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VÉGZÉS
A Székesfehérvári Törvényszék elrendeli a 07-02-0000038 sorszám alatti Dunaújvárosi Központi
Sportegyesület nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás átvezetését, illetőleg nyilvántartásba
vételét az alábbiak szerint:
1.)

A szervezet elnevezése módosult.
1.1.) A bíróság a szervezet DUNAFERR Sportegyesület elnevezést a nyilvántartásból törli.
1.2.) A bíróság a szervezet Dunaújvárosi Központi Sportegyesület elnevezését
nyilvántartásba veszi.

2.)

A szervezet rövidített elnevezése módosult.
2.1.) A bíróság a szervezet DUNAFERR SE rövidített elnevezést a nyilvántartásból törli.
2.2.) A bíróság a szervezet DKSE rövidített elnevezését nyilvántartásba veszi.

3.)

A szervezet képviseletében változás következett be.
A bíróság a képviselők listájába bejegyzett Mátyás Gábor adatait az alábbiak szerint
vezeti át:
Mátyás Gábor ügyvezető elnök
A képviselői megbízás megszűnésének időpontja: 2024. október 30.

4.)

Az alapszabály módosítás kelte: 2020. november 17.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 történő közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Indokolás
A szervezet az egyesület elnevezését, rövidített elnevezését, képviseletét érintő változás átvezetése és
az alapszabály módosítás 2020. november 17-i keltezésének nyilvántartásba vétele iránt terjesztett
elő kérelmet a törvényszéknél. A kérelméhez mellékelte a változásbejegyzés alapjául szolgáló
okiratokat és nyilatkozatokat, amelyek megfelelnek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:1. § - 3:48. § és
3:63. § - 3:87. §-ban, a 2004. évi I. törvény (Stv.) 16. § - 17. §-ban, továbbá a 2011. évi CLXXV.
törvényben (Ectv.) előírt rendelkezéseknek.
A bíróság a változás bejegyzését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37.§ (1) bekezdés szerint alkalmazott
30.§ (1) bekezdése alapján rendelte el.
A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.
Székesfehérvár, 2021. január 04.
dr. Vadász Gabriella sk.
bírósági titkár

