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VÉGZÉS
A Szombathelyi Törvényszék elrendeli a STILUSOS VIDÉKI SZÁLLODÁKÉRT Turisztikai
Egyesület - mint civil szervezet - bírósági nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:
A civil szervezet formája: Egyesület
A civil szervezet neve: STILUSOS VIDÉKI SZÁLLODÁKÉRT Turisztikai egyesület
A civil szervezet rövidített neve: SVSZ TE
A civil szervezet székhelye: 9946 Magyarszombatfa, Fő utca 6.
A civil szervezet képviselőjének neve és lakóhelye:
Balogh Barbara – elnök
3325 Noszvaj, Kossuth utca 103.
anyja születési neve: Lipták Klára
megbízás időtartama: 3 év
megbízás megszűnésének időpontja: 2020. december 11.
A képviseleti jog terjedelme: általános
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A civil szervezet célja:
Az egyesület céljai:
1./ közös gondolkodás előmozdítása a vidéken szálláshelyet üzemeltető turisztikával foglalkozó
személyek / szakemberek / között
2./ az elmaradott régiók felzárkóztatásában való részvétel
3./ munkahely teremtés a turizmuson keresztül
4./ érdekképviselet hazai és nemzetközi szinten
5./ a turisztikai szakemberképzés segítése és a tagok végzett tevékenységén keresztül közösség
ízlésformálása
A civil szervezet célja szerinti besorolása: Szabadidős és hobbitevékenység
A civil szervezet alapszabályának kelte: 2017. december 11.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
IN D OKO LÁ S
A 2017. december 11 napján tartott alakuló ülésen részt vevő 11 személy elhatározta a STILUSOS
VIDÉKI SZÁLLODÁKÉRT Turisztikai Egyesület, mint civil szervezet megalakítását.
Egybehangzó akaratnyilatkozattal elfogadták annak alapszabályát, megválasztották az ügyvezető és
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képviseleti szerv tagjait, a megválasztott szervezeti képviselő által meghatalmazott jogi képviselő
pedig kérte a civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételét.
A kérelmező a bíróságra 2017. december 19. napján érkezett kérelméhez csatolta az elfogadott
alapszabályt, az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét és jelenléti ívét, a megválasztott tisztségviselők
tisztséget elfogadó nyilatkozatát, a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát, ill. csatolta
meghatalmazását.
A kérelem alapos.
A bíróság megállapította, hogy az alapító tagok az alakuló közgyűlésen a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:64. - 87. ainak megfelelően egybehangzó akaratnyilatkozattal
kimondták a civil szervezet megalakítását, elfogadták az alapszabályt, valamint megválasztották az
ügyvezető és képviseleti szerv tagjait. A civil szervezet rendelkezik a törvényben meghatározott
minimális taglétszámmal, a működéshez szükséges pénzeszközök pedig a tagdíjakból biztosíthatók.
A megválasztott tisztségviselők a törvény által megkívánt írásbeli nyilatkozatot megtették arról,
hogy büntetlen előéletű, teljes cselekvőképességgel rendelkező, nagykorú állampolgárok, közügyek
gyakorlásától, vezető tisztségviselő tevékenység gyakorlásától eltiltás hatálya alatt nem állnak és a
tisztség ellátását vállalják. Kérelmező csatolta a székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot is mely
igazolja az egyesület székhelyhasználatának jogcímét.
A fentiekre tekintettel a bíróság megállapította, hogy a kérelem megfelel a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
(Cnytv.), a Ptk. 3:63 - 87.§-ainak, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a 11/2012.
(II.29.) KIM rendelet rendelkezéseinek, ezért az egyesületet a rendelkező részben foglalt adatokkal
nyilvántartásba vette.
A fellebbezési jogot a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdés zárja ki.
Szombathely, 2018. január 25.
Dr. Tauber Ákos
bírósági titkár

