A Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület Alapszabálya
I. fejezet
1.§ Az egyesület neve: Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Ordo Ensis
2.§ Az egyesület székhelye: 9171 Győrújfalu, Szabadság u. 32.
3.§ Az egyesület adóazonosító száma: 18984853-1-08
4.§ Az egyesület bankszámlaszáma: K&H 10403356-0001054300000009
5.§ Az egyesület bélyegzőjének leírása: Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
9171 Győrújfalu, Szabadság u. 32.
6.§ Az egyesület jogállása: Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
és az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú tevékenységet folytató nonprofit
társadalmi szervezet.
Az egyesület saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így
különösen tulajdont szerezhet, szerződést és megállapodást köthet, pert indíthat és
perelhető.
7.§ Az egyesület az alapító tagok önkéntes társulása alapján jött létre. Az egyesület
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független. Politikai
pártok anyagi és egyéb támogatásait nem fogadja el, politikai pártokat anyagilag és egyéb
formában nem támogat. Az egyesület nyitott más civil szerveződésű társadalmi és
karitatív szervezetek irányában, az együttműködés lehetőségeinek egyeztetése esetén.
Az egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik.
8.§ Az egyesületet a közgyűlés által titkos szavazással megválasztott 3 tagú Elnökség
képviseli, élén az elnökkel.
9.§ Az egyesület jelmondata: „Doscendo discimus” „Tanítva tanulunk”
II. fejezet
10. § Az egyesület céljai:
Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni
kívánt cél keretein belül.
a.) Cél az egyesület tagjai számára lehetőséget teremteni, hogy egyre magasabb fokon
sajátíthassák el a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort.
b.) Továbbá a lovagi hagyományok felélesztése, a középkori európai harcmodor,
harcművészet ápolása, bemutatása.
c.) Fontos célkitűzése az egyesületnek, hogy a tagok baráti légkörben, egymással
együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek.
d.) A hagyományőrzés tevékenységén keresztül az egyesület a megtanult fegyverhasználatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres sportés vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával.
e.) A tagság vállalja a lovagi hagyományok, a középkori európai harcmodorok
felélesztését, a harcművészet ápolását és nagyközönség előtt történő bemutatását.
f.) A lovagi kultúra népszerűsítése a tagok aktív bevonásával.
g.) Az ifjúság számára az egyesület filozófiájának és céljainak megismertetése, ezáltal a
vívóiskola junior csapatainak megalakítása és működtetése.

11.§ Az egyesület feladatai:
Az egyesület céljainak megvalósításához a folyamatos működés feltételeinek fenntartása.
Az elérni kívánt cél érdekében biztosítani az egyesület tagjai számára a rendszeres
gyakorlati és elméleti képzést és a továbbfejlődés lehetőségét a megfelelő szakmai
színvonal biztosítása érdekében. A tagság számára lehetőséget biztosítani, képességének
és tudásszintjének megfelelően részt vehessen a szervezet működésében. Az országosan
működő más, hasonló rendeltetésű szervezetekkel, egyesületekkel kapcsolatok
kialakítása és fenntartása amennyiben ez az egyesület céljait szolgálja. Történeti témájú
ismeretterjesztő előadások, illetve tanulmányi kirándulások, táborok, kulturális
rendezvények szervezésével ismeretszerzési lehetőséget kínál az érdeklődő fiatalok
számára.
(1) A vezetés és a tagság törekedjék a célok elérése érdekében a folyamatos működés
feltételeinek felkutatására és fenntartására. Az elérni kívánt célok érdekében biztosítani
kell az egyesület tagjai számára a rendszeres gyakorlati és elméleti képzést, a
továbbfejlődés lehetőségét a szakmai színvonal és értékek biztosítása érdekében.
(2) Az egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI.
törvény 26. § c/2. c/3. c/4. c/5. c/6. c/14 . pontja szerint):
•
•
•
•
•
•

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
Tudományos tevékenység, kutatás,
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális tevékenység,
Kulturális örökség megóvása,
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

(3) Az Egyesület a nyilvánosság útján biztosítja, hogy tagjain kívül közhasznú
szolgáltatásait és tevékenységeit kívülálló harmadik személy is igénybe vehesse.
III. fejezet
12.§ Az egyesület szervezeti felépítése és szervei:
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének választott tagja csak az a természetes
személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte és a közügyektől nincs eltiltva.
1.
2.
3.
4.
5.

Közgyűlés
Elnökség
Oktatói kör
Felügyelő Bizottság
Etikai Bizottság

1.1. Közgyűlés:
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely az egyesület regisztrált tagjainak
összessége.

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
(rendes közgyűlés)
A közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult véleményt
nyilvánítani és döntést hozni.
A közgyűlés összehívására az elnökség jogosult.
Az éves rendes közgyűlésen túl az elnökség köteles összehívni a közgyűlést, ha azt a
tagok egyharmada írásban, az ok –és a cél megjelölésével kezdeményezi.
Az elnökség a közgyűlést a napirend írásbeli közlésével egyidejűleg, legkésőbb a
közgyűlés előtti 15. napon írásbeli meghívóval hívja össze.
A napirend írásbeli közlése a vívóiskola tagjaihoz intézett postai küldemény, e-mail
útján, vagy személyesen a vívóiskola edzésén történhet.
A közgyűlés rendes, illetve rendkívüli közgyűlése is nyilvános.
Az egyesület tagjai egyenként egy szavazattal rendelkeznek a közgyűlésen.
A rendkívüli közgyűlés lebonyolítására egyebekben az egyesület rendes közgyűlésére
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
1.2. A Közgyűlés napirendje:
•
•
•

a közgyűlés napirendjére az elnökség, vagy a tagság tesz javaslatot,
a napirendi pontok elfogadásáról vagy kiegészítéséről a közgyűlés nyílt
szavazással dönt,
az éves, rendes közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően
tartalmaznia kell:
- az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló,
- az előző évi költségvetési beszámoló, mérleg elfogadása,
- a tagdíj mértékének és befizetési határidejének meghatározása,
- a tagok által írásban előre jelzett, illetve helyben megjelölt téma.

1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•

•
•
•

Az alapszabály megállapítása és módosítása:
- az alapszabály módosítására az elnökség és a tagság tehet javaslatot.
- az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a közgyűlés időpontja
előtt legalább 10 nappal megelőzően, írásban kell az elnökséghez
benyújtani. A javaslatokat az elnökség köteles a közgyűlés elé terjeszteni.
az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválasztásának,
illetőleg feloszlatásának kimondása,
a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, a jogkörök megadása és
visszavonása,
bármely egyéb olyan kérdésben, amiben a döntést a közgyűlés magához vonta,
illetőleg amelyben a kizárólagos hatáskörét megállapította.

1.4. A Közgyűlés határozathozatala:
• A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak legalább 50%-a+1 fő
van jelen. Ha a szavazásra jogosultak kevesebb, mint fele jelenik meg, akkor a
közgyűlés az eredeti közgyűlési időponthoz képest 30 perccel később kerül
megtartásra. A közgyűlés ez esetben - a megjelentek számára való tekintet nélkül akkor határozatképes, ha az elnökség az eredeti közgyűlési meghívóban felhívta
erre a figyelmet. A tényt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A megismételt közgyűlés
csak az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokban hozhat döntést.

•
•
•
•
•

a közgyűlés határozatait – amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
az alapszabály megállapításához, módosításához legalább 2/3-os többség
szükséges.
az egyesület megszűnésének, feloszlatásának kimondásához, más szervezetbe
történő beolvadásához legalább 4/5-ös többség szükséges.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelenlévő szavazásra
jogosultak legalább 1/3-a indítványozza.
A közgyűlés titkos szavazással választja meg az elnökség tagjait.

1.5. A Közgyűlés jegyzőkönyve:
•
•
•
•

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közgyűlésen elhangzott észrevételek lényegét, a javaslatokat és a határozatokat.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá,
melyet további két választott tag hitelesíti aláírásával.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés megtartását követő 30 napon belül a tagok részére
megtekinthetővé kell tenni.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a taggyűlésen megjelentek által aláírt jelenléti
ív.

2.1. Elnökség:
Az Egyesület
- elnöke jelenleg: Jakus Roland (an.: Heffentréger Éva, 2626 Nagymaros, Tégla u. 1.),
- tagja jelenleg: Berki András (an.: Babos Szilvia, 9023 Győr, Szabolcska u. 45.),
- tagja jelenleg: Heitter Péter (an.: Uzsali Margit, 9171 Győrújfalu, Szabadság u. 32.)
Az elnökség két közgyűlés között az egyesület döntéshozó, képviselő, irányító és vezető
testületi szerve. Az elnökség három főből áll. Tagjait, mint tisztségviselőket három évre
választja meg a közgyűlés. Az elnökség élén az elnök áll. Az elnökség a feladatokat
arányosan elosztja egymás között.
Az elnökség önállóan, saját testületi felelősségére dönt minden olyan kérdésben,
amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Döntéseiről, tevékenységeiről a közgyűlésnek írásban számol be.
Az elnökség tagjait az egyesület vagyonával történő gazdálkodás terén a polgári jog
szabályai alapján fokozott felelősség terheli.
Az elnök képviseleti joga önálló. Az elnökség további két tagjának a képviseleti joga
együttes. Az egyesület pénzintézetnél vezetett számlája feletti rendelkezési jog
gyakorlásához az elnökség bármely két tagjának együttes aláírása szükséges.
2.2. Az elnökség feladata és hatásköre:
•
•
•
•
•
•

az egyesület közgyűlésének és rendkívüli közgyűlésének összehívása,
a jogszabályok betartása és az alapszabály szerinti működés biztosítása,
a közgyűlési határozatok végrehajtása és annak ellenőrzése,
az éves költségvetés elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,
kapcsolatok szervezése és fenntartása,
tagfelvételi kérelmek elbírálása, törlés elrendelése,

• az egyesület képviselete,
Tag törlése elrendelhető: - ha a tag az esedékes tagdíjfizetési kötelezettségének az
elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget.
- etikai eljárás után, ha a tag az egyesület alapszabályaival
ellentétes magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi tagságának fenntartását.
• az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – javaslatot tesz a közgyűlés felé a
rendkívüli, költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó
kiadásokról,
• az elnökség javaslatot tesz a közgyűlés felé az egyesület részére esetleges
ingatlanvagyon megszerzéséről, megterheléséről, elidegenítéséről, vagyoni értékű
jogáról való lemondásáról, gazdasági és vállalkozási tevékenység elhatározásáról.
• az elnökség hatáskörébe tartozik végezetül minden olyan határozat meghozatala,
amely alapján az egyesületnek maximum 50.000,-Ft-ot elérő terhei, vagy
kötelezettségei keletkeznek.
2.3.Az elnökség működése:
•
•
•
•

•
•

•

az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik,
az elnökség éves munkatervet készít, melyet a közgyűlés hagy jóvá,
rendkívüli ülést hív össze, ha azt bármelyik elnökségi tag az ok és cél megjelölésével
javasolja,
az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről, mint napirendi pontokról – az előterjesztések
megküldésével - legalább öt nappal korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és az
esetlegesen külön meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök
rövidebb határidőt is megállapíthat.
az elnökség ülései nyilvánosak, melyet a tagok a közgyűlésnél már említett formában
megismerhetnek,
az elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagjai valamennyien jelen vannak. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést két napon belül össze kell hívni. A
megismételt ülés határozatképességére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az
eredeti ülés határozatképességére. Amennyiben a megismételt ülés is
határozatképtelen, úgy a döntést a közgyűlés elé kell utalni,
az elnökség határozatait – amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden elnökségi tagnak egy
szavazata van.

3.1. Oktatói Kör:
Az oktatói kör jelenleg 13 főből áll.(oktatók és segédoktatók) Az oktatói kör létszáma az
egyesület taglétszámának alakulásával összefüggésben, az alapszabály előírásainak megfelelő
személyekkel tovább bővülhet.
Az oktatói kör amennyiben a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést hoz, úgy
akkor határozatképes, amennyiben a tagjainak több mint a fele jelen van. Az oktatói kör
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az oktatói kör döntéseit tartalmazó nyilvántartás vezetésére, a döntései érintettekkel való
közlésének módjára, a nyilvánosságra hozatali módjára, a betekintés rendjére jelen
alapszabály VIII. fejezet 17.§-a vonatkozik.

Az egyesület oktatásait, rendezvényeit és táborait lebonyolító és előkészítő szervezeti egység
az oktatói kör. Az oktatói kör tagjai az oktatók, akiket megfelelő képzés elsajátítása után az
oktatói kör maga választja tagjai közé, felvételi kérelem benyújtása mellett. Az oktatói kör
tagjai egyenrangúak.
Az oktató az edzést társadalmi munkában, díjazás nélkül végzi.
3.2. Feladata és hatásköre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az egyesület edzéseinek, táborainak és rendezvényeinek lebonyolítása, melyben az
elnökség segíti őt,
az oktatói képzés megszervezése,
az oktató jelöltek felkészítése,
oktató eltanácsolása az oktatói körből, amennyiben annak szakmai felkészültségét és
fejlődőképességét nem tartják megfelelőnek. Az ilyen jellegű elbocsátáshoz az oktatói
kör 2/3-os többségével hozott döntés alapján lehet végrehajtani,
jogorvoslati lehetőség: a VII. fejezet 16.§ 2.) pontja részletesen szabályozza,
az oktatói gyűlések szervezése,
a tagságtól az egyesület irányába befolyó pénzeszközök kezelése, rögzítése és
elszámolása,
az edzéstervek elkészítése, edzésnapló vezetése.

3.3. Az oktatói kör működése:
•
•
•

az oktatói kör szükség szerint, de legalább félévente egyszer ül össze,
az oktatói kör ülését bármely oktató összehívhatja, erről a többi oktatót az ülés előtt
legalább 10 nappal tájékoztatni köteles, a napirend közlésével együtt,
az oktatói ülésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:
- a tananyag aktualizálása,
- az új oktató jelöltek felvételi kérelmének elbírálását.

3.4. Az oktatói képzés célja:
Az egyesület oktatóinak folyamatos képzése és szinten tartása, az új oktatók felkészítése és az
új kutatások eredményeinek bemutatása. Az oktatói kör a saját képzéseit önmaga szervezi
meg.
3.5. Az oktatói képzés eszközei:
•
•
•
•

oktatói kör ülése,
oktatói külön oktatás,
edzőtábor, ahol az oktató jelöltek lehetőséget kapnak oktatásra,
éves szeminárium.

4. Felügyelő Bizottság:
A bizottság az elnökségtől elkülönült, három tagból álló felügyelő szerv.
Tagjai:

- elnök jelenleg: Halmai Tamás (an.: Bernthaller Katalin, 9030 Győr, Szigligeti u. 14.),
bizottsági tagok:
- Barta Henrik (an.: Makó Erzsébet, 9026 Győr, Kenus u. 4/D. fsz. 45.)
- Nagy Imre (an.: Szabó Emília, 94501 Komárno – Slovakia- Prace 17)
Megválasztásuk titkos szavazással a közgyűlés feladata.
A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ügyrendjét maga
állapítja meg, tapasztalatairól a közgyűlésnek számol be.
A felügyelő bizottság munkaterve alapján dolgozik. Ülései megtartásának gyakoriságára, a
határozatképességére, valamint a határozathozatal módjára nézve az elnökségre vonatkozó
rendelkezések az irányadóak.
5. Etikai Bizottság:
Feladata, hogy az egyesületben előforduló fegyelmi és magatartásbeli problémákat és
visszásságokat feltárja, javaslatot tegyen az elnökség felé a kialakult helyzet békés
megoldására. A bizottság 3 tagú. Tagjai: elnök, bizottsági tagok. Megválasztásuk titkos
szavazással a közgyűlés feladata. A bizottság tagjainak megbízása 2 évre szól.
Az etikai eljárás menete a fokozatosság elvének figyelembe vételével a következő:
(meghallgatás, majd az etikai vétséget elkövetett jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése után)
- szóbeli figyelmeztetés,
- majd írásbeli figyelmeztetés (indoklással ellátott határozatban),
- végül kizárás (indoklással ellátott határozatban).
Rendkívüli esetben a fokozatosság elvének figyelmen kívül hagyásával az Etikai Bizottság
határozattal megszüntetheti a tagsági jogviszonyt a súlyos vétséget elkövető esetében.
Az etikai bizottság amennyiben a feladat és hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést hoz, úgy
akkor határozatképes, amennyiben minden tag jelen van. Az etikai bizottság határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Az etikai bizottság döntéseit tartalmazó nyilvántartás vezetésére, a döntései érintettekkel való
közlésének módjára, a nyilvánosságra hozatali módjára, a betekintés rendjére jelen
alapszabály VIII. fejezet 17.§-a vonatkozik.
IV. fejezet
13. § Összeférhetlenség:
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685 §. b) pont), és élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen más előnybe részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célja szerinti juttatás keretében bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy
(amennyiben az egyesületnél könyvvizsgáló kerül kinevezésre), aki
• az elnökség tagja,

•
•
•

az egyesületnél a megbízáson kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másként nem rendelkezik,
a közhasznú szervezet célja szerinti juttatásban részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve
az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

Az egyesület mint közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más
közhasznú szervezet tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszűnését követő legalább egy évig – vezető tisztséget, amelyben az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Az egyesület tisztségviselői erről büntetőjogi felelősségük teljes tudatában írásban nyilatkozni
kötelesek.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
V. fejezet
14.§ Az egyesület tagsága:
Az egyesületbe való be – és kilépés önkéntesen, szabad akaratból történik. Az egyesület tagjai
egyenlőek.
A tagnyilvántartás az elnökség feladata. A tagok adatainak – neve, szül.helye, szül. ideje,
anyja neve, lakcíme, illetve a tag által biztosított elérhetőségek – vezetése folyamatos. A
változások jelzése az elnökség felé a tagok feladata.
Az egyesület tagjai közé a 6 és 14 év közötti személyek felvételénél a feltétel a törvényes
képviselő által kitöltött és aláírt formanyomtatvány. Az egyesület kiskorú tagja csak
életkorának megfelelő tisztségre választható, illetve feladattal bízható meg. A 14. életévét már
betöltött, de a 18. életévét még be nem töltött egyesületi tagok szavazati joggal rendelkeznek,
de vezetőségi posztra nem választhatóak.
A tagság formái a következők: rendes, pártoló és tiszteletbeli.
a) Rendes tagság:
Az egyesület rendes tagjaként a felvételi feltételeknek megfelelő természetes – és jogi
személyt, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet ismer el. A tagsági
viszony a nyilvántartásba vétellel keletkezik. Az vehető nyilvántartásba, aki az alapszabályt
megismerte, azt elfogadta belépési nyilatkozatában, és az éves regisztrációs díjat megfizette.
b) Pártoló tagság:
Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes – és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) anyagi hozzájárulásával, vagy egyéb
tevékenységével elősegíti az egyesület célkitűzéseinek megvalósulását.
c) Tiszteletbeli tagság:

Tiszteletbeli tag lehet minden természetes – és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, akit (amelyet) az elnökség határozatával tiszteletbeli tagnak
nyilvánít.
A rendes tagok jogai:
•
•
•
•
•
•
•

részt vehetnek az egyesület edzésein, rendezvényein és táborain,
előzetes egyeztetés után betekinthetnek az egyesület irataiba, a közgyűlési valamint
elnökségi ülések jegyzőkönyveibe,
választhatnak és választhatóak (feltételek teljesülése esetén),
észrevételeket, javaslatokat tehetnek az egyesület működésével kapcsolatban,
ajánlásokat tehetnek az egyesület sorsát érintő kérdések megtárgyalására,
felvilágosítást kérhetnek az egyesület tevékenységéről az egyesület elnökségétől,
melyre az elnökség 30 napon belül írásban köteles választ adni,
megilleti a jogvédelem, ha az egyesület feladatai során jogsérelem vagy joghátrány
éri.

A rendes tagok kötelezettségei:
•
•
•
•
•
•

az éves regisztrációs tagdíj fizetése,
közreműködés az egyesület vállalt éves feladatainak megvalósításában,
az egyesület fejlődésének és eredményességének elősegítése,
az egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, továbbá a közgyűlés és szervei
által hozott határozatok betartása,
a birtokába került egyesületi vagyontárgyak jó gazda gondosságával való kezelése,
melyek használatával kapcsolatosan a tagot anyagi és jogi felelősség terheli,
tanúsítson az egyesület tagjához méltó magatartást.

A rendes tagsági viszony megszűnik:
•
•
•
•
•
•

a tag kilépésével,
törléssel, ha a tag az ismert fizetési kötelezettségét 3 hónapon belül nem rendezi, és az
erre vonatkozóan írásban tett felhívás - 3 hónapos haladékról szóló - után sem tesz ez
irányú kötelezettségének eleget,
ha a jogi személyi tag, ennek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete feloszlik,
megszűnik, más szervezetbe beolvad,
természetes személy tag halálával,
az etikai eljárás alapján hozott határozattal,
az egyesület megszűnésével

Pártoló tag és tiszteletbeli tag:
Pártoló tagot és a tiszteletbeli tagot a rendes tagokkal megegyező jogok illetik meg, illetőleg
kötelezettségek terhelik, azonban az egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem
rendelkeznek, az egyesületben tisztséget nem viselhetnek, továbbá tagdíjfizetési kötelezettség
őket nem terheli.
A pártoló és tiszteletbeli tagság megszűnik:

•
•
•
•
•
•

a tag kilépésével,
törléssel, amennyiben az egyesület célkitűzéseivel, feladataival, illetőleg és
súlyozottan a közhasznú tevékenységével ellentétes tevékenységet folytat,
ha a jogi személy tag, ennek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete feloszlik,
megszűnik, más szervezetbe beolvad,
a természetes személy tag halálával,
az etikai eljárás alapján hozott határozattal,
az egyesület megszűnésével.
VI. fejezet

15. § Az egyesület gazdálkodása:
Az egyesület gazdaságilag önálló, működése érdekében szükség szerint gazdasági és
vállalkozási tevékenységet folytathat a közgyűlés jóváhagyásával. Vállalkozási tevékenységet
kizárólagosan közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezheti. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, és azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok
a befizetett tagsági díj erejéig felelősek.
Az egyesület bevételei:
•
•
•
•
•

éves regisztrációs tagdíj,
rendezvényi bevételek,
természetes és jogi- valamint jogi személyiséggel nem rendelkező, nem természetes
személyek által nyújtandó támogatások,
gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
alapítványi és egyéb támogatások.

Az egyesület kiadásai:
•
•
•

az egyesület tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kiadások,
rendezvények szervezésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások,
egyéb kiadások.

A tagdíj:
A tagdíj mindenkori mértékét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj egységesen évi 1.000,-Ft,
vagy ennek megfelelő Euró, amelynek befizetése készpénzben, a mindenkori tárgyév március
31. napjáig történik a csapatvezető oktatók részére.
VII. fejezet
16. § Jogorvoslati lehetőség:
1.) Az egyesület alapszabálya ellen súlyos vétséget elkövető egyesületi tag a kizárásáról szóló
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez címzett, de az elnökhöz
írásban benyújtott jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelem beérkezését követő 30 napon

belül az elnök köteles a közgyűlést összehívni. A közgyűlés által jogorvoslat tárgyában hozott
indokolt határozatot a tag a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bíróság előtt
támadhatja meg.
2.) Az oktatói körből kizárt oktató a kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított 30
napon belül az oktatói körhöz címzett, írásban benyújtott jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati
kérelem beérkezését követő 15 napon belül az oktatói kör gyűlését össze kell hívni. Az
oktatói kör által jogorvoslat tárgyában hozott indokolt határozatot a tag a tudomásszerzéstől
számított 30 napon belül az elnökséghez fordulhat.
3.) Az egyesület tagját ért jelentős mértékű sérelem, alaptalan vád, gyanúsítás vagy
személyére vonatkozó rossz hír terjesztése esetén – a megfelelő polgári jogérvényesítés
lehetősége mellett - írásban fordulhat az etikai bizottsághoz jogorvoslat tárgyában. Az etikai
bizottságnak a jogorvoslati kérelem beérkezését követő 15 napon belül ülést kell tartania. Az
etikai bizottság által jogorvoslat tárgyában hozott indokolt határozat ellen a tag a
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az elnökséghez fordulhat.
VIII. fejezet
17. § Vegyes rendelkezések:
Az egyesület tevékenységét tükröző éves beszámolójának előterjesztésére és jóváhagyására a
közgyűlés ülést tart, mely ülést tárgyév április 30. napjáig kell összehívni.
Az egyesület elnöksége, a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya, esetleges személye megállapíthatósága végett
nyilvántartó könyvet vezet, mely könyvben időrendi sorrendben elhelyezésre kerülnek az
ülésekről felvett jegyzőkönyvek.
A vezető szerv döntéseit azokkal, akikre a döntés konkrét rendelkezést tartalmaz, írásban
közölni kell. Egyebekben valamennyi döntést az egyesület székhelye szerinti polgármesteri
hivatal hirdetőtábláján, és az egyesület honlapján (www.kard-rendje.hu, www.kardrendje.hu)
kell az érintettekkel közölni, illetve nyilvánosságra hozni.
Az egyesület közgyűlés által elfogadott éves beszámolóját legalább 30 napon keresztül az
egyesület a székhely szerinti polgármesteri hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni. Egyéb
közlemények kifüggesztési határideje 15 nap.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki
betekinthet. A betekintést az egyesület elnöke, az elnök akadályoztatása esetén pedig
elnökségi tag teszi lehetővé, ellenőrzés mellett.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának,
beszámolói közlésének nyilvánossága tekintetében mindennemű tájékoztatás adására
elnökségi tag jogosult, egyben köteles
Az elnökség tagja a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az egyesület honlapján teszi
közzé azokat a szolgáltatási lehetőségeket, melyeket az egyesület bárki, így az egyesületi
tagokon kívüli személyek felé is nyújtani tud.
Szóbeli megkeresésre az elnökség tagja szóban, írásbeli megkérésre írásban válaszol.
Az egyesület nyilvános működését minden eszközzel biztosítani kell. Ennek keretében a jelen
fejezetben, fentiekben írtakon felül biztosítani kell azt, hogy az elnökségi ülések, közgyűlések
időpontjai és a napirendi pontok felsorolása a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára és az
egyesület honlapjára kerüljenek. Ezen túlmenően az egyesületi elnök a hozott határozatokról
nyilvántartást (Határozatok könyve) köteles vezetni, mely nyilvántartásba bárki betekinthet.

IX. fejezet
18. § Az egyesület megszűnése:
Az egyesület megszűnik, ha:
•
•
•
•

feloszlását a közgyűlés kimondja,
más társadalmi szervezettel egyesül,
az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg a megszűnését megállapítja,
tagjainak száma tartósan a 20 fő létszám alá csökken.

Az egyesület vagyonáról megszűnése esetén a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.
X. fejezet
19. § Záró rendelkezések:
Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési
jogról szóló törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
Jelen alapszabály a 2010. június 25-i közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes
szerkezetbe foglaltan, aláírásától hatályos.
Melléklet:
- etikai kódex (1. sz. melléklet)

Győr, 2010. június 25.

………………………………………
Jakus Roland
elnök

1. sz. melléklet
A Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület
etikai kódexe
1. Általános rész:
Etika: Erkölcs, az erkölcsi elvek rendszere. Valamely hivatás, foglalkozás erkölcsi és
magatartásbeli szabályainak összessége.
Az etikai kódex célja: A Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola tagja az Etikai kódexben
megfogalmazott elveknek megfelelően éljen, cselekedjen és az általános európai normáknak
megfelelő magatartást tanúsítson a vívótermekben, edzőtáborokban, rendezvényeken és a
civil életben. Személyiségével, szakmai tudásával és az alapszabályban megfogalmazott elvek
és célok következetes megvalósításával járuljon hozzá az egyesület jó hírének öregbítéséhez
határokon belül és határokon túl.
2. Etikus magatartás a vívóteremben, edzőtáborban és rendezvényeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A vívóteremben, edzőtáborban és rendezvényeken az oktatók által meghatározott
ruházat az előírás. A gyakorló, fém, fa és különböző anyagokból készült fegyverek
ellenőrzése kötelező a használata előtt.
Az oktatások, az edzőtábori edzések és rendezvények előtt és ideje alatt alkoholt és
bódító hatású szereket fogyasztani tilos.
Az oktatónak joga és kötelessége a rendet és fegyelmet fenntartania vívás közben. Az
oktatottnak kötelessége az edzés rendjének és fegyelmének betartása. Ellenkező
esetben az oktató szankciókat alkalmazhat.
A testékszerek viselése tilos. Saját felelősségre sem hordhatóak.
Vívás közben a hosszú hajat kötelező összefogni.
Az egyesület edzésein és rendezvényein tilos a trágár beszéd.
A mobiltelefonokat ki kell kapcsolni vagy néma üzemmódra kell állítani az egyesület
edzésein és rendezvényein.
Haladó edzésen megkövetelt felszerelés a vívómaszk.
Az oktatásokon és rendezvényeken minden edzőtárs egyenlőnek számít. Tilos
ellenségesen, haragosan, bosszúállóan fellépni edzőtársaival szemben. Ugyanígy a
túlzott barátságosság, bizalmaskodás, rokoni kötelékekre hivatkozás is kerülendő.
Balesetet, sérülést és rosszullétet azonnal jelezni kell az oktatóinak, vagy az
egészségügyi végzettséggel rendelkező vívótársnak.
Az oktatott egészségügyi problémájáról, a teljesítőképességet befolyásoló gyógyszeres
kezeléséről köteles tájékoztatni oktatóit.

3. Etikus magatartás a civil életben:
•

Az egyesület tagja a civil életben tartsa be az általánosan elfogadott európai
magatartási – és viselkedésbeli normákat.

•
•
•

Szélsőségesnek mondott politikai eszméket, tiltott jelképeket, vagy faji és vallási
megkülönböztetésre utaló ruházatot nem viselhet, az erre irányuló rendezvényeken
részt nem vehet.
Tartózkodik az erőszakos cselekedetektől, maradéktalanul tiszteli az emberi életet.
Az oktatók tudomása és engedélye nélkül nem szabad közterületen külön edzést vagy
harcművészeti bemutató tartania, vagy azon aktív résztvevőként megjelennie.

4. Etikai vétség elkövetése esetén az eljárási rend:
Az etikai bizottság dönt a hozzá benyújtott panasz elbírálásáról. Az etikai eljárás lefolytatása
esetén azt 30 napon belül határozattal kell lezárni. Az etikai bizottság által hozott érdemi
határozattal szemben 15 napon belül fellebbezés nyújtható be, melyet az elnökség 30 napon
belül bírál el.
Az etikai bizottság megállapíthatja:
-

hogy etikai vétség nem történt,
megállapítja valamely etikai szabály megsértésének vétségét,
a vétség súlyának megfelelően más eljárást kezdeményez (szabálysértés, büntető)

Az etikai bizottság az alábbi szankciókat tartalmazó határozatokat hozhatja:
-

szóbeli figyelmeztetés,
írásbeli figyelmeztetés,
kizárás.

