Belépési nyilatkozat

Alulírott ………………………………..
Szül:………… ………………………….
Anyja neve:…………………………….
Lakcím:…………………………………
Adóazonosító sz.:………………………
Email cím.:……………………………..
Telefon:…………………………………

Kijelentem, hogy a Magyar Síakadémia Egyesület tagja kívánok lenni.
Elfogadom a Magyar Síakadémia Egyesület Alapszabályában foglaltakat. Részletek a
tagsági viszony létrejöttéről:
Az egyesület tagsága
4.1

Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki - két,
nem elnökségi tag egyesületi rendes tag mint ajánló által záradékolt - felvételi
kérelmében vállalja, hogy az Alapszabályt elfogadja, és az abban foglalt
kötelezettségének eleget tesz, vagy már létező sí szakmai egyesület tagja, volt tagja,
Magyarországon elfogadott sí szakmai képesítéssel rendelkezik.
A tagfelvételről az elnökség dönt, s azzal szemben az érintett a közgyűléshez a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül élhet jogorvoslattal. A rendes tagsági viszony ezt
követően, a belépési nyilatkozat aláírásának időpontjával kezdődik.

4.2

A rendes tag felvételi kérelméhez a felvételt kérelmezőnek egy fényképet (arcképet) is
mellékelnie kell.
Az egyesület rendes tagjairól rendes tagsági nyilvántartást vezet, és őket rendes tagsági
könyvvel látja el.

4.3

A rendes tagsági viszony megszűnik
• a rendes tag halálával;
• kilépéssel (amelyet írásban kell az elnökséghez benyújtani);
• törléssel (amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség előzetes
felhívása ellenére 3 hónapon keresztül nem tesz eleget, úgy az elnökség törlési eljárás
keretében dönthet a rendes tag törléséről, az elnökség törlő határozata ellen – a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül - a közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni; a
jogorvoslatról való döntést a következő közgyűlés napirendjére fel kell venni);
• kizárással (az elnökség fegyelmi eljárás keretében dönthet a rendes tag kizárásáról,
amennyiben a rendes tag felróható magatartása méltatlan az egyesület céljaihoz; az
elnökség kizárást kimondó határozatával szemben – a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül - a közgyűlésnél lehet jogorvoslattal élni; a jogorvoslatról való
döntést a következő közgyűlés napirendjére fel kell venni);

• az egyesület megszűnésével.
4.4

A rendes tag jogosult
• az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni;
• részt venni az egyesület közgyűlésén, az egyesület tisztségviselőinek
megválasztásában;
• magát tisztségre jelölni és megválasztatni;
• véleménynyilvánításra az egyesületet érintő kérdésekben;
• az egyesület bármely szerve törvénysértő határozatának a tudomására jutástól
számított 30 napon belül a bíróság előtti megtámadására (azonban ez a határozat
végrehajtását nem gátolja);
• az egyesület emblémáját felszerelésén, ruházatán, gépkocsiján megjeleníteni;
• az egyesület által szervezett rendezvényeken, sí-utakon, oktatásokon, börzéken részt
venni.

4.5

A rendes tag köteles
• elősegíteni az egyesület céljainak megvalósítását;
• az alapszabályban foglaltaknak maradéktalanul betartani;
• az egyesület rendes és pártoló tagjaival együttműködni, illetve olyan magatartást
tanúsítani, amely méltó az egyesület céljaihoz;
• tagdíj-fizetési kötelezettségének eleget tenni.

4.6

Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki az egyesület
célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag rendszeresen támogatja, ezt felvételi kérelmében
vállalja, s őt (azt) az egyesület elnöksége az egyesület pártoló tagjainak sorába felveszi. A
felvételt elutasító döntéssel szemben az érintett, a felvételt elrendelő döntéssel szemben
bármely egyesületi tag a közgyűléshez – a döntés kézhezvételét követő - 15 napon belül
élhet jogorvoslattal.
A pártoló tag - a jogorvoslati határidő lejárta vagy a jogorvoslat pártoló tagi felvételt
elrendelő közgyűlési elbírálása után - az egyesület elnöksége által megállapított pártoló
tagsági díjat köteles fizetni.

4.7

Az egyesület pártoló tagjairól pártoló tagsági nyilvántartást vezet, és őket (azokat)
pártoló tagsági igazolvánnyal látja el.

4.8

A pártoló tagsági viszony megszűnik a 4.3 alatti esetekben. A pártoló tag jogosult az
egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni, valamint köteles a 4.6 alatti
felvételi kérelmében foglalt vállalásának eleget tenni.

4.9.

Az egyesület közgyűlése az egyesület kiemelkedő tevékenységet végző pártoló tagját
tiszteletbeli elnökké választhatja.

4.10

A pártoló tag jogosult
•
•
•
•

az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni;
tanácskozási joggal részt venni az egyesület közgyűlésén,
véleménynyilvánításra az egyesületet érintő kérdésekben;
az egyesület emblémáját felszerelésén, ruházatán, gépkocsiján megjeleníteni;

• az egyesület által szervezett rendezvényeken, sí-utakon, oktatásokon, börzéken részt
venni.
4.11

A pártoló tag köteles
• elősegíteni az egyesület céljainak megvalósítását;
• az egyesület rendes és pártoló tagjaival együttműködni,
• pártoló tagsági díj-fizetési kötelezettségének eleget tenni.

Az egyesületi tagdíj 5.000 forint, melyet az Elnökség felvételi döntése után 5 munkanapon belül az
alábbi bankszámlára kell befizetni, vagy átutalni!
CIB 10700079-66510675-51100005

A Magyar Síakadémia Egyesület oktatója, edzője szeretnék lenni.
Jelenleg a következő vizsgával, igazolással rendelkezem:
(FIS, Magyar Sí Szövetség, SMSZ, Professzionális Sí és Snowboard oktatók Kara Egyesület,
Testnevelési Egyetem, Osztrák Tartományi Alapvizsga –Anwarter, egyéb), amelyről a hivatalos
vizsgaeredményt tartalmazó dokumentum másolatát a tagfelvételi kérelem mellé csatolom.
Elfogadom, hogy a Magyar Síakadémia Egyesület oktatói közé történő felvételem nem
automatikus – csak vizsgához kötött- hanem az Oktatási Bizottság döntésének függvénye is.
(A jelentkezési lapot és a vizsga bizonyítványt kérjük elektronikus úton –scannelvevisszaküldeni a siakademia@gmail.com és a viktor@klausmann.hu címre!)

Kelt.:…………………………………………………………..

Kérelmező aláírása:…………………………………………..

Ajánlók: „két, nem elnökségi tag, egyesületi rendes tag, mint ajánló”:

1. Név:……………………………

2. Név:………………………….……

MSE tagsági kártya száma:……

MSE tagsági kártya száma:………..

Aláírás:………………………..

Aláírás:……………………………

