Fővárosi Törvényszék
13.Pk.60.188/2020/7.

A Fővárosi Törvényszék a TRM Esport Hungary nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a dr.
Bánsághy Dániel Márk által képviselt Bíró Róbert kérelmező kérelmére eljárva meghozta az
alábbi
VÉGZÉST
[1]

A bíróság elrendeli a Total Racing Esport Hungary Egyesület nyilvántartásba vételét az alábbi
adatokkal.

[2]

Az szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017427

[3]

A szervezet típusa: egyesület

[4]

A szervezet formája: sportegyesület

[5]

A szervezet neve: Total Racing Motorsport Esport Hungary Egyesület

[6]

A szervezet rövidített neve: TRM Esport Hungary Egyesület

[7]

A szervezet székhelye:1134 Budapest, Vizafogó sétány 2.b. fszt.2.

[8]

A szervezet célja: Meghatározott szabályok szerint a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy
szervezett formában, illetőleg versenyszerűen végzett, kifejtett sporttevékenység, utánpótlás
képzése, nevelés. Sporttevékenység szervezése, sporttevékenység végzése, feltételeinek
biztosítása.

[9]

A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység

[10]

A szervezet képviselőinek adatai:
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
A képviselet terjedelme:
A képviseleti gyakorlásának módja:
A megbízatás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

[11]

Az alapszabály kelte: 2020.05.06.

Bíró Róbert
Dankó Erzsébet
1062 Budapest, Andrássy út 92-94. 11/A.
általános
önálló
öt év
2025.05.06.

[1]

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 részében – pert
indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye
szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a jelen végzés országos
névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
INDOKOLÁS

[1]

Bíró Róbert kijelölt képviselő jogi képviselő útján az 1., 5. és 6. szám alatti beadványban
kérte az új sportegyesület nyilvántartásba vételét, csatolta a kérelem alapjául szolgáló
okiratokat.

[2]

A bíróság a kérelmet tartalma alapján bírálta el, az alapszabály szerinti cél nyilvántartásba
vételéről rendelkezett.

[3]

A bíróság megállapította, hogy a kérelem, az alapszabály és a kérelemhez csatolt egyéb
mellékletek megfelelnek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:1-3:48. §-aiban foglalt jogi
személyekre vonatkozó általános rendelkezéseinek, valamint a 3:63-3:87. §-aiban foglalt
egyesületekre vonatkozó különös rendelkezéseinek, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény
rendelkezéseinek, továbbá azok a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a 2011. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv.) rendelkezéseivel is összhangban állnak.

[4]

A fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott. A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2020. július 7.
dr. Nagy Szilvia Andrea s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

