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A Fôvârosi Tôrvényszék Dr. J6jârt Biborka Ügyvédi Iroda  r  .:: : ~~"~ ~; -Szabadszg  tér 7.)  _ 
âltal képviselt dr. Arenas Gergely Balâzs, Kôbli Gyula és 	 Konrad alapit6k  
kérelmére a Dr. Nagy Lâsz16 Alapitvâny nyilvéintartâsba vételi ügyében meghozta az alâbbi 

VÉGZÉST  

A bir6s6g elrendeli a Dr. Nagy Lâsz16 Alapitv,âny 11.898. sorszâm alatti nyilvântartâsba  

vételét.  

Az alapitvâny neve:  Dr. Nagy Lâsz16 Alapitvâny 

Az alapitvâny székhelye: 1022 Budapest, Eszter u. 5. fszt. 1-2. 

Az alapitvâny célja:  Az alapitvâny célja egyrészt a fiatalon elhunyt kiemelkedô tehetségü 
tigyvéd dr. nagy Lâsz16 gyermekei hazai és külfüldi tanittatâsânak elôsegitése, függetlenül az 
oktatâsi intézmény és az oktatâs jellegétôl, rnâsrészt a tehetséges fiatal jogâszgenerâci6k 
tanulmânyainak, életpâlyâjânak, szakmai elômenetelének anyagi és erkôlcsi tâmogatâsa, 
ezâltal dr. Nagy -Lâszl6 emlékének âpolâsa és rrmegôrzése a hazai jogâsz târsadalomban. 

Az alapitvâny cél szerinti besorolâsa:  foglalkozâsi csoportokat 6sszefog6 tevékenység 

A képviselô neve és lakcime:  

dr. Gal Enikô 	  	kurat6riumi elnôk 

A képviseleti jog gvakorlâsânak terjedelme és médja:  âltalânos és 6n6.116 

Az alapitvâny tipusa:  alapitvâny 

Az alapitvânyhoz vale, csatlakozâs lehetôsége:  nyilt alapitvâny 

Az alapitvâny vagyonfelhasznâlâsânak m6dja:  az alapitvâny teljes vagyona felhasznâlhat6 
az alapitvânyi célok eléréséhez a kurat6rium âltal egyedileg meghatârozott m6don. 

Az alapitvâny kezelô szerve:  kurat6rium 

Az alapitvâny kezelô szerve tagjainak neve és lakcime:  

dr. Gal Enikô 
	

 	elnôk 
dr. Arenas Gergely Balâzs  
Kôbli Gyula 
	

 
dr. Siegler Konrad 
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Az alapitô okirat kelte:  2013. oktôber 16.  

A birôsâg jelen végzés egy példânyât megküldi a tSrvényességi ellen6rzésre jogosult F6vârosi  

F6ügyészségnek.  

A végzés ellen a kézbesitést6l szâmitott 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet a  

F6vârosi itél6tâblâhoz cimezve jelen birôsâgon kell el6terjeszteni, irâsban, 3 példânyban. A  

birôsâg tâjékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az itél6tâbla el6tti eljârâsban a  

fellebbezést el6terjeszt6 fél szâmâra a jogi képviselet kStelez6.  

INDOKOLÂS  

Az alapitôk jogi képvisel6jük ûtjân 2013. oktôber 30. napjân érkezett beadvânyukban kérték  

az alapitvâny nyilvântartâsba vételét.  

A birôsâg a kérelmet a 13.Pk. 60.666/2013/2. szâmti ►, 2013. november 22. napjân kelt  
végzésével megtagadta, mert âllâspontja szerint az alapitvâny els6dleges célja egy  

magânszemély gyermekei iskolai tanulmânyainak finanszirozâsa, amely alapvet6en  

magânérdek, igy e célbôl alapitvâny nem hozhatô létre. A birôsâg âllâspontja szerint az alapitô  

okiratban meghatârozott kezel6 szerv antéshozatalânâl az alapitvâny vagyonânak  

felhasznâlâsâra az alapitôk meghatâroz6 befolyâst gyakorolnak, mivel a kuratôrium négy  

tagjâbôl hârom f6 a hârom alapitô. A gyakorlatban ez akkor is meghatârozô befolyâst  

eredményez, ha a negyedik tagnak, a kuratôrium elndkének mindig jelen kell lennie, és a  

hârom egyez6 szavaz alapjân hozott hatârozatnâl az egyik mindig az elnQk szavazata.  

A kérelmez6k âltal el6terjesztett fellebbués folytân a F6vârosi itél6tâbla a 4.Pkf.  

25.084/2014/2. szârnû végzésében hatâlyon kivül helyezte a birôsâg 2. szâmû, a  

nyilvântartâ.sba vételt megtagadô végzését, és az els6fokü birôsâgot ûj hatârozathozatalra  

utasitotta, azzal, hogy az els6fokû birasâgnak meg kell hoznia az alapitvâny nyilvântartâsba  

vételér6l szôl hatârozatot.  

Ennek küvetkeztében a birôsâg a rendelkez6 részben foglaltak szerint hatârozott.  

Budapest, 2014. mârcius 10.  

dr. Oros Paulina s.k. 
birôsâgi titkâr 
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