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KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 

 

A Magyar Bridzs Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Szabó József utca 6.; nyilvántartási 
szám: 01-07-0000055; adószám: 19001339-1-43, a továbbiakban: „MBSZ” vagy „Szövetség”) 
elnöksége az alábbiak szerint összehívja a Szövetség mérlegelfogadó és tisztújító közgyűlését (a 
továbbiakban: „Közgyűlés”): 

A Közgyűlés időpontja: 2022. május 30. napja, 16:00 óra 

A Közgyűlés helyszíne: Az MBSZ székhelye: Récsei Center, 1146 Budapest Szabó József 
utca 6. 

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes vagy elektronikus részvétel (elektronikus 
részvétel igényét kérjük a közgyűlés előtt legalább három nappal jelezni!) 

Határozatképtelenség esetén a megismétlendő Közgyűlés helye: ugyanott, ideje: 2022. május 
30., 17.00. 

A Közgyűlés napirendje: 

1. Döntés a Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadásáról, a Közgyűlés tisztségviselőinek 
(levezető elnök, szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyv-hitelesítők) megválasztása; 

2. Az elnökség szakmai beszámolója a 2021-es évről 
3. A 2021. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 
4. A 2023. évi szakmai terv elfogadása 
5. A 2023. évi pénzügyi terv elfogadása 
6. A jelölőbizottság meghallgatása a jelölésekről 
7. A Magyar Bridzs Szövetség Elnökének megválasztása 
8. A Magyar Bridzs Szövetség Elnökségének megválasztása 
9. Tiszteletbeli elnöki címhez kapcsolódó alapszabály-módosítás 
10. Tiszteletbeli elnöki cím odaítélése 
11. Egyebek 

 
A jelöltállítás menete: 
A jelöléseket a Jelölő Bizottság számára (elnöke Sinkovicz Andrea, az elnökön kívül tagjai 
Kerekes Zsuzsanna és Kardos János) írásban, a jeloles@bridzs.hu e-mail címre kell küldeni. 
Az Alapszabály 1.5 pontja szerint jelöltet bármelyik tagegyesület állíthat a jelölt(ek)et 
tartalmazó névsor megküldésével, de a jelöltnek legkésőbb a közgyűlés előtti napon 
írásban/e-mailen nyilatkoznia kell a jelöltség elfogadásáról. 
 
A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei, egyéb 
tájékoztatás: 

- A Közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazatok több mint felét képviselő tag 
jelen van. A határozatképesség hiánya esetén a közgyűlést 15 napon belüli időpontra újra 
össze kell hívni. Az így összehívott Közgyűlés az eredeti napirenddel határozatképes, ha 
legalább 3 tag képviselője/meghatalmazottja jelen van, és ha erről tagokat az eredeti 
meghívóban tájékoztatták. 
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- A Közgyűlés, amennyiben az alapszabály, vagy jogszabály minősített szavazattöbbséget 
elő nem ír, egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással határoz, szavazategyenlőség esetén 
a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

- A Közgyűlés személyügyi kérdések tekintetében titkos szavazást rendelhet el. 
- Kétharmados szavazattöbbség szükséges a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, az 

Alapszabály 1.12 pontjának j,k,l bekezdéseiben foglalt ügyek tekintetében. Kétharmados 
szavazattöbbség szavazatszáma alatt a közgyűlésen regisztrált tagok által leadható 
valamennyi szavazat kétharmadának felfelé kerekített egész számát kell érteni.  

- A tagok a szavazati jogukat a közgyűlésen képviselőjük, vagy meghatalmazott útján 
gyakorolhatják. Meghatalmazott esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokiratba, vagy közokiratba foglaltan kell megadni. 

- A tagok az érvényes versenyengedéllyel rendelkező minden 10 versenyzőjük után 1-1, 
továbbá amennyiben a tagok száma 10-zel maradék nélkül nem osztható, további egy 
szavazattal rendelkeznek, de egyenként maximum 10 szavazatra jogosultak. Érvényes 
versenyengedéllyel rendelkező versenyzőnek kell minősíteni azt, aki után a tag a közgyűlés 
időpontja előtti 7. naptári napig az MBSZ részére a tárgyévre vonatkozó tagsági díjat 
megfizette és a versenyengedély kiváltásához kapcsolódó adminisztratív adatszolgáltatást 
teljesítette függetlenül attól, hogy a versenyengedély fizikailag előállításra került-e, avagy 
sem. 

- A tagokat megillető mandátumszám megállapítása az Elnökség feladata, melynek alapját a 
tagok által a tárgyévre megfizetett tagdíj képezi. A versenyzői névsort az Elnökség a tag 
részére legkésőbb a közgyűlés tervezett időpontja előtt 10. napig köteles megküldeni. 

 

Budapest, 2022. május 9. 

 

 

Tisztelettel: 

 

________________ 
Járai Zsigmond 

elnök 
Magyar Bridzs Szövetség 

 


