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A SkyCU Légimentő és Légi Betegszállító Egyesület 

közgyűlési meghívója 

az Egyesület 2021. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére 

 

A SkyCU légimentő és légi betegszállító egyesület (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.; 
nyilvántartási szám: 01-02-0017631; „SkyCU” vagy „Egyesület”) Elnöksége ezúton tájékoztatja a tisztelt 
tagokat, hogy az Egyesület a 2021. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) 2022. 
május 27. napján 9.30 órai kezdettel videóhívás útján tartja. 

A Közgyűlés megtartására az Egyesület Alapszabályának 11.15 pontja alapján, tagok, illetve 
képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése nélkül videóhívás útján kerül sor.  

A videóhívás lebonyolítására az Alapszabály 11.16 pontja alapján Microsoft Teams applikáción keresztül 
kerül sor. 

A videóhívás linkjét a közgyűlés előtt e-mailben, illetve naptármeghívóként továbbítani fogjuk a 
tagok részére. 

 

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy 
a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés videóhívás útján, változatlan napirendi 
pontokkal kerül megtartásra 2022. május 27. napján 10.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség 
miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés 
részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

A Közgyűlés napirendje: 

1. Az Elnökség jelentése az Egyesület 2021. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, 
valamint az Egyesület vagyoni helyzetéről. 

2. Döntés az Egyesület éves beszámolójának elfogadásáról. 

Az Egyesület Alapszabályának 8.1 pontja alapján a Közgyűlésen a közgyűlésen részt venni, szavazati 
jogot gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 
észrevételeket tenni kizárólag az Egyesület Rendes tagjai jogosultak.  

Az Egyesület Pártoló tagjai a Közgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vehetnek részt az 
Alapszabály 8.2 pont (c) bekezdése alapján. 

Az Egyesület Rendes tagjai személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek 
részt és szavazhatnak a Közgyűlésen és gyakorolhatják a szavazati jogukat. A képviseletre szóló 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a 
Közgyűlést megelőző napig az Egyesület elnökéhez eljuttatni. A képviseleti meghatalmazás 
érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 
12 (tizenkettő) hónapra szólhat. 

A Közgyűlésen megjelent tagokról a jegyzőkönyvvezető jelenléti ívet készít. 

Az Egyesület Alapszabályának 8.3. pontja alapján minden szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal 
rendelkezik. 

Az Egyesület Rendes tagjai – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslat 
előterjesztésével – írásban kérhetik az Elnökségtől, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés 
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napirendjére, vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos 
határozattervezetet indítványozhatnak. A Rendes tagok e jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló 
hirdetmény megjelenésétől számított 3 (három) napon belül gyakorolhatják. Az Elnökség a napirend 
kiegészítésének tárgyában 2 (kettő) napon belül dönt és a kiegészített napirendről, a tagok által 
előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A 
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 

Az éves beszámolók tervezete, és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és 
határozati javaslatok a mai naptól kezdődően megtekinthetőek munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között 
az Egyesület 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6. alatti székhelyén, valamint a skycu.org honlapon.  

Budapest, 2022. május 12. 

 

 

SkyCU Egyesület 
Dr. Túri Péter elnök sk 


