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A Kecskeméti Törvényszék elrendeli a dr. Agócs Ákos ügyvéd (6237 Kecel, Császártöltési utca 4. 

fszt. 4.) által képviselt, 03-02-0003445 szám alatti Kunsági Öko Fitt Természetjáró Sportegyesület 

(nyilvántartásban szereplő korábbi székhely: 6237 Kecel, Zöldfa utca 27.) nyilvántartott adataiban 

bekövetkezett változás bejegyzését az alábbiak szerint: 

  

 

A szervezet székhelyének módosítása: 6237 Kecel, Dózsa Gy. utca 10. 

A létesítő okirat keltének módosítása: 2022.05.13. 

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címének bejegyzése: 18656929 

A szervezet képviseletében történt változások: 

  

                  

 

  
(1) A képviselő adatainak módosítása:  

                  

     

A képviselő neve: Hartai Péter elnökségi tag 

Lakóhelye: 6200 Kiskőrös, Kurucz Zsuzsanna utca 9. 

 

     

 
            

                  

                  

                  

                  

 

 (2) A képviselő adatainak törlése: 

A képviselő neve: Benedeczki Tamás elnök 

Anyja neve: Radvánszki Katalin 

 (3) A képviselő adatainak bejegyzése:  

A képviselő neve: Benedeczki Bálint elnök 

Anyja neve: Radvánszki Katalin 

Lakóhelye: 6237 Kecel, Dózsa Gy. utca 10. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló 

     terjedelme: Általános 

A megbízás időtartama: 5 év 

A megbízás megszűnésének időpontja: 2027.05.13. 

Ezzel egyidejűleg elrendeli az egyesület korábbi létesítő okirat keltének (2020.10.30.), Hartai Péter 

elnökségi tag korábbi lakcímének, valamint Benedeczki Tamás korábbi elnök adatainak (nevének, 

anyja nevének, lakóhelyének, képviseleti jogosultságának) nyilvántartásból való törlését. 

 

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. 
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I n d o k o l á s 

  

 

 

A kérelmező jogi képviselője útján a szervezet fent részletezett nyilvántartási adatköreit érintő 

változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő. Elektronikus úton benyújtott kérelméhez 

mellékelte a jogszabály által megkívánt, a változásbejegyzés alapjául szolgáló, jogszabályoknak 

megfelelő okiratokat és nyilatkozatokat. 

  

 

                  

 

A bíróság a változás bejegyzését – hiánypótlási eljárást követően – a 2022. július 28. napján 

becsatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály, valamint a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdése szerint alkalmazott 30. § (1) bekezdése alapján rendelte el.  

Amennyiben a szervezet nyilvántartott adataiban változás következik be, azt a változástól számított 

60 napon belül a törvényszéknek be kell jelenteni. 

  

 

 

A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. 
  

 
                  

 

Kecskemét, 2022. augusztus 10. 

        

                  

    

(bélyegző) 

 

         

           

Dr. Erdei Attila 

bírósági titkár 
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