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Budapest, 2015. október 29.

Lovagvár Baráti Kör
ALAPSZABÁLYA
I.
Az Egyesület adatai
1./ Az Egyesület neve: Lovagvár Baráti Kör
2./ Az Egyesület székhelye: 1137 Budapest, Újpesti rakpart 8. III. em. 20.
3./ Az Egyesület működési területe: Magyarország területe
4./ Az Egyesület jogállása: jogi személy

II.
Az Egyesület célja és tevékenységei
1./ Az Egyesület céljai:
Az Egyesület célja a felnövekvő generációk erkölcsi nevelése a lovagi kultúra népszerűsítésén
keresztül. A lovagi ideál eszméje megfelelő kiindulópontul szolgál a ma is elvárható erények
(mint például segítőkészség, udvariasság, hűség, bátorság, higgadtság) szemléltetésére.
Elsősorban iskolásoknak szervezett bemutatók, lovagi szakkörök, kirándulások és táborok
során ezen erényeket személyes példán keresztül történő bemutatása és megszokottá,
természetessé tétele. A középkor világának bemutatásakor az Egyesület a történelmi hűségre
törekszik, az Egyesület foglalkozásain, előadásain jelentős szerepet kap a párbeszéd, a
tapasztalás és a játék.
2./ Az Egyesület tevékenységei:
Az 1. pontban foglalt célok elérése érdekében az Egyesület lovagi bemutatókat szervez és
bonyolít le, rendhagyó és interaktív történelemórákat, iskolai tematikus szakköröket tart,
kirándulásokat, táborokat, kézműves és más szabadidős tevékenységeket szervez.

III.
Az Egyesület tagsága
1./ Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely nyilatkozik az Egyesületbe való belépési
szándékáról, az Alapszabály rendelkezéseit és az Egyesület célját magára nézve elfogadja, az
Egyesület elveivel, célkitűzéseivel egyetért, ereje szerint közreműködést vállal az egyesületi
célok megvalósításában, vállalja a rendszeres tagdíjfizetést.
A rendes tag felvételéről, az elnök javaslatára – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület
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Elnöksége egyhangúlag dönt.
Új tagokra az Egyesület tagjai tehetnek javaslatot. Az Egyesület legalább három tagja által
írásban ajánlottak nevét az Elnökség az Egyesület tagjai között nyilvánosságra hozza, hogy a
tagok 15 napon belül helyeslésüket vagy ellenzésüket az Elnökségnek megírhassák. Az
Elnökség 30 napon belül dönt a tagfelvételről. Az Elnökség elutasító döntése ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. Ha az Elnökség a
felvétel mellett dönt, úgy a jelöltet és az ajánlókat erről írásban értesíti. A jelölt akkor válik
teljes jogú taggá, ha az értesítés átvételét követő egy hónapon belül belépési nyilatkozatát,
kitöltött adatlapját eljuttatja az Elnökségnek.
Az Egyesület rendes tagjának jogai:
– részt vehet a Közgyűlésen, az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, szavazati
joggal rendelkezik a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket,
javaslatokat tehet, a Közgyűlésen felszólalhat, véleményt nyilváníthat az Egyesület
működésével kapcsolatban;
– ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
– felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül
köteles választ adni;
– választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve
tisztségeire,
– indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
– betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
– a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti
– jogosult igénybe venni az Egyesület tagok részére biztosított szolgáltatásait.
Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
– az Egyesület Alapszabályának, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása;
– az Egyesület által kitűzött célok megvalósításának elősegítése;
– nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét;
– tagdíjfizetés. A tagdíj összege évente 2.000,- Ft, azaz kétezer forint, amelyet egy
összegben, március 31-ig, készpénzben vagy banki átutalással kell teljesíteni.
A rendes tag tagsági jogviszonya megszűnik:
– a rendes tag kilépésével, az írásbeli lemondó nyilatkozata Elnökség általi átvételének
napjával;
– a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. Ha a tag nem felel meg az
Alapszabályban szereplő tagsági feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt
harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
Közgyűlése dönt.
– a rendes tag kizárásával, a jogerős kizáró határozat taggal történő közlésével
egyidejűleg,
– a rendes tag halálával, a halál időpontjában,
– a rendes tag jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnést kimondó bírósági határozat
jogerőre emelkedésével,
– az Egyesület megszűnésével, a megszűnést kimondó bírósági határozat jogerőre
emelkedésével.
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2./ Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint
erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra
vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt
vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag köteles a vállalt támogatást az Egyesület felé
teljesíteni.
A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik:
– a pártoló tag kilépésével, az írásbeli lemondó nyilatkozata Elnökség általi átvételének
napjával;
– a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. Ha a tag nem felel meg az
Alapszabályban szereplő tagsági feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt
harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület
Közgyűlése dönt.
– a pártoló tag kizárásával, a jogerős kizáró határozat taggal történő közlésével
egyidejűleg,
– a tag halálával, a halál időpontjában,
– a tag jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnést kimondó bírósági határozat jogerőre
emelkedésével,
– az Egyesület megszűnésével, a megszűnést kimondó bírósági határozat jogerőre
emelkedésével.
A tagsági viszony megszűnése után a tagot a Titkár törli a nyilvántartásból.
Ahol az Alapszabály nem nevesíti külön a rendes és pártoló tagot, úgy tagon mind a rendes,
mind a pártoló tagot érteni kell.
3./ Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.
4./ A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépési szándékot az Elnökséghez írásban kell
bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekintendő az Elnökséghez megküldött lemondó
nyilatkozatával. A kilépésről az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket.
A tagsági jogviszonya az Egyesület által felmondható annak, akire az Alapszabály III. fejezet
1./ bekezdésében foglaltak nem teljesülnek.
A tag jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát, közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárásról az Elnökség
hoz határozatot. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a tag számára védekezési lehetőséget és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást
kell biztosítani. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A tudomásszerzéstől számított 15
napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
A tagot a tagnyilvántartásban az Egyesület tagjai közül törölni kell
- halála esetén
- jogutód nélküli megszűnése esetén

3

Ha valamely tag tagdíjfizetési kötelezettségének a tagdíj befizetésének határidejét követő
harminc napon belül sem tesz eleget, azt az Elnökség írásban szólítja fel a tagdíj megfizetésére,
ezzel egyidejűleg felhívja a figyelmet a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásának
jogkövetkezményére. Amennyiben a tag ezen felszólítás kézhezvételét követő harminc napon
belül sem fizeti meg tagdíjhátralékát, azt a tagot az Egyesület tagjai közül kizárja. Az Elnökség
kizárást elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem
fizetése miatt a tagot az Egyesület tagjai közül kizárják, tagsága az Egyesületben megszűnik.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnését követően a tagot tagi kötelezettségek nem terhelik, azonban a
tagsági jogviszonya alatt keletkezett és elmaradt tagdíjat az Egyesület érvényesítheti.

IV.
Az Egyesület szervezete
1./ Az Egyesület szervei:
 Közgyűlés
 Elnökség
2./ Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet az Egyesület tagjainak összessége
alkot. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével. A Közgyűlést lehetőség szerint az Egyesület székhelyére kell összehívni. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak
a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlés ülésén a
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított nyolc napon belül a tagok
és az Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásban – akár e-mail-en keresztül elektronikus
visszaigazolás kérésével – meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja
előtt. Amennyiben elektronikus úton nem igazolható az értesítés átvételének ténye (az
elektronikus visszaigazolás nem érkezik meg), úgy az érintett címzetteknek ajánlott,
tértivevényes küldeményként postai úton is meg kell küldeni az értesítést, még az előírt
értesítési időköz megtartásával. A Közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot,
amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott
Közgyűlés nem határozatképes és tájékoztatni kell a tagokat a távolmaradás – következő
bekezdés szerinti – következményeiről.

4

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára
tekintet nélkül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét a megismételt közgyűlés
meghívójában felhívták.
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével,
ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
3./ A Közgyűlést össze kell hívni:
– ha azt a bíróság elrendeli,
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.
Kötelező a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
– az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
– az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
– az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A jelen bekezdés alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
4./ A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.
5./ A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több, mint fele jelen van, illetve az összes
tag minősített (2/3-os) szótöbbségét kívánó határozat esetén az ehhez szükséges számú
szavazásra jogosult jelen van.
6./ A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
Külön levezető elnök vezeti a Közgyűlést olyan napirendi pontoknál, melyekben az Elnök
érintett. A levezető elnök választása nyílt szavazással, a Közgyűlés tagjainak több mint
kétharmados szavazatával történik.
7./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az Alapszabály módosítása;
– az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
– a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
– az éves költségvetés elfogadása;
– az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
– a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Egyesülettel munkaviszonyban áll;
– az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
– a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
– a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
– a végelszámoló kijelölése.
Tisztségviselő visszahívására okot adó körülmény, ha:
– feladatait nem látja el megfelelően (pl.: Alapszabályban foglalt kötelezettségeit megszegi);
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–

a tisztség betöltésére méltatlanná válik (pl.: az Egyesület eszmeiségéhez méltatlan
kijelentéseket tesz, azzal nem összeegyeztethető magatartást tanúsít)
A tisztségviselők visszahívásának jogorvoslati rendje:
– ha a tisztségviselő a visszahívására vonatkozó Közgyűlési határozatot törvénysértőnek
tartja, azt a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
8./ A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő szavazásra jogosult tagok
egyszerű szótöbbségével hozza. A jegyzőkönyvvezető köteles összeszámolni a nyilvánosan
leadott szavazatokat. Titkos szavazás esetén a levezető elnök javaslata alapján a Közgyűlés
nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel a jelenlévők közül megválasztja a háromtagú
szavazatszámláló bizottság tagjait. Titkos szavazás esetén a szavazó cédulákon az igen
szavazatot “+” jellel, a nem szavazatot “–“ jellel, a tartózkodás tényét pedig a megjelölés
hiányával kell feltüntetni a jelölt neve mellett. Amennyiben valamely szavazólap nem ezekre
a szabályokra figyelemmel kerülne kitöltésre, akkor az adott szavazócédula nem tekinthető
érvényesnek. A Közgyűlés határozatait egyes kérdésekben a jelenlévő szavazásra jogosult
tagok kétharmadának egyetértésével hozza meg. A Közgyűlés minden tagja egy szavazattal
rendelkezik. Szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolja.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9./ A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
– tagdíj összegének meghatározása, módosítása,
– minden egyéb tárgykör, amiről a Közgyűlés így határoz, és az Alapszabályban rögzít.
Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az
Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
10./ Titkos szavazást kell tartani valamennyi személyi kérdésben.
11./ A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
12./ Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek képviselőit és magánszemélyeket, illetve azok képviselőit.
13./ Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt
Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követő 30
napon belüli időpontra kell összehívni. Ez az időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is
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kitűzhető, és az eredeti Közgyűlés meghirdetett napján is lehet, ha a meghívóban a tagokat erre
figyelmeztették.
15./ A Közgyűlésről, az Elnökség üléseiről, határozatairól jegyzőkönyv készül. A
jegyzőkönyvet az ülést, a határozatokat pedig a határozat meghozatalát követő öt munkanapon
belül a Titkár közzé teszi az Egyesület honlapján. A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés
Elnöke, a Közgyűlésen megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag írja alá. Az
Elnökség jegyzőkönyveit valamennyi jelenlévő tag aláírja.
A Titkár gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok, döntések naprakész
nyilvántartásáról (Határozatok Könyve), amelyből megállapítható a döntés tartalma, időpontja
és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők, tartózkodók számaránya, nyílt szavazás esetén az
ellenzők személye is.
Az Elnök a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek valamely
meghatározott tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, vagy valamely
meghatározott harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érintenek, a döntés
meghozatalától számított harminc napon belül az érintettel írásban, levélben közli, egyebekben
az Elnökség és a Közgyűlés határozatait elektronikus körlevélben kell a tagokkal közölni.
Az Egyesület honlapján (www.lovagtabor.hu) PDF formában kell nyilvánosságra hozni az
Egyesület működéséről és pénzügyeiről szóló Elnökségi beszámolókat is.
Az Elnökség az Egyesület tagjaira vonatkozó adatokat köteles bizalmasan kezelni. Az
Egyesület iratait az Egyesület székhelyén kell tárolni, és öt évig megőrizni.
Az Egyesület irataiba az Elnökség tagjai és az általuk írásban adott eseti engedély alapján az
Egyesület tagjai tekinthetnek be. Ezen túlmenően az Elnök köteles jogszabály által
felhatalmazott bármely szerv által írásban kért iratbetekintést haladéktalanul, illetve a
jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőn belül biztosítani.
16./ Elnökség
A háromtagú, egy Elnökből, egy Alelnökből és egy Titkárból álló Elnökség az Egyesület
ügyvezető és képviseleti szerve, amely két Közgyűlés közötti időszakban vezeti, irányítja az
Egyesületet.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök
írásban – akár e-mail-en keresztül – hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül,
ha az elnökségi tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. Határozatképtelenség
esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni, amely ülés szintén
csak akkor határozatképes, ha azon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség a
határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
17./ Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra.
Az Elnökség tagjai soraiból Elnököt, Alelnököt és Titkárt választ.
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Az Elnökség tagja az lehet, aki
– a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
– aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta,
– ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, 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 eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
18./ Az Elnökség feladata és hatásköre:
– az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
– a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
– az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
– az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
– az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
– az Elnök által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
– részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
– a tagság nyilvántartása;
– az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
– az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
– az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
– az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés és
– a Közgyűlés összehívása a Ptk. 3:81. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott
esetekben.
Az Elnökség feladata a Közgyűlések előkészítése és összehívása. Két Közgyűlés közötti időben
az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az
Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
Az Egyesületet terhelő kötelezettségek vállalásáról és az Egyesületet megillető jogok
szerzéséről – beszámolási kötelezettség mellett – az Elnökség dönt.
19./ Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el, amelynek tagjai:
 Elnök
 Alelnök
 Titkár
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Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
Az Egyesület első Elnökségének tagjai:
Szántó Péter (an.: lakcím: ) Elnök,
Jécsai Zoltán (an.: lakcím: ) Alelnök,
Vörös Miklós (an.: lakcím: ) Titkár
Az Egyesület Elnökét, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős, az Elnökség választja öt
éves időtartamra. Az Elnök képviseli az Egyesületet. Összehívja az Elnökség üléseit, eljár
mindabban az ügyben, melynek vitelére a Közgyűlés feljogosítja. Az Elnök önállóan jogosult
rendelkezni a bankszámla felett.
Elnöknek választható, aki:
– az Egyesület tagja,
– az Egyesület honlapján közzé tett pályázati feltételeknek megfelelően pályázott az elnöki
tisztségre, és
– akit a Közgyűlés jelenlévő szavazásra jogosult tagjainak kétharmada megválasztott az
Elnökségbe.
Az Elnök feladata és hatásköre:
– az Egyesület tevékenységének irányítása;
– a Közgyűlés összehívása;
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
– az Elnökség munkájának irányítása;
– az Elnökség üléseinek vezetése;
– képviseli az Egyesületet;
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
– összehívja az Elnökség üléseit;
– vezeti az ügyintéző apparátust;
– irányítja az Egyesület gazdálkodását;
– utalványozási jogot gyakorol;
– gyakorolja a munkáltatói jogokat;
– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
20./ Az Egyesület Titkárának feladat és hatáskörei:
– kezeli az Egyesület iratait,
– bevételi és kiadási bizonylatait kezeli,
– a Közgyűlés munkáját segíti,
– elvégzi mindazt, amit a Közgyűlés a hatáskörébe utal.
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V.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
1./ Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés
elé terjeszt. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja,
vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
2./ Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;
– magán és jogi személyek támogatásai;
– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
– pályázatokon elnyert pénzösszegek;
– rendezvények bevétele;
– adományok;
– egyéb bevételek.
3./ Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.
4./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
VI.
Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik, ha
– az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg;
– az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
– az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
– határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
– megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
– a rendes tagok kimondják megszűnését; vagy
– a bíróság megszünteti
és az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.

VII.
Vegyes és záró rendelkezések
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Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény valamint a mindenkor hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2015. október 29.

…………………………………….
Lovagvár Baráti Kör
képv.: Szántó Péter
elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:

1./ Név:.
Lakcím:
Szig.sz.:
Aláírás:
2./ Név:
Lakcím:
Szig.sz.:
Aláírás:

Krómer Anna

....................................................................
Jécsai Anikó
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