A IiUNGARY SKYDIVE EJTÓERNYÓS

ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET

IIUNGARY SKYDIVE EJTÓERr\rYÓs Egyesület létrehoását, a Polgári Törvénykönyvről
2013.
szőló
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséról és ámogaásáról szóló 201l, évi CLXXV törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok
az alábbi tartalommal fogadják el a szewezet alapszabályátl.
Elhatározva a

I.

Az egyesüIet adatai

l.

Az egyesúlet neve: HIJNGARY SKYDIVE EJTÓf,R}rYÓS

2.

AZ egyesület rövidített elnevezése: I{UNGARY sI§aDIvE
Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:

4.
5.

Egyesület

Az egyesület széklrelye: Budapest 1,214.Hő t1.41 .
Az eryesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét lartalmazÁ tagírévsor az alapszabály 1. sámú
mellékletétképezi.

Az egyesület honlapjának címe: wlnl. hungaryskydive.hu

il.

Az egyesület célja, tevékenysége

l.

Az

egyesület célja: A magyarországi ejtóernyőzés fejlesaése, tanulási és ugrási lehetőségek

szervezésével, megteremtésévelés minden az ejtóemyözéssel kapcsolatos tevékenység támogatása,
beleértve a népszenísítést
is. Cél továbbá felvenni a kapcsolatot a világ többi ejtőernyős egyesületével
fejleszteni
és
a Nemzetközi ejtőemyős versenyeket, illetve ezeket meghonosítani Magyarországon is,
kiilönös tekintettel a dinamikusan fejlődő formaugó és nagy-alakzatos versenyekre. Nemzetközi
versenyek rendezésévelkívánunk bekerülni és méltó helyet szerezni a Nemzetközi mezőnyben. Ezen
felül az egyesület célja, hogy a mozgáskorlátozottak, fogyatókosok sÁmára is megteremtse az oktatás
lehetősegét és ha ez nem lehetséges legalább élmény szinten a megtapasáalását.

ilI.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

l,

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem fol}tat, Szervezete páítoktól ff,iggetlen és azoknak
anyagi trimogaást nem nyújt.

Iv.
Tagdíj

1.

Az egyesület tagiai vagyoni hozzájarulásként tagdijat fizetnek. A tagdíj össz€ge

1000.- Ft, am€lyet a
8 napon belül,
sámított
megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzésjogerőre emelkedésétől
január
házipenztárába
3l. napjáig kell egy összegben, az egyesület
ezt követően legkésőbb minden év
vagy az egyesület bankszámlájara történő átutalás útjrán megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépó tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében
a tagáíj időarányosan sámított összegét a tagsági jogviszony létesítésétóIszánított 8 napon belül, ezt

követően legkésőbb minden év janurár 31, napjáig köteles az egyesület hánipénnárábavagy az egyesület
bankszámlájára történó átutalás útjrán teljesíteni.

v.
A tagság
l.

2.

Az egyesület tagja lehet az

a természetes személy, jogi szernély,

jogi személyiséggel nem rendeIkező

szeílezet, aki az egyesület célkitiizéséve]egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja és az alapító tagok egyhangú szavazással megadják a tagságot.
Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzósével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadj a.

\aL
A tagsági jogviszony keletkezése
],

AZ egyesületi ta$ság aZ alapításkor az egyesület nyilvántaltáSba vételévelkeletkezik. Az egyesület
megalakulását követően a tagság a belépésinyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési

nyilatkozatot az elnökhöz kell benyújtani, aki a kérelem beérkezésétőlsámított 30 napon belül, határoz
a tagfelvételről. HatáíozAát annak meghozatalát követó 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon

kell megküldeni a

,)

tagfelvételt kérelmező számára.

A

tagfelvételi kérelem elutasítása esetén

jogorvoslatnak helye nincs.
A pártoló tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.

vIL

A tagsági jogviszony megszűnése
1,

A tagsági jogviszony megsainik:
a./ A tag kilépésével.
b.l Ataghalálával vary jogutód nélküli megszűnésével.
c./ Atagkizárásával.

2,

A tagságijogviszonyát

atag az egyesület e]nökélrez címzett írásbeli nyilatkozaLáLval bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti. A tagságijogviszony a nyilatkozatának az elnökhöz történő megérkezése napján
szűnik meg.

3.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerú szótöbbséggel kizárbaíja az egyesület tag|ai közül aá a tagot,
aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés haározaát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít,

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezéséreaz közgyűlés folyatja

le.

A

kizárási eljárásban a tagot a közgyűlésre igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeaetéssel,
hogy a szabályszení meghívása ellenére történő ávolmaradása az ülés megtarását és a hat_ározuthozat^lt
nem akadályozza. Az ülésen biáosítani kel| sámára a védekezésilehetőséget. Az ülésen a tag
képviselővel is képviseltetlreti magát. A tag kiárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolassal kell ellátni; az indokolásnak lurtalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való ájékoáatást. Az elnök a kiárásról szóló
határoztot a taglizárási eljárás megindulásától szímított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül
igazolható módon közli az éí|níeíttaggal.

vIil.

A tagok jogai

l.

Az egyesület tagiajogosult:
a./ az egyesület tevékenységébenrészt venni
b./ az eryesület szolgáltatásait igénybe venni
c,/ a közgyűlésen résztvenni, szavazrtijogát gyakorolni, a közg,.íílésrendjének megfelelően

felszólalni,

kérdéseketfeltenni, javaslatokat és észevételeket tenni
d./ az egyesület irataiba betekirrtetni

e./ arra,

ho$, az egyesület tisztségviselőjóvé válassák, amennyiben vele szemben jogszabályban

meghatánozottkizáró
2.

ok nem áll fenrr.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útjárr is ryakoro|hatja. A képviselő
részéreadott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magránokirati formában írásba kell foglalni és aX a
közgyűlés levezető elnökének a

közgllés

kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavaziásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

3.

A pártoló tag kizárőlagaz egyesület által rendezett rendezvényeken jogo§ult részt venni szavazallal nem
rendelkezik, közgllésen nem jelenhet meg, az eryesület irataiba nem tekinthet bele. tisaségviselőnek
nem választhaló.

x.

A tagok kötelezettségei

l.

Az eryesület tagja:
Nem veszélyeztetheti az eryesület cóljának megvalósítását és az egyesület tevékenysegét.
b./Köteles a tagdűat annak esedékességéígmegfizetní.
c./ Köteles az egyesület atapszabályának, a döntéshozó szervekhaátozaáinak reá vonatkozó előírásait,
a./

rendelkezéseit betartan i.
d./ Köteles a lakcímétannak megváltoását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

x

Az egye§ület szenei
l

.

Az eryesület

szerve:

Közgyúlés
A Közgyűlés

2.

Aközgyu|és az eryesület döntéshozó szerve.

3.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;

á/ az egyesület megszűnésének, egyesülésének és széwálásának elh aározÁsry'
c) a vezető tis^ségviselő megválasaása, visszahívása;
d.1 az éves költségvetés elfogaűsa, a tagdíj megáltapítása;

e) az éyes besámoló _ ezen belül az ;jgryezetö szervnek az es/esület vagyoni helyzetéról szóló

jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviseló feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezetó tisztségviselő az egyesü|ettel

munkaviszonyban áll;

91 az olyan szerződés me8kötésének jóváhagyás4 amelyet az erygsület saját tagjával, vezető
ti

sztségviselőj éve l vagy ezek hozátartozoj ával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezelő tisztségviselők elleni kártérítésiigények

érvényesítésérőlvaló döntés;
y döntés mindazon kérdésben,amelyet jogszabáIy vagy alapszabály a hatáskörébe utal,
4.

A közgyűlés kiárólag érdemi döntéshoztal szükségessége esetében, de legalább 4 évente ülésezik.

).

A közgyűlést az elnök legalább 15 nappal az ülés idópontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az
egyesüIet székhelyérehívja össze írásban, igazolható módon. Irásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnekminósül: pl. ajánlott vagy tétivevényesküldeményként. továbbá a tagnak az elekhonikus
levelezési címéretörténó kézbesítésazza|, hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).

Ha a közgyűlést nem szabályszenien hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
részvételrejogosultak legalább háromneryede jelen van, és egyhangúlag hozájárul az ülés
megtartásához.
A közgyűlési megh iyó tAítalmazzA az es/esület nevét, székhelyét, a közgyű lés helyét, idejét és ajavasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni,
hogy a szavaásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassiik. A meghívónak tartalmaznia kel1 továbbá
a közgyűlés haározatképtelensége esetéíea megismételt közgyűlés helyszínétés időpontját, és az uta
történő felhívást, hogy a megismételt közgyőlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha a^ az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvrlnosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétőlVas/ köZzétételétől sámított 3 napon belül a tagok az elnöktől a

napirend kiegészítésétkérhetik, a kiegészítésindokolásával. A napirend kiegészítésénektitrgyában az
elnök 2 napon belúl dönt. Az elnök a napirend kiegészítésételutasíthatja vagy a kérelemnek hely adhat.

Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészítettnapirendi pontokat minden esetben annak

meghozatalától szfunított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnök a napirend kiegészitése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a
közgyűlés a napirend elfogadásáról szőIő haározat meg$ozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésénektárgyában, azzal,hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésbencsak
akkor hoáató határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden
nem szerepló kérdésmegtárgyalásához

Az elnök köte]es
ha

eg,hangúlag bozzájfu1|.

a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartoásokat nem fedezi;
b,/ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartoásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c,/ az egyesület céljainak eléréseveszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehivott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülménv
megszüntetése éfdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

,7.

A közgyűlés hatrározatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavaásrajogosult
résá vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlés meglyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az
akfuális taglétsámlroz képest a megjelent és szavazísra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőZően eryszerű Szótöbbséggel, nyílt szavazással megyálasája a levezgtő elnök
szeméIyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,valamint sztikség
es€tén a két fős szavazatszáLínlálő bizottságot.
9.

A közgyűlésen meg|elent tagokóljelenléti ívet kell készíteni,amelyen fel kell ttintetni a tag, valamint
-ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetóvé teszi , képviselóje nevét és lakóhelyét
vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos szÁmű szavazat illeti meg - a tagot megillető szavazatok
számát. Ajelenléti ivet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzökönwvezető
alákásával hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyTlet

kell készíteni,amely tartalmazza

az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;

Zr)

c) aközgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, ajegyzőkönyv hitelesítőjérrek a nevét;
d) a közgyíilésen lezajlott fontosabb eseményeke| az elhangzott indítványokat;

e) a hatinozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazístól
tartózkodók számát.

A

jegyzőkönlvet a jegyzőkön},wezető
megválasáott, jelen lévő tag hitelesíti.
l0.

erre

A tagok haározatukat a határozatképesség megállapítrisánál firyelembe vell szavazaíok többségével
hozzák meg. Abatáíozat meghozaíalakor nem lzavazhat az,
a) akit a hatráLrozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
b)

c)
d)
e)

j
ll.

és a közgyűIés levezető elnöke írja alá, és kót

elónyben részesít;
akivel a hatarozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátaríozőja érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki eryébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgyúlés haáíozaát , az alapszabály vagy töíyény eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt s zav aással ltozza, Az egyesület alapszabályának módo sitásához, az egyesület eryesüléséhezés szé*á|ásíúloza közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozoti hatétrozaía szúkséges. Az
egyesület céljának módosításához és az eg]esület megszűnéséről szóló közryúlési döntéshez aszavazati
joggal rendelkező tagok teljes vagyis egyhangú szavazással hozolthatáíozata szükséges. Az elnök választásához, leváltásához, teljes vagyis egyh angű szavazás szükséges.

12,

A közryűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóbarr kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
hatáfozat meghozatalát követő 8 napon belül ínísban, igazolható módon is közlí a hatátozatnak az
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűl€g.

Elnök
l3.

Az elnök az egyesül€t ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy

l4.

Az elnököt

alapszabály nem utal a közgyúlés kizárólagos hatáskörébe.

az alapító tagok választják 5 év idótartamra. Leváltása esetén a közgyűlés választ Új elnÖkÖt.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízaás:
a.l a megbizás idótanamának

lejénával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagyjogutód nélkiili megszűnésével;
e.l a vezető tisáségviselő cselekvőképességéneka tevékenysége ellátásához szükséges körben történő

korlátoásával;
f./ a vezető tisáségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez cimzett, nyilatkozattal bármikor lemondhat, Ha
a jogi személy működőképessége eá megkívánja, a lemondás az űj vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasaásával, ennek hiá,nyában legkésőbb a bejelentéstől sámított hatvanadik napon válik
hatályossá.
15.

a nagykoru személy leheq akinek cselekvóképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben n€m korlátoáák. Ha a vezető tisáségviselő jogi személy, ajogi személy
köteles kijelölni aá a természetes szemé$, aki a vezető tisztségviselői leladatokat nevében ellátja.
Vezető tisáségviselő az

A

vezetó tisaségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell, A vezető
tisaségviseló ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni, Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
búncselekményelkövetése miatt jogerősen szabadságvesáés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fiiződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisaségviselő aki
köZügyektől eltiltó ítélethaúlya alatt áll (Btk. 6l.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisáSégviselő az,
akit e foglalkozástóljogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkoástóljogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt aZ ítéletben meg|elöIt tevékenységet folyató jogi személy vezetó tisáségviselője
nem lehet. Az eltílást kimondó hauírozatban megszábott időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselói tevékenységtól.
16.

Az egyesület vezető tisZségviselője:

Az egyesület elnöke:

Neve:
Lakhelye:
Anyja neve:

Márk Zolán
Budapest 1214. Wő
Törőcsik Mária

11.41.

Az egyesület törvényes képviseletétaz elrrök látja el.
A képviseleti jog §lakorlásának tededelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
|7.

Az elnök hatáskörébe tartozik:

a./ aZ egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó üsiekben a döntesek meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesáése;
c.l az éves költségvetés elkészítéseés annak a közgyűlés elé terjesáése;
d./ az egyesúleti vagyon kezelése, a vagyon felhasmálására és befektetésére vonatkozó, a közgyúlés
hatláskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtísa;
e./ a közgyűlés összehivása, atagság és az egesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgálés napirendi pontjainak meghaLároása;
g.l részvétel a közgyűlésen és vá|aszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdéseke;
h./ a tagság nyilv ántartása,,
i ./ az egyesület h atélrozatunak, szerllezeti okiraÁinak és egyéb
könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintó megszűnési ok fenná|lásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben,amelyet jogszabály vagy alapszabály a haáskörébe utal

xI.

záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 20l3. évi V. tölvény
(Ftk.) és az egyesülési jogról, a köáasmú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 20l l. óvi CLXXV. törvény (Ectv,) rendelkezései az irányadóak.

Kelt; Budapest, ZO20.

év. április hó 23. napján

Alapítók:

Név
Tóbiás
Petó

Lakcím

Katalin

Gábor

Fekete

László

Győr§

Zsuzsa

Koncz

Balrázs

Kenézlői
Márk
Tóbiás

Réka

Csaba
László

Csaba
MárkZoltan
Czinege

2120.Dunakeszi Iskola

u.3.

u.3.

1033.Bp. Vörösmarty

9024.Győr Liezen Mayer
2085.Pilisvörósvár

1213.Bp.Szt. László

u.9.

u.17.

u.21.

u.35.
12l4.Bp.Hóu.41.

Margit

Lakcíme:
Személyi i gazolv ány száma:
Tanú:

Lakcíme:
Személyi igazolv ány sáma:.

-/L'1/4--

Szabó Zsuzsanna

Algőver

Gabriella

Ka

';

Éva i*'

L'i

*a ...

,) .
, ,\í'.

\q§/-^
Szanyi Margit \ t5--_'t.Mriria

n

Piroska Lrl,,ra
TörócsikMária /ffi)
Kapusi

/W
/

Tanú:

\j<aCe-

Pozsgai Mária

Törőcsik

u.4.

i.--{;b,[...

Zsuzsanna

Hartmann

u.100.

2l2o.Dunakeszi Kálmán Imre
1214,Bp. Bánya

Szanyi

dr, Szabó

u.3.

Szt, Imre

ll16.Bp. Gyékényes

ll34.Bp.Gidófalvy

Aláírás

Anyja neve

/-n,

t

