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A Delfin Sportegyesület az új Alapszabályát – a megváltozott jogszabályi környezet, a
sportegyesület demokratikus, önkormányzati elven történő biztosítása érdekében a Ptk. 2013.
évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint az egyesület
Közgyűlése az alábbiak szerint fogadta el.

II. A sportegyesület célja:
1) Az egyesület kizárólag a fenti célokkal közvetlenül összefüggő egyéb gazdasági
tevékenységet végezhet, ezen túlmenően gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a
fenti közhasznú alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az e
pontban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
2) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
3) Az egyesület a vezető tisztségviselőt, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
4) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és más politikai
szervezetektől független, azoktól támogatást nem kér, és nem is fogad el, illetve
részükre támogatást nem nyújt. Az egyesület országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, semmilyen
pártpolitikai tevékenységet nem folytat.
5) A Ptk 3:378.§-ban írt tartós cél folyamatos megvalósítása az alábbi területeken:
Elsődleges célja:
a) Mint közhasznú szervezet a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez, megfelelő anyagi, személyi és eszköz feltétellel rendelkezik.
b) Alaptevékenység az úszósporttal kapcsolatos mindennemű sporttevékenység a
sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése.
c) Az úszósport megismertetése, elsajátítása, minél szélesebb körben a gyermek-ifjúsági
és szabadidősport területén. Megismertetni a fiatalokkal a testedzés, az egészséges
életmód szépségét, hasznosságát, nagy hangsúlyt fektetve a helytelen életmód –
alkohol, drog, bűnözés- megelőzésére.
d) Az úszósporton keresztül az ifjúság, rendre, pontosságra, munkára, kitartásra,
fegyelemre való nevelése.
Másodlagos célja:
a) A sportolók hazai, nemzetközi versenyeken, bajnokságokon való részvétele,
versenyeztetése.
b) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fenntartása külföldi testvérvárosi sport
szervezetekkel.
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c) Az élsport, versenysport, utánpótlás, szabadidő sporthoz szükséges tárgyi, anyagi
személyi feltételek biztosítása.
d) Utánpótlás nevelés.
e) Versenybírók és úszásoktatók képzése.
f) Versenyzési engedély megszerzéséhez szakmai minimum vizsgák lebonyolítása.
g) Sporteszközök beszerzése, edzéslehetőség, tanfolyamon való részvétel biztosítása.
h) Élsport, versenysport, gyermek-ifjúsági és szabadidősport rendezvény szervezése,
lebonyolítása.
i) Belföldi és külföldi edzőtáborok szervezése, lebonyolítása.
j) Sportolók igazolásával, átigazolásával kapcsolatos feladatok ellátása.
k) Szabadidő hasznos eltöltésének szervezése edzés, tanfolyami időkön kívül.
Az egyesület fenti tevékenységét közhasznú tevékenységként végzi, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 15. pontjában
meghatározott sportügyek, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§-ban írt állami és
önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódóan.
Célok megvalósítása érdekében az egyesület jogosult:
a) Marketing, propaganda tevékenység folytatására.
b) Egyesületi folyóirat kiadására.

III.A sportegyesület tagsága:
1) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem is örökölhetők. A tag a tagsági jogait
személyesen gyakorolhatja. Az egyesületi tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő
kötelezettségek terhelik. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát
gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni.
2) Az egyesület tagja nem lehet az, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.
3) Az egyesületbe felvételüket kérhetik azok a 14. életévét betöltött magyar állampolgárok,
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgárok, továbbá jogi személyek, akik az egyesület
célkitűzéseit elfogadják és erről írásbeli nyilatkozatot tesznek. A tagfelvételt az Elnöktől
írásban kell kérni, melyről az Elnökség a soron következő elnökségi ülésen, de legkésőbb
90 napon belül döntést hoz. A tagjelölt felvételét elutasító Elnökségi döntés ellen
jogorvoslatnak helye nincs
4) A tagsági jogviszony, mind létesítését, mind pedig megszűnését tekintve a tag részéről
önkéntes.
5) A sportegyesület tagjairól nyilvántartást vezet. A Ptk. 3:5§ d) pontjában írtaknak
megfelelően az egyesületet létesítő személyek felsorolása az Alapszabály mellékletét
képezi. A mellékletben írt tagok változása nem igényli az alapszabály módosítását.
6) Kilépéssel szűnik meg azon tag tagsági viszonya, aki szóban, vagy írásban bejelenti az
Egyesület Elnökségnek a kilépési szándékát.
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7) Az egyesület általi felmondással szűnik meg a tagsági viszony, ha az alapszabály a
tagságot feltételhez köti, és tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek írásbeli felszólítás
ellenére sem. Ez esetben az egyesület tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel,
írásban felmondhatja. A tagsági jogviszony felmondásáról az Elnökség dönt.
8) Kizárással szűnik meg az Egyesület tagjának tagsága, ha a tag a jogszabályt, az egyesület
alapszabályát vagy az egyesület határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartásával megszegte. A kizárási eljárást az elnökség vagy legalább három tag
kezdeményezheti. Ennek alapján 45 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell
összehívni, arra az érintett tagot írásban külön meg kell hívni. A kizárásra okot adó
körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, a közgyűlés bizonyítást vesz fel, az
érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését
érdemben előadhassa. A kizárás tárgyában a közgyűlés szótöbbséggel határoz, melyet a
meghallgatással egy közgyűlésen kell meghozni. A tag kizárását kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről
való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag a kizárási
határozat ellen - a kézbesítéstől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A tag
kizárása kérdésében a Közgyűlés dönt.
9) Amennyiben a tag a tagdíját a meghatározott időpontig nem fizeti be, őt az egyesület
elnöke írásban felszólítja a fizetési kötelezettségének teljesítésére. Ha a tag felszólító
levél kézhezvételétől számított 8 napon belül nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét,
az Elnökség döntése alapján egyesület tagságából azonnali hatállyal törölhető. A tagot a
törlésről írásban kell értesíti.
10) A tagsági jogviszony megszűnésére egyebekben a Ptk. 3:68.§-ban írtak az irányadók.

IV.A sportegyesületi tagok jogai és kötelességei:
A) A sportegyesületi tag jogai:
a) Részt vesz az egyesület munkájában.
b) Részt vesz az egyesület rendezvényein.
c) Az egyesületen belüli sporttevékenység – élsport, versenysport, gyermek-ifjúsági és
szabadidősport – gyakorlása.
B) A sportegyesületi tag kötelességei:
a)
b)
c)
d)
e)

Az Alapszabályban foglaltak betartása.
A sportegyesület vezető szervei által hozott határozatok végrehajtása.
Tagsági díj-fizetés.
Az egyesület erkölcsi normáinak megfelelő magatartás.
Versenyre a legjobb tudás szerinti felkészülés és ott a lehető legjobb eredmény elérése.

V. A sportegyesület szervezete:
A) Közgyűlés
a) Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely valamennyi tagból áll.
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b) A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évenként ülésezik, az egyesület –
akadályoztatása esetén bármelyik az elnökség bármelyik tagja – elnöke hívja össze, a
napirendi pontok egyidejű közlésével oly módon, hogy a tag az esemény előtt 8 nappal
kézhez kapja a meghívót. Kötelező az ülés összehívása, ha
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
c) meghívónak tartalmaznia kell
- a jogi személy nevét és székhelyét;
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- az ülés napirendjét.
d) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.
e) Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen abban az esetben ismételten az eredeti
időponttól számítva 30 perce múlva a megjelentek számától függetlenül
megismételhető és határozatképes. A meghívóban ezt közölni kell. A
határozathozatalra a Ptk. 3:19.§ szabályai az irányadók.
f) Amennyiben a Közgyűlés évi egy kötelező ülését tartja, annak kötelező napirendje:
- Az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása.
- A pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló mérleg elfogadása
- Az Elnökség tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása.
- A közhasznúsági jelentés elfogadása.
- Egyéb javaslatok
g) Hatásköre:
- Az Alapszabály módosítása
- A számvitelről szóló törvény szerinti beszámoló, mérleg elfogadása
- Az éves pénzügyi és szakmai terv elfogadása
- A sportág fejlesztési koncepciójának elfogadása
- Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása
- A vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jog gyakorlása
- Az egyesületi tagdíj meghatározása
- Kitüntetések, elismerő címek alapítása és odaítélése.
h) Határozathozatal
- A közgyűlés levezető elnöke az esetileg megválasztott tag. Az ülés nyilvános. A
közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában szótöbbséggel hozza. A jelenlévő
tagok háromnegyedes többsége szükséges azonban
i. az egyesület feloszlásának kimondásához,
ii. az alapszabály módosításához,
iii. az egyesület céljainak módosításához.
- A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, melyből egyértelműen megállapítható a gyűlés
helye, időpontja, a napirend, a résztvevők neve, a döntések, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya. A közgyűlés döntéseit, határozatait az ülésekről
készült jegyzőkönyvekben, sorrendben és könnyen kikereshető módon kell
nyilvántartani Évszám/Sorszám/Kgy megjelöléssel és rendszerben. Gazdasági vagy
szakmai határozatok esetén Év/Hó/Nap-KGY/gazdasági vagy szakmai/sorszám. A
nyilvántartást az elnök vezeti
- A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak
bármelyike indítványozza és 1/3-a támogatja. A jegyzőkönyvet az egyesület Elnöke és
a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a Közgyűlésen részt vevő személy hitelesíti.
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B) Az Elnökség:
1) Az Elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult
szerv, a Közgyűlés kizárólagos hatásköreit kivéve. Az Elnökség az egyesület ügyintéző
szerve, szervezi, irányítja az egyesület munkáját, döntéseiért a Közgyűlés felé tartozik
felelősséggel. Az Elnökség három tagból áll 1 fő elnök és 2 fő elnökségi tag. Az
Elnökség tagjainak megbízása 5 évre szól. Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen
részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
2) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, mely tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési
támogatás felhasználást, szakmai munkáról szöveges beszámolót.
3) Az Elnökség a döntéseiről – az erre a célra rendszeresített nyilvántartó könyvben –
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az Elnökség döntéseinek
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha
lehetséges személyét.
4) Az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban, ajánlott levélben – illetve amennyiben azt
az érintett megadta – elektronikus levélben közli.
5) Az elnökség évente kétszer ülést tart határozatképes, ha mind három tag jelen van. Az
ülés nyilvános. Az ülést bármely elnökségi tag az ülést szóban, sürgős esetben rövid úton
(telefon, üzenet, stb.) hívhatja össze a tervezett napirend szóbeli ismertetésével legalább a
tervezett ülést megelőző 3 nappal. Amennyiben az elnökségi ülés összehívásának fenti
rendje nem kerül betartásra, elnökségi ülés csak akkor tartható, ha azon az elnökség
minden tagja jelen van és az ülés megtartását egyik tag sem ellenzi. Az elnökségi ülés a
tagok több mint felének jelenlétében határozatképes. Amennyiben az elnökségi ülés
határozatképtelen, megismételt ülést kell tartani, amely határozatképes, ha azon két
elnökségi tag jelen van, ebben az esetben döntés csak egyhangú határozat szükséges. Az
elnökség határozatait az elnökségi tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.
Az elnökségi ülésen rövid emlékeztető készül, melynek elkészítésére az V/A/h pontban
lefektetett szabályok az irányadók. Nem kell az elnökségi döntések meghozatalakor ülést
tartani és jegyzőkönyvet készíteni, ha a döntés a közgyűlés által beszámolási és
elszámolási kötelezettséggel hozott határozat végrehajtásáról született.
6) Az elnökség által az egyesületnek vagy harmadik személyeknek okozott kárért való
felelősségre a Ptk. 3:24.§ és a 3:86.§ (2) bekezdése az irányadó.
7) Összeférhetetlenségi szabályok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet és csak személyesen
járhat el.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya

7

e)
f)

g)

h)
i)

alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
Az elnökség tagja nem lehet párt, vagy más politikai szervezet vezető
tisztségviselője és képviselő jelöltje.
Nem lehet az elnökség tagja, aki
 az egyesület felügyelő bizottságának tagja vagy könyvvizsgálója (ha
működnek ilyenek),
 a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és
az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve,
 az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Az egyesület közhasznú fokozatára tekintettel
 a közgyűlés vagy az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 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 a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
 A közhasznú szervezet megszűnését 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
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot
szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
 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.
Az elnökség vagy annak tagjának megbízatása a Ptk. 3:25.§ (1)-(4)
bekezdéseiben írt esetekben szűnik meg.
Az elnökség feladatai
- A sportegyesületi tevékenység irányítása
- A Közgyűlés előkészítése.
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Az éves költségvetés kidolgozása, az éves versenynaptár
összeállítása, jóváhagyása.
- A sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a
testedzéshez szükséges feltételek megteremtése,
- A sportcsoportok irányítása,
- Fegyelmi bizottság létrehozása - szükség szerint.
- Nyilvántartás vezetése a Sportolókról.
- Sportolók ügyeinek - leigazolása, átigazolása, sportszerződés
megkötése, válogatottba kerülés - intézése a Magyar Úszó
Szövetségnél.
- A Sportolók versenyzési kártyáinak érvényesítése.
- A Sportolók időszakos, sportorvosi vizsgálat megtörténtének
ellenőrzése.
- A Magyar Úszó Szövetség versenyrendszerében való részvételhez
szükséges, dokumentumok és a MÚSZ évi tagsági díj befizetésének
biztosítása, a versenyszezon első versenyére.
j) Az egyesület első vezető tisztségviselői:
Véghelyiné Romvári Márta, Kelemen Gábor, Dánielné Róth Aranka
Zsuzsanna, Szeles Balázsné, Dániel Gábor
-

C) A Sportegyesületi Elnök:
1) Az Egyesület képviselete, az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés
hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala.
2) Az Alapszabály, és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és Elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
3) Az Egyesület képviselőjeként önálló aláírási jogkört gyakorol.
4) Az Egyesület bankszámlája feletti önálló rendelkezési jog gyakorlása.
5) Az Egyesület Közgyűlésének valamint az Elnökség üléseinek összehívása a tagság és
az egyesület szerveinek értesítése.
6) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, illetőleg a Közgyűlés
vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.
7) Aláírási joggal rendelkezik az Egyesület nevében, minden olyan kérdésben, amelyre
az Alapszabály, a Közgyűlési illetve Elnökségi határozatok feljogosítják.
8) Az Egyesület szakmai tevékenységének és gazdálkodásának irányítása, ellenőrzése,
illetőleg felügyelete.
9) Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása, utasításadás és
kapcsolattartás az Egyesülettel szerződéses jogviszonyban lévő személyekkel és
szervezetekkel.
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10) Az Elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét, meghatározott ügyekben, vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve az Elnökség más tagjára is átruházhatja. Ebben az
esetben az Elnökség megbízott tagja az Egyesületet önállóan képviseli.
11) Tagság nyilvántartása
12) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
13) A Magyar Úszó Szövetség Elnökével, Főtitkárával szoros munkakapcsolatot kiépítése.
D) Elnökségi tag
1) Rendszeresen és tevékenyen részt vesz az Egyesület életében, feladatainak
meghatározásában és megvalósításában, határozatok előkészítésében és
meghozatalában.
2) Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslatait, észrevételeit a vezetőség elé terjeszteni.
3) Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott vezetőségi határozatokért,
kivéve, ha ellenvéleményét írásban kifejtette, és azt kifejezetten fenntartotta.
4) A Közgyűlési és Elnökségi ülések előkészítése során, az Elnök akadályoztatása esetén
maga látja el ezen feladatokat.
5) Felelős az Egyesület szakmai munkájáért.
6) A Magyar Úszó Szövetség felnőtt és utánpótlás kapitánnyal szoros munkakapcsolat
van.

VI. A Sportegyesület jogképessége:
A Sportegyesület jogi személy, melyet a sportegyesület elnöke képvisel. E jogkör, esetenként
vagy az ügy meghatározott részére nézve átruházható más személyre.

VII. A sportegyesület anyagi forrása és gazdálkodása:
1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) Tagsági díj
b) Tanfolyami díj
c) Pályázatokon elnyert támogatási díj
d) Magán és jogi személyek támogatásai
e) Vállalkozási tevékenység nyeresége
f) Rendezvény és egyéb bevétel
g) Reklám tevékenység bevétel
h) Állami és társadalmi szervek támogatása
i) SZJA 1% bevétele
j) Egyéb bevétel
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3) A közgyűlés által megállapított tagdíj összege mindaddig nem változik, amíg arról a
közgyűlés külön határozattal nem dönt. A tagdíjat éves gyakorisággal kell megfizetni,
melynek esedékessége az évi rendes közgyűlés. A tagdíjfizetés elmulasztása esetén a
III/9. pontban írtak az irányadók.

VIII. Nyilvánosság, adatvédelem:
1) Az egyesület működése nyilvános. Az egyesület munkája és tevékenységének
megítélése során épít a nyilvánosság lehetőségeire és a társadalmi támogatók
kezdeményezéseire, javaslataira. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba bárki betekinthet az Elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület
székhelyén, munkaidőben 9 és 15 óra között, és azokról saját költségén másolatot
kérhet. A nyilvános iratokba történő betekintésre vonatkozó kérelmet telefon, telefax,
e-mail vagy levél útján kell beterjeszteni. Az Elnök a kérelmet a kézhezvételtől
számított 3 (három) munkanapon belül köteles teljesíteni. Az Elnök a kérelmekről és
az iratbetekintésről, valamint a kiadott másolatokról köteles nyilvántartást vezetni.
2) Az egyesület működésének és tevékenységének adatait, szolgáltatási igénybevételének
módját, beszámolóit az egyesület http://www.delfin-sportegyesulet-uszas.hu/
honlapján teszi közzé. Az egyesület működése nyilvános.
3) Az egyesület működése során különös figyelmet fordít a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok betartására. A tagok
személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak [Ptk. 3:67.§ (2) bekezdés]

IX. A Sportegyesület megszűnése:
Az egyesület a Ptk. 3:44.-3:46.§, a 3:48.§, valamint a 3:83.-3:84.§-ban írt esetekben szűnik
meg.
Székesfehérvár, 2014. október 28.
Dánielné Róth Aranka Zsuzsanna
SE Elnök
Z Á R A D É K:
A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosításainak hatályos
tartalmával. A jelen módosítással az Alapszabály átfogó módosítására került sor a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII törvény (Ptké.) 11.§ (1) bekezdésének továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75.§ (5) bekezdésében írt
előírásnak megfelelően a Közgyűlés 2014. október 28. napján meghozott döntéseivel összhangban

