A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

I. fejezet: Általános rendelkezések
1. Alapítás
Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott
célra egyesületet alapítottak. Az egyesület jogi személy, amely bírósági nyilvántartásba vételével
jön létre.
2. Az egyesület neve, székhelye:
Az egyesület elnevezése: Budapesti Tarokk Egyesület
Az egyesület rövidített neve: BTE
Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 6.
3.Az egyesület célja:
A klasszikus tarokk kártyajáték, mint szabadidős tevékenység művelése, népszerűsítése, elterjesztése. A tarokkozás hagyományainak felélesztése.
4. Az egyesület feladata
Az egyesület a 3. pontban meghatározott céljainak elérése érdekében:
- tarokk találkozókat, versenyeket szervez
- az országban működő egyéb tarokk egyesületekkel kapcsolatot tart.
- az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli rendes és pártoló tagjainak szakmai és
anyagi segítségét.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi előírások rendelkezései szerint, a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében folytat.

II. fejezet: A tagsági jogviszony keletkezése, és megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei
A tagsági jogviszony az egyesület alapításakor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával jön létre.
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1. Az egyesület tagja:
1.1. Az egyesületnek tagja rendes tagja lehet bármely természetes személy, aki az egyesület céljával
egyetért és az alapszabályt, valamint az egyesület egyéb szabályzatait és határozatait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
1.2. Az egyesületbe bármely természetes, vagy jogi személy, pártoló tagként beléphet. A pártoló tag
részt vehet az egyesület rendezvényein. A közgyűlésre tanácskozási joggal pártoló tagot is meg kell
hívni, de a közgyűlésen nem szavazhat Jogosult arra, hogy pártoló tagi minősége az egyesület kiadványain, rendezvényein feltüntetésre kerüljön.
1.3.A jogi személy képviselője, illetve az általa megnevezett személy az egyesület rendezvényein
részt vehet.
1.4. A jogi személy pártoló tag tagdíjának mértékét az elnökség a közgyűlés által meghatározott
mértéktől eltérően is szabályozhatja.
2. A rendes és pártoló tagsági jogviszony megszűnése:
a. a tag halálával
b. a tag elnökséghez intézett, írásbeli –indoklás nélküli – kilépést bejelentő nyilatkozatával
c. a rendes és pártoló tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, ha a tag
- tagdíj, vagy egyéb fizetési kötelezettségének az egyesület felszólításában megjelölt határidőre nem tesz eleget
- jogszabályt, vagy alapszabályt, vagy közgyűlési határozatot sértő, vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít
d. az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
e. jogi személy pártoló tag jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A 2. c. pontban rögzített egyesület általi tagsági jogviszony felmondása esetén fellebbezésnek helye
nincs, de a rendes és pártoló tag a felmondás kézhezvételét követő 30 napon belül az ügyben illetékes bírósághoz fordulhat a tagsági jogviszonya helyreállítása érdekében.
3. A tagok jogai:
a. rendes tagok:
A tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, választhat és választható.
b. pártoló tagok:
A pártoló tag jogosult az egyesület rendezvényein részt venni, de szavazati joggal nem rendelkezik
és nem választható.
4. A tagok kötelezettségei:
a. Rendes tagok
- Tagdíjat fizetni. A tag a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért nem felel
- Az alapszabályt, a közgyűlés határozatait, és az egyesület egyéb belső szabályait betartani.
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b. Pártoló tagok:
- A közgyűlés által meghatározott, vagy az elnökséggel megállapodott pártolói tagdíjat fizetni.
- Az alapszabályt, a közgyűlés határozatait és az egyesület egyéb belső szabályait betartani.

III. fejezet: Az egyesület szervezete, működése
1. Az egyesület ügyintéző és képviselő szerveinek biztosítaniuk kell, hogy az egyesület rendes és
pártoló tagjai jogaikat a jogszabályoknak, jelen alapszabálynak, valamint az egyesület egyéb belső
szabályainak, határozatainak megfelelően gyakorolják.
Az egyesület ügyintéző és képviselő szerveinek feladata, hogy ellenőrizze a tagok kötelezettségeinek teljesítését.
2. A közgyűlés
Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés
nem nyilvános, azon kizárólag a tagok, az elnökség, az összehívásra jogosult által meghívottak és
az alapszabály, vagy a közgyűlési határozat alapján tanácskozási joggal rendelkezők vehetnek részt.
2.1 Rendes közgyűlés
a. A közgyűlést legalább évente egyszer, az adott év első negyedévében az elnök hívja össze. A
napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 15 nappal előbb visszaigazolandó e-mail-ben meg kell küldeni az egyesület tagjainak, vagy személyesen átvetetni.
b. A meghívóban szerepelnie kell a közgyűlés időpontjának, helyszínének, a napirendi pontoknak,
az egyes napirendi pontokhoz tartozó határozatképességnek. A meghívóban szerepelnie kell, hogy
határozatképtelenség esetén, hol, mikor kerül sor a megismételt közgyűlésre, mely a jelenlevők
számától függetlenül a napirenden szereplő kérdésekben határozatképes. A közgyűlés helyszínét
úgy kell meghatározni, hogy az valamennyi tag számára megközelíthető és megfelelő befogadóképességű legyen.
c. A közgyűlésen az egyesület elnöke elnököl. A közgyűlésről a lényeget tartalmazó jegyzőkönyvet
kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről az elnökség gondoskodik. A hitelesítésre a közgyűlés két
tagot kijelöl. A jegyzőkönyvbe az egyesület tagjai az egyesület székhelyén betekinthetnek, vagy az
egyesület honlapján megtekinthetik.

d. A közgyűlés csak akkor térhet el a napirendtől, ha a jelenlévő tagok egyhangúan megszavazzák.
A napirendre bármely tag javaslatot tehet a közgyűlés összehívása előtt.
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2.2 Rendkívüli közgyűlés:
a. Az elnök egyéb esetben is összehívja a közgyűlést, ha a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés
válik szükségessé A közgyűlést az elnökség két tagja is összehívhatja, az elnök egyidejű értesítése
mellett, valamint a tagok egyharmadának a kérelmére, ha az összehívás okát és célját megjelölik,
köteles az elnök a közgyűlést összehívni.
b. Az elnök köteles a közgyűlést ezen túlmenően a szükséges intézkedések megtétele érdekében
összehívni, és az így összehívott közgyűlés az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni az alábbi
esetekben:
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
- az egyesület céljának elérése veszélybe került.
2.3 A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés akkor határozatképes, ha az egyesület rendes tagjainak több mint fele jelen van, határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirenddel meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, de a meghirdetett napirendtől nem
térhet el. A rendes és rendkívüli közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a megismételt közgyűlés időpontját és helyét is meg kell jelölni, valamint tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt
közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.
2.4 A közgyűlés határozathozatala
a. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és új szavazásra kell bocsátani. marad! Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek megválasztása titkos szavazással történik, az
egyéb határozatokat nyílt szavazással hozza a közgyűlés.
b. A határozat meghozatalakor nem szavazhat:
- akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
- akinek a hozzátartozója érdekelt a döntésben, vagy egyébként nem rendelkezik szavazati joggal
- a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
c. A közgyűlésen elfogadott határozatok kihirdetéséről az elnök gondoskodik, a kihirdetés módja a
Határozatok Könyvébe való bevezetés. A Határozatok Könyvébe az egyesület tagjai előzetes egyeztetést követően, egyesület székhelyén bármikor jogosultak betekinteni, vagy az egyesület honlapján
megtekinthetik.
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2.6 A közgyűlés levezetése:
A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti, távollétében a közgyűlés választ levezető elnököt. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni. A közgyűlést vezető elnök jelöli ki jegyzőkönyvvezetőt, a
közgyűlés a megjelent tagok közül két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent tagok számát és közgyűlés határozatképességét, a napirendet, a közgyűlés
határozatait, az ahhoz kapcsolódó határozatképességet, valamint minden olyan eseményt vagy körülményt, nyilatkozatot, amelynek jegyzőkönyvbe foglalását bármely tag kéri.
2.7 A közgyűlés hatásköre:
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés:
a. az alapszabály módosítása, ( közgyűlésen jelenlévő tagok ¾-es szótöbbsége)
b. az egyesület céljának a módosítása (szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbsége)
c. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása (szavazati joggal rendelkező tagok ¾- es szótöbbsége)
d. az elnök és az elnökség megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
e. az éves költségvetés elfogadása, a rendes tagok tagdíja mértékének a megállapítása
f. az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása
g. az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll
h. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőivel, vagy ezek hozzátartozójával köt
i. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés
j. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
k. a végelszámoló kijelölése
l. a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály a későbbiek során a
hatáskörébe utal.

3. Az elnökség
3.1. Az elnökség az egyesület ügyvezető és képviselő szerve, amely a közgyűlések közötti időszakban az egyesületet irányítja. A elnökség az elnökből és 2 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja
egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással. A két elnökségi tag személyére az elnök tesz javaslatot.
Az elnök és az elnökség megbízatása két évre szól. Az elnök és az elnökség tagjai újraválaszthatók.
3.2. Az elnökség feladata és hatásköre:
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a. a közgyűlés határozatainak végrehajtása
b. az egyesület éves beszámolójának, költségvetésének, mérlegének elkészítése
c. az egyesület vagyonával és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtása
d. a rendes és rendkívüli közgyűlés előkészítése, és összehívása
e. döntés az új tagok felvételéről, a természetes és jogi személy, pártoló tagok tagdíjának meghatározása
f. az egyesület rendszeres és szabályszerű működésének biztosítása.
g. a tagsági viszony törléssel való megszüntetése:
- az elnökség minden év február hónapjában megvizsgálja, hogy az előző évre vonatkozóan
a tagok befizették-e a tagdíjat. Akinek tagdíjhátraléka van, azt értesíti (vagy tarokk rendez
vényen szóban, ekkor jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy ajánlott levélben kézbesítési idő 5
nap. Amennyiben a tag az értesítéstől számított 15 napon belül nem fizeti be a tagdíjhátralékot, az elnökség megállapítja a tagság megszűnését és törli a tagok névjegyzékéből.
h. meghatározza az egyesület szervezeti és működési szabályait.
3.3. Az elnökség működése
Az elnökség feladat és hatáskörét az elnökségi ülésen gyakorolja.
a. az elnökségi ülést az elnök hívja össze, évente legalább kétszer kötelezően elnökségi ülést kell
tartani
b. az elnökségi ülés határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van
c. az elnökségi ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

4. Az elnök
4.1. Az elnök az egyesület képviselője. Az elnök a banki aláírási jogot bármelyik elnökségi taggal
ketten együttesen - gyakorolja. Az elnököt a közgyűlés választja két évre, egyszerű szótöbbséggel,
titkos szavazással az egyesület tagjai közül. Az elnök újraválasztható.
4.2. Az elnök feladata és hatásköre
a. képviseli az egyesületet harmadik, kívülálló személyekkel szemben
b. nyilvántartja az egyesület tagjait, és a közgyűlésen, elnökségi üléseken hozott határozatokat,
vezeti és felügyeli az egyesület adminisztrációját
c. végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, a közgyűlés, illetve az elnökség a
hatáskörébe utal
4.3. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
- nem lehet az elnökség tagja, akit bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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- nem lehet az elnökség tagja, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet
- az eltiltás kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől
- az elnökség tagjai nem lehetnek a Ptk 8:1.§ (1) szerinti egymás közeli hozzátartozói: a házastárs
az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha,- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és nevelőszülő, a testvér.

IV. fejezet
1. Az egyesület gazdálkodása
a. Az egyesület a vagyonával önállóan rendelkezik. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által
fizetett díjakból, jogi személyek, és természetes személyek adományaiból, az egyesület által szervezett tarokk versenyek nevezési díjaiból képződik.
b. Az egyesületi tagdíj megfizetése évente egy alkalommal az adott naptári év március 31-ig készpénzben, szigorú számadású nyomtatvány (bevételi bizonylat) ellenében történik. A tagdíj befizetésének helye a tarokkrendezvény színhelye, vagy az egyesület székhelye, az elnök kezeihez.
c. Egyesület jogutód nélküli megszűnése, esetén a hitelezők kielégítése után fenn maradó vagyont a
Ptk 3:85.§-ban rögzítettek szerint a Magyar Tudományos Tarokk Akadémia .Egyesület (székhely:
7626 Pécs, Kiss Ernő utca 43., adószám: 18513181-1-02 nyilvántartási szám: 3379 ) javára kell
átadni.
d. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
2. Az egyesület nyilvántartása, felügyelete
Az egyesületet a Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba. A nyilvántartásba vett adatok módosítására
irányuló kérelmet az egyesület képviselője (elnök), vagy meghatalmazás alapján jogi képviselő
nyújtja be.
Az egyesület feletti törvényességi felügyeletet a nyilvántartó bíróság látja el.
3. Az egyesület megszűnése:
a. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg; vagy
- a közgyűlés az Egyesület megszűnését határozza el
- az arra jogosult szerv megszünteti
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
b. Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha
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- más egyesülettel egyesül, vagy
- szétválik.
c. Az Egyesület megszűnésének elhatározása esetén végelszámolóként az Egyesület Elnöksége jár el.

V. fejezet: Záró rendelkezések
Jelen alapszabály módosítást az egyesület 2015. április 14-én tartott közgyűlése elfogadta. Jelen
alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Alapító tagok:
Bajuszné dr. Molnár Katalin 1025. Bp. Szeréna u.35.
Bálint János 2600. Vác Mályva u.13.
Jóba Huba 1089. Bp. Baross u. 121.
Jóba Csaba 1092. Bp. Kinizsi u.
Nagy Barnabás1024. Bp. Retek u.5.
Ribiczey Ádám 1103. Bp. Gergely u.80.
Szabó László 2225. Üllő Pesti u.89.
Szamos Gábor 1065. Bp. Bajcsy Zs. u. 23
Szekrényesy Tamás 1126. Bp. Hertelendi u. 3.
Zigány Judit 1089. Bp. Gutenberg tér 2.

Budapest, 2015. április 14.

…………………………………
elnök

…………………………………..
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

I.

II.
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Jelen okiratot mely ………. (……………….) számozott oldalból áll, szerkesztettem és
ellenjegyzem Budapesten, 2015. április 14-én.

dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd
Csapó Szilágyi Világosi Ügyvédi Iroda
(8000 Székesfehérvár Petőfi utca 5.)
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
nyilvántartási szám: 434

Záradék: Tanúsítom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szöveg megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

dr. Szilágyi Zsuzsanna ügyvéd
Csapó Szilágyi Világosi Ügyvédi Iroda
(8000 Székesfehérvár Petőfi utca 5)
Fejér Megyei Ügyvédi Kamara
nyilvántartási szám: 434
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