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V É G Z É S

A Budapest  Környéki  Törvényszék  a  Dr.  Rex  Kutyás  Egyesület elnevezésű  civil  szervezetet
13-02-0007334 szám alatt az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi.

1.) A szervezet neve: Dr. Rex Kutyás Egyesület

2.) A szervezet rövidített neve: Dr. Rex KE

3.) A szervezet székhelye: 2040 Budaörs, Rákóczi u. 40. 

4.)  A  képviselő  neve,  anyja  neve,  lakcíme,  képviselet  módja  és  terjedelme,  képviselet
megszűnésének időpontja  :

Dr. Varga Károly elnök, Hajas Mária,  1119 Budapest, Etele u. 6. szám 5. em. 16., önálló,
általános, 2022.10.06.

Bálint  András alelnök, Barotai Katalin,  2040 Budaörs,  Kisfaludy köz 2.,  önálló,  általános,
2022.10.06.

5.)  A szervezet célja:  Az egyesület célja környezettudatos életmódra nevelés, valamint ennek
elsajátítása és továbbadása gyermek szakorvos és képzett kutyák irányításával és segítségével.
Egészséges  gyermekek  és  felnőttek  egészségmegőrzése  és  betegségmegelőzése.  A  felelős
kutyatartás – ezen belül is – a városi kutyázás népszerűsítése,  illetve az ember és a kutya
kapcsolatának  pozitív  módon  való  megközelítése  sport  és  készségfejlesztési  módszerek
segítségével, mint közcélú tevékenységek. Az egyesület tagjainak és az egyesület munkájában
résztvevő  kutyáknak az egyesület  saját  fejlesztésű,  speciális  tematikán alapuló  módszerrel
történő  oktatása  és  edzése,  engedelmességi  és  ügyességi,  őrző-védő,  valamint  sport
tevékenységekre. Az egyesület elsősorban a családbarát kutyatartás módszertanát alkalmazza
tevékenysége során. Minden gazda és kutya önálló karakter, így az egyesülethez csatlakozó
gazdák  és  kutyájuk  a  számukra  legmegfelelőbb,  egyéniesített  képzést  kapják.  Testi,  lelki
fogyatékossággal,  betegséggel  élők  terápiás  célú  rehabilitációja.  Segítő  kutyák  kiképzése,
terápiás  kutya  alkalmazása,  a  kutya  használatra  történő  felkészítése  és  a  fogyatékos
személyekhez  történő  eljuttatása  szakképzett  oktatók irányításával.  Szakmai  felkészítés  és
edzés  a  hazai  és  nemzetközi  kutyás  és  egyéb  rendezvényeken,  sportversenyeken  történő
sikeres részvételre. A kutyás sportok népszerűsítése.                      

6.) A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.7. Egészségügyi tevékenység
1.7.1. kód: 0700

7.) A létesítő okirat kelte: 2017. október 6.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló
eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az,
akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat a
szervezet  ellen  a  végzés  hatályon  kívül  helyezése  iránt  a  szervezet  székhelye  szerint  illetékes
törvényszék előtt. 
A per  megindításának  a  végzés  országos  névjegyzékben  történt  közzétételétől  számított  hatvan
napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
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A keresetlevélben,  illetve  az  eljárás  során  a  felperesnek  meg  kell  jelölnie,  hogy miért  tartja  a
bíróság eljárását jogszabálysértőnek. 
Ha a keresetet  az űrlap vagy kérelem mellékleteinek jogszabálysértő voltára alapítja, csak olyan
jogszabálysértésre hivatkozhat, amelyet az eljárásban a bíróságnak észlelnie kellett volna.
Az  ügyészt  a  perindítás  joga  akkor  illeti  meg,  ha  keresetét  –  a  jogszabályba  ütközés  okának
megjelölése  mellett  –  közérdek  sérelmére  alapítja  és  e  közérdek  sérelmének  fennállását
valószínűsíti.

I N D O K O L Á S 

Kérelmező - jogi képviselője útján - 2017. augusztus 14. napján egyesület nyilvántartásba vétele
iránti  kérelmet  nyújtott  be.  A kérelemhez  csatolta  az  alapszabályt,  alakuló  ülés  jegyzőkönyvét,
jelenléti  ívet,  tagjegyéket,  tisztséget  elfogadó  nyilatkozatokat,  székhelyhasználati  hozzájárulást,
ügyvédi meghatalmazást.

Mivel a létesítő okirat és mellékletei az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek  működéséről  és támogatásáról  szóló 2011. évi  CLXXV. törvényben (Ectv.),  a  civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv.), illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:63.-3:87.§-aiban,
az  előbbiekben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  3:1.-3:48.§-aiban  foglaltaknak  -  hiánypótlási
eljárást követően - megfelelnek, a törvényszék a Cnytv.  2. § b.) pontjában foglalt  felhatalmazás
folytán a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és az
egyesület nyilvántartásba vételét elrendelte.

A  kérelem elbírálásának  határidejébe  –  a  hiánypótlásra  biztosított  és  igénybe  vett  időtartamon
túlmenően  –  nem  számított  bele  a  Pp.  394/G.  §  (10)  bekezdése  értelmében  (üzemzavar)
2017.  szeptember  3.,  2017.  szeptember  23.  napja,  továbbá  a  2017.  október  10.  napjától
2017. október 13. napjáig terjedő időszak, valamint a Pp. 104/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a
törvénykezési szünet időtartama.

A végzés ellen a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek nincs helye. A végzés elleni
perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. - 46/B. §-okon alapul. A perindítás határideje az
országos  névjegyzékben  (www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-
nevjegyzeke) történt közzétételtől számított hatvan nap. 

Budapest, 2017. október 31.

 dr. Réczey Katalin 
                                                    bíró
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