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Fovárosi Bíróság
16. Pk. 60.967/2004/2.
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vÉGZÉS

A szervezet neve: Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület

A szervezet székhelye: 1031 Budapest, Boglya u.I. W7.
A szervezet rövidített neve: DVT SE

A szervezet képviselojének neve és lakcíme:
Szappanos László 1031 Budapest, Boglya u.!. 1117.

A szervezet célja: Az egyesület létrehozásával Alapítók elsodleges célja, hogy népszerusítse a túra- és
szabadidos kerékpározást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegorzésben betöltött
maghatározó szerepére. Az egyesület az egészségmegorzo- életmód, a környezet és természetvédelem
népszerusítése, a közlekedésbiztonság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése érdekében
felvilágosító, nevelo tevékenységet szervez, valamint fenti témakörben ajánlásokat dolgoz ki. Az
egyesÜlet ápolja és fejleszti a túra- és szabadidosport kerékpározással összefüggo nemzetközi
kapcsolatokat.

Az alapszabály kelte:
Muködési köre:

2004. október 20.
Sport

A végzés ellen a kézbesítéstol számított 15 napon belül a Fovárosi ÍtélotábláÍ1ozcímzett de a Fovárosi
Bíróságnál 3 pid-ban benyújtott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

A szervezet képviseloje a szervezet nyilvántartásba vételét és közhasznú szervezetté történo
minosítését kérte.

A bíróság a becsatolt iratokból megállapította, hogy a nyilvántartásba vételnek nincs törvényi
akadálya, a szervezetet az 1997. évi CL VI. törvény (Khtv.) 26. § c. 1. alpontjában foglalt
egészségmegorzés, betegségmegelozés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;4.
alpontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;8. alpontjában foglalt
természetvédelem, állatvédelem; 9. alpontjában foglalt környezetvédelem; 10. alpontjában foglalt
gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 14. alpontjában foglalt sport, a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével; 15. alpontjában foglalt közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tuzoltás,
mentés, katasztrófa-elhárítás; közhasznú tevékenységet folytat.
Muködési szabályai pedig mindenben megfelelnek a Khtv. eloírásainak, ezért az 1989. évi II. törvény
15. ~-ának (1) bekezdése, az 1997. évi CLVI. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a 22. § (3)
bekezdése, és a 6/1989. (VI. 8.) IM rendelete alapján a rendelkezo rész szerint határozott.
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