A ZSONGVÖLGYI HAGYÖMÁNYŐRZŐ HADITORNA EGYLET
ALAPSZABÁLYA
1. §
Általános rendelkezések
1) Az egylet neve Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet.
2) A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet, a továbbiakban: Z. V. H. H. E., Ebes
és vonzáskörzete területén, a történelmi korok haditornái iránt érdeklődő és azt aktívan
művelni , megismerni kívánó gyermek és felnőtt lakosságot egyaránt tömörítő NEM
PROFITORIENTÁLT közhasznú szervezet.
3) A Z.V.H.H.E. a Szent György Lovagrend hagyományai, szellemi öröksége, etikája alapján
szerveződött.
4) Az egylet székhelye: 4211. Ebes Kossuth u. 32-34., Művelődési Ház.
5) Az egylet jogi személy
6) Az egylet, az alapszabályban meghatározott keretek között, legalább 10 állandó taggal
rendelkező csoportok önálló felkészülési és edzési struktúrájának megtartásával az Egyleti
Tanács irányítása alatt működik.
7) Működése, a Magyar Köztársaság területén szervezett haditorna játékok színhelyein túl
kiterjed, meghívásos alapon, a környező országok, hasonló bemutatóinak helyszíneire. A
Z.V.H.H.E. az illetékes államigazgatási szervek hozzájárulása alapján tagja lehet más,
hasonló profilú nemzetközi szervezetnek (például: Szent György lovagrend).
8) A Z.V.H.H.E. törvényességi felügyeletét, az illetékes Ügyészség látja el.
2. §
A Z.V.H.H.E. célja
1) Az európai népi kultúrák megismerése és ápolása, olyan hagyományőrző közösség
létrehozásával, amely elfogadja, a demokrácia értékeit, alapelve a másság tiszteletben tartása,
a tolerancia, a népek közötti megértés elősegítése.
2) A történelmi korok fegyverzetének megismerése, és használatuk, kezelésük elsajátítása. A
korhű ruházat megismerése, használata, elkészítése. A korhű viselkedési módok elsajátítása,
az adott kor társadalmi, gazdasági és politikai életének megismerése. Ezen értékeknek a
szűkebb és tágabb környezetszámára, saját előadásban is, hozzáférhetővé tétele.
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Rendezvények, rendhagyó történelem órák, fesztiválok szervezésével, különféle művészeti
csoportok népszerűsítése.
3) Az egylet tagságának felkészítése, a hazai és nemzetközi haditorna fórumokon való
bemutatkozásra, részvételre. A fizikai állóképesség, erőnlét fokozása. Az önfegyelem és
etikus viselkedés iránti készség kialakítása.
4) Alapiskola létre hozása, mely biztosítja, a gyermekek és a fiatalok számára tevékenységi
körünkhöz kapcsolódóan, a bővebb elméleti és gyakorlati ismeretekhez jutást. A
cserekapcsolatok fejlődését szolgálja, különböző képzések, művészeti táborok szervezése is.
5) Szándékunkban áll, hagyományőrző tevékenységek (pl.: kézművesség, korhű táncok,
lovagi tornák), felkarolása, támogatása. Tevékenységünk megvalósításához, nélkülözhetetlen,
a hagyományőrző területen való gyűjtő-, kutatómunka. A magyar történelmi kutatáshoz,
adatok gyűjtésével, publikációk és egyéb kiadványok megjelentetésével kívánunk
hozzájárulni.
6) Határainkon túl élő magyarság anyanyelvű kulturális értékekhez való hozzá juttatásának
támogatása, művelődésük elősegítése.
7) A hazai és külföldi haditorna egyesületekkel a kapcsolatok kiépítése és ápolása.
3. §
Az egylet tagjai, a tagsági viszony.
1) Az egyletnek tagjai, pártoló- és tiszteletbeli tagjai vannak. A tagsági viszony nem függ az
életkortól.
2) A tagok büntetlen előéletű, közügyektől el nem tiltott természetes személyek, jogi
személyek és külföldi állampolgárok is lehetnek, akik az egylet alapszabályát elfogadják,
célkitűzéseivel egyet értenek, azok megvalósításában rendszeresen részt vállalnak.
3) Pártoló tag, minden olyan természetes és jogi személy, aki a célkitűzések megvalósítását
rendszeres anyagi, erkölcsi, szakmai, vagy egyéb támogatással elősegíti.
4) Tiszteletbeli tagsági cím adományozható, annak a természetes személynek, aki
rendszeresen jelentős, nem anyagi jellegű szolgáltatással segíti a munkát, vagy aki az egylet
céljának megfelelő területen kiemelkedő munkát végez. A tiszteletbeli címet, az Egyleti
Tanács javaslatára, a Közgyűlés adományozza.
5) Az egyletbe való be- illetve kilépés önkéntes. Az egylet új tagjának felvételéről, a
Közgyűlés javaslatára, az Egyleti Tanács dönt.

2

4. §
A tagság megszűnése.
A tagság megszűnik:
1.
2.
3.
4.
5.

A tag kilépésével.
A tag kizárásával.
Az egylet megszűnésével.
Ha a tagot jogerős ítélet eltiltja, a közügyek gyakorlásától.
A tag halálával.

A tag kilépési szándékát, szóban bejelenti az Egyleti Tanácsnak. A tagsági viszony, a
bejelentés időpontjával, vagy a megjelölt határidővel megszűnik. A tag kizárásáról, a
Közgyűlés, a jelenlevők 2/3-os többségi szavazatával dönt, amennyiben a tagság több mint 50
%-a jelen van.
Az a személy, akinek a tagsági viszonya, akár a saját döntése alapján, akár a Közgyűlés
döntése alapján megszűnik, 6 hónapnál korábban nem vehető fel újra az egylet tagjainak
sorába. A tagság megszűnését követő 6 hónap elteltével a 3. § (5)-nek megfelelően, bárki újra
beléphet.
5. §
A tagok jogai
1) A tagok részt vesznek az egylet munkájában. Az egylet Közgyűlésén tanácskozási,
felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és szavazati joguk van.
2) A tag tisztségre választhat, és bármely testület bármely tisztségére megválasztható.
3) A tagok igénybe vehetik az egylet által biztosított szolgáltatásokat.
4) A tagnak indítványtételi joga van, a felügyelő szerv irányába, az egylet alapszabályába
ütköző határozatok megsemmisítése végett.
5) Az egylet tagjai, az alapszabályban meghatározott számú támogató esetén, rendkívüli
Közgyűlést hívhatnak össze, javaslatot tehetnek, a közgyűlések napirendi pontjaira.
6) A tagok szakmai vitát, megbeszélést kezdeményezhetnek.
7) Használhatják, az Egyleti Tanács által elfogadott, saját, vagy családi címerüket, a harci
pajzson és a kopja zászlón.(A címer nem sértheti, a történelmi hűséget és az érvényes
jogszabályokat.)
8) A pártoló és tiszteletbeli tagok, jogosultak, a Közgyűlésen felszólalási és javaslattételi
joggal részt venni.
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6. §
A tagok kötelezettségei
1) A tagok kötelesek, az alapszabályban foglaltakat és a Közgyűlés határozatait megtartani.
2) Az egylet tagjai rendszeres és folyamatos munkával részt vesznek az egyleti célkitűzések
megvalósításában és erről, szükség esetén, a Közgyűlés előtt beszámolnak.
3) A tagok kötelesek, az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni. Az elméleti és
gyakorlati tudást önállóan is gyarapítani, a kortörténeti kutatásokban részt venni.
4) A tagok kötelesek, a szervezett haditornákon, és bemutatókon fegyelmezetten, legjobb
tudásuk szerint részt venni, az etikai előírásokat betartani, a közszereplések során és a
magánéletben egyaránt.
5) Az egylet tagjai kötelesek, 2001. március elsejétől, havi 100,- Ft, (azaz egyszáz forint)
tagdíjat, tárgyhó 15-ig, az egylet Kincstárnokának megfizetni, aki azt köteles befizetni, az
egylet bankszámlájára. A Közgyűlés által megszavazott, a rendes tagdíjat meghaladó mértékű
hozzájárulás minden tagot egyenlő arányban terhel. A következmények megjelölését
tartalmazó előzetes figyelmeztetés után, kizárható az egyletből (a Közgyűlés 2/3-os többségi
döntése alapján, amennyiben a tagság, több mint 50%-a jelen van), aki több mint háromhavi
tagdíjjal tartozik.
7. §
A Z.V.H.H.E. szervezete
1) A Közgyűlés
2) Az Egyleti Tanács
3) A Királyi Felügyelő Bizottság
8. §
A Közgyűlés
1) Az egylet legfőbb szerve, a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, melyet a napirendi
pontok megjelölésével, az Egyleti Tanács hívhat össze. Összehívása évente egyszer kötelező.
Ülései nyilvánosak, kivéve, ha az összehívott Közgyűlés zárt ülés mellett dönt. Az egylet
szervei a Közgyűlésnek felelősséggel tartoznak. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az
Egyleti Tanács minden tagja, vagy a tagok 20 %-a, azt az ok és a cél meghatározásával
írásban kéri.
2) A Közgyűlés határozatképes, ha a tagság 50 %-a, plusz egy fő jelen van. A
határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és tizenöt napon belül másodszor összehívott
Közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, a megjelentek számától függetlenül,
határozatképes.
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3) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlésen minden tagnak
egy szavazata van. Szavazat egyelőség esetén az Egyleti Kapitány szavazata dönt. A személyi
kérdésekben a szavazás titkosan történik, egyéb esetben kézfeltartással.
4) A pártoló, illetve tiszteletbeli tagok, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek.
5) A Közgyűlés döntéseit, az érintettekkel, a döntéstől számított nyolc napon belül írásban
közli, illetve a sajtóban nyilvánosságra hozza.
6) A Közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melyből megállapítható a hozott
döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
7) A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és két tanúnak, mint
hitelesítőnek kell aláírnia.
8) A Közgyűlés hatásköre:
a) Az alapszabály elfogadása, módosítása.
b) Az évi költségvetés és munkaterv elfogadása.
c) Az egylet tisztségviselőinek illetve testületi tagjainak megválasztása,
visszahívása.
d) A tagdíj és a rendkívüli pénzbeli hozzájárulás megállapítása.
e) Megvitatja és elfogadja az Egylet Tanács jelentését, elfogadja éves
beszámolóját.
f) Elfogadja, a Királyi Felügyelő Bizottság jelentését.
g) Dönt, az egylet más egyesülettel történő egyesüléséről, kimondja, az egylet
feloszlását. Felosztás esetén dönt, az egyleti vagyon sorsáról.
h) Dönt azokban az ügyekben, melyeket a Közgyűlés napirendjére tűz.
9. §
Az Egyleti Tanács
1) Az Egyleti Tanács, az egylet képviseletének ellátására és ügyeinek intézésére, a
Közgyűlés által titkos szavazással megválasztott tisztségviselőkből, az Egyleti Kapitányból, a
Kincstárnokból és Egyleti Főpecsétőrből álló háromtagú testület. Az egylet tisztségviselői
egyben az Egyleti Tanács tagjai
2) Az Egyleti Tanácsot legalább negyedévente, az Egyleti Kapitány hívja össze, a napirend
közlésével. Az Egyleti Tanács két tagjának kívánságára, rendkívüli ülés hívható össze.
3) Az Egyleti Tanács ülései nyilvánosak, kivéve, ha az Egyleti Tanács a témára való
tekintettel zárt ülés mellett dönt. Az Egyleti Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, melyből
megállapítható az Egyleti Tanács döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya. A tanács határozatképes, ha háromból, legalább kettő
jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén, az Egyleti Kapitány szavazata dönt.
4) Az Egyleti Tanács kötelességei és jogai:
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a) Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, biztosítja, az
alapszabályban és más egyleti szabályzatokban foglaltak betartását.
b) Előkészíti és évenként, legalább egyszer összehívja, a Közgyűlést.
c) A jogszabályoknak és az egyleti alapszabálynak megfelelően megállapítja, az
egylet működéséhez szükséges szabályzatokat.
d) Az Egyleti Tanács, az Egyleti Kapitány, a Kincstárnok, az Egyleti Főpecsétőr
jog- és hatáskörét, a Közgyűlés határozza meg. A tisztviselők, saját
munkájukról, illetve az Egyleti Tanács működéséről kötelesek beszámolni, a
Közgyűlésnek.
e) Az egylet gazdasági tevékenységét irányítja, elfogadja éves beszámolóját.
f) Az Egyleti Tanács tagjai látják el, akár önállóan is az egylet képviseletét, a
hatóságok, illetve harmadik személy előtt.
10. §
Az Egyleti Tanács tisztségviselői
1) A tisztségviselőket, a Közgyűlés választja, a tagok közül, egyszerű többséggel,
hároméves, meghatározott időtartamra. Ugyanaz a személy, ugyanarra a tisztségviselői
posztra, korlátlan alkalommal újra választható. A Közgyűlés, a tisztségviselőket, 2/3-os
többségi szavazattal, bármikor visszahívhatja. Megbízatásukat társadalmi tisztségként töltik
be.
2) Az Egyleti Kapitány, az alapszabálynak megfelelően irányítja az egylet tevékenységét,
elnököl a közgyűlésen, és az Egyleti Tanács ülésein. Az egyletet képviseli, annak nevében
kapcsolatokat épít, illetve tart fenn, a hazai és külföldi haditorna csapatokkal és egyéb
intézményekkel. Az Egyleti Kapitány megállapodásokat, szerződéseket köthet, ez utóbbi
feladattal, az Egyleti Tanács más tagját is megbízhatja.
3) A Kincstárnok, az Egyleti Kapitány irányításával folyamatosan intézi és képviseli az
egylet ügyeit. Előkészíti, a Közgyűlést, az Egyleti Tanács üléseit, gondoskodik, a határozatok
végrehajtásáról. Kötelességei közé tartozik, a házipénztár kezelése. Elszámolással tartozik, a
Közgyűlésnek. Az Egyleti Kapitány akadályoztatása esetén helyettesíti őt.
4) Az Egyleti Főpecsétőr, az Egyleti Kapitány irányításával folyamatosan intézi és képviseli
az egylet ügyeit. Az Egyleti Kapitány akadályoztatása esetén helyettesítheti őt.
11. §
A Királyi Felügyelő Bizottság
1) Az egylet célja szerinti működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére Királyi Felügyelő
Bizottságot hoz létre.
2) A Királyi Felügyelő Bizottság, Ispánból és két tagból áll, akik megbízatásuk időtartama
alatt, más egyleti tisztséget nem tölthetnek be.
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3) A Királyi Felügyelő Bizottság tagjai, az Egyleti Tanács ülésein, tanácskozási joggal részt
vehetnek.
4) A Királyi Felügyelő Bizottság, a Közgyűlés által, a tagság, a pártoló és a tiszteletbeli
tagság közül, három évre választott és kizárólag, a Közgyűlésnek felelős munka szervezet,
amelynek alapvető feladata, az alapszabályban meghatározott célok, az egyleti pénz és
vagyongazdálkodás jogszerű, folyamatos ellenőrzése.
5) A Királyi Felügyelő Bizottság évente köteles beszámolni tevékenységéről, a
Közgyűlésnek. A Királyi Felügyelő Bizottság, a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, a
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
6) A Királyi felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni,
és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) Az egylet működése során olyan jogszabálysértés, vagy az egylet érdekeit sértő
esemény történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése, az Egyleti Tanács döntéseit teszik szükségessé.
b) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel
7) A Királyi Felügyelő Bizottság működésére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. Törvény 11. §-nak rendelkezései az irányadók.
12. §
Az egylet gazdálkodása
1) Az egylet non profit gazdálkodású szervezet. Tisztségviselői és tagjai az egyletben végzett
munkáért tiszteletdíjat nem vesznek fel.
2) Az egylet tevékenységét pályázatok és támogatók segítsége útján kívánja kifejteni.
3) Az egylet, vállalkozási tevékenységet, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. A szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
4) Az egylet bevételei:
a) A tagok tagdíj befizetései, és egyéb anyagi támogatásai.
b) A pártoló tagok, jogi személyek felajánlásai, támogatásai és hozzájárulásai, az
egylet céljainak megvalósításához, vagy működési költségeinek fedezésére.
c) Az egylet céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenységből
származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek.
d) Egyéb más jogszabályokban meghatározott bevételek. (pályázatok, stb.)
5) Az egylet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyílván.
6) Az egylet tartozásaiért és kötelezettség vállalásaiért az egyleti vagyonnal felel. A tagok, a
tagdíj megfizetésén túl, az egylet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
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7) Az egylet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, közhasznúsági jelentést készít.
8) A számláról történő pénzforgalom, az Egyleti Tanács két tagjának közös aláírásával
történhet, melyről nevezettek kötelesek tájékoztatást adni, a Királyi Felügyelő Bizottságnak.
13. §
Az egylet megszűnése.
Az egylet megszűnik:
5) Feloszlással, ha a tagsági létszám tíz fő alá csökken.
6) Más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, ha az egyesülést, a Közgyűlés 2/3- os
szótöbbséggel elhatározza.
7) Feloszlatással.
8) Megszűnésének megállapításával.
14. §
Zászlók, jelképek
Zászlók:
A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet rendi zászlót használ. Anjou zászló, az
egylet latin nyelvű jelmondatával és az egylet címerével. Az egylet címere a 2001. 01. 20.-i
Közgyűlés határozata alapján: nyolc részre osztott piros-fehér színű háttérben, fekete-arany
színű talpas kereszt, felette kettő, alatta egy darab aranyszínű anjou liliom.
Az egylet jelmondata:
Igaz szívvel, szilárd hűséggel
Animo sincero, fide firmo
15. §
Záró rendelkezések
5) Az egylet célszerinti tevékenységéhez kapcsolódóan szolgáltatásaiból tagjain kívül, bárki
részesülhet, a szolgáltatások igénybevételének módját, a médiában, plakátokon hozza
nyilvánosságra.
6) Az egylet élete a nyilvánosság előtt folyik. A Közgyűlés, és az Egyleti Tanács ülései
nyilvánosak, az ott keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az elhangzottak, a sajtóban
publikálásra kerülnek.
7) Az egylet az éves beszámolóját a sajtóban megjelenteti.
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8) Az egylet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Politikai pártoktól független,
azoknak támogatást semmilyen formában nem nyújt.
9) Az egylet tisztségviselőinek összeférhetetlensége tekintetében, a közhasznú szervezetekről
szóló törvény rendelkezései az irányadóak.
10) A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II.
törvényben, valamint az egyéb az idevonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
11) Jelen szabályzat a záradékban rögzített időpontban lép hatályba.
16. §
Záradék
Ez az alapszabály tartalmazza az egylet 2004. április 18.-án megtartott Közgyűlésén
elfogadott alapszabály rendelkezéseit. Az egylet korábbi alapszabálya módosításaival együtt
hatályát veszti.

Ebes, 2004. 04. 18.

Horváth Ernő
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