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V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a Mini Talent Sportegyesület elnevezésű civil szervezetet   13-02-
0007329  szám alatt nyilvántartásba veszi.

1./ A szervezet neve:       Mini Talent Sportegyesület
 
2./  A szervezet rövidített elnevezése:

 Mini Talent SE

3./ A szervezet székhelye:    2220 Vecsés, Pöltenberg Ernő utca 12. b.

4./A képviselő  neve,  anyja  neve,  lakcíme,  képviselet  módja,  terjedelme,  képviselet  időtartama,  
megszűnésének időpontja:

   Varga Ádám elnök (an.: Lazányi Magdolna),  2220 Vecsés, Pöltenberg Ernő utca 12. b.,  önálló, 
általános, 5 év,  2022.09.30. napjáig

5./ A szervezet célja:  

 Minőségi  szabadidő  eltöltés  kialakítása,  a  gyermekek  játékrepertoárjának  bővítése  és 
egészséges, játszani szerető gyermekek nevelése. 
A tagok tapasztalata szerint ugyanis a világ - melyben élünk - egyre jobban gyorsul, fejlődik, azt  
a  fogyasztás-  és  teljesítményorientáltság  valamint  karrierizmus  jellemzi.  Korunk  embere  a 
fogyasztás, az állandó fejlődés és a reklámok bűvöletében él, egyre stresszesebbé, frusztráltabbá 
válik,  próbál  megfelelni  az  elvárásoknak a  magánéletben  és  a  munkahelyen  egyaránt.  Ezen 
életminőség-romlás különösen megfigyelhető az emberi kapcsolatok változásában, a telefon és 
számítógép  használatában  és  a  mozgásszegény  életmódban.  Mindennek javítása  a  megfelelő 
szabadidő eltöltés kultúrájának kialakításával lehetséges, amit már óvodás korban tanítani kell. 
A tagok az egyesület alapításával ezt tűzik ki célul.
Az  egyesület  távlati  célja  továbbá  az  ügyesebb,  komolyabb  érdeklődést  mutató  gyermekek 
felkészítése az aktív élsportra továbbadva őket egyesületeknek, szakosztályoknak.

6./ A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:

1.3.  sporttevékenység
1.3.1. kód: 0300

7./ A létesítő okirat kelte: 2017. szeptember 30. napja

8./ A  szervezet formája: sportegyesület

A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil Szervezetek 
Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja. 

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, az országos névjegyzékben történt közzétételétől számított  hatvan  
napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt a végzés hatályon kívül helyezése  
iránt a szervezet ellen pert indíthat. 
 



I N D O K O L Á S :

Kérelmező szervezet  2017. október 09. napján a fenti civil szervezet   nyilvántartásba vételét kérte. 
Mivel a létesítő okirat és mellékletei az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil  
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló 2011.  évi  CLXXV.  törvényben  (Ectv),   a  civil 
szervezetek bírósági  nyilvántartásáról  és az ezzel  összefüggő eljárási  szabályokról  szóló 2011.  évi  
CLXXXI. törvényben (Cnytv),  illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:63-3:87.§-aiban, az előbbiekben 
nem  szabályozott  kérdésekben  a  3:1-3:48.§-aiban,  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvényben 
foglaltaknak megfelelnek, a törvényszék a  Cnytv. 2.§ b./ pontjában foglalt felhatalmazás folytán a 34. 
§ (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a nyilvántartásba vételt  
elrendelte.   
A bíróság a végzés részletes indokolását   -  figyelemmel a Pp. 221. § (3) bekezdésére - a  Cnytv. 5. § 
(1) bekezdése alapján mellőzi.

A bíróság a  végzés közzétételéről a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett.

A végzés elleni fellebbezést  a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki,  a végzés elleni keresetindítási  
jog  a Cnytv. 46/A §-on alapul.  
 

Budapest, 2017.    október 17.

 
                           dr. Gyarmati Edit   

              bírósági titkár
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