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Á Magyar Bridzs Szövetség (továbbiakban MBSZ) a sportról szóló tóbbször módosított
1996. évi LXN. törvénynek 1998. ápnlis 1. napiától hatályos módosítása z|apián megalkotta

a brldzs sportágban tevékenységet végző szövetség gazdáLkodásának, pénzügyi

s z erv e z etén ek s zab á|y o zás át.

Jelen Szabályzzt a MBSZ 1996. febn'rár 1,7-én módosított és ióváhagyott
Alap s zzb aly zztánzk é rtelm é b en ké s zül t.

Jelen SzabáIyzat jőváhagyására jogosult: a NÍBSZ Elnöksége az AlapszabáIy lY.2.pontja
aIapián.

I.

A gazdálkodás rendie

1. A MBSZ aKözgyu\és által ióváhzgyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2. Éves költségvetési tervezetét és a költségvetési beszámolót az Elnökség jőváhagyása

után kell aKőzgytJés elé terieszteni.

2.1' Az éves költségvetési tefyezet (MBSZ AlapszabáIy Iv.2.1 pont) és z
koltségvetési beszámoló elkészítése és annak a Közgyulés által történő
elfogadásáig (MBSZ A|apszzbá|y IV.1.1 pont) a MBSZ gazdilkodásának
folyamatos biztosítása az Elnökség fe|adata (MRSZ Alzpszabá|y Iv.2.1pon!.

2'2 A kóltségvetésl beszámoló és a mérleg elfogadása l<lzárő|ag a Közg1nilés
hatáskörébe tartozik (MBSZ Alapszabály IV.1.1 pont)

3. A MBSZ amennyiben kérelmére zz 1996. évi LXIV. törvénynek megfelelően
közhasznű fokozatu szervezetté válik _ akkor mint közhasznú szervezet - köteles az
éves beszámoló ióváhagyásáva\ egyideiűleg kozhasznű jelentést készíteni, melyet az
F'llenőrző Bizottság előzetes véleménye után ugyancsak a I{özgyilésnek kell ióváhagyni
minimálisan a ielenlevők 600/o+l fő többségével.

A közhasznú j elentés tartalrna:

számviteli beszámoló
k o lts égveté si támo gatás f elhaszná|ása
a vagy on felhas ználásával kapcscllato s kimutatás
cél szerinti juttatások kimutatása
a központr költségvetésl szervtő| zz elkülönített állami pénzalapoktól kapott
támogatás mértéke
a közhasznű szervezet vezető tisztségviselőinek nyujtott iuttatások értéke, illetve
ősszege
a közhasznú tevékenységről szőIő rövicl tartalmi beszámoló
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5.

A MBSZ folyamatos gazdáIkodása közvetlen lrányításának felelőse aFőtitkar.
A MBSZ gazdáIkodárát u, Elnökség által meghatz|mazott Gzzdzság Vezető tntézj a

Fótitkár közvetlen irányításáva\ (MBSZ Alapszabá|y IV.2'5 pont)

A Gazdaság Yezető telies felelősségével és közvetlen részvételéve| a gazdaság

ügyintézővel közösen lát1a e| az operatív gazdáIkodást a vonatkozó kűlső és belső

hatályos j ogszabályok és szabályozók értelmében.

ó.1 A MBSZ beszámolási kotelezettségének a 8/1'996.(L24.) Korm. rendelet alapián

egyszerűsített éves beszámoló készítésével tesz eleget, mivel tevékenység célia szerintr

bevétele, valamint z váI|a\kozási tevékenység szerinti árbevételének együttes összege zz

50 millió forintot nem haladja meg.

Az egyszerősített éves beszámoló mérlegből és eredmény-kimutatásból áll.

ó.2 Kön}'wezetéSl kötelezettségének - a beszámolási kötelezettség fuggvényében _

egyszeres konywitel vezetésével tesz eleget.

1. Á MBSZ bevételer;

6.

7.1

7.2

t.3

az áI|amháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól tevékenységr célra

vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, vagy adomány

a tevékenységr cél folytatásábó| származő, ahhoz közvetienűl kapcsolódó
bevétel

az egyéb cél szerintr tevékenység folytatásábóI szármzző, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel

az MBSZ eszközeinek befektetéséből származó bevétel

tagdíj

egyéb, más j o gs zab ályo kb an meghatar o zo tt b evétel

z v á||alko zás i tevéken y s é gb ő 1 s z árm az ő b ev étel

1.4

1.5

1.6

7.7

B. A MBSZ költségei (kiadásar)

8.1 a tevékenység cél érdekében felmenilt közvetlen koltségek

8.2 egyéb cé| szerinti tevékenység érdekében felmenilt közvet-len kóltségek

a váLl'a|kozási tevékenység érdekében felmerult közvetlen költségek

a tevékenység célja szerinti és az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében
fe]menilt közvetlen költségek

B.5 felmenilő közvetett költségek, 8.1-B.-1 fug4vényében arányosított megosztásban

Magyar Bridzs Szövetség
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J.

9. A MBSZ gazdálkodása folyamán elért eredményét nem oszthat1a fel, azt az
HapszabáIyzztban meghatározott célok és feladatok megvalósítására kell fordítani.
(NapszabáIy II.1 és II.2 pontok)

II.

A költségvetéssel kapcsolatos feladatok

I. A MBSZ költségvetés tervezetének, költségvetésének elkészítési határideje az éves
rendes KÓzgyulést mege\őző Elnökségr ülés napja.

Az állami költségvetéssel kapcsolatos bevallások hataddőre történó teliesítéséhez
biztosítani kell a tárgyévi kon}'r,'viteli zárlatok elkészítését'

Az éves beszámolót az adott naptárl' évről az 1991' évi XVIII. számviteli torvény
szerint december 31-i fordulónappz| kell elkészíteni, utána az Ellenőrzó Bizottság elé
terjeszteni véleményezésre, majd z tárgyévet követó és máius 3l-tg a Kózgyilés elé
terjeszteni elfogadás végett.

A költségvetési főösszegen belül e\őirányzat átcsoportosítás és módosítás az Elnökség
i őváhagyás ával tö rténh et.

A költségvetés kiadásait ugy kell megállapitani, hogy azokra a varható bevételek
fedezetet biztosítsanak.

III.

A gazdálkodás szervezeti Íendie

A MBSZ gazdasági szervezete a Főitkár közvetlen trányítasával műkódik. Felelősen
gazdálkodik a MBSZ vagyonával.

Gazdaságtvezető

2-l az Elnökség áItzl elfogadott szempontok alapján elkészíti a MBSZ éves
koltségvetését és a Főtitkárral, valamint zz E\|enőrző Btzottság
véleményezésével a l{özgyilés elé terjeszú 1őváhagyásra (Á1apszabály IV.1.1
pont).

2.2 gondoskodiktörvényesvégrehajtásáról.

Gazdaság ügyintéző

szanfe1ti és kezeli aházípénztárt, végzi a számlázást és a pénzügyi átutalásokat,

vezett a munkaügy t nytlvántartásokat, e|végzi a bérszámfeitést, elkészíti a
statisztikai ielentéseket, kapcsolatot taÍt aZ oEP_vel.

4.

5.

1.

2.

3.1

3.2
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2.

4. A MBSZ konywelését és ̂ z á|laml költségvetéssel kapcsolatos folyamatos
adatszolgáltatást a2 MBSZ részére, a MBSZ által megbízott iogi személyiségű társaság
v égzi megpllapodás a\apján.

Az éves költségvetésibeszámolók és bevallások számszakirészét a fenti társzságkésziu
eI a gazdaság vezetővel kozösen, annak ellenőrzése és anyagi felelőssége mellett.

IV.

Az adő és iárulékfizetési kötelezettség teliesítése

Á MBSZ gazdzság tevékenységének megfelelő adó-, és iárulékfizetéssel kapcsolatos
fe|adztait a mindenkor érvényes adó és társadalombrztosítási, bevallási, befizetési
előírásainak b etartásáva\ látla e\.

A MBSZ ny1Ivántzrtási kötelezettségét analitikus számviteli nyilvántartások segítségével
végzi.

v.

Bér gazdákodással kapcsolatos feladatok

Személyi nyilvántartások vezetése: munkaügyi-, társadalombiztosítási és adő
nyi|vántartások alkalmazottakkal kapcsolatban.

A munkáltatói jogkör gyakorlóia az Elnökség (Álapszabáiy IV.4.1 és IV.'1.2 pont)

Az alkalmazottak adómentes étkezési utalványban részesíthetők a mindenkori
adótörvények szerint.

vI.

IJ tazási költségek elszámolása

Az utazások elrendelése és azok elszámo|ásának előzetes engedélye zése az Elnökség
által meghata\mazott Elnökség tag hatáskörébe tartozrk. A MÁV, vagy autóbusz
utazások elszámolása ,'Kiküldetési rendelvényen" a menetiegy csatolásáva] történik
függetlenül attól, hogy a ktküldött milyen iogviszonyban van a MBSZ-szel.

A MBSZ érdekében torténő saját gépiármű használatot ,,Útnyilr,ántartás"
nyomtatványon a hatályos jogszabá|yok alapián kell elszámolni. A kifizetést Z
megh atalmazo tt Eln ö ks égi tag enge délyezi és utalv ány o zza.

VII.

Tagdíi akkal kapcsolatos feladatok

1.

2.

1.

2.

$
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1. A MBSZ tagai- a tiszteletbeii tagok kivételével -aKözgyulés által jóváhagyott éves
tagság dí j at egyo s s zegb en m egfi zetn i (Alzp s zab ály zat III.3 p o nt) .

2. A MBSZ számviteli nyt|vántartásában és a kapcsolódó analitikában figyelemmel kíséri a
befizetés tényét. Egy éven tuli nem fizetés esetén felszólítást küld a tagnak. A tagdíj
megfizetésének egy éven kereszhil történő elmulasztásával a szövetségi tagság
megszűnik (Alaps zabál y zat III.4 po n0.

VIII.

E gyéb gazdátkodással összefüggő feladatok

A MBS Z alaptevé kenys égével kap cs o lato s egyé b b evételek meghatáro zása:

1. Az országos Versenynaptárban szereplő rendezvények nevezési dí1inakmeghatarozász
korosztályonként és versenyszintenként a versenynaptárban torténik az Elnökség által.

2. Regisztrációs díiakat egy évre előre a közgy3lés határozza meg.

3. Óvási díiak és fellebbezési díjak összegét a versenyk tírás tatalmazza'

4. Banki kamat bevételek.

5. Az eseményeken (magyarország és külföldi rendezvények) való - szakmailag indokolt --
önköltséges részvételi díj z jőváhzgyott költségvetés alapján kenil megál|apítasra.

A MBSZ bevételernek díjtételei - a tagdij kivételével - a MBSZ Elnökségén ek iőváhagyása
után lépnek hatáIyba (ALapszabáIy IY .2 pont).

zÁnanÉr

F'zen G AZoÁrrooÁSI SZABÁLY ZAT oT
a Magyar Bridzs Szövetség lJ,lnoksége az ' ... .-i űlésén megtárgyalta és az

. . . ... sz. hatarozztáva| jőváhzgyta.

Jelen szzbáIyzatban foglaltakat . . . ' ' _től kell alkalmaz ni, ezzel egy időben
az elő ző szabá|yzat hatályát veszti.

u"*f*', 
". 
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VAGYom ÉnrÉrÚ JoGoK és hasznosításuk

1') A Magyar Bridzs Szövetség vagyoni értékű jogai az alábbiak:

_ A Szövetség általrendezett versenyek és bajnokságok elnevezése- A Szövetség által tend,ezett versenyeken és b"i;ffi;;kon történő reklámozás

a[il'.'J'.'É;ljíi:il1l'"'tr:::;őo* 
(kártyi,ri.iiáiuo", tok, szkórlap' konvenció kártya,

- A Magyar Bridzs Szövetség logójának használaÍa- A Magyar Bridzs Szövetség á\|al-rend.ezett versenyek és bajnokságok eredménylistái- A Magyar Bridzs Szövetség tagegyzéke- A Magyar Bridzs Szövetség me.tJ.pontnyilvántartásának vezetése és tartalma- A Magyar Bridzs Szövetség interneles honlapjának tartalma- A Magyar Bridzs Szövetség oktatási anyagairia'r t urr,ituru- Az 
"örökös nagymester", ,:nagymester'] ,,itester" aia.t és az osztályba sorolásadományozása

- A Bridzsélet című újság kiadói joga- A válogatott csapatok kijelölésjnJtjogu

2) Ezek hasznosítása az Elnökség hatáskö rébe tartozik. Semelyik jog nem irJegeníthető el 10évnél hosszabb időtartamra' Valariennyi jog id"igl;;; r'ar"Á-arátvagydíj fejében történő

intr::'i\megfelelő 
szerződésben keÍ i.íaaryiroi, ;.i'.k megletoei 

"ri#a-aen u

zÁnaoÉr

Ezen szabályzatot aMagyar Bridzs Szcivetség Elnöksége az

T:#:ry::..- ". ; Sz. határozatavít iavanarr^.-o
.. . ... ..-i ülésén

szab ály zat a j őv áhagy ásdátumától fogva érvényes.

Budapest, 2000.

Elnök
E:B. elnöke


