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Jegyzőkönyv a Collegium Pannonicum Alapítvány kuratóriumi üléséről 
 
Időpont: 2007. május 18. 10:00 
Helyszín: 1054 Budapest, Szemere u. 19.  II/3. 
 
Jelen vannak: Pavlics Tamás kuratórium elnök 
  Soós István kuratóriumi titkár 
  Nagy Gábor kuratórium tag 
  Czinege Péter felügyelő bizottsági elnök 
  Kovács Zsolt 
  dr. Együd János ügyvédjelölt, a Helmeczy Ügyvédi Iroda képviselője 
 
 
 
Pavlics Tamás: Köszönti az egybegyűlteket, köszöni, hogy mindannyian szakítottak időt a kuratóriumi 

ülés egy napirendi pontjának megtárgyalása miatt. 
Megállapítja, hogy a kuratórium teljes létszámban jelen van, és határozatképes. 
Megkérdezi, hogy a kuratóriumi tagok egyetértenek azzal, hogy Soós István vezesse a 
jegyzőkönyvet, és azt Nagy Gábor hitelesítse? 

SZAVAZÁS egyhangú igen 
Pavlics Tamás: Ismerteti a napirendi pontot: 

1. bírósági végzés megvitatása, a bírósági bejegyzéshez szükséges módosítások 
Pavlics Tamás: Felkéri dr. Együd Jánost, hogy ismertesse a bírósági végzést. 
Együd János: Elmondja, hogy a 2007. március 23-án kelt, első Alapító Okirat-tervezethez képest a 

Fővárosi Bíróság hiánypótlást fogalmazott meg. (1.sz. melléklet) 
Felolvassa a módosítandó pontokat. Kérdezi, hogy van-e olyan pont, amit valamelyik 
kuratóriumi tag nem ért és értelmezésre szorul? 

Pavlics Tamás: Nem érti, hogy amennyiben az Alapító Okirat 4.6 pontjában úgy fogalmaztunk 
korábban, hogy a Kuratórium ülése már 2 tag megjelenésével ill. a kuratóriumi döntés 
2 tag azonos szavazatával érvényes, akkor ezt miért kell megváltoztatni, hiszen ez a 
törvény szellemiségével ellentétes, miszerint az alapító nem szerezhet döntő befolyást 
az Alapítvány vezetésében, márpedig ez az, hiszen Nagy Gábor szavazata nélkül 
semmit sem lehet tenni. 

Együd János: Ezt Nagy Gábor esetében az alapítói státusz miatt tartja indokoltnak a Bíróság. 
Egyébként feloldható, további kuratóriumi tagok megnevezésével. 

Soós István: Nem gondolja, hogy erre szükség lenne. Nem véletlenül ennyire szűk a döntéshozói 
kör, bizalmi alapon működik pont annak érdekében, hogy az Alapítványt hatékonyan 
és rugalmasan lehessen irányítani – tehát formális kérdés, hogy egyhangú, vagy nem 
egyhangú a döntés. Javasolja a 4.6. pont  elfogadását is a bírósági elvárás szerint. 

Pavlics Tamás: Elfogadja Soós István érveit. 
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Együd János: A Végzést a kuratóriumi ülés előtt elküldte a kuratóriumi tagok részére, amelynek 
IV/A.1 pontjának módosításának módja, hogy a felügyelő bizottság min. 2 tagból kell, 
hogy álljon. 

Pavlics Tamás: Bemutatja Kovács Zsoltot, akit alkalmasnak tart a tisztség ellátására. Felkéri,hogy 
mutatkozzon be. 

Kovács Zsolt: bemutatkozás 
Pavlics Tamás: Felkéri a Felügyelő-bizottsági tagnak. Megkérdezi, hogy vállalja-e a jelölést? 
Kovács Zsolt: Igen 
Pavlics Tamás:  Felteszi szavazásra, hogy a Kuratórium hozzájárul-e Kovács Zsolt felügyelő-bizottsági 

tagként való szerepvállalásához az Alapítványban? 
SZAVAZÁS Egyhangú igen. 
Együd János: Szükséges, hogy a módosított alapító okirattal együtt új elfogadó nyilatkozatokat is 

benyújtsanak az alapítványi tisztségviselők, ez már Kovács Zsoltra is vonatkozni fog. 
Együd János: Felteszi a kérdést: van-e még hozzászólás a bírósági végzéssel kapcsolatban? 
Pavlics Tamás: A többi pont technikai jellegű problémaként értelmezhető. Kérdezi erről a jelenlévők 

véleményét? 
Soós István: Egyetért. 
Nagy Gábor: Egyetért. 
Pavlics Tamás: Felteszi szavazásra, hogy a Collegium Pannonicum Alapítvány Alapító okiratát teljes 

mértékben a Bíróság végzésének megfelelően módosíthatja-e az Helmeczy Ügyvédi 
Iroda? 

SZAVAZÁS Egyhangú igen. 
Pavlics Tamás: A jelzett pontok korrigálására felkéri Együd Jánost mielőbbi határidővel.  

Megköszöni a hozzászólásokat, és az ülést berekeszti. 
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1. sz. melléklet:  
Bírósági Végzés a Collegium Pannonicum Alapítvány nyilvántartásba vételi eljárása során felmerült 
hiányok pótlása érdekében 
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