A TRAMPOLIN SPORTEGYESÜLET
Alapszabálya
a 2015. február 4. napján kelt módosításokkal (dőlt betűvel) egységes szerkezetbe foglalva
A Sportegyesület tagjai, mint sporttevékenységet pártoló és támogató polgárok, a veszprémi és a
Veszprém környéki sportélet fejlesztése és előremozdítása érdekében szervezett együttműködésre
irányuló közhasznú tevékenységet folytató Sportegyesületet hoznak létre, alapvetően Veszprém városra
és a város környéki településekre kiterjedő működési területtel. A tagok által meghatározott célok
elérése érdekében a TRAMPOLIN SPORTEGYESÜLET alapszabályát a következőkben állapítja meg:
1. Általános rendelkezések
1.1. Az egyesület neve: TRAMPOLIN SPORTEGYESÜLET
1.2. Székhelye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 1., fszt. 4.
1.3. Az egyesület elnöke: Kovács Tamás
1.4. Az egyesület formája, jogállása: sportegyesület, közhasznú
1.5. Az egyesület működési területe: Veszprém város és a város környéki települések
1.6. Az egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, ill. egyéb
bevételeiből fedezi.
1.7.Az egyesület bélyegzője: kör alakú. Tartalmazza a „TRAMPOLIN SPORTEGYESÜLET” feliratot
továbbá az egyesület székhelye címét.
1.8. Az egyesület jelvénye (embléma):

2. Az egyesület célja és feladatai
2.1. A Sportegyesület önkormányzati elven működő polgári érdekvédelmi és érdekképviseleti civil
szervezet. Jogi személy. A Trampolin Sportegyesület civil szervezetként a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:64. §-a, valamint a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (a továbbiakban: Stv.) 16-17. § alapján jött létre és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(a továbbiakban: Ectv.) vonatkozó rendelkezései alapján közhasznú szervezet jogállású. A
Sportegyesület a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (1)
bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó fogadó szervezet.
2.2. A közhasznú Sportegyesület a céljainak megvalósítása érdekében a következő közhasznú
tevékenységeket folytatja az itt meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan az Stv. preambuluma és a
16. § (1) bekezdése értelmében. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló
sporttevékenység – a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével –, mint közhasznú tevékenység folytatása és támogatása. A
Sportegyesület közhasznú tevékenysége során közhasznú feladatok megvalósításáról gondoskodik. A
Sportegyesület közhasznú tevékenysége megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban: Ectv.)34. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A közfeladat teljesítését a sportról szóló
2004. évi I. törvény 49. §-a, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja írja elő
A Sportegyesület céljai:
a) az egészséges táplálkozás, illetve energia-egyensúly (táplálkozás és mozgás egyensúlya)
megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében, valamint a prevenció témakörében (drog,
alkohol, cigaretta) kidolgozott programok megvalósítása;
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b) sporttevékenységen keresztül oktatási és nevelési, valamint kulturális feladatok ellátása;
rendszeres testmozgást elősegítő, változatos szabadidős programok lebonyolítása a tagok és
más a sport, a sportegyesület iránt érdeklődők számára, a generációk együttműködésével, a
fenntarthatósági, esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével;
c) a Sportegyesület tagjainak társadalmi öntevékenysége, a közösségi élet kibontakoztatására
való nevelése.
d) a működés gazdasági feltételeinek javítása és közhasznú céljainak megvalósítása érdekében
(azokat nem veszélyeztetve) vállalkozási tevékenység folytatása a jogszabályok betartásával (a
TEÁOR Hirdetés 7440, Média, reklám 7312, egyéb sporttevékenység 9319, Sportegyesületi
tevékenység 9312, Testnevelési szolgáltatás 9313, Más egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység 9329 tevékenységi körökben).
Két kiemelt sportág – a floorball és a gumiasztal – tekintetében:
a) a rendszeres és magas szintű edzés biztosítása,
b) sporttanfolyamok, sport napközik szervezése és megvalósítása,
c) a fenti sportágak fejlődésének megteremtéséhez szükséges utánpótlás felkutatása, és
nevelésének elősegítése,
d) a médiumok segítségével a sportágak népszerűsítése,
e) a sportolók tanítása és nevelése, önfegyelmük, kitartásuk, bátorságuk, következetességük,
gyors helyzetfelismerésük és elhatározásuk, jó teljesítményre való törekvésük és tudásuk,
valamint egyéni teljesítményorientáltságuk és közösségi érzésük fejlesztése,
f) folyamatos, az életkornak és a játéktudásnak/felkészültségnek megfelelő hazai és
nemzetközi versenyeztetés biztosítása,
g) kapcsolattartás a diáksportkörökkel, valamint azok segítése, támogatása,
h) a tevékenységi körhöz kapcsolódó hazai és nemzetközi sportági, valamint kulturális,
turisztikai kapcsolatok kiépítése,
i) rendezvények, versenyek, bajnokságok szervezése, koordinálása.
Ezen közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi a Sportegyesület a közhasznú tevékenységét a közfeladat
teljesítését közvetlenül vagy közvetve elősegítve, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez, megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
A Sportegyesület működési elvei:
(1)A fenti célok elérése érdekében a Sportegyesület mindazokkal együttműködik, - az állami és
társadalmi szervezetek, egyesületek, vállalatok, magánszemélyek, illetve azok társulásai - akik a cél
elérése érdekében segítséget kívánnak nyújtani. A Sportegyesület a jogszabályok által meghatározott
keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat, pl. nemzetközi versenybíró-képzés. A Sportegyesület
céljai megvalósítása érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozói
tevékenységet, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során vagyonát nem osztja fel, azt az
alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
(2) A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület (szervezet) vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve
működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül. (Sport tv. 17.§ (1) b))2.3. A Sportegyesület
közhasznú tevékenységet végez, mert:
a) a Sportegyesület tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból;
b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
2.4. A Sportegyesület:
a) céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köt a hasonló tevékenységet
ellátó szervezetekkel;
b) évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.
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c) a Sportegyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók
prospektusai – a Sportegyesület székhelyén – bárki részére rendelkezésre állnak.
2.5 A Sportegyesült rögzíti, hogy a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbbiztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a tagokkal
megegyező módon a közhasznú szolgáltatásaiból.
a) A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden tárgyévet követő évben legkésőbb június 30áig nyilvánosan a szervezet honlapján megjeleníti.
b) A Sportegyesület céljai és feladatai az alábbi jogszabályokban meghatározott közhasznú
tevékenységeknek felelnek meg:
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§-a,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
15. pontja
3. Sportegyesületi tagság keletkezése
3.1. A Sportegyesület tagja minden olyan magyar állampolgár természetes személy, aki az alapszabály
célkitűzéseit, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozat aláírásával
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő együttműködésre,
közreműködésre, a tagdíj megfizetésére, felvételét kéri a Sportegyesületbe és az Elnökség határozattal
dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feltételek betartásával, szem előtt tartva
tevékenységét és célját.
3.2. A Sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes (magán-) vagy jogi
személy, aki adományaival segíti a Sportegyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.3. A tagfelvétel tárgyában hozott elutasító határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy
írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség általi tagfelvételt elutasító határozattal
szemben a közlést követő 15 napon belül írásban a Közgyűléshez lehet fellebbezni, a Közgyűlés általi
elutasító határozattal szemben az érintett tudomására jutásától számított 30 napon belül az illetékes
törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
4. Sportegyesületi tagság megszűnése
A Sportegyesületi tagság megszűnik:
a) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
b) a tag kilépésével,
c) a tagsági jogviszony Sportegyesület általi felmondásával,
d) a tag kizárásával,
e) a Sportegyesület jogutód nélküli megszűnésével.
5.
A tag tagsági jogviszonyát a Sportegyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.6.
6.1 Az Elnökség a Sportegyesület tagjai sorából törli azt a tagot aki a tagdíjfizetési kötelezettségének
önhibájából – 3 hónapig – az Elnökség által az átvételt igazolható módon írásban ismételt felszólítás
ellenére, a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem tesz eleget.
6.2. A törlés tárgyában hozott határozatot első fokon az Elnökség hozza meg. A határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást.
6.3. A törlés tárgyában tartott Elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben, vagy írásban az
átvételt igazolható módon kell érvényesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést
megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye.
6.4. A törlés tárgyában az Elnökségi ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett
értesítése szabályszerű volt és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem
mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő lefolytatását.
6.5. Az érintett védekezését a törlés tárgyában tartott Elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő.
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6.6. A törlés tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy
írásban az átvételt igazolható módon kell közölni. Az Elnökség általi törlő határozattal szemben a
közlést követő 15 napon belül írásban a Közgyűléshez lehet fellebbezni, a Közgyűlés általi törlő
határozattal szemben az érintett tudomására jutásától számított 30 napon belül az illetékes
törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
6.7. A törölt tag tagsági jogviszonya az Elnökség általi törlő határozat jogerőre emelkedésének
napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi kizáró határozatot
helyben hagyja – illetve törvényszéki jogorvoslat benyújtása esetén, ha a törvényszék a Közgyűlés
általi törlő határozatot helyben hagyja – a Közgyűlés általi határozathozatal napján szűnik meg.
7.
7.1. Az Elnökség titkos szavazás során egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a
Sportegyesületnek azt a tagját, aki
a) az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét,
b) a Sportegyesület munkájában huzamosabb ideig neki felróható okból nem vesz részt,
c) akinek tevékenysége erkölcsileg, vagy jogilag súlyosan sért más tagokat, vagy egyébként a
Sportegyesületen belül kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít.
7.2. A kizárási eljárásban első fokon az Elnökség jár el, másodfokon pedig a Közgyűlés.
7.3. A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az annak alapjául szolgáló okról való
tudomásszerzést követő 30 napon belül, az eljárást az Elnökségnél lehet kezdeményezni.
7.4. A kizárás tárgyában hozott Elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben, vagy írásban az
átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8
nappal korábban kézhez vegye.
7.5. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett
értesítése szabályszerű volt és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem
mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő lefolytatását.
7.6. Az érintett védekezését a kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő.
7.7. A kizárás tárgyában hozott határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást.
7.8. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy
írásban az átvételt igazolható módon kell közölni.
7.9. Az Elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül
írásban fellebbezhet a Közgyűléshez, a Közgyűlés általa hozott kizáró határozattal szemben, a
határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül az illetékes törvényszékhez fordulhat
jogorvoslatért törvénysértés esetén.
7.10. A kizárt tag tagsági viszonya az Elnökség által meghozott kizáró határozat jogerőre
emelkedésének napján vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi kizáró
határozatot helyben hagyja, illetve a törvényszéki jogorvoslat benyújtása esetén, ha a törvényszék a
közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja, a Közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján
szűnik meg.
7.11. Ezen rendelkezések a pártoló tagokra is vonatkoznak.
8. A tagok jogai és kötelezettségei
8.1. A Sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a
Sportegyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában.
A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag
megválasztható.
A tag:
a) a Közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és szavazati joggal
rendelkezik,
b) részt vehet a Sportegyesület tevékenységében, rendezvényein,
c) bármely tisztségre megválasztható,
d) a Sportegyesületből az indok megjelölése nélkül kiléphet.
8.2. A pártoló tag:használhatja a Sportegyesület tulajdonát képező és bérelt létesítményeket,
eszközöket.
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8.3.A jogi személy pártoló tag: a Sportegyesülettel kötött megállapodás alapján használhatja a
Sportegyesület tulajdonát képező és bérelt létesítményeket, eszközöket. Jogi személy pártoló tagként a
gazdálkodó vagy egyéb szervezet dolgozóinak gyermekei részt vehetnek a Sportegyesület eseményein,
rendezvényein.
9.
9.1. A Sportegyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a
közgyűlés által meghatározott konkrét feladatok és programok végrehajtása során.
A tag köteles:
a) betartani a Sportegyesület alapszabályát, a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait,
b) legjobb tudása szerint, tevékenyen és folyamatosan részt venni a Sportegyesület munkájában,
ennek keretében rendszeres sporttevékenységet folytatni,
c) betartani a doppingszabályokat,
d) tagdíjat fizetni,
e) az alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat, a Közgyűlés, az Elnökség és a
Sportegyesületi tisztségviselők törvényes rendelkezéseit betartani, azoknak megfelelően
eljárni,
f) a Sportegyesület szervezeti életében, az egyesületi vagyon védelmében és gyarapításában részt
venni.
9.2. A pártoló tag kötelességei:
a) az alapszabály, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat betartása,
b) a Sportegyesület céljainak, célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi és természetbeni támogatása
(jogi személy pártoló tag esetén külön megállapodásban vállaltak szerint),
c) a Sportegyesület jó hírnevének képviselete.
9.3. A Sportegyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a
Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A SPORTEGYESÜLET SZERVEI: Közgyűlés és tisztségviselők
10. A Közgyűlés
10.1. A Sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely a
Sportegyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség meghívó küldésével
vagy közzétételével hívja össze.
10.2. A Közgyűlésre minden tagot a napirend, a Közgyűlés pontos helye és ideje közlésével írásos
meghívóval kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább nyolc
nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell
tartani, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők
bármelyike azt szükségesnek tartja, avagy ha azt a bíróság elrendeli.
10.3. A meghívónak tartalmaznia kell
a) a Sportegyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét olyan részletességgel feltüntetve, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
10.4. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést akkor lehet megtartani, ha a
Közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés
megtartásához.
10.5. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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10.6. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele + 1 fő (tag) jelen van. Ennek értelmében a
Közgyűlés határozatképességének megállapításához minimálisan a tagok 50%-a + 1 fő (tag) jelenléte
szükséges. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt –
Közgyűlés időpontját követően, az eredeti napirenden szereplő ügyekben 1 órán belüli időpontra kell
összehívni. A tagokat az eredeti közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell a megismételt Közgyűlés
időpontjáról, változatlan napirendjéről és a határozatképességre vonatkozó szabályokról. A Közgyűlés
ülései nyilvánosak.
10.7. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. A Közgyűlés a tagot titkos szavazással zárhatja ki, és a tisztségviselőket (vezetőket)
titkos szavazással választja meg. A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással kerül sor.
10.8. A Sportegyesület elnöke a Közgyűléssel kapcsolatos feladatkörében:
a) vezeti a Közgyűlést és az Elnökségi üléseket; ellátja az adminisztratív feladatokat gondoskodik a
jegyzőkönyv vezetéséről; biztosítja a jelenléti ív rendelkezésre állását, tisztségviselők választáshoz
szükséges szavazólapokat.
b) a Sportegyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, az Alapszabály szerinti
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól, beszámolóiról, valamint a vezető szervek
határozatairól az érintetteket, a nyilvánosságot a Sportegyesület honlapján történő közzététellel
tájékoztatja.
10.9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Sportegyesületnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített
éves beszámolójának – ezen belül az Elnökség egyesületi vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének, valamint az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámolójának –
elfogadása,
b) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
c) az alapszabály elfogadása és módosítása,
d) az éves költségvetés elfogadása,
e) a Sportegyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg megszűnésének és
szétválásának elhatározása,
f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Sportegyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
j) végelszámoló kijelölése.
10.10. Jelen alapszabály felhatalmazása alapján megalkotja azon részletes belső (szervezeti és
működési, és egyéb) szabályzatait melyek rendelkeznek
a) olyan nyilvántartás (határozatok könyve) vezetéséről, amelyből a Közgyűlés és az Elnökség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(lehetőség szerint személye) megállapítható,
b) a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról, a határozatok jogorvoslati lehetőségeiről,
c) a Sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
valamint,
d) a Sportegyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
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10.11. Az alapszabály elfogadásához, módosításához, a Sportegyesület érdekképviseleti szervhez,
szövetséghez csatlakozásához, az Elnökség tagja(i) visszahívásához és a Sportegyesület feloszlásának
(egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelenlévő tagok összessége háromnegyedének szavazata
szükséges. A Sportegyesület céljának módosításához és a Sportegyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ugyancsak háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
10.12. A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és
két (a Közgyűlésen résztvevő) tag hitelesít. A Közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott
határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést, a
jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.
11. Az Elnökség
11.1. A Sportegyesület képviselő szervei:
A Sportegyesület képviseletét a Közgyűlés által – a Sportegyesület tagjai közül – 2 (kettő) éves
időtartamra választott 3 (három) főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség a Sportegyesület végrehajtó
és ügyintéző (ügyvezető) szerve, amely gondoskodik a Sportegyesület operatív vezetéséről, a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, az alapszabályban meghatározott célkitűzések szellemében.
Az Elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
11.2. A három főből álló Elnökség tagjai, a közgyűlés által megválasztott
a) (egy fő) Elnök,
b) (egy fő) Ügyvezető, továbbá
c) (egy fő) elnökségi tag.
11.3. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók.
11.4. Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség:
a) döntéseket hoz a Sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben,
b) irányítja a Sportegyesület tevékenységét,
c) ellátja a Sportegyesület képviseletét,
d) gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
e) dönt tagok felvételéről, törléséről, vezeti a tagnyilvántartást,
f) elkészíti a Sportegyesület pénzügyi terveit,
g) gazdálkodik a Sportegyesület vagyonával,
h) megőrzi a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratokat,
i) dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe.
Az Elnökség ülései nyilvánosak. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség
köteles beszámolni.
11.5. Az Elnökség jogosult a Sportegyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok
vállalásáról – a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.
11.6. Az Elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza.
11.7. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet aláír az Elnökség jelenlévő minden
tagja.
12. A Felügyelő Bizottság
12.1. A Sportegyesület gazdálkodását a Közgyűlés által – a Sportegyesület tagjai közül – 2 (kettő) éves
időtartamra választott 3 (három) főből álló Felügyelő Bizottság felügyeli és ellenőrzi. A Felügyelő
Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.
12.2. A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és
az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
12.3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Sportegyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a Sportegyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a Sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
12.4. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Elnökséget) tájékoztatni,
ha arról szerez tudomást, hogy
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a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését
teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
12.5. A Felügyelő Bizottság tagja csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, a Sportegyesület alkalmazásában nem áll.
A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és a Közgyűlés által bármikor visszahívhatók. A
Felügyelő Bizottság tagjai sorából Elnököt (szükség esetén elnökhelyettest) választ. A Felügyelő
Bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek
hozzátartozója a Sportegyesület vezető tisztségviselője.
12.6. A Felügyelő Bizottság tagja a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
A Felügyelő Bizottság tagjai a Sportegyesület Elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
12.7. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az
Elnök részére írásban küldi meg.
12.8. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, ügyrendjét maga határozza meg, amelyet a Közgyűlés
hagy jóvá.
12.9. A Felügyelő Bizottság csak mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. A Felügyelő
Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
12.10. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá
csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Sportegyesület elnöke a Felügyelő Bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
12.11. Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a Közgyűlést.
12.12. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről, feladatai teljesítéséről, ill. az ennek során tett
megállapításairól, észrevételeiről éveként egy alkalommal köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
12.13. Törvénysértés, avagy egyéb szabálysértés észlelése esetén erről azonnal köteles értesíteni az
Elnökséget, és javaslatot tenni felé a rendkívüli Közgyűlés összehívására.
12.14. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet aláír a Felügyelő Bizottság
jelenlévő minden tagja.
13. A Sportegyesület képviselete
A Sportegyesület képviseletére – bíróság, hatóság stb. előtt – az Elnök önállóan jogosult. E jogkörét
esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, írásban más személyre átruházhatja.
A Sportegyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnökség három tagja közül legalább
kettőnek az aláírása szükséges.
14. A Sportegyesület bevételei, vagyona, gazdálkodása
14.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés, illetőleg a
Sportegyesület minden egyéb bevételei és bármely a Sportegyesület által szerzett, vagy reá átruházott
vagyon (vagyontárgy) a Sportegyesület vagyonát képezi. A Sportegyesület vagyona oszthatatlan. Az
egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a Sportegyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg.
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14.2. A Sportegyesület alapvetően a tagok és a pártoló tagok által befizetett tagdíjakból a tagok és a
pártoló tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel,
továbbá egyéb bevételével (pl. állami, társadalmi és egyéb szervek anyagi támogatása, rendezvények,
sportnapközik bevétele, vállalkozói tevékenységből származó bevétel, egyéb adományok stb.) és
vagyonával gazdálkodik. A Sportegyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A
Sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott tevékenységére kell fordítania.
14.3. A Sportegyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
14.4. A Sportegyesület bevételei és költségei tehát:
Bevételek:
a) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára
vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
e) a tagdíj;
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
Költségek:
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
14.5. A Sportegyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
14.6. A Sportegyesület – céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében –
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
14.7. A tagsági díjakat a Sportegyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint a
Sportegyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
14.8. A Sportegyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre vonatkozó pénzügyi és egyéb
előírásokban, szabályzatokban meghatározottak szerint gazdálkodik. A Sportegyesület tartozásaiért
saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. A tagok, pártoló
tagok és egyéb támogatók tehát saját vagyonukkal a Sportegyesület tartozásaiért nem felelnek.
15. Az egyesület megszűnése
15.1. Jogutódlással történő megszűnés: A Sportegyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak
egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
15.2. Jogutód nélküli megszűnés: A Sportegyesület jogutód nélkül szűnik meg az általános eseteken túl
ha
a) a Sportegyesület megvalósította célját vagy a Sportegyesület céljainak megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) a Sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
15.3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:
a) A Sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, a Sportegyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
b) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési jog a Sportegyesület törlésével száll át az új jogosultra.
16. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
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16.1. A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben a Sportegyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül – a Sportegyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag
vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó Sportegyesületi vagyont át kellett
volna adni, vagy ha lett volna vagyon át kellett volna adni.
16.2. Ha a Sportegyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek a Sportegyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Sportegyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
17. Közhasznúsági melléklet, mérleg, vagyonkimutatás
17.1. A Sportegyesület köteles az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet az Ectv. 29. § -ában
foglalt tartalommal készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
17.2. A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
17.3. A Sportegyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök a Sportegyesület
gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
18. Az egyesület kiadásai
18.1. A Sportegyesület kiadásai tehát különösen:
a) bérjellegű kiadások és közterhei,
b) felkészüléssel és működéssel kapcsolatos kiadások,
c) sporteszközök, sportruházat és egyéb eszközök,
d) állóeszközök beszerzésére fordított összegek, beruházások költségei,
e) vállalkozói tevékenység kiadásai.
18.2. A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást
a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére
fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket
tarthat, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
18.3. A Sportegyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A
Sportegyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Sportegyesület írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető. A Sportegyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti,
ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
19. Összeférhetetlenségi szabályok
19.1. A Sportegyesület vezető tisztségviselőivel szembeni követelményeket és kizáró okokat a Ptk. 3:22.
§-a, valamint az Ectv. 38-39. §-ai határozzák meg.
19.2. A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet Közgyűlése és Elnöksége határozathozatalában nem
vehet részt az a személy,
a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
mentesük, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt (nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület tagjának, a tagsági jogviszony napján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás);
b) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
d) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató Sportegyesület
vezető tisztségviselője nem lehet.
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e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
19.3. Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, akire az Ectv. 39. §-ban foglalt rendelkezések fennállnak.
19.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy
a) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták;
b) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá
c) aki vagy akinek hozzátartozója a Sportegyesület vezető tisztségviselője;
d) aki az Elnökség, mint vezető szerv elnöke vagy tagja,
e) aki a Sportegyesülettel, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
f) aki a Sportegyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatást –, illetve
19.5. Közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt –
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
19.6. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
19.7. A Sportegyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a szervezetnél a
Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
19.8. Nem lehet könyvvizsgáló a Sportegyesület alapítója, illetve tagja. Nem választható
könyvvizsgálóvá a Sportegyesület vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezek
közeli hozzátartozója, továbbá a Sportegyesület munkavállalója e minőségének megszűnésétől
számított három évig.
19.9. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára
(részvényesére), vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.
19.10. A könyvvizsgálatért felelős személy a Sportegyesület részére más megbízás alapján munkát
nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a feladatait. Külön törvény a könyvvizsgálóval
szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat.
20. Az egyesület megszűnése
Megszűnik a Sportegyesület, ha:
a) a tagok kimondják a megszűnését,
b) más társadalmi szervezettel egyesül,
c) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja,
d) ha a Sportegyesület tagjainak száma tartósan 10 fő alá csökken.
21. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok
21.1. A vezető tisztségviselők a Sportegyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, a Sportegyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.
A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes
megszegésével a Sportegyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
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21.2. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
21.3. A vezető tisztségviselő a Közgyűlés által bármikor visszahívható (minősített, azaz kétharmados
többség szükséges hozzá), ha
a) az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét,
b) feladata ellátásában 3 hónapot meghaladóan akadályoztatva van,
c) tevékenysége erkölcsileg, vagy jogilag súlyosan sért más tagokat, vagy egyébként a
Sportegyesületen belül kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít.
21.4. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Sportegyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik napon
válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt
megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
21.5. A vezető tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja
el – a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.
22.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Ptk. vonatkozó szabályai, másrészt az Ectv.,
a Stv., a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, továbbá a később
meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.
23.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Sportegyesület 2015. február 4. napján megtartott
ülésén – a mellékelt jegyzőkönyv alapján – elfogadott szöveget tartalmazza.
Kelt: Veszprém, 2015. február 4.
Készítette:

Képviselő:

Trampolin SE
8200 Veszprém, Nyerges u. 1., fszt. 4.

Kovács Tamás
8400 Ajka, Avar utca 49.

Záradék:
Alulírott Kovács Tamás igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Kovács Tamás
8400 Ajka, Avar utca 49.
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