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A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a következıkben állapítja 
meg: 
 

1. Az Egyesület neve: Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület 
(továbbiakban Egyesület) 
Az Egyesület rövidített neve: Castrum Noster Egyesület 

 
2. Az Egyesület székhelye: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22. 

Az Egyesület jogi személy. 
Mőködése kiterjed a Dél-Dunántúli Régió egész területére. 

 
3. Az Egyesület célja és célja elérése érdekében folytatott tevékenysége: 
3.1. Az Egyesület célja: 

Az Egyesület elsıdleges célja a középkor kultúrájának, illetve kiegészítı jelleggel a modern 
kor kultúrájának bemutatása elsısorban színházi, másodsorban hagyományırzı elıadások 
által. 
Az Egyesület további céljai a történelmi hagyományırzés Magyarországon, az épített és 
természetes környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása.  
A reneszánsz kor és a középkor világának felelevenítése és a kor kultúrájának, 
gasztronómiájának és harcmővészetének korhő bemutatása, a kultúra oktatása.  
Kapcsolatteremtés a magyarországi történelmi hagyományırzı civil szervezıdések között, a 
történelmi hagyományırzéssel foglalkozó egyéb civil szervezetek munkájának segítése, 
összehangolása, megjelenés elısegítése, arculat kialakítása, kommunikáció elısegítése.  
Kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel, közös projektek 
megvalósítása. 
Állandó szellemi és kulturális párbeszéd megvalósítása, a településekért és környékéért tenni 
akaró hagyományırzık közösségének megszervezése. 
Elhagyott, sérült házi, illetve nem háziasított állatok gondozása és ellátása, tartása. 
 

3.2. A 3.1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fıbb tevékenységei: 
 
Az egyesület közhasznú kulturális tevékenységet folytat, tagsággal rendelkezik, de nem zárja 
ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Fıbb tevékenységek: 
a) a középkor kultúráját bemutató, ill. középkori szerzık mőveit feldolgozó színházi, zenei, 

opera elıadások és szabadtéri elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi 
utaztatása 
Az egyesület színházi elıadásainak célja elsısorban a középkori kultúra bemutatása, akár 
interaktív elıadások formájában is. Elıadásainak témáját és szereplıit ezért fıképp a 
középkorból és annak híres alakjai közül meríti, ill. a középkorban alkotó szerzık mőveit 
dolgozza fel. 

b) kortárs színházi, zenei, musical, opera, összmővészeti elıadások, szabadtéri színházi 
elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása, hazai és nemzetközi 
mővészeti fesztiválok szervezése, népszerősítése 
Színházi tevékenységén belül az egyesület kortárs szerzık mőveit is bemutatja. 
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c) a középkor kultúrájának bemutatásához kapcsolódóan történelmi hagyományırzés, az 
épített és természetes környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása. 
Az Egyesület a céljai elérése érdekében, a középkor kultúrájának bemutatására színházi 
elıadásokat és történelmi hagyományırzı bemutatókat tart. A történelmi 
hagyományırzéssel foglalkozó egyéb szervezetekkel kapcsolatot teremt, kulturális 
rendezvényeket, hagyományırzı fesztiválokat, bemutatókat szervez.   
Az egyesület a céljai elérését tanfolyamok, ismeretterjesztı elıadások megszervezésével, 
szakmai tanácskozásokon, konferenciákon való részvétellel valósítja meg, ismeretterjesztés 
céljából életmód-táborokat szervez és bonyolít, oktatási tevékenységével oktatási 
intézmények számára partnereként elısegíti a történelmi hagyományırzést, a 
képességfejlesztı oktatást. 
Állatmenhelyet üzemeltet elhagyott és/vagy sérült házi és nem háziasított állatok ellátására, 
tartására. 

d) Az általa végzett tevékenységrıl történı híradás, tevékenysége ismertetése, az általa 
támogatott kulturális célok erısítése érdekében az egyesület ismeretterjesztı kiadványokat 
(booklet, fotóalbum, könyv, CD, DVD) jelentet meg, gondoz és terjeszt. 
e) nemzetközi tevékenysége keretében kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi 
szervezetekkel, csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok 
szervezése és fogadása. 
 

3.3. Az egyesület céljai elérése keretében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 7. pontjában elıírt kulturális szolgáltatást – ide tartozóan színházi 
elıadások tartását – mint közfeladatot látja el. 

 
3.4. Az Egyesület tevékenysége során külön hangsúlyt fektet a fiatalok kulturális nevelésére.  

 
4. Az Egyesület elnevezése: 

Az egyesület elnevezésében is utal céljára (a reneszánsz kor és a középkor világának 
felelevenítése, a kor kultúrájának bemutatása, harcmővészetének korhő bemutatása, bemutatók 
tartása, a kultúra oktatása). Elnevezésében a kor nyelvezetét használja (latin), utalva ezzel a 
középkor lovagi világának és kultúrájának bemutatása, a történelmi hagyományaink ápolása 
egyesületi tevékenységekre. A tevékenysége végzéséhez (színházi elıadások tartása, bemutatók 
tartása, kultúra oktatása) rendelkezésre bocsátott területen a középkort idézı vár felépítmény 
található, innen ered a „Mi várunk” elnevezés.  
A Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú Egyesület önálló jogi személy, más jogi 
személyhez vagy egyéb szervezethet nem kapcsolódik tevékenysége kifejtése.     

 
5. Az Egyesület gazdálkodása: 
5.1. Az Egyesület vagyona elsısorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek, jogi 

személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek felajánlásaiból, az adózók 1%-os 
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, valamint pályázati forrásból képzıdik. 

 
5.2. Az Egyesület - célja megvalósítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 

folytathat közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve.  
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott 
tevékenységre fordítja. 
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Az Egyesület szolgáltatásaiból az Egyesület tagjain kívül is bárki részesülhet. 
Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a taggyőlés a vezetı 
szervtıl elkülönült felügyelı szervet (Felügyelı Bizottságot) hoz létre. A bevétel elérése esetén 
az elnökség 15 napon belül taggyőlést hív össze a Felügyelı Bizottság felállításának 
napirendjével. 
A Felügyelı Bizottság mőködésére a közhasznú szervezetekrıl szóló törvény elıírásai 
irányadók. 

 
5.3. Az Egyesület bankszámlája felett rendelkezni jogosult az egyesület Elnöke. 
 
5.4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

6. Az Egyesület tagjai: 

Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
 
6.1. Rendes tag tagsági viszony létesítése: 
6.1.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki az Egyesület céljait elfogadja, azokkal 
azonosulni tud, továbbá aki a célok megvalósításáért tenni is akar, és az Alapszabályban 
foglaltakat elfogadja, a tagdíjat megfizeti. 

 
6.1.2. Az Egyesületbe belépni szándékozó akkor lehet rendes tagjelölt, ha legalább két egyesületi tag 

ajánlásával rendelkezik, és jelölését a tagok 50%+1 fı arányában támogatják. 
 

6.1.3. A rendes tagjelölt felvételérıl a Taggyőlés a 6.1.2 pontban meghatározott szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozott határozattal dönt. Az egyesületi rendes tagsági viszony a Taggyőlés 
határozatának meghozatalával keletkezik. 

 
6.2. A rendes tagok jogai és kötelességei: 

� szavazati joggal részt vehet az egyesület taggyőlésein, 
� egyesület bármely tisztségére megválasztható, de a 18 év alatti rendes tag csak életkori 

sajátosságainak megfelelı, teljes cselekvıképességet nem igénylı tisztségekre választható, 
� javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással fordulhat az egyesület 

elnökségéhez, 
� az egyesület által meghatározott feltételek mellett részt vehet az egyesület tevékenységében és 

rendezvényein, 
� részt vehet az egyesület által kiírt pályázatokon, 
� köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni, és az egyesület munkájában tevékenyen részt venni, 
� köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani, és az egyesület jó hírnevéhez 

méltó magatartást tanúsítani; nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását. 
 

6.3. A rendes tag tagsági viszonya megszőnik: 
� kilépéssel, 
� természetes személy halálával, 
� jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet jogutód nélküli 

megszőnésével, 
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� kizárással 
 

A tagsági viszony megszőnésével a befizetett tagdíj nem követelhetı vissza. 

A rendes tag kilépését tartalmazó bejelentését írásban kell közölni az Egyesület bármelyik 
tisztségviselõjével. A tagsági viszony a bejelentés átvételének napjával szőnik meg. 
 
A Taggyőlés a jelen levı tagok 50%+1 arányú határozatával a tagot akkor zárhatja ki, ha az 
egyesület munkájában nem vesz részt, vállalt kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget, 
illetve magatartásával, tevékenységével veszélyezteti vagy súlyosan sérti az egyesület 
célkitőzéseit és jó hírnevét. Kizárható az a tag is, aki 6 havi tagdíj mértékének megfelelı tagdíj 
megfizetésével tartozik. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben 
eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját 
hibájából nem fizette meg a tagdíjat. Azt a tagot, aki 6 havi tagdíj mértékének megfelelı tagdíj 
tartozást halmozott fel, 8 napon belül, írásban, 15 napos határidı kitőzésével ajánlott postai 
küldeményként megküldött levélben az Egyesület Elnöke szólítja fel a tagdíj megfizetésére. 
Amennyiben az írásbeli felszólítás eredményeképpen a tag teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, 
az eljárás befejezett. Amennyiben a felszólítás alapján 15 napon belül továbbra sem tesz eleget 
fizetési kötelezettségének és így a tagdíj megfizetésével elmarad, a taggyőlés titkos, minısített 
szótöbbséggel meghozott határozattal zárhatja ki a tagot. 

 
A kizárást az egyesület bármely két tagja írásban, az ok megjelölésével a tudomásszerzéstıl 
számított hat hónapon belül kezdeményezheti az egyesület elnökénél. A kizárás kérdésében a 
soron következı Taggyőlés dönt az elnök írásbeli elıterjesztése alapján, az érintett személy 
meghallgatása után. A tag kizárásáról a Taggyőlés egyszerő szótöbbséggel és titkos szavazással 
dönt. 
A határozatot az elnök szóban ismerteti, majd az érintettel írásban közli. A határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs, azonban a kizárt tag a határozat kézhezvételétıl számított harminc 
napon belül az egyesülési jogról szóló jogszabály által biztosított jogorvoslattal élhet. A kizárási 
indítványt elutasító határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 
6.4. A pártoló tagok: 
6.4.1. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki az egyesületet anyagilag támogatja, de rendes 
tagként nem kíván részt venni az egyesület munkájában, szavazati joggal nem rendelkezik, az 
egyesület szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. Költségvetési 
szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. 

 
6.4.2. A pártoló tag felvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. Pártoló tagjelölt, 

aki legalább két egyesületi tag ajánlásával rendelkezik, és jelölését a tagok 50%+1 fı 
arányában támogatják. A pártoló tagjelölt felvételérıl a Taggyőlés egyszerő szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozott határozattal dönt. Az egyesületi pártoló tagsági viszony a Taggyőlés 
határozatának meghozatalával keletkezik. 

 
6.4.3. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a Taggyőléseken, indítványokat tehet, kérheti az 

általa adományozott összeg felhasználásáról szóló részletes elszámolást. Részt vehet az 
egyesület rendezvényein, igénybe veheti az egyesület rendes tagjait is megilletı 
kedvezményeket. A pártoló tag köteles az egyesület jó hírnevét megırizni.  

6.4.4. A pártoló tag tagsági viszonya megszőnik, ha a pártoló tag a tagságáról írásban lemond, a 
Taggyőlés kizárja, a természetes személy pártoló tag meghal, jogi személy pártoló tag jogutód 
nélkül megszőnik. A pártoló tag Taggyőlés általi kizárására a rendes tag Taggyőlés általi 
kizárására vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni azzal, hogy a pártoló tagot 
tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. Az egyesület pártoló tagja tagságáról bármikor, 
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írásban lemondhat. A pártoló tag lemondó nyilatkozatát írásban kell közölni az Egyesület 
bármelyik tisztségviselõjével. A tagsági viszony az írásbeli lemondó nyilatkozat átvételének 
napjával szőnik meg. 

 
6.5. A tiszteletbeli tagok: 
6.5.1. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az egyesületet 

erkölcsileg vagy anyagilag támogatja.  
 

6.5.2. A tiszteletbeli tagsági viszony az egyesület Elnöksége írásbeli felkérése és a tiszteletbeli tag 
írásbeli elfogadó nyilatkozata alapján jön létre, akkor, ha a tiszteletbeli tagot az egyesület 
tagjai e tagságra egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztják. 

 
6.5.3. A tiszteletbeli tag részt vehet az egyesület rendezvényein, igénybe veheti az egyesület rendes 

tagjait is megilletı kedvezményeket. Köteles az egyesület jó hírnevét megırizni. A tiszteletbeli 
tag az egyesület szerveibe nem választhat és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak 
tanácskozási joggal vehet részt. 

 
6.5.4. A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszőnik, ha a tiszteletbeli tag a tagságáról írásban 

lemond, a tiszteletbeli tag meghal, vagy a tiszteletbeli tagot a taggyőlés a 6.3. pontban 
rögzített eljárási rend szerint kizárja az egyesületbıl. Az egyesület tiszteletbeli tagja 
tagságáról bármikor, írásban lemondhat. A tiszteletbeli tag lemondó nyilatkozatát írásban kell 
közölni az Egyesület bármelyik tisztségviselõjével. A tagsági viszony az írásbeli lemondó 
nyilatkozat átvételének napjával szőnik meg. 

 
7. Egyesületi tagdíj: 

 
A tagdíj havi összegét és befizetésének módját a Taggyőlés határozza meg, az elnökség 
elıterjesztése alapján. 
A tagdíjakat az Egyesület elsısorban – fenntartási – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet 
terhelı járadékok és adók megfizetésére használja fel. 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – tagdíj megfizetésén túl – az egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
Tagdíjfizetési kötelezettség az egyesület pártoló, illetve tiszteletbeli tagját nem terheli. 

 
 

8. A Taggyőlés:  
8.1. Az Egyesület legfelsıbb szerve a taggyőlés, amely valamennyi rendes tagból áll. A Taggyőlésen 

minden rendes tagnak egy szavazata van. Az Egyesület taggyőlései nyilvánosak.  
 
8.2. A taggyőlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az Egyesület elnöke hívja össze. A 

Taggyőlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése 
és a Taggyőlés napja között legalább nyolc nap idıköznek kell lennie. Az elnök köteles 
összehívni a taggyőlést, ha azt a bíróság elrendeli, vagy amennyiben azt a tagok egynegyede az 
ok és a cél megjelölésével, írásban kéri. A taggyőlésen minden rendes tagnak egy szavazta van, 
a rendes tagok szavazati jogukat másra nem ruházhatják át. Az írásbeli meghívóban meg kell 
jelölni a taggyőlés helyét, idejét, és a napirendet.  

 
8.3. A taggyőlés hatáskörébe tartozik:  

a) nyílt szavazással, 2/3-os szótöbbséggel hozott határozattal az alapszabályt megállapítani és 
módosítani,  

b) az egyesület éves fı célkitőzéseinek a meghatározása,  
c) titkos szavazással, 2/3-os szótöbbséggel hozott határozattal megválasztani az Egyesület 

Elnökségének tagjait,  
d) titkos szavazással, 2/3-os szótöbbséggel hozott határozattal felmenteni az Egyesület 

Elnökségének tagjait, 
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e) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
f) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása, 
g) az éves költségvetés, ill. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, valamint a 

közhasznúsági melléklet elfogadása.  
 

8.4. Az Egyesület mőködésérıl a külön jogszabályok elıírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni 
és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az elnökség az egyesület 
gazdálkodásáról a taggyőlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérıl vagyonkimutatást 
készít. Az éves beszámoló elkészítésére, a nyilvánosságra hozatalra, illetve a letétbe helyezésére 
a számviteli jogszabályok irányadók.  

 
9. Közhasznúsági melléklet:  

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Taggyőlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

 
9.1. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az egyesület által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fı célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges, jogszabály szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznúsági 
melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást és a közhasznú cél 
szerinti juttatások kimutatását. 

 
Az egyesület köteles a taggyőlés által elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét 
az adott üzleti év mérlegfordulónapját követı ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni. A közzétételre a HELLA’91 Kft. honlapján (www.puchner.hu) a nyilvánosság 
számára elérhetı módon kerül sor. 
 
Az egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (az egyesület elnökével elıre 
egyeztetett idıpontban) bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. 

 
Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, 
illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl eredı kötelezettségeit idıarányosan 
teljesíteni. 

 
9.2. A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a +1 fı jelen van. 

Arra az esetre nézve, ha a meghatározott határozatképességi feltétele nem áll fenn, az elnökség 
jogosult a taggyőlést ugyanazon napra, ugyanazon helyre, 30 perccel késıbbi idıpontra 
összehívni, amely akkor is határozatképes, ha azon a meghatározott létszámnál kevesebben 
vannak jelen. 
A megismételt taggyőlés a megjelentek számától függetlenül abban az esetben határozatképes, ha 
erre az eredeti meghívóban utalás történt. 
 

9.3. A taggyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, kivéve a 8.3. pont 
a), c) és d) pont alatt megjelölt eseteket. A Taggyőlés a tisztségviselık megválasztásáról és a tag 
kizárásáról titkos szavazással dönt. 

 
9.4. A taggyőlésrıl olyan nyilvántartást szükséges vezetni, amelybıl a vezetıszerv döntésének 

tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható. 
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9.5. A taggyőlés döntéseit az érintettekkel közölni kell. A taggyőlés döntéseit az egyesület Elnöke az 
érintettekkel a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban (e-mailen vagy postai úton) 
közli, és az Egyesület hirdetıtábláján, a Bikali Újság helyi sajtóban vagy a HELLA’91 Kft. 
honlapján (www.puchner.hu) hozza nyilvánosságra.  
 

9.6. Az Egyesület mőködésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságát az Egyesület a hirdetıtábláján, a Bikali Újság helyi sajtóban vagy a HELLA’91 
Kft. honlapján (www.puchner.hu) történı közzététellel biztosítja.   

 
10. Az egyesület elnöke: 
10.1. Az egyesület élén az elnök áll. Az elnököt az egyesület tagjai közül a taggyőlés titkos 

szavazással, öt évi idıtartamra választja meg, ebben a tisztségében újraválasztható. Az elnök 
képviseli az egyesületet hatóságok, bíróságok és harmadik személyek, szervezetek elıtt. 

 
10.2.  Az elnök jogai és kötelességei: 

� irányítja az egyesület tevékenységét; 
� elkészíti az éves költségvetést, valamint az egyesület éves tevékenységérıl szóló 

beszámolót; 
� összehívja és levezeti a Taggyőlést; 
� tevékenységérıl beszámol a Taggyőlésnek; 
� eljár minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe; 
� önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. 

 
11. Elnökség: 
11.1.  Az Egyesület ügyintézı szerve az elnökség. 

A taggyőlés tagjai sorából megválasztja az Egyesület elnökét - aki az Egyesület tagja - és az 
elnökség további két tagját. 
Az elnökség 3 fıbıl áll, tagjai a megválasztott elnök, az elnökhelyettes és a titkár. Az elnökség 
három tagja az Egyesület tisztségviselıi. 
Az elnökség megbízatását öt évre kapja. 

 
Az elnökség tagjai közé válaszható az a tag, aki magyar állampolgár, büntetlen elıélető, nincs a 
közügyek gyakorlásától eltiltva, és nem esik a törvényben, illetve az alapszabályban a vezetı 
tisztségviselıkre meghatározott összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá. 

 
11.2.  Az elnökség szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét, munkájáról a taggyőlésnek 

beszámol, dönt minden, a taggyőlés hatáskörébe nem tartozó kérdésben. Az Egyesület iratainak 
és pénztárának kezelésével az elnökség jogosult az Egyesület valamely tagját, vagy külsı 3. 
személyt megbízni. 

 
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, melynek 
összehívásáról az elnök köteles gondoskodni. Az ülések összehívása írásban (e-mail-ban is) 
történhet. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a 
meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 3 nap idıköznek kell eltelnie.  
A határozatképességhez mindhárom tag jelenléte szükséges. 
Az elnökség ülései nyilvánosak. 
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11.3.  Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség határozatait szótöbbséggel és nyílt 
szavazással hozza.  

 
11.4.  Az Elnökség döntéseirıl az Elnök nyilvántartást vezet, amelybıl az Elnökség döntésének 

tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges, 
személye) megállapítható.  

 
11.5.  Az elnökség döntéseit az érintettekkel közölni kell. Az elnökség döntéseit az egyesület Elnöke 

az érintettekkel a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban (e-mailen vagy postai 
úton) közli, és az Egyesület hirdetıtábláján, a Bikali Újság helyi sajtóban vagy a HELLA’91 Kft. 
honlapján (www.puchner.hu) hozza nyilvánosságra.  

 
11.6.  Az elnökség vagy a taggyőlés egyes feladatok ellátására állandó, ill. ideiglenes jellegő 

munkacsoportokat hozhat létre. 
 

11.7.  Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet. 
 

11.8.  Az elnökség és az esetleges munkacsoportok tagjai tevékenységükért díjazásban nem 
részesülnek, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak elszámolás alapján. 

 
12. Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet az egyesület 

Elnökének engedélyével, elıre egyeztetett idıpontban az Egyesület székhelyén. 
 

13. A vezetı tisztségviselık összeférhetetlensége 
 

Az egyesület ügyintézı és képviseleti szervének tagja a Ptk. 62.§ (5) bekezdése értelmében az 
lehet, 
a) aki legalább korlátozottan cselekvıképes, kivéve, ha a cselekvıképességét a bíróság a 
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
c) aki 
ca) magyar állampolgár, vagy 
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezik, vagy 
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik. 

 
Mind a taggyőlésre, mind az elnökségi ülésre érvényes: 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk.685.§.b./pont), élettársa a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
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A b) pont esetében nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 
 
Nem lehet az Egyesület vezetı tisztségviselıje, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - vezetı tisztséget,  
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
 
A tilalom a megszőnést követı három évig áll fenn. 
 
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
Vezetı tisztségviselınek minısülnek az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagjai (amennyiben 
Felügyelı Bizottság létrehozására sor kerül). 
Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

 
14. Záró rendelkezések 

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. tv., továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok mindenkor 
hatályos rendelkezései az irányadóak. 

 
Kelt: Bikal, 2013. február 14. 

 
 

Módosult rendelkezések (a szövegben félkövér és dılt betővel jelölve): 
 
2. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
3.1-3.4. pont: módosította a 4/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
4. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
5.2. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
6.1.3., 6.2., 6.3., 6.4.1-6.4.4., 6.5.2-6.5.4. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési 
határozat 
8.1-8.4. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
9.1-9.5. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
10.1-10.2. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
11.1-11.2., 11.6. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
13. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
14. pont: módosította az 5/2012. (12.17.) számú közgyőlési határozat 
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3.1-3.2 pont: módosította a 3/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
3.3. pont: módosította a 4/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
13. pont: módosította az 5/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat 
 
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-
módosítások alapján hatályos tartalmának 
 
 

 
Kollár László 

Elnök 
 
 
 
 
 
Tanú: ………………………………….    Tanú: …………………………………….. 
Lakcím:………………………………..    Lakcím:…………………………………… 
Aláírás:………………………………..    Aláírás:…………………………………… 
 


