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A Gyulai Törvényszék a Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda Sport Egyesület (székhely: 5525 

Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám) civil szervezet nyilvántartásba vétele iránti nemperes eljárásban 

meghozta a következő 

 

v é g z é s t. 

 

A törvényszék elrendeli a civil szervezet nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal: 

 

- a civil szervezet neve: Gyarmati Dezső Úszó és Vízilabda Sport Egyesület 

 

- a civil szervezet rövidített neve: Gyarmati Dezső SE 

 

- a civil szervezet típusa: egyesület 

 

- az egyesület formája: sportegyesület 

 

- nyilvántartási száma: 3465.                       

 

- székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 

 

- a civil szervezet célja: A rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, sport iránti igények 

felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét.  

 

- célja szerinti besorolása:  Sporttevékenység  

 

- az egyesület képviselői:      Marton Tibor – elnök 

                                               születési neve: Marton Tibor 

                                               anyja neve: Zongori Edit, 

                                               adóazonosító jele: 8357372902 

                                               lakóhelye: 5525 Füzesgyarmat, Ady Endre u. 18. szám 

                                               képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

                                               képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

                                               megbízás időtartama: 5 (öt) év 

                                               megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 20. napja 

 

                                               Vida Imre – elnökségi tag 

                                               születési neve: Vida Imre 

                                               anyja neve: Kiss Julianna, 

                                               adóazonosító jele: 8393081947 

                                               lakóhelye: 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 7. szám 

                                               képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes, másik együttes aláírásra  

                                               jogosult elnökségi taggal az elnök akadályoztatása esetén 

                                               képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

                                               megbízás időtartama: 5 (öt) év 

                                               megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 20. napja 
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                                               Homoki-Kálmánczhey Anett – elnökségi tag 

                                               születési neve: Kálmánczhey Anett 

                                               anyja neve: Gergely Mária, 

                                               adóazonosító jele: 8446723018 

                                               lakóhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kont u. 77. szám 

                                               képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes, másik együttes aláírásra  

                                               jogosult elnökségi taggal az elnök akadályoztatása esetén 

                                               képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

                                               megbízás időtartama: 5 (öt) év 

                                               megbízás megszűnésének időpontja: 2023. július 20. napja 

 

- a létesítő okirat kelte: 2018. év július hó 20. napja 

 

 

A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó végzését továbbítja az Országos Bírósági 

Hivatalnak az országos névjegyzék útján történő közzététel céljából.  

 

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 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. 

 

 

I n d o k o l á s  

  

 

A kérelmező civil szervezet nyilvántartásba vétel iránt terjesztett elő kérelmet a törvényszéken, melyhez 

mellékelte a 2018. július 20. napján megtartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívét, a vezető 

tisztségviselők nyilatkozatait, székhelynyilatkozatot és az egyesület alapszabályát. A bíróság felhívására 

csatolta többek között a megfelelően kitöltött kérelemnyomtatványt, a névhasználathoz hozzájáruló 

nyilatkozatot, a jogszabálynak megfelelő tagjegyzéket és jelenléti ívet.  

 

A törvényszék a benyújtott okiratok alapján megállapította, hogy a civil szervezet a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:64. §-ának megfelelően megalakult. Az egyesület 

2018. július 20. napján kelt alapszabályának rendelkezései, valamint a csatolt mellékletek megfelelnek a 

Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglalt 

rendelkezéseknek. 

 

Mindezekre tekintettel a bíróság a 2011. évi CLXXXI. törvény 30.§ (1) bekezdése alapján elrendelte a 

civil szervezet nyilvántartásba vételét. 

 

A bíróság a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett a végzés Országos Bírósági Hivatal részére 

közzététel céljából történő megküldéséről. 
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A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. 

 

 

G y u l a, 2018. szeptember 24. 

                                                                                                   

            dr. Somogyi Anikó sk. 

              bírósági titkár 
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