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VÉGZÉS: 

A Vas Megyei Bíróság elrendeli a Magyar TOM Szövetség - mint közhasznú társadalmi 
szervezet - bírósági nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal: 

A társadalmi szervezetek szövetségének neve: Magyar TDM Szövetség 

A társadalmi szervezetek szövetségének székhelye: 9737 Bük, Eötvös u. ll. 

A társadalmi szervezetek szövetsége képviselőinek neve és lakóhelye: 

Balogh Károly Zsolt - elnök 
9797 Nárai , Sólyom u. 2. 

Horkay Nándor- alelnök 
9730 Kőszeg, Rómer Flóris u. 3. 

A szövetség képviseletére az elnök és az alelnök önállóan jogosult. 

A társadalmi szervezetek szövetségének célja: 

A Szövetség alapvető célja: 
a.) Egy modern és erős turisztikai szakmai szövetség, nemzeti desztinációs érdek
képviseleti szervezet és szakmai együttműködési hálózat hatékony, eredményes 
működtetése . 
b.) Tanácsadás a tagok számára minden olyan kérdésben, amely megfelel a turisztikai 
szervezetek alapító okiratában feltüntetett feladatainak. 
c.) Azon körülmények javítása, amelyek között a tagok ellátják feladataikat. 
d.) Aktív közreműködés a mndenkori magyar nemzeti turisztikai stratégia és koncepció 
kidolgozásában. 

ASzövetség további kiemeit céljai: 
a.) A magyar turisztikai desztinációk és desztináció menedzsment szervezetek szakmai
és érdekképviselete. 
b.) A szakmai partnerség biztosítása érdekében a hálózati és szakmai együttműködés 
megteremtése, fejlesztése és erősítése. 
c.) Aktív szakmai közreműködés a korszerű nemzeti turizmuspolitika, a turizmust érintő 
jogi és közgazdasági szabályozás, a nemzeti marketing és promóció, a turisztikai 
fejlesztési, támogatási , képzési, manitoring és innovációs politika kialakításában és 
megvalósításában. 
d.) A turisztikai desztináció-menedzsmenthez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás és 
logika képviselete, megosztása, terjesztése és népszerűsítése. 
e.) Nemzeti, azaz a határon inneni és túli magyar-magyar turisztikai desztinációk közötti 
kapcsolatok és szakmai együttműködések erősítése. Együttműködés biztosítása a magyar 
turisztikai desztinációk és turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztését 
szolgáló vagy támogató hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

A társadalmi szervezetek szövetségének célja szerinti besorolása: 
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szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység 

A társadalmi szervezetek szövetségének közhasznúsági fokozata: közhasznú 

A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 

e végzés jogerőre emelkedésének napja 

A társadalmi szervezetek szövetsége alapszabályának kelte: 2011. január 28. 

A társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek neve, 
székhelye, nyilvántartási száma: 

Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
9737 Bük, Eötvös u. 11. 
200231/2010. 

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
8315 Gyenesdiás, Kossuth út 97. 
1789/2009. 

Orfűi Turisztikai Egyesület 
7677 Orfű, Széchenyi tér 1. 
2926/2008. 

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 
3910 Tokaj , Serház út 1. 
64730/2009. 

Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusért Egyesület 
3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3. 
64552/2010. 

Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 
8060 Mór, Táncsics u. 1. 
2567/2009. 

Komáromi Turisztikai Egyesület 
2900 Komárom, lgmándi u. 2. 
1767/2010. 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 
2025 Visegrád, Fő u. 81. 
5772/2010. 

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
8220 Balatonalmádi , Városház tér 4. 
2831/2009. 
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Gárdony Város Térsége Turisztikai Egyesület 
2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 
2564/2009. 

Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 
8623 Balatonföldvár, Petőfi u. l. 
3579/2009. 

Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 
3100 Salgótarján , Múzeum tér 1. 
1713/2010. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye , a 
fellebbezést 4 példányban a Győri ítélőtáblához címezve a Vas Megyei Bíróságon lehet 
benyújtani. Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a jogi képviselet 
kötelező. 

INDOKOLÁS: 

A 2011. január 28. napján tartott alakuló ülésen részt vett 16 személy elhatározta a 
Magyar TDM Szövetség, mint közhasznú társadalmi szervezet megalakítását. Elfogadták 
annak alapszabályát, megválasztották az ügyintéző és képviseleti szerv, valamint a 
felügyelő szerv tagjait, a meghatalmazott jogi képviselő pedig kérte a társadalmi 
szervezetek szövetségének bírósági nyilvántartásba vételét 

Kérelméhez csatolta az elfogadott alapszabályt, az alakuló ülés jegyzőkönyvét és jelenléti 
ívét, a tisztségviselők nyilatkozatát és a székhelyhasználat jogcímétigazoló okiratokat 

A kérelem alapos. 

A megyei bíróság megállapította, hogy az alapító tagok az alakuló közgyűlésen az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi ll . törvény (Etv.) rendelkezéseinek megfelelően 
kimondták a társadalmi szervezetek szövetsége megalakítását, elfogadták az 
alapszabályt, mely megfelel a jogszabályoknak, megválasztották az ügyintéző és 
képviseleti szerv, valamint a felügyelő szerv tagjait. A társadalmi szervezetek szövetsége 
cél szerinti tevékenysége a közhaszn ú szervezetekről sz ó ló 1997. évi CL VI. törvény 
(Ksztv.) 26. § c/4. és 19. pontjában foglaltaknak megfelel. A társadalmi szervezetek 
szövetsége 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 
összeférhetetlenség a vonatkozásukban nem áll fenn , a tisztség ellátását vállalják. 
Kérelmező csatolta a székhelyhasználat jogcímétigazoló okiratokat is. 

A megyei bíróság álláspontja szerint a kérelem megfelel az Etv. , a Ksztv., valamint a 
társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI.S.) IM 
rendelet rendelkezéseinek, ezért a társadalmi szervezetek szövetségét a rendelkező 
részben foglalt adatokkal a Ksztv. 22. § (3) bekezdése szerint közhasznú társadalmi 
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szervezetként nyilvántartásba vette az Etv. 13.§-a alapján alkalmazandó 15. § (2) és (4) 
bekezdése szerint. Mellőzte azonban a megyei bíróság a rendelkező részben a 
szövetség létrehozásában résztvevő, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, az RTDM Rétság Nyugat-Nógrád Megyei Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Veszprémi Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Művészetek Háza Eger 
Kulturális és Szórakoztató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság nevének, székhelyének és nyilvántartási számának feltüntetését arra tekinettel, 
hogy nem minősülnek társadalmi szervezetnek. 

A Ksztv. 3.§-a szerint a társadalmi szervezetek szövetsége közhasznú jogállásának kezdő 
időpontja a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napja. 

Szombathely, 2011. április 13. napján 

l 
Dr. Csik Attila sk. 
bírósági titkár 
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