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A Miskolci Törvényszék a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei 

utca 1-3. 1/103. szám alatti székhelyű) civil szervezet változásbejegyzése iránti nemperes eljárásban 

meghozta a következő  

 

v é g z é s t : 

 

A törvényszék elrendeli a 05-02-0064071. szám alatt bírósági nyilvántartásba vett Magyar 

Gyorsulási Sportági Szövetség civil szervezet vonatkozásában az alábbi változások nyilvántartásba 

vételét. 

 

A civil szervezet idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Hot Rod Association  
 

A civil szervezet székhelye megváltozott: 

régi székhely:      1146 Budapest, Istvánmezei utca 1-3. 1/103. szám  

új székhely:      7100 Szekszárd, Mikes utca 24. szám  

 

A civil szervezet létesítő okirata legutóbb módosításának kelte: 

 

régi kelte:     2017. december hó 02. napja  

új kelte:      2021. március hó 13. napja  

 

A civil szervezet alábbi, nyilvántartásba vett képviselőjére vonatkozó adatok megváltoztak:  

 

képviselő neve:    Kurtyán Ferenc  

egyesületben betöltött tisztsége:  elnök  

anyja neve:      Ihász Erzsébet  

lakcíme:      7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 99. szám  

a képviseleti jog terjedelme:   általános 

képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló  

megbízás időtartama :   5 év 

megbízás megszűnésének időpontja:  2026. március hó 13. napja  

 

A civil szervezet alábbi jogi személy szervezeti egységeire vonatkozó adatok megváltoztak:  

 

1. jogi személy szervezeti egység neve: Dél-dunántúli Regionális Gyorsulási Szövetség  

új neve:      Dirtybike Motorsport  

új székhelye:      7100 Szekszárd, Vasvári P. utca 1. szám 

képviselőjének neve:    Faragó Zsolt  

anyja neve:      Fischer Rózsa  

a jogi személy szervezeti egység  

ügyintéző és képviseleti szervének  

új elnevezése:     Dirtybike Motorsport elnöksége  

 

2. jogi személy szervezeti egység neve: Drift Szekszárd  

új székhelye:      7100 Szekszárd, Parászta utca 60/B. szám  

 

A törvényszék jelen végzés meghozatalával egyidejűleg értesíti a változások nyilvántartásba vételéről 

az Országos Bírósági Hivatalt. 
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A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

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.  

 

Miskolc, 2021. szeptember hó 01. napján 

 

dr. Czipa Zoltán 

törvényszéki titkár 
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