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Nyíregyházi Törvényszék 
Nyíregyháza 
24. Pk.60.075/2015/4. 
 
A Nyíregyházi Törvényszék a dr. Járos László ügyvéd (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai 
u. 12., I/9.) által képviselt Kállai János 4811 Kisvarsány Kölcsey utca 26. sz. alatti lakos 
kérelmezőnek a Varsány Unió Foci Egyesület (4811 Kisvarsány, Dózsa György utca 49.) 
megnevezésű egyesület nyilvántartásba vétele iránti ügyében meghozta a következő 

V É G Z É S T 
 
A bíróság az Varsány Unió Foci Egyesület 4811 Kisvarsány, Dózsa György utca 49. 
székhelyű egyesületet 

3 5 5 5 .  s o r s z á m  a l a t t  
n y i l v á n t a r t á s b a  v e s z i. 

 
Az egyesület képviselője: 
Név: Kállai János (elnök) 
anyja neve: Tóth Irma 
lakcíme: 4811 Kisvarsány, Kölcsey utca 26. 
képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Pályka István elnökhelyettessel) 
képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 
képviselő megbízás időtartama: 5 év 
megbízás megszűnésének időpontja: 2020. május 27. 
 
Név: Pályka István (elnökhelyettes) 
anyja neve: Török Éva 
lakcíme: 4811 Kisvarsány, Széchenyi utca 21. 
képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Kállai János elnökkel) 
képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 
képviselő megbízás időtartama: 5 év 
megbízás megszűnésének időpontja: 2020. május 27. 
 
A fenti képviseleti rend a bankszámla feletti rendelkezésre is irányadó. 
 
Az egyesület célja:  
Kisvarsány Község labdarúgó csapatának és utánpótlás csapatainak működtetése, fenntartása, 
községi sportrendezvények szervezése. Az Egyesület további célja a labdarúgás 
népszerűsítése, tagjai részére a sportolási lehetőség biztosítása, az egészséges életmódra 
nevelés. Az Egyesület célja az, hogy a lehető legszélesebb körökig eljutva, a legfiatalabbaktól 
a legidősebb korosztályig tudatosítása az egészséges életmód, a belső egyensúly fontosságát, 
amelynek eléréséhez és fenntartásához aktív segítséget nyújt a rendszeres testmozgás. 
 
Célja szerinti besorolása: sporttevékenység 
 
Az alapszabály kelte: 2015. május 27. 
 
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Debreceni Ítélőtáblához címzett, de a 
Nyíregyházi Törvényszéknél írásban, 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. Az 
Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. 
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I N D O K O L Á S  
 

Kállai János 4811 Kisvarsány Kölcsey utca 26. sz. alatti lakos – jogi képviselő útján – 2015. 
április 15. napján 1. sz. alatt, majd hiánypótlási felhívást követően 2015. június 17. napján 3. 
sz. alatt – elektronikus úton – egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztett elő a 
Nyíregyházi Törvényszéken. 
 
A törvényszék a kérelem és a csatolt iratok vizsgálata alapján megállapította, hogy az 
egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez a kérelmező csatolta a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény (Cet.) 21. §-a és 63. §-a  szerinti okiratokat.  
 
A bíróság megállapította Cet. 67. § (1) bekezdésére figyelemmel, hogy az alapítók száma és a 
szervezet alapítása megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
3:64.§-ában foglalt rendelkezéseknek. A Cet. 67. § (2) bekezdésére figyelemmel a vezető 
tisztségviselők megfelelnek a Ptk. 3:22-ban előírt feltételeknek.  
 
A Cet. 67. § (3) bekezdésére figyelemmel az egyesület alapszabályban megállapított céljai 
nem ellentétesek a törvényi rendelkezésekkel, és az alapszabály rendelkezései biztosítják az 
egyesület törvényben meghatározott keretek közötti működését, az alapszabály rendelkezik a 
Ptk. 3:5.§-ban és 3:71.§-ban rögzített kötelező tartalmi elemekről.  
 
Az egyesület rendelkezik a működéséhez szükséges minimális vagyonnal. A nyilvántartásba 
vétel iránti kérelmet a szervezet képviseletére jogosult személy nyújtotta be. 
 
A törvényszék mindezekre tekintettel a Cet. 30. § (1) bekezdése alapján az egyesületet 
nyilvántartásba vette. 
 
A bíróság felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a szervezet nyilvántartott és egyéb adatait 
érintő változásokat a létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a 
szervezet arra jogosult szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a 
bíróságnak bejelenteni. (Cet. 37. § (1) bekezdése alapján).  
  
A végzés elleni fellebbezési jog a Cet. 5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. §-án 
alapul. 
 
Nyíregyháza, 2015. június 26. 
   Sztupáné dr. Ignéczi Mónika  
                                                                    bírósági titkár 
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