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Fóvárosi Törvényszék

a HUNGARY SKYDIVE EJTÓERNYÓS

egyesület

nyilvántartásba vételi ügyében nieghozta az alábbi

vÉ.GZÉsT
t1]

A bíróság elrendeli

12)

Az

t3]

A szervezet típusa:

eg,lesüIet

t4]

A szervezet

fonr, ája:

egtesiiIe t

t5]

A szefvezet

neve:

HUNGARy SKYDII/E EJTÓERNYÓS

i6]

A szervezet rövidített

I7)

A szervezet székhelye:

I8]

-

az egyesület nyilvántartásba vételétaz alábbi adatokkal:

01-02-00l74 ]4

szervezet nyilvántartási száma:

egyesiilel

H|]NGARY SKYDII/E

neve:

12

l 4 Budapest,

Hő utca 4l

.

Á magyarországi Ejtőernyőzés .fejlesztése.
A szervezet célja:
- mrntfrértrg,á,stlehető.ségek ,szervezé.sével.ntegte renltésévelés minden, az eitőernyőzéssel
krlpcsolalos lel,ékerytség támogalása, bclaértve a népszerűsítésíis. Cél továbbá .felvenni a
kapcSolatol a világ többi ejlőernyő:, epgle,súletével és fejleszteni a Nemzetközi ejtőernyős
versenyeket, illerve ezeket meghonosítani Magiarországon is, kiilönös tekintettel a
dinamikusan ,fej lődő fonnaugró és nagl,alakzatos |ersenyekre. Nemzetközi versenyek
rendezé,sével kívánunk bekeriilni és méltó heblet szerezni a Nemzetközi mezőnyben. fuen Jéltil
az eglesület célja, hogy a mozgáskorlátozottak, .foglatékosok számára is megleremtse az
ohatá,s lehetőségét,és ha ez nent lehetséges, le1ytlább élménysziníen a megtapasztttlását.

t9]
t

l0]

A szervczet cél szcrinti besorolasa:

sport tel,ékenység

A szervezet képviselőjének neve, anyja születési neve, lakóhelye, a képviselet terjedelnre,
képviseleti gyakorlásának módja,

a

nregbízatás időtartama,

időpontja:

a

a

megbízás megszűnésének

Márk Zottán, Törőcsik Mária, 12l4 Budapest, Hő tttca 41., általános, önálló. 5

év,

2025.04.2 3.

tll]

Az alapszabá ly kelte:

l|]

A

tL

íl
,fJB
\lE llü

2020,05.23.

végzéseilen íellebbezésnek helye nincs, A végzésvagy annak meghozatala alapjául
szolgáló eljárás. illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzésrendelkezést tartalnlaz _ a rendelkezés ót érintő részére
vonatkozóan- peft indíthat a szervezet ellen a végzéslratályon kíviil helyezése iránt a
szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának jelen végzés
országos nér,jegyzékben történő közzétételétől számított 60 napon belül van helye. A határidő
elmuIasztása jogvesáéssel jár.
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IND OKOLÁS
ll]

t2]

A

szervezet képl,iselője 2020, jantrár, 2, napján elóte|iesztett kél,elrrróbr:n kéde a szerr,czet
n 1,,ilr,ántartásba véte]ét, Az alapító tagok a hiánl,pótlási eIjárás során alakuló ülés tar.tása
n.;lkii) egl,behangzó akaratnl,ilatko z,attal 1020. nrá.jus 2i3, napján ellogadták az alapszabályt.
lnegalakílották az eg},esiiietet a fenli nér, alatt. A kél,cllnezij csatolta a tagcgyzéket, az alapító
okiratot. a székhelvhasználati hozzá.járulást és a tisztsége llbgad ó nl"ilatkozatot,

A

bíróság a csa1olt iratok alapján nletá llap itotta. hogx, a k!relem. tl: alapszabtill, é.s a
kérelettthez c,sutolt egéb ntellékletek tlteglblelnek a ['olsári 'l'örr énvkönl,vról szóló 20l3. él i
V, töf\ én!, (I'tk.,; szab;ilvainak. to\ ábbá azok a közhasznú .|ogálIásróI. valamint a civil
szervezetek nlíiködiséről és tárrrogatásáról szóló 2011. évi CLXXV, töf\.én), (Eclv,) és a civil

szefvezetck bír'Óslrgi ni,-ilvántafiásáfól és az ezzel összeíiiggó eJjiirási szabál1,okról szóló 20l
évi CLXXXl. törvénr, (Cnrtr,.) rcndelkezéseivel is összhungbun áIlnak.
Lj]

1,

a bíróság a C]rrvtr,, 30. § (1) bekezdósc alirpján rl rentlelkező ré,s:hen
rúlt hal ározOíí,

N'lirrdezek alap.ján
,fb gl

t4]

A

[5]

A

cl

lru

k

.sze

bíróság a íelIebbe:é:;kizárásáról é.s a perindítti,s
hekezdéseiben íbglaltak szerint rendelkezett.

jogtiról a Cny,tt,, 46iA. § (l)-(2)

bíróság tájékoztatja a kérelmezijt. hog1, a későbbiekbcn a változásbe.jegyzési kórelItret, a
létesítőokilat módosítását. illetve az adat l,áltozását eredménl,ezó. a szervezet ar.ra jogosult
sZ.IYe l-}ittározatának ellogadását kővető hat-,,an napon be!i!l kett a bíróságnak be.ieIenteni [a
Cnl,tv, 37. § (l) bekezdéSe].
Budapest" 2020,.június l l,
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