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A

FŐvárosi Törvényszék

a

§§

Sí és Turisztikai

Chernel István

nyiIvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi

Klaszter

EgyesLilet

VEGZrSt:
i1]

A bíróság elrendeli a civil szervezet nyilvántartásba vételétaz alábbi adatokkal.

12l

A civil szervezet nyilr,ántartási

i3]

A civil szeruezet típusa:

egyesü l et

t4]

A civiI szervezet fornrája:

egyesület

t5]

A civil szervezet neve:

chernel István sí és Turisztikai klaszter

száma:

01-02-0017559

Egyesü let
t6,1

A civil szervezet röviclített neve

Si Klaszter Egyesülct

17]

A civil szeryezet székhely,e:

l

t8]

A létesítő okirat kelte:

20: l.

t9]

l2l

Budapest. Eötvös
0

út 50.

l. ]5,

A szervezet célja: Az Egyesület célja a spclrt-. és fizikai aktivitás hazai népszerűsítése.a
havas sportok kultúrájának és a biztonságos téli sportolás ismereteinek széles körű

terjesztése és erre megfelelően fejlesztett lrelyszínek, sípályák biztosítása. Az egyesület
céIja. hogy a magyar sízők a hazai sípályák felé fordul.janak. ezáIta| a magyarországi sie1et
fejlődön, A tagok egyiittnrűködnek annak érdekében, lrogy téli es nl,ari turiznluslroz
kaPcsolódó szolgáltatásaikat a szabadidő sporlolók és a versenyzők minél szélesebb köre
vehesse igénybe. Az egyesület célja továbbá, lrogy ösztönőzz,e a belföltli turizmust] a
síoálYákhoz és a vonzáskörzettikhöz
tartoző magyarországi tá.iak, tájegységek. valalnint
isnreft és kevésbéismert turisztikai látványosságok megismerésének eiOsegiteseuel. A fenti
cÓlok keretében az. érintett területet szabályoző, illetve döntést hozó állami szervezetekkel
kaPcsolat kiépítése,normaalkotás beindítása érdekébenkezdeményező tevékenység
fblYtatása, norma-tervezetek készítése,társadalmi szervezetekkel stiatégiai partnersé!
fen ntartása. érdek-képv i se leti tevékenység fo lytatása.
A Inagyar iÍjúság sportlroz (elsősorban a lravas sporlokhoz) szoktatásár,al (irieértve a sportos
életnrócl szeretetére nevelést. a rendszeres sportolásra szoktatást) és a spórtotás
lelretőségének biztosításával a magyar iíjürság egészséges életnródra nevelése érdekében. a
síPálYákra, a sísportra. valarnitrt a belfoldi turizmusra vonatkozó szabályozást környezet
egYségesítése,hatékony, megf'elelő szabályozásának biztosítás érdekében. Egy|ittrrrűködés a
sísPort, a sípáll'ák, valanrint a sípályákhoz és a vottzáskörzettikhöz tartaző magvarországi
tá ak, táj egységek és turi sztika i látványosságok fe.i lesztése érdekében.
EgYséges konrn,unikációs stratégiák megvalósítása, széles körű egyéb konrrrrunikációs és
nrarketing egYÜttnrűködés a sísport, valamint a szezo11o11 kívúlaz
tLrrisztikai vonzerő
néPszerűsítéseérdekében.a sípáll,ákhoz és a vonzáskörzetüklrö "gyéb
z tafi.oző rr-ragyarországi
tájak, tájegységek. valanrint istrrert és kevésbéisnrert turisztikai látvánvosságokhoz
kapcsolódó belfoldi turizmus ösztönzése érdekében.
j
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l2.Pk.60,575l2020l4,
A sísportra vonatkozó statisztikai adatok rendszeres elemzése. A sísportra vonatkozó
ezek
statisztikai aclatgi,tijtési formák, közvélemény-kutatás kérdésköreinek kidolgozása és
rendszeres elenrzése, kiértékelése.
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A civil szervezet képviselője:

szabadidős és hobbitevékenység

szew ezet cél szerinti besorolása:

Fehér G,vr,rIa
Möntör Gizella
2083 Solymár, Dió utca 9
általános
önálló

Neve:

Anyja szüietési neve:
Lakóhe lye:
I(épviseleti jog gyakorlásárrak

terj edelnre

Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviselő i megbízás időtartarna:
A rrlegbízás nregszűnésérrek idópontja:

5év

2025. 10,28.

bíróság intézkedik jelen végzésnek a wr,l.vt,.birosag.lru weboldalon tÖrténő kÖzzététele

[12]

A

[13]

A végzésellen f'ellebbezésnek nincs

iránt.

Az

helye

l

l

adÓ,
(á|ta|ános) egyesület nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kéreleménekhell't

a végzés
valamint a közhasznú nyiívántartásba vételételrendelő végzésvonatkozásában,
mellékelt iratok
vag, az annak meglrozaiala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez
Ártalrnaz ,
rendelkezést
jo§szabályba iitkö*se miatt az ügl,ész, valanrint az, akire a végzés
a retrc.lelkezés őt érintő részérevonatkozóan - per1 indíthat a szervezel ellen a végzés
tÖrvényszék előtt, A per
lratályorr kívül lrely,ezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes
helyt adó, valanrint
kérelemnek
nregindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési
tÖrtént
u liörhurrnú nyilvántarlásba vételt elrerrdeló r.égzésországos névjegYzékben
jogvesztéssel
közzétételétől szárr-rított lratvan napon betül van helyé. A határidő elmulasztása
kérelmének
jár. A bíróság az egyes|ilet nyilr,árrtartásba vételi, valamint változásbejegyzési
jogszabálYban
végzését
helyt adó. uilu.ini'. közhaszrrú nl,ilvántarlásba vételételrendelő

oBH részére.
Abíróságtájékoztatjaafelet/feleÉet'hogl,azországosnévjegyzéka-wr'YvY.birosag.hlr
vonatkozó határozatok
weboldalon. a civil szervezetek kereső feliillien, a civiI szervezetekre

meilratározott trródon, közzététe l

cé l i ábó

l tovább

ítj a

az

ésbíróságiközleményekközzétételelirrkalattérhetőel.
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A kérelmező civil szervezet

1

az egyesület
. sorszánron kérelmet terjesztett elő a bírósá gnál

vezető bíróság a nyilvántarrásba
nvilvántartásba történő bejegyzése iránt, A nyilvántariást
csatolt okiratok vizsgá|ata aiaPján
;il;i;;;i""Ni^i kérelenr, valamint a kérelemhez
polgári Törvénykönyvről szóló 20l3, évi V,
rrregállapította. hogy a iJ..t.,r nregfelel a
valamint a civil szervezetek
törvény (ptk.), a, egyestjlési jogról, a közhaszni .iogállásról,
törvén\,(Ectr,,), továbbá a civil
rnűködéséről és taniágatásárol izóló 2011. évi clrxv.
összefüggő eljárási szabályokról szóló
szervezetek bírósagi riyilvántartásáról és az ezze|
Mindezek alapján a bíróság a Cnytv,
20l1. évi CLXXXl, tor.\ény (Cnytv.) rendelkezéseinek.
íbglaltak szerint határozott,
30. § (i) bekezdése alapján a rendelkező részben

hogy az egyesület
Egyúttal a bíróság általánosságban tájékozíatja.a. kérelmezőt,
módosítását, illetve az
létesítő okirat
nyilvántartásba bejegyzett adatait"érintő vattorasi a
jogosult
szerve határozatának elfogadását
ana
adat változását eredményező, a szervezeí
37. § (1) bekezdésel,
követő hatvan nopon beűtlke,I|a bíróságrrak Uejelenteni fCnytv.

2

12.Pk.60.57 512020l4.

l3]

A bíróság felhívja a kérelrnezó figyelmét arra, amennyiben a változásbejegyzési kérelernből
az tűnik ki, hogy a szervezet, alapítván1, esetében az alapítő (alapítókj, elmulasztotta a

változásbejegyzési kórelenr határidőben történő benyújtását. a uiioság 10 000 fbrinttól
900
000 forintig terjedő pénzbírsággalsújthatja aszervezetet.
:z.
uet<.1.
[Cn;,tv.
§ 1z;

t41

A végzéssel szembeni fellebbezési.iog kizártsága

t5]

A

a Crrl,tv. 46lA. §

(l) bekezdésénalapuI.

végzésvagl aZ annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás" illetve a kérelernltez
mellékelt iratok.jogszabályba titközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról,
a perindítás feltételeiről történő tájékozíaíás a Cnytv. 46lA. (1) _ (2)
bekezdésen alapul.
§
Budapest" 2021 . február 04.
dr.
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