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Fővárosi Törvényszék
l055 Budapest, Markó u.27'
16.Pk.60451/2016t4

A Fővárosi Törvényszék Nagy Anna alapító
nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az a|ábbi

kérelmére a Második

vÉczÉsr

A bíróság e|rendeli a Második Él"t

nyilván tartásba vételét.

Alapítvány 01-01.0012326

Az a|apítvány neve: Második É|et Alapítvány

Az a|anífvánv idegen nyelvű e|nevezése: Second Life Foundation-

Az a|apítvány székhelye: | | l6 Budapest. Fegyvernek u. 8.

Az a|apítvány cé|ja: Horváth Boglárka Ápril ( l 116 Budapest, Fegyvernek u' 8. I./15.)
kedvezményezett megfelelő szintű itthoni vagy külföldön ttjrténő gondozásálroz,
gyógyításához, rehabilitáciőjához szükséges anyagi háttér megteremtése és ezen túlmenően
társada|mi párbeszéd az ujraé|esztésről' valamint nyilvánosság bevonása az ujraé|esztés
problémakörébe. A kedvezményezetÍ. esetleges halála esetén hasonló sorsú, újjáélesztett
gyernrekek rehabilitációj a.

Az alapítvány cél szerinti besorolása:
egyéb tevékenység ( gondozási tevékenység, felvilágosító tevékenység, társadalmi párbeszéd)

A kénvise|ő neve és |akcíme:
Nyikos Katal in an.: Lantos Katal in ( I182 Budapest, Kossuth L. u. 130.)

A képvise|eti jog gyakor|ásának módja:
általános, öná|ló
Az a|anítvátnv tínusa: alaoítvánv

Az a|anítvánvhoz va|ó csat|akozás |ehetősége: nyí|t

Az aIapítvá ny vag.von fe|haszná|ásán ak m ódj a :
Az egyedikérelmek alapján a támogatásokról elfogadottpénzügyi terv éshaÍ.ározat alapján a
kuratór ium dönt.

Az a|apítván}' keze|ő szerve: kuratórium-



Az a|anítvánv keze|ő szerve tasiainak neve és lakcíme:

Nyikos Katalin an.: Lantos Katalin (1182 Budapest, Kossuth L. u. 130.)
Iványi Klára an.:PapK|ára,(1l33 Budapest, Pozsonyi út 48.2. em. l.)
Ruppert Péter an.:Hilbert Eva (1055 Budapest, Stollár B. u. 12lB.)
Lábadiné Lipcsey Gyöngyvér Ildikó an'.' Lucza Magdolna (l013 Budapest,

A kr'r rató ri r-r m i tagok megb ízatá sának időta r1a m a .. határ ozat|an

A szervezet bankszámlaszámát vezető pénzilttézet neve. számIaszám:
oTP Bank Nyrt. ( l05l Budapest, Nádor u. l6.)
Szám|aszám: 1 | 7 020 | 2-zI 1 7 0926

Az alapító okirat kelte: 2016.év szeptember l2.

A bíróság jelen végzés egy pé|dányát megküldi a törvényességi ellenőrzésre jogosult Fővárosi
FőÜgyészségnek.

A végzés,ellen a kézbesítéstől számított |5 nap alatt fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Itélőtáblához címezve jelen bíróságon kell eloterjeszteni, írásban, 3 példányban. A
bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a
fellebbezést előterjesztő fé| számára a jogi képviselet kötelező.

INDoKoLÁs

Az a|apítő 2016.év július 8. napján érkezeÍt beadványában kérte az a|apítvány nyilvántar1ásba
vételét.

A bíróság hiánypótlásra hívta fel a kérelmezőt, mivel a beadvány nem fele|t meg rnindenben a
törvényi eloírásoknak. A kérelmező ahiáltypótlásnak eleget tett. | ,.,:

A bíróság ezt követően megállapította, hogy akére|mező álta| becsatolt okirato.k megfe[eInek
a Po|gári Törvénykönyvről szóló 70|3' évi V. törvény [Ptk.] 3:378.$-3:406'$-ainak, az
egyesülési jogróI, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 20ll. évi CLXXV' törvény [E,ctv.], illetve a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáró| és az ezze| összefiiggo eljárási szabályokról szóló 20ll. évi CLXXXI.
törvény [Cet.] rende|kezéseinek. Ezért a bíróság a Cet. 30. $ (l) bekezdése alapján a
rendelkező részben fog laltak szerint határozotÍ,'

Budapest. 20l6. október l 9.
dr. Fekete Ildikó Annarnária s'k.

bírósági titkár
A kiadmány hite|éül:
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