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A Fővárosi Törvényszék a Terézvárosi Sportegyesület nyilvántartásba vétel iránti eljárásában
meghozta az alábbi
V É G Z É S T.
[1] A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal.
[2] Az szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017707
[3] A szervezet típusa: egyesület
[4] A szervezet formája: sportegyesület
[5] A szervezet neve: Terézvárosi Sportegyesület
[6] A szervezet rövidített neve: TVSE
[7] A szervezet székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 28/A. fszt. 15.
[8] A szervezet célja: Az egyesület célja: országos – és világversenyeken való részvétellel a
sport szellemét az egészségmegőrzésen és testedzésen túl közösségteremtéssel, a magyar színek
képviseletével, Budapest és Terézváros hírnevének öregbítésével versenyzés által szolgálni,
tagjai által rangos események elérését tekinti elsődlegesnek, melyet adminisztratív, jogi,
menedzsment, kooperatív eszközökkel segít, valamint sportszakmai iránymutatással támogatja
az edzésmunkát ezek eléréséhez.
[9] A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport,
diáksport, sportélet)
[10] A szervezet képviselőjének adatai.
Név: dr. Bognár Csaba elnök
Anyja neve: Cynolter Erzsébet
Lakóhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 28/A. fszt. 15.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A megbízás időtartama: 5 év

[11] Az alapszabály kelte: 2021. június 1.
[12] A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés vagy 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 jelen végzés országos
névjegyzékben történő közzétételétől számított 60 napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
[1] A szervezet képviselője a 2021. július 1. napján előterjesztett kérelmében kérte a szervezet
nyilvántartásba vételét, és csatolta az egyesület nyilvántartásba vételéhez szükséges okiratokat.
[2] A bíróság a csatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelem, az alapszabály és a
kérelemhez csatolt egyéb mellékletek megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) szabályainak, továbbá azok a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény (Cnytv.), továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseivel
is összhangban állnak.
[3] Mindezek alapján a bíróság a Cnytv. 30. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
[4] A bíróság a fellebbezés kizárásáról és a perindítás jogáról a Cnytv. 46/A. §-ának (1) és (2)
bekezdéseiben foglaltak szerint rendelkezett.
[5] A bíróság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a későbbiekben a változásbejegyzési kérelmet, a
létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult
szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni [a
Cnytv. 37. §-ának (1) bekezdése].

Budapest, 2021. szeptember 7.
dr. Gyulafalvi Edith s.k.
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