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BUDAoRSI BRIDZS KLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Alulírott Alapítók a sportról sző|ő 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasmú
jogállásról valamint a civil szervezetek miíködéséről és támogatásárő| sző|ő 2011. évi
cLxXV. törvény (Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel, 2013.04.08.-án |étrehozták a BUDAÖRSI BRIDZS
KLUB Sportegyesületet. A Sportegyesület alapszabályát a Törvényszék befogadta.

A BUDA)RSI BRIDZS KLUB Sportegyesület a 2013.04.08.-tún létesített és a Törvényszék
áItal befogadott alapszabályát a Polgóri Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tön,énynek
megfelelően módosította, és közg1lűlése a módosíÍdsokkal egységes szerkezetben az alóbbi
alap s zab ály t fo g adta eL

(1). Az Egyesület neve:

(2). Az Egyesület rövid neve:

(3). Az Egyesület székhelye:

1.$.
A Sportegyesület adatai

BUDAORSI BRIDZS KLUB Sportegyesület

BUBIKLUB,vagy BBKS

2040 BUDAORS, Farkasréti út 99.
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(). Az Egyesület múkodési területe: MAGYARORSZÁG

2.$.
A Sportegyesület célja és feladatai

(1). Az Egyesület célja:

A bridzs az egyik legnemesebb szellemi sport. A bridzs egy olyan komplex
kártyajáték, amely fejleszti a logikai, a kombinativ, az abszttakciós és a kommunikációs
készséget' a memóriát, és mint áLta|ában a sportok a ktizdeni tudást' a céltudatosságot, az
állóképességet, az önfegyelmet. A bridzs egy olyan szőrakortató társasjáték' amely
közösséget épit, azt összetartja, fejleszti a szellemi erőt, és folyamatosan kondicionálja.

Az Egyesület célja a bridzs szellemi értékéből fakadóan a bridzs sportéletének
fejlesztése, támogatása, utánpótlás-nevelés' versenyek szervezése. E cél érdekében
sporttáborokat, oktató tréningeket, szellemi és játékos spoftokat, és különösen bridzset
népszenisítő rendezvényeket szervez, melynek a|ap1a a rendszeres klubélet.

a) A bridzs sport szélesköni megismertetése' illetve a bridzs iránti érdeklődés felkeltése
korosztályra való tekintet nélkiil.

b) Az amatőr és profi versenyzés anyagi és erkölcsi támogatása. feltételeinek
megteremtese.
A Sportegyesület tagtrai részére az oktatás, a versenyzésre való felkészítés, a
versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségek bi*osítása.
Hazai és kiilfoldi versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel támogatása.
Egészséges, közösségi szellem megteremtése, a bridzs sportegyesületek klubéleti

c)

d)
e)

hagyományainak folytatása.
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A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása.
A tagok hasznos és kreatív időtöltésének biztosítása, a (kallódó) fiatalok, közösségre
vágyő felnőttek bevonása a bridzséletbe, és egyéb olyan aktív tevékenységekbe
(kulturális-szabadidős programokba), amivel testi-szellemi fejlődéstik a társadalom
számáta hasznos irányba terelhető.

(2). Az Egvesület feladatai:

a) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében egytittműködik minden állami,
tírsadalmi és gazdálkodő szewezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

b) Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

c) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztefure végez, gazdáIkodása során elért eredményét nem osztja
fe|, azt az a|apszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

d) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
fi'iggetlen és azoknak anya9ltámogatást nem nyújt'

e) Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe
veheti.

0 Az Eglesület működésének, szolgóltatósainak és beszámolóinak nyilvónosságát az
interneten való közzététel útján biztosítja. Az Eg1,,esület honlapja a www.bubiklub.hu
címen érhető el.

3.S.
A Sportegyesület tagsága

(1). A Sportegyesület tagja Lehet az a természetes személy, jogi személyiségű szervezet, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a belépési nyilatkozatban kijelenti,
hogy elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és az abban foglalt sportegyesületi célokat'
vá||alja, hogy határidőben megfizeti a tagdijat, valamint magára nézste kötelezőnek
fogadja e| az Egyesület kialakult szokásait. A jelentkező tag felvételéről - írásbeli
felvételi kérelme a|ap1án_ az Egyesület Elnöksége dönt.

(2). ̂  Sportegyesület páftoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy'
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet, aki az Egyesület Alapszabályát
elfogadja. Az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A
Pártoló Tag az Egyesütet szerveinek üIésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető
tisztségviselővé nem választható. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok
szerint történik.

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

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

atagha|á|ával,
a tag kilépésével,
atagkizátrásával,
az Egyesület megsztinésével,
a jogi személy jogutód néIktili megsziinésével.

(6). Kilépés i szándékát a tag, írásban köteles bejelenteni az Elnöksé ghez. A kilépés az
Elnökség részére tortént bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

BUDAöRS| BR|Dzs KLUB
sPcíiTi:GYESuLET

204O Buuatrs' FarKasréti Út 99.
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(7). Esy tag kizórásának szabályai:
a) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű többséggel kizárhatja az egyesület tagjai

közüI azt a tagot, aki a jelen alapszabóly rendelkezéseit, vagl a közgyűIés
határozatát súlyosan megszegi, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

b) Kizórható a tag akkor ls' ha két hónapon keresztül elmarad a tagdíj
megfizetésével. A ngdíj meffizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor
zárható ki, ha a legalább két hónapos mulasztíts elteltét követően az Elnökség,
írósban - igazolható módon, póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre
való utalással, azaz a kizárásra történő figtelmeztetéssel _ felszólította a
tagdíjhátralék teljesítésére, amely felszólítós a póthatáridőn belül ,s
eredménytelen maradt.

c) A kizórósi eljárást bármely tag vagl,l eg1,lesületi szerv kezdeményezésére az
elnökségfolytatja le.

d) A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére - igazolható módon - meg kell
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszer{i meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az
ülésen biztosítani kell szómára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag
képvis elővel is képvis eltetheti magát.

e) A tag kizárását kimondó határozatot írósba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolósnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgóló tényeket és
b iz onyítékokat, t ov ább á a j o got"v o s l ati l eh e tő s é gr ől v al ó t áj ékozÍ at ás t.

fl Az elnöIcség a kizárásról szóló hatórozatot a tagkizórasi eljórós megindulásától
. szómított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az

érintett taggal.
g) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfo|cu elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől

számított 15 napon belül az egyesület közg,,űléséhez fellebbezéssel élhet.
h) A fellebbezés beérkezését laivetően az elnökségnek haladélctalanul, de legkésőbb

30 napon belüIi időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyíilést. A közgyűlés
nyílt szavazással, egyszerú szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti, és 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli az érintett taggal.

4.S
Tagsági jogok és kötelezettségek

(1). A Sportegyesület terinészetes személy tagai jogaikat kizárőLag személyesen
gyakorolhatják, meghatalmazotti képviseletnek helye nincs. Jogi személy' illefve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok jogaikat csak képviselőik útján
gyakorolják'

(2). Amennyiben a jelen AlapszabáLy eltérően nem rendelkezlk, a Sportegyesület valamennyi
tagj a egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

(3). A Sportegyesü|et tagdiját és a pártoló tagsági támogatás legkisebb összegét az Elnökség
j avaslatára a Kőzgyttlés állapítj a meg.

(4). Az Sporteevesület rendes taeiának iogai és kötelesséeei:

a) Az egyesület tagjajogosult az egyesület tevékenységében részt 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 határozatainak meghozatalában, észrevételeket,
j avaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

"-fu!fif'ff*fií*
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d) ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgya|ására;
e) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amely.e az Egyesület 30 napon

belül köteles választ adni;
Í) a természetes személyiségú tag váIaszthat, illetve váIasztható az Egyesület úgyintéző

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

szavazatttkat;
h) indítványt tehet a Közgyúlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
D betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
j) a Sportegyesület szervei áttal hozott jog-vagy alapszabáIysértő határozat ellen pert

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

rendkívüli elnökségi ülés összehivását kezdemény ezhet|
D A tag köteles a Sportegyesület AlapszabáIyátbetartan| és a Sportegyesület célját és

szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, valamint a Közgyűlés által évente
meg}tatározott méfiél<tí tagdíjat határidőben megftzetni. Az éves tagdi1befizetése egy
összegben esedékes a tag belépésével egyidejtileg, illefve folyamatos tagsági viszony
esetén minden év január 31. napjáig.

m) A tagok - atagdij megfizetésén tul- az egyesületÁrtozásaiértsajátvagyonukkalnem
felelnek.

(5). A Sporteevesület páÍtoló tagjának ioqai és kötelesséeei:

a) A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen;
b) Igénybe veheti a Spor1egyesület szolgáLtatásait;
c) A páfioló tag tisztségre nem váIaszthato;
d) A páftoló tagnak szavazatijoga nincsen, de tagdíjfizetési kötelezettsége sem á1l fenn;
e) A pártoló tag köteles megfizetni az általa vá|Ia|t vagloni hozzájárulásl, melynek

legkisebb összegét a Közgyűlé s hatérozza meg;
0 Egyebekben jogai és kötelezettségei a rendes tagokéval megegyeznek azzal, hogt a

pártoló tag nem köteles betartani az Eg,,esület szerveinek határozatait és e
hatórozatok ellen csak érintettsége esetén indíthat pert.

s.s.
A Sportegyesület szerv ezete

(I). A Sporteg1lesület v ezető Íiszts égvis előire vonatkozó szab ályok :
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellótásóhoz szükséges körben nem korlótoztók. Ha a vezető
tisztségviselő jogi személy, a jogi szeruély köteles kijelölni azt a telmészetes személyt,
aki a vezető tis zts égvis elői feladatokat nevében ellátj a.

b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen krjteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselelrtnény elkövetése miatt jogerősen

szabadsógvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fuződő hótrányos
köv etkezmény ek al ó l nem ment e s iilt.

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit efoglalkozástóljogerősen eltiltottak.
e) Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatólya alatt

az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy, vezető tisztségviselője nem
lehet.

f) Az eltihást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

BUDAöRS| BRlDzs KLUB
sPcaTÍ-e ./r:5jlJLE,l
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(2). A Sportegyesü|et vezető szervének határozathozata|ában nem vehet részt az a szemé|y,
aki' vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátaftoző) a
hatérozat a|apján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélktil
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület álta| tagsának, a
tagsági jogviszony a|apján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akít a határozat kótelezettség vagl felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfaj ta előnyb en részesít ;
akivel a hatórozat szerint szerződést kell kótni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vag1,, alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szet.vezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll ; vag,,

fl aki eglébként személyesen érdekelt a döntésben.

(3). A Sportegyesület testtiletei:

o KözgÉlés,
o Elnökség,
. Felügyelő Bizottság.

(4). A Sportegyesü|et testiileteinek vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy
köteles a Sportegyesületet előzetesen tájékoztatni arról' hogy ilyen tisztséget egyidejríleg
más szervezetnél is betölt.

6.S
Kiizgyűlés

(1) A Közgyílés a Sportegyesület legfőbb Szerve' amelyet a tagok összessége alkot.
(2) A Közgyílés kizárólagos feladata és hatásköre:

,) a Sportegyesület megalakulásának kimondása;
b) az Alapszabály elfogadósa és módosítása;
c) az egyesület megszűnésének, eg,,esülésének és szénálásának elhatározása,.
d) az Elnökség tagjainak és az Elnijk megválasztása;
e) az Elnökség tagjainak és az Elnök visszahívósa;

f) az éves költségvetés elfugadása, az Elnökség javaslata alapján a tagdíj és pártoló
tags ág minimólis vagloni hozzáj árulás mértékének megállapítás a ;

g) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az eg,,esület vagloni
helyzetéről szóló jelentésének - efogadása;

h) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása a Sportegyesület éves működéséről;
i) a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített előző éves pénzügyi terv

telj esítéséről szóló számviteli beszámoló jőv áhagy ása.
j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása' ha a vezető

tiszts égvis elő az egyesüIettel munkavis zonyb an áll ;
k) az olyan szerződés megkötésénekjóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,

vezető tiszts é gvis előj év el v agl ezek hozzótartozój ával köt ;

b)
c)
d)

]^".3á3f;.l3ll?.ul[i'"-i"o;.;"]il ",, ., J;t;!ll llnq
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l) a jelenlegi és korábbi eg,,esületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kórtérítési
igények érvényesítéséről való döntés ;

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabáIy vagy alapszabály a hatáskörébe
utal, íg,, különösen, amit a Ptk. 3:74. $-a hatáskorébe utal.

(3) A Közg,,űlés évente legalább egyszer ülésezik.
(4) A Közgyúlés összehívása az elnökség feladata.
(5) A közgyűléSt az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött

meghívóval, elsődlegesen aZ egyesület székhelyére híuja ijssze írásban, igazolható
módon. Irásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősiil: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolósra keriiljön (elehronikus
tértivevény).

(6) A közglűlési meghívó tartalmazza az eglesület nevét, székhelyét, a közgyúlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogl a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbó a közg,,iilés
határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az
arra történő felhívóst, hog,l a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok
tekintetében a megjelentek szómóra tekintet nélkül határozatképes lesz'

(7) A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapjánnyilvánossógra kell hozni.
(8) A közglűlési meghívó kézbesítésétől vagy köZzétételétől szómított 3 napon belüI a tagok

és az egyesüIet szervei az elnölrségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolósával. Á napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt.
Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat.
Döntését, tovóbbó elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben
annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a
tagokkal.

(9) Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy o közgyűlés a napirend elfugadásáról szóló hatórozat meghozatalát
megelőzően kíilön dijnt a napirend kiegészítésének tórgyában, azzal, hogy a
szabólyszerűen előzetesen nem közöh, napirendrefelvett kérdésben, csak akkor hozható
határozat, ha valamennyi résmételre jogosult jelen van és a napirendre utólag felvett
kérdés megtórgyalásóhoz egyhangúan hozzáj órulnak.

Q0) A Közgytílést össze kellhívni:
ha a törvényben előírt beszámolókat kellelfogadni,
ha a tagok legaÍább egytizede a cél és az ok megjelölésével kéri ezt,
ha az Elnökség rendkívüli Közgytílés összehívását tarda szükségesnek,
ha a bíróság aKözgyttlés összehívását elrendeli.

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

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

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

Ezekben az esetekben az összeltívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megsziintetése érdekében intézkedést tenni vagy aZ egtesület
megszüntetés érőI dönteni.
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(12) A közg1,,űlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mintfelét képviselő
szavazósra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnal
vizsgálni keII.

(13) A közg1,,űlés megnyitásót követően elsődlegesen meg kell állapítani a
hatórozatképességet, vagyis az aktuólis taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát.

(14) A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elntjk a Közg,lűlés levezetésével mást is
megbízhat' A közgyűlés a napirendi pontok targyalását megelőzően eglszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazóssal elfogadja, vagy megvólasztja a levezető elnök
személyét, továbbá a jegyzőkönywezető és két jeglzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a kétfőből álló szavazatszámlaló bizottsógot.

G5) A közg,,űlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jeg,,zőkonyvvezető, a közg,,űlést
levezető elnök és a két jegyzőkönyv hitelesítő ir alá. A jeg,,zőkönyv tartalműzza, Cl
hatórozatok sorszómát, a diintésének tartalmát' időpontját és hatályát, illetve a döntést
tómogatók és ellenzők szómarányát (ha lehetséges' személyét).

(lő) A tagok hatórozatuknt a határozatképesség megállapításánál fig,,elembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. Á határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a hatót"ozat kötelezettség vag,l felelősség alól mentesít vagl a jogi személy
terhére másfaj ta előnyben részesít ;

b) akivel a ltatórozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a hatórozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a dtiltésben, aki az egyesüIetnek nem

tagla;
e) aki a döntésben érdekelt más szelryezettel tóbbségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áll; vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(17) A közgytílésen minden rendes tagnak egy szavazata van.
(18) A közgyíílés hatórozatát _ az alapszabály vag,, töruény eltérő rendelkezése hianyóban -

eglszerű s zótöbbs éggel, nyílt szav azós s aI ltozza'
(]9) Az egyesüIet alapszabáIyának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes

szótöbbs éggel hozott hatórozata szükséges.
(20) Az egyesület céljónak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közg1lűlési

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromneg1ledes szótöbbséggel hozott
hatórozata szükséges.

(21) A közgyűlés a személyi döntések tekintetében titkos szavazássa| hozza. A
tisztségviselők megválasztása, vagy visszahívása titkos szavazássa| történik.

(22) Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, akj az érvényes szavazatok több mint
felét megszerezte' Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja me1 az érvényes
szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot
szetzett személy között újabb szavazást kell l'artani. A megisméte|t szavazás győztese a
legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

(23) A közgyűlési határozatokat a levezető elnijk a közg,lűlésen szóban kihirdeti és az
érintett taggal / tagokkal a hatórozat meghozatalót követő 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével
eg,,idejűleg'

(15) Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint
fe|ét 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 győztese a
legtobb szayazatot kapott személy lesz.
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(1 )

(16) Az Elnök aKőzgyu|ésre tanácskozási joggúmeghívhatja állami, társadalmi, gazdasáryi
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

(17) A Közgytílés nyilvános.
(18) A közgytílésihatározatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell.
(19) Az Elnök köteles aKözgyúIés által meghozott hatátrozatokat aHatározatok Könyvébe

behelyemi. AKatározatok Könyve oly módon tafia|mazza ahatározatokat, hogy abból
a Közgyílés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók' és
ellenzők számat ány a (ha lehetséges' személye) me gállap ithatő.

7 .S
Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban _ a kizárőLagos hatásköröket kivéve _
gyakorolja a Kozgyll|és hatáskörét, irányitja az Egyesület mtíködését. Az Elnökség
tagjai: a Közgyiílés által megválasztott Elnök és két Alelnök.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik'
Az Elnökség ügyrendjétmaga állapítja meg.
Az Elnök hívja össze az Elnökséget írásban. SzabáIyszerűnek az összehívás akkor
minősÍil, ha a tagok az ülésrtjl legalább nyo|c nappal az ülés időpontját megelőzően
írásban értesülnek az ülés időpontjáról, helyszínéről és napirendjeiről, sziikség esetén a
részletes előterj esztésről.

(5) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülésein a személyi kérdéseket a
nyilvánosság|<lzárásávalzártkőruentárgya|jákmeg.

(6) Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok ttjbb mint a fele jelen van. Az Elnökség
határozatait egyszení szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza meg. Határozatképtelenség
esetén legkésőbb 30 napon belül az E,lnökséget ismételten össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
húározatképesek, 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 tárgya|ási joggal, de szavazati
jog nélkül.

(7) Az Elnök koteles az Elnökség által meghozotthatározatokat aHatározatok Könyvébe
behelyezni.

(8) A háromtagú Elnökséget a Közgyűlés vá|asztja meg az Egyesület tagjai sorából, három
éves időtartamra. Az elnökségi tagság hatátozott idő lejárata előtti megszűnése esetén
az űjonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbizatási
idejének hátralévő időt1rtamára sző|'

(9) Az elnökségi tagság megszűnik:

a) ahatátozott idő elteltével,
b) az elnökségi taghaIá|áva|,
c) az elnökségi tag, írásban benyújtott lemondásával'
d) visszahívással, és
e) az Egyesület megszűnésével.

(10) A Közgyílés az Elnökség bármely tagját visszahívhatja tisztségéből' ha

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

kötelezettségeket, vagy
c) ha a Sportegyesület cé|jával, szellemiségével vagy az A|apszabá|Iya|

nem egyeztethető magatartást tanúsít.
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A visszahívással egyidejűleg meg kell vá|asztani az új e1nökségi tagot is. A jog-vagy
a|apszabáIysértő határozattaL történt visszahívással szemben a visszahívott Elnökségi
tag pert indíthat.

(11) Az Elnökséq feladata és hatásköre:

a) Az egyesület működtetése és szakmai fejlesztése;
b) Az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatóskörébe tartozó iigtekben a döntések

meghozatala:
A beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés eIé terjesztése;
Az éves költségvetés elkészítése és annak a közglűlés elé terjesztése;
Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyonfelhasználósára és befelctetésére vonatkozó,
a közg,,űlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
A közglűlés összehívása, a tagsóg és az egyesület szerveinek értesítése;
Az elnö|aég által összehívott közg,lűlés napirendi pontjainak meghatározása;
Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
A tags óg nyilv ántartás a ;
Az e gl e s iil et h at ár o z at ain ak, s z erv e z eti okir at ain ak é s e gy éb kö nyv e in ek v ez e t é s e ;
Az eglesület míiködésével kcpcsolatos iratok megőrzése;
Az eglesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgólata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
A tagfelvételéről való dijntés;
Klubversenyek rendszeres megtartása, nyílt versenyek szervezése;
A Sportegyesület célj ainak me gfelelően a bndzsj áték terj esztése ;
T anfo ly am o k t ar t á s áv al a b r i dz s é l e t fej le s z t é s e ;
Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabaly a hatáskörébe
utal.
Tagsági viszony keletkezésével és megsánésével kapcsolatos eljárás lefolytatása;
az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
A szeméLyzeti munka irányítása;
A tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
Az éves tagdíj javasolt mértékének meghatározása.
Az etikai szabályok elfogadása.
A tagfelvétel j óváhagyása.
A Sportegyesület mÍiködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a kózhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyiÍlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére.

(I2)Az Elnökség a sa1át hatáskörében dönt mindazon feladatok megosztásáról, amelyek nem
tartoznak az Elnök hatáskörébe. Ennek során klubvezetői és klubeazdai
feladatcsoportokat jelölhet ki' és ezeket megoszthatj a az AIelnökök között.

8 . $
Az Elnök

Az Egyesület Elnökét hároméves időtartamra a Közgyűlés választja, titkos szavazással,
egyszeni szótöbbséggel, aki tevékenységével a Közgyiílésnek tar1ozik felelősségge|.
Az Elnök önállóan jogosult a Sportegyesület képviseletére.

c)
d)
e)

í)
s)
h)

ü
i)
k)
D

m)
n)
,)
p)
q)

r)

I
,
u)

,
w)
- - I,)

v)

(1 )

(2)

(3) Az Elnök hatásköre és feladata:
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( l )

(2)
(3)

a) a Sportegyesület tevékenységének irányitása;
b) a Sportegyesület adminisztrativ szervezetének kíalakítása és vezetése;
c) a Közgyulés ö sszehívá sa, határ ozatainak ellenj egyzése;
d) a Sportegyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatakól olyan nyilvántartás

vezetése (,,Határozltok Könyve''), amelybőL avezetó szerv döntésének tarta|ma,
időpontja és hatá|ya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és
személye megállapítható;

e) a Közgyíílés és az E'lnökség áIta1r hozott határozatok és állásfoglalások
vé grehaj tás ának ir ányitása és ellenőrzé s e ;

f) aKózgyúIés és az Elnökség határozatainak az AlapszabáIyban megjelölt módon
az érintettekkel történő közlése;

g) a Közgyíílés _ amennyiben az adatvédelmi törvényt, illetőleg személyiségí
jogokat ezzeI nem sérti - az Elnökség által meghozott hatétrozatokat valamint a
Spoftegyesület működéséről készült jelentést nyilvánosságra hozza a városi
honlapon;

h) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartoző kérdésekben ;

D gondoskodik a jogszabá|yban és a jelen Alapszabályban előírt adatok és
beszámolók elkészíttetéséről, és benyújtásáról;

j) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
k) az alelnökökkel együtt munkamegosztásban vezeti a Sportegyesület működtetését;
l) eLIenőrzi az Alelnökök tevékenységét;
m) irányit1a az E'lnökség 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 E,lnökség üléseit;
r) irányitja az Egyesület gazdáIkodását;
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

A Sportegyesület Alelnökeit három éves időtartamra a Közgyűlés vá|asztja meg, akik
tevékenys égiikkel a Közgyíílésnek felelo s ek.
A Sportegyesületet az Elnok akadáIyoztatása esetén az Alelnökök együttesen képviselik.
Az Elnök akadá'|yoztatása esetén az a|áirási és utalványozási jogot a két Alelnök
együffesen gyakorolja.

10.$
A Sportegyesület anyagi forrásai, és gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet aKőzgyulés fogad eL' Az
Egyesület gazdá|kodásáróI az Elnökség készit jelentést, amelyet elfogadás céljából a
Közgyíílós elé terj eszt.

A Sportegvesület működéséhez szükséges bevételei (eazdálkodásának alapia):

a) tagsági díj;
b) pártoló tagokvagyoni hozzájórulása;

4 klubnapi nevezési díjak;
d) versenyek nevezési díjai;

(1 ) .
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") 
tanfolyamok részvételi díjai;

f) természetes és jogi személyek anyagitámogatása,
g) állami, civil szet.vezetek anyagi támogatása,
h) pá|yázati támogatások,

, az Egyesület gazdasági, v állakozási tevékenységéből szÍnmaző bevételek;
j) rendezvényekbevételei;
k) egyéb bevételek.

(3). Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával fele|. Az
Egyesület tagai az Egyesület tartozásaiért * a beftzetett tagdíjakon tulmentíen _ nem
felelnek.

(4). A tagdíj és a pártoló tagok vagloni hozzójórulás összegét aKőzgyuléshatátozzameg az
Elnökség javaslata a|ap1án. A befizetésekről az Elrrökség a tagnyilvántartáshoz
kapcsolódó ny i|v ántartást vezet.

(5).A Sportegyesület gazdáLkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Al ap szab ályban meghatározott tevékenysé gére fordítj a.

(6).A Sportegyesületet a tagok nem gazdasági tevékenység céIjára alapították, és ezért
gazdasági vállalkozási tevékenységetktzárőlrag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését
elősegítendő módon folytathat. A Sportegyesület sporttal nem összefiiggő tevékenységet,
valamint sporttevékenységével összefiiggő kereskedelmi tevékenységet (ideéttve a
sportegyesület vagyoni értékűjogainak hasznosí|ását is) csak kiegészítő tevékenységként
folytat.

(7). A Sportegyesület könywezetésére, éves beszámolójának elkészítésére, elfogadására és
benyújtására az E,ctv. 28.$-ában, 29.$ (1)-(2) bekezdéseiben valamint a 30.$ (a) és (6)
bekezdéseiben foglaltak irányadók.

11.S
A Sportegyesület működése

(1). A Sportegyesület megalakulásakor a Közgyúlés kinyilvánította, hogy a szervezet a
Magyar Bridzs Szovetség tagjaként kíván Magyarországbridzs életében részt vállalni.

(2).^ Spoftegyesület heti rendszerességgel tart klubnapokat házi versenyekkel. A házi
versenyen a klubtagok mellett klubon kívü1i bridzsjátékosok is részt vehetnek a napi
nevezési díj megfizetésével.

(3).A Sportegyesület klubéletének folytonosságára és színvonalára, a házi versenyek
tisztaságára. a versenyszabályok betartására a klubvezetoi feladatok el|átásátra az
Elnökség által kije1ölt Alelnök felügyel.

(4). A klubnapok háziversehyeinek tomavezetője a klubvezetői feladatok ellátásáta aZ
Elnökség által kijelölt Alelnök, vagy az általa megbizott, szakmailag felkészült és
alkalmas személy.

(5). A Sportegyesület tisztségviselői a bridzsklub működésétő|, és az E,gyesület gazdasági
helyzetétől fiiggően tiszteletdíjban' jutalomban részesülhetrrek az Elnokség határozata
a|apján.

(6). A Sportegyesület működése felett az ügyészségnek törvényességi ellenőrzési joga van.

12 .$
A Sportegyesület képviselete

(1). A Sportegyesület jogi személy, amelyet a Sportegyesület elnöke önállóan képvisel.
(2). ̂  Sportegyesü|etet az Elnök akadáIyoztatása esetén az Alelnöktlk együttesen képviselik.

13S
Aláírási és utalványozási jog gyakorlása

SIBRIDZS KLUB
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(1). A Sportegyesület képviseletében eljárva a|áirásijoggal önállóan az Elnök rendelkezik.
(2). A Sportegyesület képviseletében eljárva, az Elnök akadá|yoztatása esetén, a két Alelnök

együttesen rendelkezik aláírási joggal.
(3). A bankszámla feletti rendelkezési jog (utalványozási jog) megegyezik az a|áitási jogga|'
(4). A Sportegyesület Elnókségének mindhárom tagja együttesen írásban tett nyilatkozatávaI

lehetőséget ny$that az Elnökség egyik, vagy több tagjának is a Sportegyesület
folyószámlájának elekÍronikus kezelésére, bankkártya l hite|kárt..1a, va1y ahhoz kötött
tár skárty a kiváltá s ára é s hasznáIatár a.

14 .S
Felügyelő Bizottság

(1). Ha jogszabá|y e|őirja,vagy ha a Sportegyesület éves bevétele meghaladja az ótven millió
forintot, akkor az Elnökség a Közgyrílés elé terjeszti a Sportegyesület működésének
ellenőrző szerveként' Felügyelő Bizottság léttehozására vonatkozó javaslatát, és az
Alapszabály megfelelő kiegészítését.

l s .s
A Sportegyesület megszűnése

(1). A Sportegyesület megszíinik, ha

a) egy másik egyesülettelegyesül,
b) aKozgya|és a feloszlásáró|batároz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a töruényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen abirőság megszünteti

vagy megállapítja a megszűnését vagy
e) fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszi.inteti,

és - valamennyi esetben - a nyilvántartásból törlik.

(2). A Sportegyesület megszűnésére egyebekben a Ptk erre az esetre vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.

16 .S
Vegyes és zőrő rendelkezések

(1) IeIenAlapszabályban nem szabá|yozott kérdésekre a Ptk., azBctv.valamint a mindenkor
hatályos egyéb j ogszabályok irányadóak.

(2) A Sportegyesület Alapszábá|yát, a 2013. áprllis 8. napján tartott Közgyíilésen az alapítő
ta gok e gyhan gí h atár o zattal j őv áhagy ták.

(3) ^ Sportegyesületet a Bíróság 13.02-0006420 számonnyllvántartásba vette'
(4) A Sportegyesület meglévő Alapszabalyát módosította a Polgári Törvénykönyv (20I j. évi

V, törvény) által előírtalank ruegfelelően.
(5) ^ Sportegyesület a jelen módosított és egységes szerkezetli Alapszabályát az illetékes

Törvényszéknek az Elnok b efo gadás iránti kérelemmel benyúj tj a.

Budaörs, 2017. április 10.
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