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Alapszabály  
2021.07.19. napján hatályos változásokkal egységes szerkezetben 

 
Bevezető rész 

 
1.1. Az Egyesület neve: ARS ENSIS Lovagi Kör és Kardvívó Iskola Egyesület 

 
1.2. Az Egyesület székhelye: 1085. Budapest, József körút 69. földszint 1. 

 
1.3. Nyilvántartásba vételére jogosult szerv: Győri Törvényszék 

 
1.4. Az Egyesület jogállása: 

 
Az Egyesület Győr városában jött létre, a tagok önkéntes társulása alapján. A városban 

törvényesen működik, mint önszerveződő, a lovagi harcművészetet és kultúrát feléleszteni és 
ápolni kívánó civil szervezet. 
 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, politikai pártok anyagi és egyéb támogatásait nem fogadja el és politikai pártokat 
anyagilag és egyéb úton nem támogat. 
 

Az Egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintéző 
és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 
Az Egyesület, mint jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettséget 
vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az 
Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény, vonatkozó rendelkezései alapján működő non-profit civil szervezet. 
 
1 Az Egyesület főbb céljai és feladatai: 

 
A  Célunk 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 fegyver-

használatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres 
sport-és vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával. E körben az 
egyesület konkrét célja a nevezett tevékenységek sport jellegű népszerűsítése és 
versenyzési lehetőség biztosítása a tagjai/sportolóik részére, versenyek szervezése, 
továbbá részvétel hazai és nemzetközi versenyrendszerekben. 

 
E Az Egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az 

elérni kívánt cél keretein belül. 
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2. Az Egyesület feladatai: 
 

A Az Egyesület céljainak elérése érdekében a folyamatos működés feltételeinek 
fenntartása. 

 
B Biztosítani az Egyesület tagjai számára a rendszeres gyakorlati és elméleti képzést, a 

folyamatos továbbfejlődés lehetőségét. E körben a rendszeres és szervezett testmozgás 
technikai, valamint szakmai feltételeinek biztosítása, szabályokon alapuló gyakorlás és 
versenyzési lehetőség megteremtése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16-17.§-aira 
figyelemmel. Ez egyesület az iskolai tanévhez igazodva szervezi tevékenységét és 
nyilvántartását. 

 
C A képzés megfelelő szakmai színvonalának biztosítása. 

 
D A tagság számára lehetőséget biztosítani, hogy az Egyesület Alapszabályának és 

Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai szerint részt vehessen a szervezet 
működésében. 

 
E Kapcsolat kialakítása és fenntartása az országosan működő más, hasonló rendeltetésű 

szervezetekkel, egyesületekkel, amennyiben ez az egyesület céljait szolgálja. 
 

F Történelmi témájú ismeretterjesztő előadások, illetve tanulmányi kirándulások, 
táborok, kulturális rendezvények szervezése. 

 
 
3 Az Egyesület a fenti célok elérése és a feladatok ellátása érdekében az alábbi 

tevékenységeket végzi: 
 

A Az Alapszabályban foglalt célok elérése érdekében az Egyesület az alábbi 
tevékenységi körökben vállal szerepet: 

 
- 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. 
 

B Az Alapszabályban foglalt feladatokat elsősorban az alábbi tevékenységeken keresztül 
kívánja ellátni: 

 
- A kódexfordításra szakosodott tagok rendszeres találkozókon régi nyelvezetű 

kódexek anyagát értelmezik és írják át magyar nyelvre, 
- Történelmi témájú kutatásokon keresztül igyekszik megismerni a lovagi 

kultúrát, életmódot, erényeket és eszméket 
- Rendszeres gyakorlások meghirdetésével és vezetésével lehetőséget biztosít a 

lovagi kultúra megismerésére, 
- Nyilvános bemutatókon való részvétellel népszerűsíti a lovagi erényeket és 

eszméket. 
- Karitatív tevékenység: önkéntesség alapján működő, tevőleges segítés és 

jótékonysági szolgálat. 
 
C Az egyesület TEÁOR’08 szerinti tevékenységi körei: 
 

8551 Sport, szabadidős képzés 
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8552 Kulturális képzés 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
9312 Sportegyesületi tevékenység 
9313 Testedzési szolgáltatás 
9319 Egyéb sporttevékenység 
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

 
 

II. Az Egyesület szervei 
 

1. Közgyűlés 
2. Elnökség 
3. Felügyelő Bizottság 

 
1) Közgyűlés 

 
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést a tagok összessége 
alkotja. 
 
A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni (rendes Közgyűlés). 
 
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.  
A Közgyűlés időpontját és tervezett napirendjét az Elnökségnek legalább 15 nappal 
korábban meg kell állapítania és a tagokat arról elektronikus levélben és az egyesület 
hivatalos honlapján értesítenie kell.  
Amennyiben írásos anyag kapcsolódik a Közgyűléshez, azt a Közgyűlés előtt legalább 5 
nappal a tagok számára elérhetővé kell tenni.  
Az Egyesület tagjai az 1.2 pontban megjelölt székhelyen tanulmányozásra átvehetik az 
előkészített írásos anyagokat. 
 
Az Egyesület rendkívüli Közgyűlésének összehívását a rendes tagok legalább 1/3-a az 
ok és a cél megjelölésével az Elnökségnél írásban kezdeményezheti. Ez esetben az 
Elnökségnek a Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívnia. 

Az ügyvezető szerv (Elnökség) köteles 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; vagy 
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A rendkívüli Közgyűlés lebonyolítására az Egyesület rendes Közgyűlésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

 
Az Egyesület rendes, illetve rendkívüli Közgyűlése egyaránt nyilvános. 
 
A Közgyűlés helye az Egyesület mindenkori székhelye, kivéve ha a meghívóban más 
helyszínt jelöltek meg.  
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A Közgyűlés határozatképessége: 

 
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint a fele jelen van. 
 
Amennyiben  a  szavazásra  jogosultak  kevesebb,  mint  fele  jelenik  meg,  a Közgyűlés a 
meghirdetett kezdési időponttól számított 30 percen belül határozatképessé nyilvánítja 
magát tekintetet nélkül a megjelentek számára. Ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
Az így határozatképes Közgyűlés csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja. 

 
A Közgyűlés meghívójában, a Közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabályokról az 
Elnökség a tagságot részletesen tájékoztatja, amely meghívóban a Közgyűlés 
határozatképességére vonatkozó fenti három pontnak szerepelnie kell. 
 
A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, illetve a jegyzőkönyv hitelestőknek a 
megválasztásához elegendő a Közgyűlésen megjelent tagok szavazatának a többsége. 
Szavazatszámlálókat csak titkos szavazás megtartásakor, illetve valamely tag külön 
kérésére választ  Közgyűlés, egyszerű többséggel.  

 
A Közgyűlés napirendje: 

 
A Közgyűlés napirendjére az Elnökség tesz javaslatot.  

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A napirendi pontok elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 
 
Az éves (rendes) Közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 
 
- Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 
 
- Az előző évi költségvetési beszámoló, mérleg elfogadása 

 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

- az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
 
- az éves költségvetés meghatározása és az éves beszámoló (mérleg) elfogadása,  

- az Elnök megválasztása, 
 
- a Szakmai Alelnök megválasztása,  

- a Sport Alelnök megválasztása, 

- a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, 

- az Egyesület más civil szervezettel való egyesülésének, illetőleg az Egyesület 

feloszlásának kimondása, 

- a tagdíjfizetés elveinek és a tagdíj mértékének meghatározására,  

- az Elnökség határozataival szembeni fellebbezések elbírálása, 
 
- bármely egyéb olyan kérdés, amiben a döntést a Közgyűlés magához vonta, illetőleg 
amiben a kizárólagos hatáskörét megállapította. 
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A Közgyűlés az Alapszabályra vonatkozó javaslatokat csak írásos előterjesztés alapján 
tárgyalhatja. 
Az Alapszabály módosítására a tagok és az Elnökség tehet javaslatot.  
Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 
nappal megelőzően, írásban kell az Elnökségnél benyújtani. A javaslatot az Elnökség köteles 
a Közgyűlés elé terjeszteni. 
 
A Közgyűlés határozathozatala: 
 

Az Egyesület rendes tagjai egyenként egy-egy szavazattal rendelkeznek a Közgyűlésen. 
 
A Közgyűlés a határozatait – amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik – nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelenlevő szavazásra jogosultak 
legalább 1/3-a indítványozza. 
A Közgyűlés titkos szavazással választja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait.  
 
A szavazásra jogosult tagok a szavazati jogukat kézfelemeléssel gyakorolhatják a 
Közgyűlésen. A szavazás első körében, az ,,igen” szavatot leadó tag kézfelemeléssel jelzi 
támogató szándékát. Ezt követően az ülést vezető elnök külön kérdésére kézfelemeléssel 
kell a szavazástól való tartózkodást, illetve a ,,nem” szavazatot jelezni. 
 
Az Alapszabály megállapításához, módosításához a Közgyűlésen jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
Az Egyesület megszűnésének kimondásához, más szervezetbe való beolvadásához az 
Egyesületben szavazati joggal rendelkezők tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 
  
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőnek 
megválasztott személy vezeti és készti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
Közgyűlésen elhangzott észrevételek lényegét, a javaslatokat, valamint a határozatokat. 
 
A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, továbbá 
két, a Közgyűlésen választott személy is hitelesíti. 
 
A jegyzőkönyvet a Közgyűlés megtartását követő 30 napon belül a tagok részére 
megtekinthetővé kell tenni. 
 
A Közgyűlésen elfogadott határozatokat, nyomban a az elfogadást követően szóban ki kell 
hírdetni és a határozat meghozatalát követő 15 napon belül az Egyesület honlapján közzé 
kell tenni.  

 
2) Az Elnökség 

 
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. 
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Az Elnökség tagjai: 
 

- Elnök (képviselő) 
 
- Szakmai Alelnök  

- Sport Alelnök 

 
Az Elnökség tagjai a Közgyűlés által 3 évre választott tisztségviselők. 

 
Az Elnökség önállóan, saját testületi felelősségére dönt minden olyan kérdésben, amely 
nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
Döntéseiről, tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be. 
 
Az Elnökség tagjait az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás terén fokozott 
felelősség terheli. 
 
Az Elnökség tisztségviselői útján képviseli az Egyesületet. 
  
Az Elnök (képviselő) képviseleti joga önálló, míg az Elnökség további két másik tagjának, 
a Szakmai Alelnöknek és Sport Alelnöknek a képviseleti joga együttes. 

 
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 Közgyűlés elé terjesztése, 
 

- az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló Közgyűlés elé terjesztése 
 

- kapcsolatok szervezése, 
 
- tisztségviselői útján képviseli az Egyesületet 
 
- a tagfelvételi kérelmek elbírálásával dönt a tagok felvételéről 
 
- határozatot hoz tag kizárásáról, ha az érintett tag az alapszabályban foglaltakat nem 
tartja be 
 
- javaslatot tehet funkcionális vagy területi alapon működő állandó és eseti 
bizottságok, illetve csoportok létrehozására. 

 
Az Elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, költségvetésben nem 
szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. 
 
Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá döntés az Egyesület részére 
esetleges ingatlanvagyon megszerzéséről, megterheléséről, elidegenítéséről, vagyoni 
értékű jogáról való lemondásáról, pályázati tevékenység elhatározásáról. 

 
Az Elnökség működése: 
 

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.  

Az Elnökség megállapítja ügyrendjét és munkaterv alapján dolgozik. 
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Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag az ok és cél 
megjelölésével arra javaslatot tesz. 
 
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 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, az ülést addig kell két naponként 
ismételten összehívni, amíg határozatképesség ki nem alakul. 
 
Az Elnökség határozatait - amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik - nyílt 
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden elnökségi tagnak egy szavazata 
van. A jelenlegi, háromtagú elnökségi létszám, illetőleg a határozatképességi mérték 
mellett szavazategyenlőség nem alakulhat ki. 
 
Az Elnökség egyhangú határozata szükséges azon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe – de azt a Közgyűlés az Elnökség elé utalta – továbbá 
az ügyrendjében megállapított egyéb, egyhangú szavazással eldöntésre kerülő esetekben. 
 
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv kezeléséről és 
megtekinthetőségéről az Alapszabály V. pontja alatti szabályok rendelkeznek. 

 
Az Elnök (képviselő): 
 

Képviseli az Egyesületet, megjeleníti és elfogadtatja a befogadó intézményekkel. 
 
Javaslatot tesz a Közgyűlés felé az Egyesület vagyonának felhasználására. 
 
Feladata továbbá az Egyesület tevékenységét végző és segítő szakértők képzésének 
megszervezése, illetve a képzések felügyelete. 
 

 
A Szakmai Alelnök: 
 

Az Egyesület reprezentatív képviselője az Elnök mellett és annak helyettesítése során. 
 
A Sport Alelnökkel együtt közösen koordinálja az Egyesületben folytatott szakmai 
tevékenységeket. 

 
A Sport Alelnök: 
 

Az Egyesület reprezentatív és adminisztratív képviselője. 
 
Felügyeli az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának kidolgozását és a 
jóváhagyását követően a bent foglaltak folyamatos végrehajtását. 
 
Felelős az Egyesület ügyiratkezeléséért, a személyes adat – és titok-kezelés rendjéért. 
 
A Szakmai Alelnökkel együtt közösen koordinálja az Egyesületben folytatott szakmai 
tevékenységeket. 
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3.) A Felügyelő Bizottság: 
 
 

A Felügyelő Bizottság az Elnökségtől elkülönült, három tagból álló felügyelő szerv. 
 
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. A Felügyelő 
Bizottság tagjait a Közgyűlés választja három évre. 
 
A Felügyelő Bizottság felügyeli az Egyesület és szervezetei egységeinek az Alapszabály 
szerinti működését. 
 
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tapasztalatairól a Közgyűlésnek 
számol be. 
 
A Felügyelő Bizottság saját maga által meghatározott munkaterv alapján dolgozik. 
 
Ülései megtartásának gyakoriságára, a határozatképességére, valamint a határozathozatal 
módjára nézve az Elnökségre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

 
4.) Összeférhetetlenség: 

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

- 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. 

- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek az Egyesület célja szerinti juttatás keretében bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetőleg könyvvizsgálója az a személy 
(amennyiben az egyesületnél könyvvizsgáló kerül kinevezésre), aki : 
 

- valamely vezető szerv elnöke vagy tagja, 
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- az Egyesületnél a megbízáson kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másként nem rendelkezik, 
 
- az Egyesület célja szerinti juttatásban részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat 
 
- az előbbiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
5.) Egyebek: 
 

Az Elnökség joga, hogy létrehozzon funkcionális vagy területi alapon működő állandó 
és/vagy eseti bizottságokat, illetve csoportokat. 
 
Ezen bizottságok (csoportok) hatáskörét, feladatait, jogait, és működésének szabályait az 
Elnökség határozza meg. 
 
A létrehozott bizottság (csoport) az Elnökség által meghatározott időközönként 
beszámolási kötelezettségnek kell eleget tegyen az Elnökség felé. 
 
Ezen csoportoknak az Elnökség saját feladatköréből döntési jogkört át nem ruházhat. Ez 
alól kivételt jelent a bizottság (csoport) saját működése, amennyiben azt az Elnökség nem 
kívánja részletesen szabályozni. Ez esetben a létrehozott bizottság (csoport) maga dönt 
működéséről és munkarendjéről, figyelembe véve az Alapszabály és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat rendelkezéseit. 

 
III. Az Egyesület tagsága 
 
1) Az Egyesület tagsága, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok, a tagsági jogviszony 
 

Az Egyesület tagjai azok a 16. életévüket betöltött magánszemélyek, jogi személyek 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek, akik (amelyek) a 
jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják és tagfelvételi kérelmüket 
az Elnökség jóváhagyja. 
 

a) Rendes tagság 
 

Az Egyesület rendes tagjaként a felvételi feltételeknek megfelelő, nagykorú 
természetes- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezeteket ismer el.  
A rendes tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel kezdődik. Az vehető 
nyilvántartásba, aki az alapfeltételeknek megfelelt, belépési nyilatkozatot tett, 
kérelmét az Elnökség elfogadta, és a tagdíjat megfizette.  
Az Egyesület rendes tagjai egymással azonos jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkeznek. 

 
b) Pártoló tagság 
 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes- és jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik (amelyek) anyagi hozzájárulással 
vagy egyéb tevékenységgel elősegítik az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.  
A pártoló tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel kezdődik. Az vehető 
nyilvántartásba, aki belépési nyilatkozatot tett és kérelmét az Elnökség elfogadta. A 
pártoló tag Önként vállalt anyagi hozzájárulást tehet az egyesület javára.  
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Az Egyesület pártoló tagjai egymással azonos jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkeznek. 
 
A pártoló tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, a regisztrációt követő 1 
naptári év elteltével. 
 
Amennyiben a pártoló tag részt kíván venni az egyesület sporttevékenységében, 
úgy – függetlenül első regisztrációjától és/vagy írásbeli nyilatkozatától - köteles 
regisztrációját minden év augusztus 20. napjáig megerősíteni, az egyesület 
www.arsensis.hu honlapján elérhető elektronikus felületen. Ezen esetben az adott 
pártoló tag jogviszonya a megerősítő regisztráció dátumától 1 naptári évig áll fenn. 
 
Az adott naptári év augusztus 20. napjáig elvégzett regisztráció által, az adott év 
szeptember 1. napjától válik jogosulttá a pártoló tag az egyesület rendezvényeinek 
látogatására, valamint az egyesületi sportolói kártya használatára. 

 
c)  Tiszteletbeli tagság 

 
Tiszteletbeli tag lehet minden természetes-és jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akiket (amelyeket) az Elnökség 
határozatával tiszteletbeli tagnak nyilvánít.  
Az Egyesület tiszteletbeli tagjai egymással azonos jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkeznek. 

 
A rendes tagok jogai: 
  

- részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, 

- betekinthetnek az Egyesület irataiba, a Közgyűlési, valamint az Elnökségi ülések 

jegyzőkönyvébe (emlékeztetőibe), 

- választhatnak és választhatóak, 

- részt vehetnek az Egyesület által szervezett gyakorlásokon, rendezvényeken, 

- észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban,  

- javaslatot tehetnek az Egyesület sorsát érintő kérdések megtárgyalására, 

- felvilágosítást kérhetnek az Egyesület tevékenységéről az Egyesület Elnökségétől, 

melyre az Elnökség 30 napon belül köteles írásban választ adni, 

- megilleti a jogvédelem, ha egyesületi feladatai során jogsérelem vagy joghátrány 

éri.  

 
A rendes tagok kötelességei: 

 
- az Egyesület fejlődésének és eredményességének elősegítése, 
 
- az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, továbbá a Közgyűlés és 
szervei által hozott határozatok betartása, 
 
- közreműködés az Egyesület feladatainak megvalósításában, 
 
- tagdíj fizetése, 
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- a birtokába került egyesületi vagyontárgyak megfelelő és szabályszerű kezelése, 
melyek használatával kapcsolatosan a tagot anyagi és jogi felelősség terheli, 
 
- tanúsítson az Egyesület tagjához méltó magatartást. 

 
A pártoló tagot és a tiszteletbeli tagot a rendes tagokkal döntően megegyező jogok jogosítják, 
illetőleg kötelességek terhelik, azonban az Egyesület Közgyűlésén szavazati joggal nem 
rendelkeznek, és az Egyesületben tisztséget nem tölthetnek be. A tiszteletbeli és pártoló 
tagokat tagdíj fizetési kötelezettség nem terheli. 
 

A rendes, pártoló és tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

A rendes tagsági viszony megszűnésének további esetei: 

- A tagsági jogviszony felmondása: 

Amennyiben a tag alapszabály feltételeinek (pl tagdíjfizetés) nem felel meg az egyesület a 
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 
egyesület közgyűlése dönt. A Közgyűlésnek tagot a felmondás előtt, az elmaradt tagdíj 
megfizetésére 15 napos póthatáridő biztosításával fel kell hívnia. 

- A tag kizárása: 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi 
szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytatat le. 

 
Kizárási eljárás 

 
A Közgyűlés a Ptk. 3:70 § és a 3:71 § (1) bekezdés c) pontja alapján kizárási eljárást folytat le 
az ellen a tag ellen, aki az egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy 
azzal ellentétes magatartást tanúsít, az egyesület alapszabályát vagy a közgyűlés határozatait 
ismételten megsérti. 
A kizárási eljárás keretében a tisztességes eljárás szabályait figyelembe kell venni. Ennek 
keretében biztosítani kell, hogy mindenki egyenlő és azonos eséllyel vehessen részt az 
eljárásban. Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és 
ténybeli álláspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványát, 
észrevételeket tehet, indítványokat terjeszthet elő. 
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A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti. A 
Közgyűlés a jelen lévők 2/3-os többségének szavazatával dönthet a kizárásról. 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 jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal az egyesület székhelye szerint 
illetékes, Székesfehérvári Törvényszékhez lehet fordulni.  
 

 
IV. Az Egyesület gazdálkodása 
 

Az Egyesület gazdaságilag önálló, működése érdekében szükség szerint pályázási 
tevékenységet folytathat. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységére, illetve az Alapszabályban foglalt célkitűzések 
elérésére fordítja. 
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 
Az Egyesület bevételei: 

 
- tagdíjak, 
 
- rendezvényi bevételek, 
 
- természetes és jogi- valamint jogi személyiséggel nem rendelkező, nem 
természetes személyek által nyújtandó támogatások, 
 
- alapítványi és egyéb támogatások  

- pályázatok. 

 
Az Egyesület kiadásai különösen: 

 
- az Egyesület működési költségei 
  
- az Egyesület tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 
kiadások, 
 
- rendezvények szervezésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások. 

 
A tagdíj mértéke és befizetésének határideje: 

 
Az éves tagdj összege: 2.000,- Ft (Kettőezer forint) 
A tagdíj mindenkori mértékét a Közgyűlés állapítja meg és azt határozatban rögzíti. 
A tagdíj befizetése készpénzben, a mindenkori tárgyév március 31. napjáig történik, 
kivéve az alakulás évét, amely évben a tagdíj befizetése a nyilvántartásba vételt 
követő 30 napon belül esedékes. 

 
V. Vegyes rendelkezések 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 17. §  (1) bekezdés a)-b) pontja, illetve a (6-7) 

bekezdés alapján:  
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Sportegyesület: 

- közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 
tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, 

- sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását 
is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve 
működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének 
minősül. 

A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 
állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB 
igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, 
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámolót az Elnökség terjeszti a 
Közgyűlés elé, és a Közgyűlés fogadja el azt az éves rendes Közgyűlésen. 
 
Az éves rendes Közgyűlést tárgyév május 31. napjáig össze kell hívni. 
 
A vezető szervek döntéseit azokkal, akikre nézve a döntés konkrét rendelkezést 
tartalmaz, írásban közölni kell. 
 
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. 
 
A betekintést az Egyesület Elnöke, az Elnök akadályoztatása esetén pedig a 
Szakmai Alelnök teszi lehetővé, ellenőrzés mellett, az Egyesület székhelyén. 
 
Az Egyesület nyilvános működését minden törvény által előírt eszközzel biztosítani 
kell. 
 
Az Egyesület a jogszabályi kereteken belül lovagrendnek tekinti magát, és – a 
törvényi előírásokat szem előtt tartva – mind belső életében, mind a nyilvánosság 
felé a lovagrendekre jellemző szervezeti keretek és elnevezések szerint kíván 
tevékenykedni. 
 
Az Egyesület tisztségviselőit az európai történelmi, lovagi hagyományoknak 
megfelelően, az Egyesületen belül, illetve a nyilvánossággal való érintkezés (pl. 
internetes honlap) során és keretében megilletik a lovagrendekben egykor 
meghonosodott titulusok. 

 
VI. Az Egyesület megszűnése 
 

Az Egyesület megszűnik, ha: 
 

- megszűnését a Közgyűlés kimondja, 
 

- más civil szervezettel egyesül, 
 

- az arra jogosult szerv megszünteti. 
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Az Egyesület vagyonáról megszűnése esetén a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. 
 
VII. Záró rendelkezések 
 
Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben az Egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzata, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény, vonatkozó rendelkezései a 
meghatározóak. 
 
Záradék: 
 
Ezen (kivastagított, aláhúzott és dőlt betűvel jelzett) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2021. július 19.-i 
közgyűlésen 12/2021.(VII.19.) számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos 
tartalomnak. 
 
A jelen Alapszabály 2021. július 19. napján elfogadott változásokkal egységes szerkezetbe 
foglaltan, a Bíróság változásokat bejegyző végzésének jogerőre emelkedése napján lép 
hatályba.  
 
Budapest, 2021. július 19. 
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Az Egyesület Elnöke 
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