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BUDÁoRSIBRIDZS KLUB SPoRTEGYDSi]LETAIAPSZABÁLYA

Alu|írctl Álapitók a spoíról szóló 2004' évi I' töruény' és ü egyesütési jogÍól' a köáóhú
jogálllisról valdint a civiI s4ry€ret€k nÚltdégjiól és tánopltásájól szóló 2o]l. évi
.' (x\ .önenj lTcN ' vd|Jminl a Po|cÚ | nen)l'ön}qo' :;|ó 'a5o' e\' ^ ' lö^en)
(Ptk.) rcndelkczéseiie figyelemel, 2013.04.08..{n létEhoztik a BUDAÖRSI BNDzs
I<IUB sportegyesületet' A spoíegyesüle! alapszabáyát a Tönényszék befogadla,

A BUDAÖRSI BfuDzs KLUB spoíegyesület a 2o13.o4.o8'.Án létesített és a TöNényszék
által befogadot alápszabayál a Po|gá.i Tönélykön}ardl 9ó|ó 2013.évi v. töÍé.ynek
negíc|e|ó€! nódosíiolt!' ós közg/úlése l módosításokk!| .g]ségs sz.rkEerbén e
llábbi alapgbÁ|y( íogldta e|.

(2)' Az Egyesúlet rtvid neve:

(3)' Az Egyesület széknelye:

l.s.
A sport.Ei €sü| €t ldatai

BUDÁoRSIBRIDzsx'UB sporte8}esület

BUBI(LIjB, vagy BBKS

2040 BUDAoRS. Fdk$Íéli út 99'

(4). Áz Egyesület mijtódési terülele: MAoYÁRoItszÁG

2.!.
Á sport€E/€sii|et célj! és feladarai

(1). AzEa€sület cé|ia:

A bndzs z eg/ik leElencscbb sze|lemi spoí' A bndzs egy olym konplex
ká]tya.jálék. mely fejkszti a logikai' a konbimtiv, ú abszlralciós és a kofuúikiiciós
készséget' a menóriál' és.ninl álta|ábe a spoÍtok a hjzdeni fudást' a célludalossigoi' ü
á]lóképességet, ú öí|eg'elnet' A bridzs egy olye szólaloztató láB6játék' @ery
ktzösséget épit' aÍ öszetartja' fejlesái a szellemi €rót, és folyMalose kondicionálja

Az Eeyesülel célja a bridzs szelleni értékéból fa}adóe a bíd. spoíéletenek
fejlesáése' tánoeaiísa' utijnpótlásnelelés, vcrsenyek sretrerese, E cél étd€kében
sportáborokat, ohaló ümingeket, gelleni és játékos sportokat. és kü|önö$n bnd6et
népszerúsitó Éndezvényeket sz€Nez. nelynek alapja a rendszeEs klubélel'

a) A bridzs spoí szélesköIij negismeíelése, illetve a bridzs iiánti érdeldódés felkelté*
kolosztáiyÉ való lekinlet nélkü]'

b) Az mat& és pm' vesenyzés m'ac' és e&ölcsi üjmogatás, feltéleleinek

c) A spoíeclesüiet ugjai és2éÉ u okbris, a vesenyzésrc való fellés'tés, a
ve*enyeztelés' a kiegészitó spoltolás és edzés lehetóségek biztoít]ása'

d) !]mi és külnjui versenyek szenqése és ilyeneken való És}&el támogatág
e) Egészséges. ktzösségi szeuen ncetercnté*' a bridzs 9port€g€süIetek klubéleti

haeyonányainat folÍatása'
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Í) A vesenyzés tjmogalása, !áíoló |agoi loboüása'
A 1a3ok hsaos és kreativ idólőitégjnck bizlositása' a (ká]lódó) fialalok' kózósségrc
váeyó felnótlek bevonása a bndzséleibe' és egyéb olyan attív tevékenységékbé
(kultunilis{zabadidós lroelMokba)' mivel les1iszellmi fejlódésük a úEadllom
szánám hdhos iránvba teElhetó

(2). Az Enesület fe|ldarai:

a) Á2 EeyNükl céljának meBvalósitása érdekóbcn együthűtődik ninden á|Iami,
láfiádalmi és gadálkodó szenezeftel' frás egyesületel és sztvehéeg.l' melyek
segitik u Ee'esúlel eredményes múködését és céljainak negBlósitásál.

b) ^z Egyesület céÜai nesvalósilásá]roz szúséges myagi foltételek mesteEmése
érdekében a jogsabály €lóftisai s7f,rjnl gázdasági, vállalkoási tevékenyséBet
folÍatbat, güdasági Lá$rágot és llalitvánÍ hozhat lél!e. ilyenbe lagként beléphcl'

c) Az Egyesűlet válla.lkozási tevékenységet csat cóljailat negvalósitá.g édekébén.
üokal nen veszélyeáetle végez' gÚdálkodása son'n elért erednényél nem osztja
iél.2tdalapszabáIybmmeehaüirzotttevé(enységére |orditja'

d) Az Eg/esú|et kiJzletlen politikai 1evékenyséeet nem folÍal' szedezete paíokól
l jegetlen és azokna} ayagi llmogaláJt nen nyújt.

e) Az Egyes{ilet núködése nyilváDos, szolgálalásait bfuki negkóiés íélkÜl ieénybe

0 Az Egyesület nÚltdésének. szolgáltatásainak és besáÍolóina! nyilvánosságát u
intemelen laló közdlélel útján biztositja' Az Ec'esület honlapja a
wv'bubik|ub.hu címen éthető cl'

3.S.
A sporteg/egÜlet !qsíg'

(l) A spTl1égyesület la8ja lehet z a természetcs szenély' jogi sremélyiségú szeíezel' !a8y
jogi személyisésEe| nem rendelkezó szerveze! ál.i a belépési nyilatkoztbÚ kljelelti'
hogy elfo8adja u Eeycsülel Alapsabál'át, és ú abb@ foglalt spoíeayesületi célokal'
vá]lalja. hogy bá|'idóben negfizeti a tagdíja! va|Úinl nag]'a néae kötelezónek
|ogadja el e Egyesület kiala}ult szokísait' A ]€Ientkezó lag |elvételéről - ilásbeli
fe|vételi kóÍelme alapján & Egyesület Elnöksére dön

(2)' A spoÍ'egyesület pánoló tagia lchct minden olym lerDétrles szeftél!, jogi szenély'
va]minljoci szené|yiségge] nem Endelkeó sreBe*l, a}i M Eeyesület Alapsabályál
el|ogadja. Az Eeyesület.tevékenységében csak vagyoni bozájáÍU]ássai lesz részl' A
Páftoló Tag u Dsyesület szeneinek ülésón tanácskoási joggal vebel rész[ és vezeló
lhz'ségvheló!é nen válszthaló' ^ tagfelvélel a rendes tagok! vonatkozó szabályok

(3)' A sPoíegyesület Elnöksége kőleles a sporteayesületi tlgokó| napm}ész nyilvántaíást

(4)' A lagok személyére vonalkozó adalok nem nyilvánosal
(5)' A taesági viszony meesziinik:

. a lae halálával,
- a lag kilépésével,
- a llg kizáúsával,
- ü Egyesülel negszűnéséve|.

a j oci személy j ogutód nélkűli megszij!éséve l '

(ó). Kilépési szándékál a lag' iúsbm köleles b€jelenleni u Elnökség]rez' A kjlépés r
E|nóksée észéÉ töíént bejeleÚéssel egyezó idópontbe halályos'

rzéÉW,-hJ.+,.91 |l"l""g



(7)' Egy tle kizíásának szabályai
'/ ^z elnóksóg nyi|t szvrással' egyszerú többsé8ael kizíhatj! e égyesület tagja

kózül a a laco! ali a jelen alapszabá]y Endclkezéseit' valy a kőzeyúlés
hat&ozatét súlyosan megszesi, vasy isméelten séíó magalafiásl taDúsit'

b) Kizfuha|ó a tag a}kor h. ha kól hómpon keEsztül elmdad a kgdij
negÍ]zdésévd. A taBdij negliretésének elmuldáI'sa miaí a !a! csak a}kor
zlíható ki' ba a lcgalább két hónapos mulasÍás eltelét kóvelóen u Elnökség'
násban igÚolhaó úódo.' póú!|'Jidó kitrlzésélel és a joeiöve&enónyeke
való uIalással. uaz a kizááía töíé!ó íjB/elneácléssel felszólítTtla a
tagdÜIúlralék teljesíésére, mely lelsólítás a póthaláJidón belüI is elednénytelen

., A kizíJáji elj&ásl báme|y lag vagy egy€sületi szeN kezdenényezéséle e
elnökség iolÍalja le'

dl Á kizárási eljrárásbm a lagot az e]nökség üléséÉ . igMolhaló Dódon mee kell
hivn', ua| a figye|nezteté$el, hogy a szbályszeú Íeghivása ellenéE t('nénó
távolmdadása ü iilés mc$anlisál és a hatáÓathoatall nem akadálloza' ^z
ülésen biaosíúni kell sánára a védekezési lehelóséget. A2 ülés€n a lag
képviselóvel úképviselleüetinagál'

e/ A tag kizáJását kjmondó hatáJoatol in'sba kell foglá]ni és indokolással kell
ellátni; ú indokolá$ak laíalmmia kell a kizárás alapjául 9Tlgíó lény€ket és
bizonyítéko*at' továbbá a jogon'onati léhetóséE!ól valóijjékonaúst'

/) Az elnökség a kizárásról szóló halározabl a tagkiztási €ljánis negindulásától
számitott 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igrolnató módon köz]i z
érintetl lagga|'

d Á kizárr tas a kizÍás1 kimondó ehóíokú elnökségi halározt euen' a kézbesiléstól
szánított l 5 napon belül @ egyesület ktzcÉléséhez feuebbezéssel élhct

',) A fellebbezés beérkezsét követóen az elnökségnek haladékalmul, de legkésőbb
]o napon belüli idóponlra össze kell hivíia a Endkivüli kózg,r]]ést' Á közg}íilés
n]'i|l szavÚással. egys&ú szóltbbsécgel dtnt' A kö4yülés hatáJoztát mak
neghozab|akor szóbln kihndeti' és 8 napon belÜl injsb&. iguolhltó módon 's
közli Ú érintett laggal,

'r. s
Tagsági jogok és kötglerettsógck

(1) A spoíegy*ület lemészetes s*foély Bgjai joBaika1 kizirólag sremély*en
gya|ofulhatják. meghalalnmlÍi kéPvisclebek helye .incs Joci 9enély' illetle jog1
személ'iséggcl ncn rende|keó szeÚezeti lagok jogaital cslr képvis€lóik úuán

(2) Am€myiben ajelen Alapszabá|y eltéróen nen rendelkezik' a spoíegyesülcl valanennyi
tagia egycntó jogotkaj és kölelezetségel.kel r6delke2ik'

(])' A spoíogyesület tagdiját és a páltoló taBsási tánog!úl légkisebb összegét ú E|íokség
j!!!slal&a a Kö4yúlés állapitja nee'

/4\ A/ soo1et\e L e| Erde |aqiá a] oea|i' löl.|e-'éqei:

Az eByesület taEja jogosult u cgycsülct lcvékenységében részt vem1'
^z egyesület tagjail egyedó joEok iuelik neg és egyenló kótelezeíségek €rbolik'
!ésa vehet ü Egyesú|el levékén'ségében és rendezvényein' szveli joBgal
rendelkezik, a Közsyúlés haiározataina} negno2atalábm, ésrevéLekkd'
javaslatokatlchcl, vélemény1 nyilváni lal ú Ecyesülct mij]rödésével kapcsolalbe|

€4rl\..'-- r,t{}g Lutlz



d) ajárrI'sokat tébet & Egyesületet édnló kéIdések neEliÍE}alásáJai
e) |elvilágosi!áslkérhet u Dgycsülct tovékenysóeérdl, mdyE e Egyesület 30 napon

belü| köte|es ú|4?r adni]
0 a lemészels srenéIyisésú lag válsáhat, illetv€ választható a Egyesület ügyintézó

és képviselcli szneibe. i|letve liszbégeiÉ]
g) a neÍ témészetes szenélyhégű 1asok pedis lönényes képvi*lóik úlján a.lhatjá( 1€

h) inditvá!Í tchet a Kö2gyúlés és & Einókség napiieídi ponlanai
i) betekinthel 4 Egyesület nyilvánÍ&tásába|
j) a spoÍteByesület sren-ei által horct jog.vagy alapszabályséíó határozt eucn peÍ

indilhat a Ptk 62' $ (6) beke2dése szeiinl;
k) a úcok leedább eeÍizede @ ok és cél megjelölésve| rendkiviíi Közgyúlés és

Fndkivülielnökségi ülésösszehiúsálkezdeméDyezned.
l) Á tag köleles a spoíegyesü|el A|apszabályát belartmi, és a spodeeyesúlet célját és

szelleniségét. éftébendjét 1isáeletben taÍ!!i' lalmiíl a kzg}'ú]és áital évente
meehalfuozotl néíékű lagdijat ha!áridóben mesfizetni. A2 éles tagdij befizetése egy
összeeben esedék€s a tag belépésével egyidejúleg' ille1ve |olldalos tagsági v$any
e$tén minden év jruóJ 3 l ' napjáie.

ú) Á laBok . a taBdij megfiz€tésén 1úl . Ú egyesÜlet taíoz!.aiét saját vagyonu*tal nea

' . ) '  A  {oTr"e\" ' ' i | . .o ;ÍoIo  UJ .n  Á  |oa . .e '  L ö |e Ie  !íee i '

a) A Pjírló |ag. illetvé képvisdlóje ldácskoz'.i joggal résá vehet ! Közg}íjlésen|
b) icénybe veheÚ a sloíegyesijlet szolgáltatásaiti
c) A páíoló lág lhásé8le nen választhalói
d) A páno]ó |agnlt saveati joga nin6eí, de lagdijfiretési kötele-Í$ge sem áu fem|
e) A pártoló iag kőlcles neg'zehi ü álala vállalt vagyoíi hozij]ánláí' ne|ynek

leckisebb tss&gél a Közgyúlés hatáJoza neg]
0 Egyebekben joBai és kölelezettsései a Endes taBokéval negegy€aek aa\ hogy a

pá.loló lag nen köteles betarlmi u Esyesület shveinck hatálozatail és e
halirou tok ellen csa]. érinletlséle esetén indilhat DeÍt.

A spoí€E/esüler szedczete

spo.tegyesúlel v€zetó tisággviselőircvonatkozó sabályok
Veeó tisztségviseló ú a nagykorú s&úély lehet' akinek cselekvóképességél a
levékenysége ellálásá]roz 9ú}séges köIben nem korlálozták' Ha a vezetó
lisztségviselő joei sanély. a jogi szenély köteles kljelólrri azl a temeszeles
szenély, ali a vezeló lisísé8viselói feladatokat nevében ellátja'
A vezető tháségviseIó üewerctési f€Iadatail srcnélyesen kötcles ellátni.
Nen lehet vezetó tigtségviseló e, akil bj]ncsclekDény elkövelése miatt jogerósen
szabadsá$esíés bilatetére itéltek, míg a bűnlelett elóéletbez ffjádó hálrányos
kóvetkezmények alól neÍ menresüll.
Ncm lehet vezetó lisztségvise|ó u, akit e foglalkozáíól jogerósen el1iltotl.t'
Akil valmely lbglalkozástol jog.ós birói Íélettel ellilloftan' ú elti|tás lratálya alatt
z ilólelbeí meejeliJll tevékenységet |olylaló jogi s-Íély' vez€1ő tisztségvhclóje

f) .A2 elti|úJt kinondó halá{zaibe negszbolt idótaímig nem lehet vezetö
lh7tségviscló Ú. a}il ehiltottat a vezeló iiszhégviselói tovékenységlól'

V-:V) L{.,-sn Lr.tyz



(2) Á spoíegyesület vezetó 9eÍvének haláÍozalhoalalábm nem vehet Ésn e g srenély,
a]d. vagy aninek kőzeli hozábnozója, é|ett]ísa (a továbbiatbfu eeÉft: bozáta1tozó) a
határozt á|apján ktteleultség vaey .elelósség !]ól nenlesűl, vágy bámilyen nás
elólyben Észesül, illetve a neekölmdó jogügyletben egyébként érdekelt. Neú ninósül
elónynek a spoíceycsü|et cél szennti jutlalásai keElében a bárki állal meskölés nélnül
igénybe vehetó non Énzbeli szolgáltatás, illelve a sporlegyesülel álal laAjI'nak' a
ágsági jogviszony aladán nÉjloll. létesiló okiffinan megfeleló €l sze nli juttltás'

A hat'Jozt méghozatalako. nen szvübat u,

oJ alit a haláÍozat kötelezetlsóB vagy felelósség á1óI ícntesit vagy a jogi sz€nély
lerhére úásfajt! elónyben légesili

b,/ 'tivel B haiirozt szrinl yeÉódésl kell kö!ni;
c) aki ellen a hatáioat dapján peÍ kell indihi;
d) akiiék olye hozátfu-tozója érdekelt a dóntésben' á].i ajogi személynek nem ta&ia

vagy alápítója]
e) aki a dőntésben érdetelt más szeNezeíel tóbbséci befolyáson alapuló

kapcsolatbe ál1] vagy
, a}i egyébkénl személyesen é.dekcll a dőntésbe!'

(3)' A spoíegyesület testiilelei:

(4)' Á spoÍegyesü|el testüleleinek lezeló thztségviselóje' illelve u ennek jelólt szenély
köleles a slortegyesületel e lózetesen láj ékoztabi eól' bocy ilyen tisáséget egyidejÚ]ee
má5 szeNezehél is betöll'

in

6.S
Közs/ú|és

Á Kö4yü]és a spoíee'esület leg|óbb szNq eelyet a tagok ö$zesség€ alkot.
A (özeÉlés liiz'ó|aBos |e|adata és hatáskőE:

al aspoíeeyesülelnegalakulásángkkjnondása;
r) u A|apszabály elfogadása és módosításal
.l d egyesület megszúnésének' egyesülésénck és szétválásának elbaúmzI'sai
d) ú Elnökség laglainak és e Elnök megválóáása;
e] Ú Elnökség lagjainal és Ú Elnök visszanivásal
l u éles költséevdés clfogadása, e E|íókec javaslala alapján a tagdij és páÍoló

tagsác mininális vlgyoni hozájárulás néltékéÍek negáUapitása|
&, ú éles beszinoló ' ezen belúl u üpvezetó seÍnek u egyesület vagroni

h€lyzetéról szóló jelenlósénck. cl|oead]isa;
') Ú Elnókség év* bszinolójánd( elfogldá.a a spoÍtegyesúlet éves hi!(tdóséróli
' a szánvitellól szóló lönény rende|kelsei srerint készilett e1ó2ó éves péEügyi tefl

tc lj 6i1dsé ló | szó ló szánliteIi bes2ánoló j ó!áhacJása'
, a vezet(' ligtsó8vise|ó foletti muúálalói jogok syakollá.a. ha a vezetó

lüzBégvheló ü egyesül€tlel nud<avi9onybm áu:
k/ u olym szeródés negkótésének jóváhagyásá, melyet u egyesület sajál la8jával'

v.zetó lisÍséevGelójével vag' ezk hozálaÍozójával köli

&,|ü6Á' t\,.{-Á



/) a jolenlegi és koúbbi e8yesülgti tacTk és a ve2eló ti*égviselók eljeni káfiéritési
igények éryényesitósóról való dtntés|

u) dijntés min'lÚon kérdésbm, eélyet jogszabély vagy alapsabály a haúsköréhe
ulal' i8y hjlönősen' mit a | ( 3:'4. $.a haláskörébe ulal.

(, A Közgyü]és évente legalább egyszer ülégzik'
r' A Kózgyúlés összehivása ü elnókséc |eladala.
é) A közg'úlés u elíökség lesalább 15 mppal Ú ülés idóPo ja elótt kiküldtn

neghivólal' elsódleeescn ü egyesület szétiel)'éÉ hivja t$ze irásbm' igüolhaló
módon' hásbeli icüolhaló úódon löÍénó kézbesitésnek mjnósül] pl' ajádotl vagy
Glrivevényes kü|demén'kénl. lovábbá a 1ágmk ü elekt.onikus levelezési cinéÍe
lörténó kézbesilés ea\ hoey a kézbesilés vissziszolásB kelüljijn (elektonikus

.ól A kőzgy]lési neghivó tartalnaz u ee'csü|el nevél' széknelyél' a közgÉlés helyét'
jdejér és ajavasoll napiEndi pontokat' A naliÉ.di ponlokat a negbivóbe legalább
olym Észletezetlsécgel kell úgzileni, hogy a savuásm jogosult lagok áláspontjúal
kia|aldüssák. A neghí!óna* taltalnaia ke|l lovábbá a közgyülés
balárc2alképlelensége esetéle a negisnéteIl kőzgyü]és helyszinét és idópontjál. és ü
.m ttíénó lélhivásl' hocy a negisméle|t I{rze/ú]és r oredeti napiEndi pontok
tekintelébeD a negjelentck szánáJa Ekintel nélkill hadÚzatképes 1es2

íl A közgÉlési meghívót a egyesület sreknelyén és bonlapján nyilvánossáera kell homi'
.8) A közByiíési neghívó kézbesitésétól vaBy közétételétól sánjlort ] napon belül a

tagok és u eclesület szenei u elnökségtól a mpiEnd kiegészilését kérhelik' a
kj.gészíés indokolásával' Á nap'end kiegészilésének tárg/ába u elnökség 2 n!!on
belül dönl Áz elhtkség a napirend kiesészíésél elutlsithaÚ! vaey a kér€l€mek helÍ
adhal' Dónlését' továbbá elfogadás csotéí a kicgészilelt napiEndi pontokal ninden
esetben ma} meghozatalától szánitott legkésóbb 2 napon beI{iI igüolható nódon

r9l Ha 2 e|ntjksée a napirend kiegészítése iiánli kérel€tról nen dönl' yagy a kéÍe|met
e|ul4í!ia' úgy a közgyij]és a napirend el|ogád|jsáról 9óló hatirozat nedrozatalát
negelózóen külöD dölt a napiEnd kiegészilésének tÜcyábe' aal' hogy !
szabályszerüen elóretesén nen közölt' Dapircndle felvetl kérdésben' csat akor nozható
hat'roat, M válmemyi részvételre jocosull jehn vm és a nalnendre utólag &lvett
kérdés mcet'reya]ásához egyhmgúan hozáján|nak

.,10l A KőzgÉéstó$ze kell hivnj:
- ha a lóNéíyben elóín beszánrolókal kell elfoBadni.
- M a lagok lega]ább egyizede a cél és ' ok meqjelőlésével kén ezt,

ha ü Elnóksg Endkívúli KőzgÉés össrehívását Í!íj! sziikségesíek.
- ha a bi@ság a Kózgyúlés összehivását elEndeli.

.,17) ^z eInökség töteles a közgyúlést baladéktaleDl ősszehivd a gükséges intézkedések
megtélele céljából, ha

a) ü cgyesülel vag'ona u esedékes ta'tozlisokát nen |edezii
b) Ú egyesület előreláthalólag nen lesz képes a Lúozisokat ésedékess*kor

teljesitenit vagy
c) ü cgyGükl céljainak eléIése veszéIybe kerult.

Ezckbcn z esetekben a összehivoí közeÉlésen a tagok kötelesek u ős9ehivásÉ
okol adó kőrúimény hegszüntetése éIdekében intézkedésl tenni vagy ü egyesület
negszünt€téséól döDtcni,

#r.i*'\.\ü fu"Z



r/2l A krzgyú|és határoatképes' ha eon a leadható savealok ttbb ninl felét képviseló
szavuáM jogosult résá vesz' ^ hat]'o2&épes9gel mjnden ha|'ozthozatalnál

/, Á kózgÉ|és megnyit&át kóvetóeí elsódlege9n me8 kell állapitánj a
haL1.oa&épességet' vagyis z aktuálh taBlétszinhoz képest a ncqjelent és szav@jsá
jogosull taEok szimát,

./'' A Ktzc$lés űléseit e Elíök vezeti' Az Elíók a KtzcÉ|és lelezelésével násl is
negbizhat Á kó2cyii]és a napiÍeldi lontok lá4yalását megelózóen cgyszerü
szólöbbséggel' nyih savazjssal elfogadja" vag} úegváasája a levezetó elnTk
személyél' to!ábbá a jegyzőkön}]lve2eló és két jeg}zókrn}a hilclesiló srené|yél,
valmint szi1kség eselén a két ióból ál|ó szavelúinnaó bizoíságTt'

.1' A kőzeyjlésról jcgyzőköb}ryet kell fclv€mi' melyet ! jegyzókónwvezeló' á
közsyű]éí levez€tó elnök és a kél jegyzókönyv ]ritelesitó í alá' A jqyzóktn}ry
ta]'lalnaz a hai'ozlrIr sovámá! a dóítésének llrtalmát' idóponlját és hatayál.
illetve ! dönlést timoeatók és elleMók számaninyál (ha lehetséges' szenélyét).

./ó] ^ tagok halámzalulat a határczatkélesség megállapilásána fiB/e|enbe vclt suvüalok
ltbbségélel hozák neg. A határcu t neg]roaBlakor nen szavuhat ú'

a) alrit a hatáJoal kőto lozettsée vaBy |clelósséE aIóI nentesit vagy ajogi szenély
teÍhéE más|aita elónyben részesn]

b) akivel a halíoal srerint Glzódést kell kótnii
c) ali eucn a natáiozt á]apján perl kell indiimi|
d) akinek olye hozzálúozója éidekeh a döntésben' !}i

e) a{i a dönlésben éIdekelt más szeNeeíte| löbbségl
kapcsolatbm áll: vagy

f) ali €gyébkéíi szenélyesen érdekeh a dóntésben'

11, Á kt2cyúlésen foinden Éndes tagnak egy saveau vd'
í18l A közgyillés haiárcztát - ü alapszbál' vagy röNény elléó Endclkezése hiány{be -

ceyszcrúszótobbsécgel, nyiltsavazássalhoza,
.19l A2 ecyesület alapsabályinak nódositásához a je|en lévó tasok hájomnecyedes

szólöbbsé8gel hozoí határcala sziilség€s'
.?0) Az egyesülel céljánal nódosiliisánoz és 2 egyesület nesszünéséiól szóló közgyűlési

dóntésbez a sza!@li joggal Íendelkezó lagok háJÓmeeyedes srctöbbséee.l hozott
hatájoala sziikséges'

.,, Á közgyülés a szenélyi dóntések tekinlelében titkos szavu'ssal boza. A
lhztséeviselók necválazlta' lagy visganlvása tilkos szlÚással ltÍéíik'

r2?') Megldldaolmak úL a szenélyt kell tekinteni, ak] ü óruélyes savuarok tt]bb mint
|elél negszerezte, Ámcnnyibcn a je|ö|tek kózül va]ani neú kapja meg ü édéíyes
sa!Últok több mint felé! abbo e eselb€n a tiszBécÉ jelőlt kél leBöbb savuatot
szerreí szenély közötlújabb szvüást kell tarlani' A negisnételt %vuás gyóztese a
legtöbb szvüalol kalolt személy 1es2,

r?, Á kózg'{lési hat'ozatokal a |evezetó elnök a közgÉsen szóbú kihirdcli és a
érintet tageal / lagokld a nadrczal neghozala|ál kóvcló 8 napon bolül itisbfu'
igeolható nódon is közli a halárczaha& ü egyesület honlapj]'n lőrténó közzétételévcl

(]5) Meeválasztothal áz1a s2ené1Í l € l1 lekinteni. ali Ú én'ényes savealok több mint
|elél negszerczte' Amennyiben a jelöltek közül vdlki nem kapja meg e éflényes
suvüalok tóbb mint |elét. abban e eselbed a tiszcógejelöt kél leglóbb suvualol
szeeet személy közöí újabb savüást kell taími' A megisnételt 9avazás gyóztese a
leg1öbb 9avuatot kaport szenély lesz.
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( l )

(?)
(3)
(4)

(16) A2 Elntk a Köz${léye túácskozási jogga] nechivhatja állmi, társadalni' gu dsági
szen'eretekésnagánszenélyekképviselóit.

(l7) A Kó2&Yúlés nyilvános.
(l8) A kiJz$.ü]ési hat.i@2alot a érintetiekkel igÚolható hódon közölni kell'
(l9) Az Elnök kóteles a KözEyúlés álta| neghozot ballirozatoka1a Halárczalok Kőnyaébe

beheIyeai' Á Határoztok Kón}ae oly módoí lartá]nu a a halárczatokat' hocy abból
a Ktzeyűlés döltésének uí!]mg" idópont.ja és hatálya, il|elve a dóntést lámogatók. és
el|eÚók szánÜánya(ha lebetséses, szonélye) recállapjúaú'

7.S
E|Íi|k$g

Az Elnökség két Közgyij]és közótti idószakbm a kizfuólagos hatisköóket kivéYe
gya.korolja a KözgÉ|és laláskö.e.t, üányitja u Egyesiilel núkődését' Áz Elnökség
lagili: a Közeyülés állal negválasáolt Elrtk és két Alelnók.
Az Elnökség szükség sze nt, de élente legalább kéts-r ülésezik.
,A2 Elnökség üsyr€ndjél maga álapíÜa meg'
.A2 EInök hivja ösye e Elnökségel irásbÚ' szbá]ygzerilnek z ősszehivás attol
ninósül' ba a tagok & úléyól leg3]ább íyo|c nalp!l & ülés idópon(iál negdózően
iijlbo éÍesüInek u ü|és idóponÜ&ól, belyszinéról és napirendjeiról. sziikség esetén a
Észletes clóterjesztésról'

(5) A2 Elnókség ülései n'ilvánosat' Az E]nökség ülésein a szenélyi kérdésekel a
nyilválosság kizinj$val záíkö.üen l.irEyaljá} neg'

(6) Az ülés határozatképes' ha ü elnökségi tacok tÖbb mint a lele jelen vm. Az Elnökég
hal&oztait egyszerú szótöbbséggel, nylh saveással boe neg. Határoz&éptelen*g
esétén le8késóbb ]0 napon belül e Elnökséset hmélelten össze ke|l hivni'
Ha6ozalképlelenség niat1 isnélelten össrchivott ülések is csak ltkor
halároztképesek, ha uokon legalább 2 elntlrségi |ag jeIen vm' szavalegyenlőség
setén ajavaslalol elvelel1nek keu lekinteni' Az Elnőksé8 üléseiÉ mak úrcyktiérc
ficyeIennel esetelnént lovábbi tacok hivhatók heg ü'g/a|si jogga]' de suvzati

(7) Áz Elnök kötoles 4 Elniikség által meghozolt halfuoatokat a Hatáoanok Kön}ryébc

(3) Á h|jrcnlagú Elnökség€t a Kózgttlés válszla Íeg u Ecyesülel ragjai sorából, hálon
éves idót.natra' Az elntkségi lagság határczott idó lejálaB elótli mecszü!ése eselén
u újom& necvál6Íót1taB megbizatoa e qedotihg meer,álsáoí tag negbi4l4i
id.jének hálralévó idóiaíoá.aszól'

(9) Az elnökségi Egság megszijrik:

a) a halározon idó eltoltéve|.
b) ü elnökséBi tag halálával.
c) ü elnókségi tag, n|jsbe ben}rujtoí lemondásávd'
d) v$s2aniv.ssa|' és
e) e Egyesület megszijnésévcl'

(l0) Á Közgyíués M Elnökség bámely 1aqiát visszanívhatja lisztségéból' ha

a) ü 5' $ ( l ) bekezdésében ÍÍ alkalmass6ci feltételek mí nen állndk fem' vacy
b) isúáellen vagy súlyose negszeei Ú Elnökség |éladalaj közé tü!o2ó

kölelezeltsóceket, vagy



c) ha a sportcgyesület cé]jával, szellefoiségével vagy e AlaPszabályá ó$4
nen egyeáetheló mgalaíást tánúsít'

A v$szahivjss'l egyidejij]ec neg kell válsztei z új elnókséci tlgot is. A jog vagy
alapszabályséíó hat]'oalal töíelt vhsznívással sremben a visszahjvott Elnökségi

(l l) Az Elnökséq feladata és halásköre:

a/ Áz eEycsülelmíiködte1ése ós szakfuli fej lesájse;
ó) ^z egyesület napi ügleinek vneb. a hat]áskörébe únozó ügyekben a dtntések

.] A beszimolók olókészitése és eknak a közeyíilés elé t€rjesáése;
dl Az éves kóltségvetés elkészítése és mak a közgyÚ]és elé lerjesáése;
.l Az egyesüleli vagyon ke-lése, a vagyoí fe1h6bá1á.áÍa é9 be|ekletéséÍe vona1ko2ó,

a közcÉés halásköébe nem laJtozó dönté*k mesbozalala és vésrehajtág|
n  A \o ,g 'ü ]e1 ö '  /e l ' \d" '  J  b t l4 ;e  U eg)es ' ' e ' /eae i t |  e l  e . l l ese:
g) Az elnökség á|tál összebivoí közeÉés íapnendi ponÚaina& mechalároz's4
D Részváe| a közgyü]ésen és válasza&. e egyesülettel klpcsolabs kérdésekE]
, A l.agság nyi|vántanásai
') Az egyesülel hatáÍoatlina}. 9eNezeli okiataiíal és egyéb kónyveinek vezetése;
}' A/egJr J'el nüode\cL^ kalc.o|a.os '|cb( me.o'ése'
4 Az egyesiilelel ériíló negszűnési ok femiuásánat nindentod vizsgálata és anna*

beköveúezte eselén e e tönényb€h elóirt intézkedések neelélclel
A lag télvételéról való dönlésj
KlubveBenyek Endsreres megbnása nyilt vesenyek gerezései
A spo.tegyesú|ct céljaiDak negfelelóen a bddzsjáték 1e.j*áé9j
Tefol'mok laft]ísával a bridzsél.l f€jlesáése;
Dtntés minduon kérdésben, melyet jogsabály vagy M alapszabáy a halásköébe

Tagsági vi9ony keletkezésével és n.gszú.ésével kapNolatos oljárás le|ol}'1aliso]
u Elnók éves beszánolójálan elfogadása;
A szenélyzeti mulna irányilásai
Atisáségvisclók, ügyintézókbeszáDolbdsa;
Az éves lagdij javaT|t méíékének meE]ratározása.
Az etikai szabályok ellogadíq
A iact.e|!élel jóváhaEyása'
A sporteBy€sület núkódésével kapcsolatbm keletkezetl iratokb4 d évcs elnöki
bszámolókba' a kózhásznúsági jele ésekbe' valmint a korábbi közcyülési
l Jmn|olba valo belek.n'el b-do:.'Aq ú udeklodók . ' ̂ re

(l2)Áz Elntkséc a sajál ha!ásköIéb€n dö.t nindüon felldalok Íogosáásáól' melyek íen
ldo?nal u Elnök ha!áskörébe' Emek sonin klubvezetői és klubgMdai
|eladatcsopor1okatjelőlhet ki, és ezeket negoszthatja u Álelnökrk közötl'

8.S
Az Elnltk

(l) A2 Egyesűlet Elnökél h.rohéves idókímra a KözcÉlés válszlja, ti&os suvaljssal,
egysze.üszótöbbségBel, a|itevékenységével aKözsyűlésnekbr(ozikfelelósséegel'

' ) )  c/ r ' Io l  ora||ofu ogo 'u| .  spnréc)P.J  e 'kep\ i 'e  e|éE'

(]) {zElnokhatijskoreésfeIadata:
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a) a spoíeEyc slilel t!ékenységének nányitása|
b) a spoíegyesülel adminiszl.atil szenezelén€k kialatlt'jg és vezelésej
c) a Közgyüés ősgeni!á.!" határoztainal ellenjegylse;
d) a sportcByesulet közgyúlésének és ú Elnöksés hatáloztaiól olye ny'lvánlartál

vezelése ('Batáfoz'(ok K6try1el')' melyból a vezf,tó s&N döntésének tarta|na
idóPonl.ja és hatáIya' illctve a döntést tínogatók és elleDók szánÜánya és
szenélye ne8akpithatói

e) a KtjzByülés ós e ElDökséB átal bozoft hatjÍoatok és állás|oglalá.ok
végÉhajúsánál iránÉása és cllenózése;

0 a Közgyúlés és ü [lnőkség haüiÍozataifuk Ú Alapsabálybm negjelölt nódon
e édnttek}cl töíénó közlésel

g) a KözgÉ|és memyibe! e ádatvédelni tódénÍ' illelóleg szenél'iségi
]oeokat ezrel nen gjíi . @ El.ötség álÍal meshozott batirczalokat valmint a
spoÍeg'esútet núködéséól készü|t jelentést n'iIvfuo$áera hoza a !áosi

h) döntés és intézkedés u Elnökség ülései kőzötti idósutbÜ u Elnökség
haúsköÉbe bnozó kérdésekbenl

i) 8ondoskodik a jogszabályban ós a jelen Alapszbálybr elóirt adatok és
beszjmoIók elkészitteléséról' és benyrjjlásáóli

j) kapNoktlartás más t]'rsada|ni és édekképviseleli szenezetekkel|
k) u alelntköktel e!yüt1 nu*meeosaásban vezeli a spo'l€gy€sílet nij]ódtetéséti
|) ellenóI'üA|e|nrktktevé(.nységél|
m) ii'lyilja e Elnökség munkijáti
n) Ú elnöksé8i ülések elókészitése és levezetése]
o) a spoíegyesülel képvhelete a bi!óság. a hatóságok és hMadik szefiélyekke|

p) intézkedik és dönt a haúskőrébe ulall ügyekben;
q) összehivja ü Elnrkség ülései!
r) ininyitja ü Egyesíilet güdáltodásáti
' a fuunráktói jocok c'a}onásá a sponegyesület mbkaválalói felelt]
o nildeb olya |eladat ellétása' amelyeljoeszabály ü EInök batiskóébe utal,

9.S
^|€hökök

(l) A sponegyesülel Álelnökeit bámn éves idótaímÍa a (ózgyúlés vál6ája neg' akik
tevékenységÚH(el a Közgülésnek |elelósek.

(2) A spoftegyesülelela Elnök a}adályoztai{sa eselén ü Alelnökók eg',űíes.n képvise]ik'
(3) Az Elnök a}adá]yoztaüisa esetér 2 aláliási és ulalványoási jogot a kél AIelnök

együltesen gyakoblja'
t0.s

A sport€g/Csü|ei anyagi forrfuai' és gazdd|kodás!

(]). A2 Egresülel éles költségvetés alapján güdálkodik. anelyet a (özgÉlés fogád el' Az
EByesület südálkodásárcl ü Elnökség készit jelentés! del'el elfo8adás céljábóI a
KőzgÉés elé lerjsá'

(2)' A sDolteevesind műtödéséhez gii}séqes bevélelei í!üdáltodáseal alaDja]:

ó) pártoló tagok vagyoni hozájánlásai
., klubnapi neveresi dÍan:
., vesenyek nevezési dijai]
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lefolymok Észételi dijaii
temészles ésjogi semélyet fuyaai limogalás4
ál|mi, civil s7-éNeÉtek anyasi támosarása,

zEayesülcl eudaági, vá]lalkozási levékenyséeéból szjmüó bcvételekl

(3)' Áz Eeyesület bevét€l€ivel ónállóe gudálkodit. tanoz&aiéÍ saját varyonával felel' Az
Egyesület taEjai u EcyesűleL t'nozásaiéí a befizetett taedÜalon túlneír€n - nem

(4)' Á tagdij és a páíoló t.gok lagyon' hozájánlás tsszegét a (özeyinés naÍénoza nee e
Ehöksée javólata alapján' A befizelésekól u Elnöksés a tacnyilvolaftáshoz
kapcsolódó nyilvá.tariáí veret

(5)' A spoíegyesület güdá]kodása sonin elé.t etdné.yél neh osája fel' azI u
Alapszabálybm neghatáromtt levékenysésére forditja'

(ó)' Á spoíogyesüleLel ! t.gok nem gedasági tevékgnyséE céljára alapitottát. és ezért
gud$ágl vá]|a|kozási tevékenységet kizjrclag másodlagos jelleE€el. a céljainak e|érését
elósegíe.dó nódon folÍatbal' A sportegyesü|et spoílal nen összefuggó tevékenységeí,
valminl sporftevékenységével össreffiggó kereskedelni tevékenységet (ideértve a
sporlegyesület vaeyoni éíékü.jogainal h4ziosit&át is) csa-k kiegészító levékenységként

(?) Á spoíce'esülel könyweretesére, éves bgszámolójála} elkészitéséIe. el|ogadására és
benyjjt]'sáia ú Ectv. 28 $.ába!, 29't (l)'(2) bekezdéseiben valmint a 30.$ (4) és (6)
beke7néseiben foglahak irányadók'

1t.s
Á sI'oEe$ e.ülel mükö'l.".

(l) A spoíecyesület megalataIásalor a Közglíi]és kinyilvánitotla' hoay g stryeeí a
Magya. B dzs szölelsóg lagjalénl kiván MagyaÚszác bnd?s élétében részt !áualni.

(2)' A spoÍegyesület heti Íendszelességgel taí klubnapokat h&i lenenyeklel' A h&i
vesenyen a k]ub|acot n.llett klubon kívú|i b.id^já1ékosok is észt vehelnek a lapi
nevezési dij necfi zetésével'

(3)' A spoí.s/esület klubéletének |o|ytono$ágála és szjnlonaláÍá. a házi ve6enyek
lisztaságám, a lesenyJzabályok bebrtásáJa a klubvezlói felldaíok ellálóára u
Elnó|ség által kijelölt Alelnók |e|ügyel'

(4) A klubnapok házivesenyeinek tonNaetóje a k]ubvezetói feladatok euátásám u
Elnókség ad kÜelöh AIeInök' vagy ú álla|a negblzol! sz]mailo8 felkészült és

(5)' A spoltegy€süIet thztséelisolói a bndzsklub műIödésétól' és d Ecyesület gazdsági
helyzetétól fuegóen lisaeletdijbm' ju1álonb& részesülhehek d Elntkség hat]ározla

12.$
A spo rtcElgs üt et ké pvjsolot.

(l)' A spotleges lel joEi szené]y' anel,el a sPotegEsn]el e|nöke önú|ló é! dndbhos
kéP|kzbli joEEal ÍéPyisel' i|ehe az elnök ak4.!ó|!o2|a|ása eselén a té| ale]hók
egüllekk ós áLalánT' haláskörben k.Pykeli'

LL,L{^í ku' l-t,,.,tu!



13s
Áláirísi ós ulalványozÁgj jog $!korlís!

( I )' A spoíqycsűlct képviselelében elj&va aláilási joEgal ónállóm u EInök reídelkezik.
(2) Á spoíegyesület képviseletében eljána' ü Elnok áladályozBúsa esetén' a két Alelnök

egy ütlesen rcnd. Ike7j k aláilási j oggal '
(3 ). A bantszlinb reletti rcndel kezési j og ( utalványozási j oe) negegyezik u aláiiási j ogga|.
(4)' Á spoíegyesület Elnökségénen nindh&on laeia együttesen írásban tett nyilatkozaláEl

lehetóséget iF!úat u Elnől$ég egyik. vasy több iagjánal. h a spoítegyesület
folyósz'nlájának deklÍoni|as kerelésére' bankk'rtya / hilelkáÍ1ya, vaB/ aiioz kötött
t]'skáíy!kiválláslámésh6maal&a'

14' ö
FclüE'eló B'ottság

( l)' Ha jocsabály elóiia, vagy ha ! spoíegycsület é!€s bevétélé neghalada u ótven aillió
ibnntot, a}tor u Elnókség a (özeÉ|és elé Fieszti a sportegyesület núködésének
e]lenóEó szNekéff' lelügyeló Bizotlsás létetrozására vonalkozó javslalát, és u
Alapszabály megfeleló kiegészítését'

ls.0
Á sporteg/esÍhr megszún&e

(] )' A spoíegy€sület megszűnik' ha
a) egy násik egyesülettel e8yesül,
b) a Közgúlés hhah.ljd a negszűnését, aP|k 3:48, syüinl
c) á biróság fe|oszlatja'
d) a töÍónyességi ellenózési eljánjs eEdményeképpen a bíÍóság negszihtéti

uey ne8állapitja a megszúnés& vagy
e) nzeGsképt€I€nsége miltt indult eljáJásbr a bióság negszij eli'

és - valanemyi esetben - a nyi|vántaÍ1{sbóI ttjrlik.
(2)' A sportegyesü]et negszijnésére egyebekben a Plk eÍe u €s€tre vonatkozó rendelkezéseit

r6.$
vgg/$ & zíró rende|kdések

r/, Jelen Álapsabálybm nofr szabályozotr kédésekE a Ptk , u Ectv' valmint a ninden]ror
hatayos eByéb jog9abályok in{!yadóa}.

r, Á spoíegyesület Alapszbályát, a 2013' áplilis 8' Dapján tanot KözByjlésen d dlpító
tagok e8yhagú hatájoattal jóvá]raeÍák,

.l) A spoíeg'esülelel a Bnóság 13.024006.|20 szinon nyilvántarl.isb! v€tlé'

.' A sportegyesület ÍegléYó Álapszabályát nódosítota a Po|eáÍi Tórvénykönyv (20l]' évi
v' tjNény) által elóiía*na} neefelelóon'

.' A sponegyesület a jelen hódosítotl és eg/séges szelk€zetij Alapsabayát a illetékes
TöNényszéknek u Elnöt b€fogadás iiánli kélelemel benyújtja'

L.l. I]a!ü
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