
Bejegyzési végzés: 
 
 

Veszprémi Törvényszék 
11.Pk.60.026/2019/3. 

 
 

A Veszprémi Törvényszék a Kolozsvári-Kiss Ügyvédi Iroda (eljár: Dr. Kolozsvári-Kiss István 
ügyvéd, 1118 Budapest, Bereck utca 27.) által képviselt Ferraristák Klubja Közösségi Egyesület 
bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő 

 
 

v é g z é s t: 
 
 

A törvényszék az egyesület nyilvántartásba vételét elrendeli; 
 

és az egyesületet a bírósági nyilvántartásba 19-02-0003855 számon bejegyzi a következő adatok 
feltüntetésével: 

 
a megalakult szervezet: egyesület 

 
A szervezet 

 
formája: egyesület 

 
neve: Ferraristák Klubja Közösségi Egyesület 

 
rövidített neve: Ferraristák Klubja Egyesület 

 
székhelye: 8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 40. földszint 2. ajtó 

 
célja: Egyesületünk megalakulásának legfőbb célja, hogy Magyarországon a 

legnagyobb ferrarista közösséget hozzuk létre, amely képes nemzetközi 
szurkolói kapcsolatokat kiépíteni a világ más tájain élő ferraristákkal, 
rajongókkal. Célunk az is, hogy a Ferrari autóknak az autósporthoz, 
annak történelméhez hozzáadott, az  emberiség  közös  kincsének 
számító kultúráját, érdemeit  közös   futamnézések  szervezésével, 
kiállításokkal, műsorokkal, hazai és külföldi kirándulásokkal 
népszerűsítsük és elismerjük hazánkban és külföldön egyaránt. 
Egyesületünk céljai között kijelenti, hogy egyetlen tevékenységünkkel 
sem sértjük meg szeretett csapatunk, a Scuderia Ferrari érdekeit. 

 
célja szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi 

tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség 
megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezet védelme, 
népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, 
nemzetiségi kultúra ápolása) 

 

az alapszabály kelte: 2019. február 9. 
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képviselője: Rigó Csaba elnök 
(lakóhelye: 8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 40. 2. ajtó; anyja 
neve: Bencze Mária; megbízás időtartama: határozott idő; megbízás 
megszűnésének időpontja: 2024.02.09.; képviseleti jog terjedelme: 
általános; képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló) 

 
 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

A bíróság egyidejűleg intézkedik a végzésnek az országos névjegyzék útján való közzététele iránt. 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 

Az egyesület jogi képviselője útján kérelmet nyújtott be az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele 
iránt, illetve az e célra rendszeresített nyomtatványon az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás 
lefolytatását kérte a bíróságtól. Az egyesület az elektronikus úton benyújtott kérelmében jelölte, 
hogy jogszabályban meghatározott mintaokirat alapján készült létesítő okiratot és mellékleteket 
csatolt. 

 
A bíróság a kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben (Ectv.) az egyesületekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, illetve az elektronikus úton 
benyújtott, az egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez csatolták  a  civil  szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvényben (Cnytv.) és a 4/2017. (IV. 3.) IM rendeletben meghatározott okiratokat. 

 
Ezért a bíróság a Cnytv. 1. § (1) bekezdésében, a 4. § a) pontjában  megállapított  hatáskörében 
eljárva, az Ectv. 13. §-ában és a Cnytv. 34. §-ában írtak szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi 
eljárás keretében az egyesület bírósági nyilvántartásba vételét elrendelte, egyúttal intézkedett az 
egyesületnek a bírósági nyilvántartásba való bejegyzése tekintetében is. 

 
A törvényszék felhívja az egyesület képviselőjének a figyelmét arra, hogy ha az egyesület neve, 
székhelye megváltozik, illetőleg a szervezet képviseletére új személy lesz jogosult, azt a bíróságnak 
be kell jelenteni a változás átvezetése végett. 

 
A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja 

ki. Veszprém, 2019. április 1. 

dr. Kiss Kriszta 
bírósági titkár 



 



 



 



 


