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BUDAORSI BRIDZS KLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Alulírott Alapítók a sportról sző|ő 2004. évi I. törvény' és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20II. évi
CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a Polgári Ttirvénykönywről szőIő 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel, 2013.04. 08.án létrehozták a BUDAORSI BRIDZS
KLUB Sportegyesületet. A Sportegyesület a|apszabá|yát a Törvényszék befogadta.

A BUDAORSI BRIDZS KLUB Sportegyesület a 2013. 04. 08..án létesített és a Törvényszék
által befogadott alapszabéúyát a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvénynek
megfelelően módosította' és kiizgyűlése a módosításokkal egységes szerkezetben az
alábbi alapszabályt fogadta el.

(1). Az Egyesület neve:

(2). Az Egyesület rövid neve:

1.S.
A Sportegyesület adatai

BUDAORSI BRIDZS KLUB Sportegyesület

BUBIKLUB, vagy BBKS

(3). Az Egyesület székhelye: 2040 BUDAORS, Farkasréti iú99'

(4). Az Egyesület működési területe: MAGYARORSZÁG

2.S.
A Sportegyesület célja és feladatai

(1). Az Eevesület célia:

A bridzs az egyik legnemesebb szellemi sport. A bridzs egy olyan komplex
kértyajáték. amely fejleszti a logikai, a kombinativ, az absztrakciós és a kommunikációs
készséget, a memóriát, és mint á|ta|ában a sportok a küzdeni tudást, a céltudatosságot, az
állóképességet, az önfegyelmet. A bridzs egy olyan szőrakoztató tarsasjáték, amely
közösséget épit, azt összetada, fejleszti a szellemi erőt' és folyamatosan kondicioná|ja.

Az Egyesület célja a bridzs szellemi értékéből fakadóan a bridzs sportéletének
fejlesáése, támogatása, utánpótlás-nevelés, versenyek szervezése. E cél érdekében
sporttáborokat, oktató tréningeket, szellemi és játékos sportokat, és különösen bridzset
népszeriísítő rendezvényeket szeÍyez, melynek a|apja a rendszeres klubélet.

A bridzs sport széleskörű megismertetése' illetve a bridzs iranti érdeklődés felkeltése
korosztályra való tekintet nélkül.
Az amatőr és profi versenyzés anyagi és erkölcsi támogatása, foltételeinek
megteremtese.

c) A Sportegyesület tagjai részére az oktatás, a versenyzésre való felkészítés, a
versenyeztetés' a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségek biztosítása.

d) Hazai és külfloldi versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel támogatása.
e) Egészséges, közösségi szellem megteremtése' a bridzs sportegyesületek klubéleti

hagyományainak fo lytatása.

a)

b)
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A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása.
A tagok hasznos és kreatív időtöltésének biztosítasa' a (kallódó) fiatalok' közösségre
vágyó felnottek bevonása a bridzséletbe, és egyéb olyan aktív tevékenységekbe
(kulturális-szabadidős programokba), amivel testi-szellemi fejlodésük a társadalom
számána hasznos irányba terelhető.

(2). Az Eevesület feladatai:

a) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében egytittműködik minden állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezefrel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

b) Az Egyesület céljai megvalósításéltoz szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabá|y e|őírásal szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folyathat' gazdaságitársaságot és alapítványthozhatlétre, ilyenbe tagként beléphet.

c) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeáetve végez, gazdá|kodása során elért eredményét nem osztja
fe|, azt az a|apszabályban meghatérozott tevékenységére fordítja.

d) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat' szewezete
fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

e) Az Egyesület működése nyilvános' szolgáltatásait barki megkötés nélkül

f)
s)

pártoktól

igénybe
veheti.

0 Az Egyesület múködésének, szo|gá|tatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az
interneten való közzététe| útján biaosítja. Az Egyesület honlapja a
www.bubiklub.hu címen érhető el.

3.$.
A Sportegyesület tagsága

(1). A Sportegyesület tagja |ehet az a természetes személy, jogi személyiségű szewezet, vagy
jogi személyiséggel nem rende|kezó szervezet, aki a belépési nyilatkozatban kijelenti,
hogy elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és az abban foglalt sportegyesületi célokat,
vá|Ia|ja, hogy határidőben megfizeti a tagdijat, valamint magáta nézve kötelezőnek
fogadja eI az Egyesület kialakult szokásait. A jelentkező tag felvételéről - írásbeli
felvételi kérelme alapján _ az Egyesület Elnöksége dönt.

(2).A Sportegyesület pártolő tagsa lehet minden olyan természetes személy, jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület A|apszabáIyát
elfogadja. Az Egyesület.tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A
Pártoló Tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető
tisztségviselővé nem választhatő. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok
szerint történik.

(3).A Sportegyesület Elnöksége köteles a sportegyesületi tagokról naprakész nyilvántartást
vezetni.

(4). A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
(5). A tagsági viszony megszűnik:

atagha|á|ával,
a tag kilépésével,
atagkizárásával'
az Egyesület megszűnésével,
a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével.

(6). Kilépósi szándékát a tag, írásban köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az
Elnökség részére történt bejelentésse| egyező időpontban hatályos.
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(7). Egy tag kizérásénak szabá|yai:
a) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel kizarhatja az egyesület tag|ai

kozül azt a tagot, aki a jelen alapszabáIy rendelkezéseit, vagy a közgyűlés
hatfuozatát súlyosan megszegi' vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárhatő a tag akkor is, ha két hónapon keresztül elmarad a tagdij
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmu|asztása miatt a tag csak akkor
zérhatő ki, ha a legalább két hónapos mulasáás elteltét követően az Elnökség,
írásban - igazo|ható módon, póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre

való utalással, azaz a kizérásra történő figyelmeztetéssel felszólította a

tagdijhátralék teljesítésére' amely felszólítás a póthatáridőn beliil is eredménytelen
maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az

elnökség folytatja le.
A kizárási eljarásban a tagot az elnökség ülésére - igazo|ható módon - meg kell

hívni, azza| a figyelmeztetéssel, hogy a szabá|yszení meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadáIyozza. Az

ülésen biaosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag

képviselővel is képvi seltetheti magát.
A tag kizátását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell

ellátni; az indokolásnak tarta|maznia kell a kizánás alapjául szolgáló tényeket és

bizonyítékokat' továbbá a j o gorvo slati lehető sé gről való táj ékoztatást.
Az elnökség a kizárásról szóló hatérozatot a tagkizérási eljárás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon kÓz|i az
érintett taggal.
AkizarÍ'tag akizÍrást kimondó elsőfokú elnökségi hatétrozat ellen' a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés beérkezését követóen az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb
30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés
nyi|t szavazással, egyszeru szótöbbséggel dont. A közgyűlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti, és 8 napon beltil írásban, igazo|ható módon is

kozli az érintett tassal.

4.S
Tagsági jogok és kiitelezettségek

(1). A Sportegyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárő|ag személyesen
gyakorolhatják, meghatalmazotti képviseletnek helye nincs. Jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkezo szewezeti tagok jogaikat csak képviseloik útján
gyakorolják.

(2). Amennyiben a jelen Alapszabá|y eltérően nem rendelkezik' a Sportegyesület valamennyi
tagj a egyenlő j ogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

(3). A Sportegyesület tagdíját és a pártoló tagsági támogatás legkisebb összegét az Elnökség
javaslatára a Közgytílés állapítja meg.

(4). Az Sportegyesület rendes tagjának jogai és kötelességei:

a) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében résá venni.
b) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
c) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, szavazati joggal

rendelkezik, a Közgyűlés határozataínak meghozatalában, észrevételeket,
javaslatokat tehet' véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

b)

c)

d)

e)

.I)

s)
h)
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d) ajánlásokat tehet az Egyestiletet érintő kérdések megIárgyalására;
e) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon

belül köteles választ adni;
D a természetes személyiségű tag vá|aszthat, illetve váIaszthatő az Egyesület :úgyintéző

és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
g) a nem természetes személyiségű tagok pedig törvényes képviselőik útjan adhatjak le

szavazatukat;
h) indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
i) betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
j) a Sportegyesület szervei á|ta| hozott jog-vagy alapszabá|ysértő határozat ellen pert

indíthat a Ptk. 62. $ (6) bekezdése szerint;
k) a tagok legalább egytizede az ok és cél megjelölésével rendkívtili Közgyűlés és

rendkívüli elnöksé gi ülés ö sszeh ív ását kezdemény ezheti.
l) A tag köteles a Sportegyesület Alapszabályát betartani' és a Sportegyesület célját és

szellemiségét' értékrendjét tiszteletben tartani, valamint a Közgyűlés által évente
meghatarozott mértékű tagdíjat hatríridőben megfizetni. Az éves tagdíj bef,rzetése egy
összegben esedékes a tag belépésével egyidejűleg, illetve folyamatos tagsági viszony
esetén minden év január 31. napjáig.

m) A tagok - a tagdíj megÍizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkalnem
felelnek.

(5). A Sporteg}zesület pártoló tagianak jogai és kötelességei:

a) A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen;
b) Igénybe veheti a Sportegyesület szo|gá|tatásait;
c) A pártoló tag tisztségre nem vá|aszthatő;
d) A pártoló tagnak szavazatijoga nincsen, de tagdíjfizetési kötelezettsége sem ál1 fenn;
e) A pártoló tag köteles megfizetni az á|ta|a vállalt vagyoni hozzájáru|ást, melynek

1 e gki s e bb ö s s ze gét a Kö zgy íi|é s határ o zza me g;
0 Egyebekbenjogai és kötelezettségei a rendes tagokéval megegyeznek azza|, hogy a

pártoló tag nem köteles betartani az Egyesület szerveinek határozatait és e
határozatok ellen csak érintettsége esetén indíthat pert.

s.s.
A Sportegyesület szew ezete

( 1 ). A Sportegyesület vezető iisztségviselőire vonatkozó szabályok:
a) Yezető tisáségvise|ő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető
tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személy, aki avezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

b) Avezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisáségvise|ő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés btintetésre ítéltek, amíg a büntetett előé|ethez fuződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

d) Nem lehet vezetó tisáségvise|ő az, akit e foglalkozástóljogerősen eltiltottak.
e) Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az e|t|Itás hatá|ya a|att

az itéIetben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy' vezető tisztségviselője
nem lehet.

f) Az eltiltást kimondó hatánozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségvise|ő az, akit eltiltottak avezeto tisztségviselői tevékenységtől.
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(2). A Sportegyesület vezető szervének határozathozata|ában nem vehet részt az a személy,
aki, vagy akinek közeli hozzátartozoja, é|etténsa (a továbbiakban együtt: hozzátartoző) a
határozat a|apján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minosül
előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a barki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület á|ta| tagJé.r:rak, a
tagsági jogviszony a|apján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A hatétr ozat meghozatalakor nem szav azhat az,

a) akit a határozat kotelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatározaÍ. szerint szerződéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat a|apján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja

vagy a|apítőja;
e) aki a döntésben érdekelt más szewezettel többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áI|; vagy
fl aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(3). A Sportegyesület testületei:

o KözgÉlés,
o Elnökség,
. Felügyelő Bizottság.

(4). A Sportegyesület testületeinek vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy
köteles a Sportegyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más szervezetné| is betölt.

6.S
Közgyűlés

(1) A Közgyűlés a Sportegyesület legfobb szerye' amelyet a tagok összessége alkot.
(2) A KözgyiléskizárőIagos feladata és hatásköre:

a Sportegyesület megalakulásának kimondása;
az A|apszabály elfogadása és módosítása;
az e gye sül et me g szűné s ének' e gye s ü1é s ének é s szétv á|ás ának e|határ o zás a;
az Elnokség tagjainak és az Elnök megválasztása;
az Elnökség tagjainak és az E,lnök visszahívása;
az éves költségvetés elfogadása, az Elnökség javaslata a|apján a tagdij és pártoló
tagság minimáli s vagyoni hozzáj áru|ás mértékének me gállapítása;
az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
az Elnokség éves beszámolójának elfogadása a Sportegyesület éves működéséről;
a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített e|óző éves pénzügyi terv
telj esítéséről szóló számviteli beszámoló j óváhagyása.

j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a yezető

tisáségviselő az egyesülettel munkaviszonyban ál1;
k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,

v ezető ti sásé gvi s e l őj éve l vagy ezek hozzátartozój ával köt ;

a)
b)
c)
d)
e)

fl

s)

h)
i)
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(r,/
(4)
(s)

t) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és avezető tisáségviselők elleni krírtérítési
igények érvényesítéséről való döntés;

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabá|y a hatáskörébe
utal, így különösen, amit a Ptk.3:14. $-a hatáskörébe utal.

A Közgyrilés évente legalább egyszer ülésezik.
A Közgyűlés ci sszehív ása az elnökség feladata.
A közgyű|ést az elnökség legalább 15 nappal az i|és időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazo|hatő
módon. Írásbeli igazo|hatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajanlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény).
A ktizgy.tilési meghívo tarta|mazza az egyestilet nevét, székhelyét, akozgyu|és helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan rész\etezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassak. A meghívónak tarta|maznia kell továbbá a közgyűlés
hatfuozatképtelensége esetére a megismételt közgyrilés helyszínét és időpontját, és az
arra történő felhívást, hogy a megismételt köZgÉ|és az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek számara tekintet nélkül hatfuozatképes lesz.
A kozgyűlési meghívőt az egyesület székhelyén és honlapjan nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy kozzétételétől számított 3 napon belül a
tagok és az egyesület szervei az elnökség!ő| a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség2 napon
belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt
adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden
esetben annak meghozata|átőI számított legkésőbb 2 napon beltil igazolható módon
közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése irrinti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, ,gy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozata|át
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének térgyában, azza|, hogy a
szabá|yszeruen előzetesen nem közölt, napirendre felvett kérdésben, csak akkor hozhatő
határrozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendre utólag felvett
kérdésmegtárgyalásáhozegyhangúanbozzájérulnak.

(10) A Közgyűlést össze kell hívni:
_ ha a törvényben előírt beszámolókat kell elfogadni,
_ ha atagok legalább egylizede a cél és az ok megjelölésével kéri ezt,
_ ha az Elnökség rendkívüli KözgÉlés összehívásáttart1a szükségesnek'
_ ha a bíróság aKozgyú|és összehívását elrendeli.

(11) Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes atartozásokat esedékességkor

teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe kerÍilt.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.

(6)

(7)
(8)

(e)
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(]2) A közgyűléshatározatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozata|ná|
vizsgálni kel|.

(] 3) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell á||apitari a
I.ntározatképességet, vagyis az aktuális taglétsziímhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát.

(14) A Közgytílés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyő|és levezetésével mást is
megbízhat. A k<izgyűlés a napirendi pontok tárgyalását mege|őzően egyszení
szótöbbséggel, nyílt szavazással elfogadja, Vagy megvá|asztja a |evezető elnök
személyét' továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint sziikség esetén a két foből á||ő szavazatszérn|á|ő bizottságot.

(]5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a
közgyűlést levezető elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír a|á. A jegyzőkönyv
tarta|mazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatá|yát,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (halehetséges, személyét).

(16) A tagok határozatukat ahatátozatképesség megállapításáná| figyelembe vett szavazatok
több s é géve I ho zzék m e g. A határ o zat me gho zatalako r nem szav azhat az,

a) akit a|taténozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesitvagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel ahatározat szerint szerződést kell k<jtni;
c) aki ellen a határozat alapjan pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem

tagSa1'
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel ttibbségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áI|; vagy
0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(]7) A közgytÍlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.
(1 8) A közgyűl és határozatát - az alapszabáIy vagy törvény eltérő rendelkezése hianyában -

e gyszerű szótöbbsé g gel, nyílt szav azássa| hozza.
(]9) Az egyesület alapszabáIyának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes

szótöbb sé ggel hozott hatén ozata szüksége s.
(20) Az egyesület céljának módosításához és az egyesrilet megszűnéséről szóló közgyűlési

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok hríromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.

(2]) A közgyűlés a személyi dontések tekintetében titkos szavazássa| hozza. A
tisztségviselők megválasztása, vagy visszahívása titkos szavazással történik.

(22) Megválasáottnak azt a személy{ kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint
felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg aZ érvényes
szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot
szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megisméte|t szavazás győúese a
legtöbb szav azatot kapott személy lesz.

(23) A közgytílési határozatokat a |evezető elnök a közgyú|ésen szóban kihirdeti és az
érintett tagga| / tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli ahaténozatnak az egyesület honlapján történő közzététe|ével
egyidejűleg.

(15) Megválasáottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint
felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes
szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisáségre jelölt két legtöbb szavazatot
szerzett személy között újabb szavazást kell tanani. A megisméte|t szavazás gyoztese a
legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
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(16) Az Elnök aKozgyii|ésre tanácskozási joggal meghívhatj a á||arni, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

(17) A Közgyűlés nyilvános.
(18) A közgyűlésibatátrozatot az érintettekkel igazo|hxő módon közölni kell.
(19) Az Elnök köteles aKtjzgyú|és által meghozott hatátozatokat aHatfuozatok Könyvébe

behelyezni . AHatározatok Könywe oly módontarta|mazza ahatározatokat, hogy abból
aKozgyűIés d<jntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a dtjntést támogatók, és
ellenzők számar énya (ha lehetsé ge s' személye) me gál lapítható.

7.S
Elnökség

(1) Az Elnökség két Kozgyűlés közötti időszakban - akizárőlagos hatásköröket kivéve -
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irényitja az Egyesület működését. Az Elnökség
tag|ai: aKözgyíjlrés által megválasztott Elnök és két Alelnök.

(2) Az Elnökség szükség szerint' de évente legalább kétszer ülésezik.
(3) Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
(4) Az Elnök hívja össze az Elnökséget írásban. Szabá|yszenínek az összehívás akkor

minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően
írásban értesülnek az ülés időpontjaról, helyszínéről és napirendjeiről, sziikség esetén a
részletes előterj esztésrő1.

(5) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség tilésein a személyi kérdéseket a
ny i lv áno s s ág kizélt ás áv aI zártkóruen tar gyalj ák m e g.

(6) Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az Elnökség
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássa|hozza meg. Határozatképtelenség
esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek' ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség üléseire _ annak tárgykörére
figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg targyalási joggal, de szavazati
jog nélkül.

('7) Az Elnök köteles az Elnökség á|ta| meghozott határozatokat aHatározatok Könyvébe
behelyezni.

(8) A háromtagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából, három
éves időtartamra. Az elnökségi tagság hatánozott idő lejárata előtti megszűnése esetén
az újonnan megválasztótt tag megbizatása az eredetileg megváIasztott tag megbízatási
idej ének hátralévő időtartamár a sző|.

(9) Az elnökségi tagság megszűnik:

a) ahatározot. idő elteltével,
b) az elnökségi tag ha|áIával,
c) az elnökségi tag, írásban benyújtott lemondásával,
d) visszahívással, és
e) az Egyesület megszűnésével.

(10) A Közgytílés az Elnökség bármely tagát visszahívhatja tisáségéből, ha

a) az 5. $ (1) bekezdésében írt alkalmassági feltételek már nem állnak fenn, vagy
b) ismételten vagy súlyosan megszegi az Elntikség feladatai klzé tartoző

kötelezettségeket, vagy
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c) ha a Sportegyesület céIjáva|, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze
nem egyeztethető magatartást tanúsít.

A visszahívással egyidejűleg meg kell vá|asztani az új elnökségi tagot is. A jog-vagy
a|apszabá|ysértő határozatta| történt visszahívással szemben a visszahívott Elnökségi
tag pert indíthat.

(11) Az Elnökség feladata és hatásk<jre:

a) Az egyesület működtetése és szakmai fejlesztése;
b) Az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartoző ügyekben a döntések

meghozatala;
c) A beszámolók előkészítése és azoknak aközgyu|és elé terjesztése;
d) Az éves költségvetés elkészítése és annak aközgyűlés elé terjesztóse;
e) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon fe|haszná|ására és befektetésére vonatkozó,

aközgyu|és hatáskörébe nem tartozó döntések meghozata|a és végrehajtása;
fl A közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) Az elnökség á|ta| összehívott közgyűlés napirendi pondainak meghatározása;
h) Részvétel aközgyíilésen és váIaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) A tagság nyilvántartása;
j) Az egyesü|ethatározatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
u Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásanak mindenkori vizsgá|ata és annak

bekövetkezte esetén az e towényben előírt intézkedések megtétele;
m) Atag felvételéről való döntés;
n) Klubversenyek rendszeres megtartása, nyílt versenyek szervezése;
o) A Sportegyesület céljainak megfelelően a bridzsjáték terjesáése;
p) Tanfolyamok tartásával a bridzsélet fejlesáése;
q) Döntés mindazon kérdésben' amelyet jogszabály vagy aZ a|apszabá|y a hatáskörébe

utal.
, Tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás lefolyatása;
s) az Elnök éves besziámolójanak elfogadása;
, A személyzeti munka irányitásq'
u) A tisztségviselők' ügyintézők beszámoltatása;
, Az éves tagdíj javasolt mértékének meghatározása.
w) Az etikai szabályok elfogadása'
, A tagfelvétel jóvahagyása.
y) A Sportegyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba' az éves elnöki

beszámolókba, a kozhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére.

(12)Az Elnökség a saját hatáskörében dönt mindazon feladatok megosztásáról' amelyek nem
tartoznak az Elnök hatáskörébe. Ennek során klubvezetői és klubgazdai
feladatcsoportokat jelölhet ki, és ezeket megoszthatja az Alelncjkcik között.

8.$
Az Elnök

(1) Az Egyesület Elnökét hiíroméves időtartamra a Közgyűlés válasája, titkos szavazássa|,
egyszení szótöbbséggel, aki tevékenységével aKözgyú|ésnek tartozik felelősséggel.

(2) Az Elnök önállóan jogosult a Sportegyesület képviseletére.

(3) Az Elnök hatásköre és feladata:
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a) a Sportegyesület tevékenységének ir ányitásry'
b) a Sportegyesület adminisztratív szervezeténekkialakítása és vezetése;
c) a Kijzgyú|és összehívá sa, hatátrozatainak ellenj egyzése ;
d) a Sportegyesület közgyilésének és az Elnökséghatttrozatairól olyan nyilvántartás

vezetése (,,Határozatok Kiinyve''), amelybő| avezető szerv döntésének tarta|ma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és
személye megállapítható;

e) a Közgyűlés és az Elnökség á|ta| hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irrínyítása és ellenorzése ;

0 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon
az érintettekkel történő közlése;

g) a Közgyőlés _ amennyiben az adatvédelmi törvény.t, illetőleg személyiségi
jogokat ezze| nem sérti - az Elnökség áIta| meghozott határozatokat valamint a
Sportegyesület működéséről készült jelentést nyilviínosságra hozza a városi
honlapon;

h) döntés és intézkedés aZ Elnökség tilései kcizotti időszakban az Elnökség
haÍásköréb e tarío zo kérdé sekben;

i) gondoskodik a jogszabályban és a jelen A|apszabá|yban előírt adatok és
beszámolók elkészíttetéséről, és benyúj tásáról ;

j) kapcsolattartás más tarsadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
k) az alelnökökkel együtt munkamegosáásban vezeti a Sportegyesület működtetését;
D ellenőrzi az Alelnökök tevékenységét;
m) irányítja az Elnökség munkáját;
n) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;
o) a Sportegyesület képviselete a bírőság, a hatóságok és harmadik személyekkel

szemben;
p) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
q) összehívja az Elnökség üléseit;
r) irányítja az Egyesület gazdálkodását;
s) a munkáltatói jogok gyakorlása a sportegyesület munkavállalói felett;
0 minden olyan feladat e||átása, amelyet jogszabá|y az Elnök hatáskörébe utal.

e.s
Alelnökök

(1) A Sportegyestilet Alelnökeit hároméves időtartamra a Közgyűlés vá|aszlja meg, akik
tevékenységükkel a Közgyú|ésnek felelősek.

(2) A Sportegyesületet az Alelnökök eglütt minden esetben általánosan képviselik.
(3) Az Elnök akadá|yoztatása esetén az a|áírási és uta|ványozási jogot a két Alelnök

együüesen gyakorolja.
10.s

A Sporteryesület anyagi forrásai, és gazdálkodása

(1). Az Egyesület éves koltségvetés a|apjan gazdálkodik, amelyet aKozgyúIés fogad e|. Az
Egyes{ilet gazdá|kodásárő| az Elnökség készít jelentést, amelyet elfogadás céljából a
Kozgyűlés elé terjeszt.

(2). A Sportegyesület működéséhez szüksóges bevételei (gazdálkodásának alapja):

a) tagsági díj;
b) pártoló tagok vagyoni bozzájérulása
c) klubnapi nevezési díjak;
d) versenyek nevezési díjai;
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e) tanfolyamok részvételi díjai;

f) természetes és jogi személyek anyagi támogatása,
g) állami, civil szervezetek anyagi támogatása,
h) pá|yázatitámogatások,

il az Egyesül et gazdasági, vá||a|kozási tevékenységébol származó bevételek;
j) rendezvényekbevételei;
k) egyéb bevételek.

(3). Az Egyesület bevételeivel cinállóan gazdálkodik,tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagsai az Egyesü|et tartozásaiért - a beftzetett tagdíjakon túlmenően - nem
felelnek.

(4). A tagdíj és a pártoló tagok vagyoni hozzájáru|ás összegét a Közgyűlés határozza meg az
Elnökség javaslata a|apján, A befizetésekrol az Elnökség a tagnyilvántartáshoz
kapcsolódó nyilvántart ást v ezet.

(5).A Sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel' azt az
A|apszabálybanmeghatározotttevékenységérefordítja.

(6).A Sportegyesületet a tagok nem gazdasági tevékenység cé|1ára alapították, és ezért
gazdasági vállalkozási tevékenységetkizátőlag másodlagos jellegge|, a céljainak elérését
elősegítendő módon folytathat. A Sportegyesület sporttal nem összefiiggő tevékenységet,
valamint sporttevékenységével összefi.iggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a
sportegyesület vagyoni értékűjogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként
folytat.

(7). ̂  Sportegyesület könyvvezetésére, éves beszámolójanak elkészítésére' elfogadására és
benyújtására azEctv,28.$-ában, 29.$ (1)-(2) bekezdéseiben valamint a 30.$ (a) és (6)
bekezdéseiben fo glaltak iranyadók.

11 .$
A Sportegyesület működése

(1). A Sportegyesület megalakulásakor a Közgyúlés kinyilvánitotta, hogy a szervezet a
Magyar Bridzs Szövetség tagjaként kívrín Magyarországbridzs életében részt vállalni.

(2).A Sportegyesület heti rendszerességgel tart klubnapokat házi versenyekkel. A házi
versenyen a klubtagok mellett klubon kívüli bridzsjátékosok is részt vehetnek a napi
nevezési díj megfizetésével.

(3).A Sportegyesület klubéletének folytonosságára és színvonalára, a hÍyi versenyek
tisztaságára, a versenyszabályok betartásara a klubvezetői feladatok el|átásara az
Elnökség által kijelölt Alelnök felügyel.

(4).A klubnapok háziversenyeinek tornavezetője a klubvezetői feladatok e||átására az
Elnökség által kijelölt Alelnök, vagy az á|taIa megbízott, szakmailag felkészült és
alkalmas személy.

(5).A Sportegyesület tisztségviselői a bridzsklub működésétől, és az EgyesüIet gazdasági
helyzetétől fiiggően tiszteletdíjban' jutalomban részesülhetnek az Elnökség határozata
alapján.

12.$
A Sportegyesület képviselete

(1). A Sportegyesület jogi személy' amelyet a Sportegyesület elnöke önálló és általános
képviseleti joggal képvisel' illetve az elnök akadá|yoztatása esetén a két alelnök
együttesen és általános hatáskörben képvisel.

13$
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13$
Aláírási és utalványozási jog gyakorlása

(l). A Sportegyesület képviseletében eljárva a|áírásijoggal önállóan az Elnök rendelkezik.
(2). A Sportegyesület képviseletében eljárva' a két Alelnök együttesen rendelkezik a|áirási

joggal.
(3). A bankszámla feletti rendelkezési jog (utalványozási jog) megegyezik az a|áirási joggal.
(4). A Sportegyesület Elnökségének mindharom tagja együttesen írásban tett nyi|atkozatáva|

lehetőséget nyújthat az Elnökség egyik, vagy több tagjrínak is a Sportegyesület
folyószámlájanak elektronikus kezelésére, bankkrírtya / hitelkártya, vagy ahhoz kötött
társkártya kiváltására és használatara.

14.S
Felüryelő Bizottság

(1). Ha jogszabály előírja, vagy ha a Sportegyesület éves bevétele meghaladj a az ötven millió
forintot, akkor az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszti a Sportegyesület működésének
ellenőrző szerveként, Felügyelő Bizottság |étrehozásara vonatkozó javas|atát, és az
Alapszabály megfelelő kiegészítését.

l s"$
A Sportegyesület megszűnése

(1). A Sportegyesület megszúnik' ha
a) egy másik egyesülettel egyesül,
b) a Közgyűlés kimondja a megszűnését, a Ptk. 3:48. $ szerint
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellerrőrzési eljrír.ás eredmény.eképpen a bíróság niegszürrteti

vagy megállapítja a megszrinését vagy
ei fizetésképtelensége nriatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és _ valamennyi esetben - a nyil'lántartásból törlik.
(2). lx Sportegyesület megszrirrésére egyebekberr a Ptk ene aZ esetre vonatkozó rendelkezéseit

kell alkalrnazni"
16.S

Vegyr:s és zárő rendelkezések
( 1) Jelen Alapszabályban nenr szabályozott kérdésekre a Ptk., azBctv, valarnitrt a mincienkor

hatályos egyéb j o gszabályok irrínyadóak.
(2) A Sportegyesület Alapszabályát, a 2013. április 8. napjan tartott Közgyűlésen az alapító

tagok e gyhangú hatélr ozattal j óvahagytak.
(3) A Sportegyesületet a Bíróság 13-02-0006420 számon nyilvántartásba vette.
(4) A Sportegyesület meglévő Alapszabályát módosította a Polgari Törvénykönyv (20i3. évi

V. törvény) által előírtaknak megfelelően.
(5) A Sportegyesület a jelen módosított és egységes szerkezetű Alapszabá|yát az illetékes

Törvényszéknek az Elnök befogadás iranti kérelemmel benyújtj a.

Budaörs, 2017 . december 1 1.

l ' Tanú: 2.1'anu.
BUDAORSI 13RIDZ$ i '(LUE
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