátor gazdálkodik.  

 

 

Az alapítvány vagyonfelhasználás mértéke: 

 

Alapítványi célra az alapításkori vagyon (100.000,- Ft) és annak teljes hozadéka, továbbá az 

alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 

természetben nyújtott adomány fordítható. 

 

 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye, a képviseleti jog terjedelme, gyakorlásának módja, 

különös képviseleti jog esetén az ügycsoport megjelölése:   

 

Név, lakóhely: Udvardy Zsolt kurátor – 9024 Győr, Kovács Margit utca 3. 9/26. 

Anyja neve: Németh Mária 

Képviseleti jog terjedelme: általános 

Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 

A képviselő megbízás időtartama:    határozatlan 

 

 

 

A kurátor neve és lakóhelye, anyja neve, a megbízás időtartama: 

 

Kurátor: Udvardy Zsolt – 9024 Győr, Kovács Margit utca 3. 9/26. 

Anyja neve: Németh Mária 

- 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. 
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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. 347. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel – mellőzi. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja alapján illetékmentes 

az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.  

 

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, 2021. március 10. 

 

 

               dr.  Sik  Tímea 

                bírósági titkár 
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