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Nemzetkozi Szent Gydrgy Lovagrend - Polgiri Tarsul6s

・ ÄLAPSZABALYOK

I. fejezet
AtaL[nos rendelkez6sek

1.) A szervezet neve: Nemzetk0zi Szent Gy6rgy Lovagrend - Polgrlri Tarsulis

2) Ktilfdldi fizikai vagy jogi szem6lyekkel .,'al6 kapcsolattartris c61j6b61 a szlovdk
megnevezds mellett a tarsulils haszn6lhatja a megnevezds megfelel6jdt
magyar nyelven: Nemzetkdzi Szent Gy<irgy Lovagrend - Polg6ri Tarsulas
angol nyelven: International Order of Knighthood of Saint George - Civil Association

2.) Azeryesilet sz6khelye: ettum utca1577l13,g2g 01 Dunaszerdahely

3.) Postacimt Atrium *ca1577113,929 01 Dunaszerdahely
4.) Azegyestilet dn61l6 jogi szemdly.

II. fejezet
Az eryesiilet c6lja

1.) Az egyestilet c6lja a Magyarorszigon vagy Eur6pa bdrmeiy orszagdban ,,Szent
Gy6rgy Lovagg#'avatott rendtestvdrek bardti kapcsolatainak ki6pit6se 6s 6po16sa.

2.) Az egyes0let politikai tev6kenys6get nem folyat, szervezete p6rtokt6l fiiggetlen,
azoknak anyagi timogat6st nem nyrijt.

IU. fejezet
A tev6kenysdg trflrrya

1.) A polg6ri tirsulas tev6kenysdg6nek tixgya:
- karitativ tev6kenysdgek folltatasa osszhangbat az eifogadott fogadalommal, kiildnds

tekintettel a tdrt6nelmi egyhazakkal 6s a helyi Onkorm6nyzatokkal va16

egyiittmiikdd6sre szoci6lis segits6gnyrijtas teriilet6n,
- sportesem€nyek szervezdse 6s lebonyolit6sa, ififsegi taborok szervezdse

egyiittmtikridve az iskokikkal, ny6ri tiiborok szervez6se szoci6lisan rilszorul6
gyermekek sz6m6ra,

- a fiatal gener6ci6t megc6iz6 tev6kenys6gek keret€n beliil olyan tevdkenysdgek
szervez6se, melyek a hagyominy6rzdst szolgalj6k,

- pubiik6ci6s tevdkenysdg: propagandaanyagok, sz6r6lapok 6s inform6ci6s kiadv6nyok,
- kongresszusok, konferenciik szervezdse, kirillitasok szervezise az aktu6lis tdm6ban,
- el6adasokkal egybek<itott tarsasSgi estek, ki.ildnbozd miifajri koncertek 6s biilok

szervezdse,
- az egyes r6gi6kban folyatott t0rtdnelmi kutatrisok t6mogatasa a hagyominy6rzes

trlmogatas6nak cdlj 6b61,
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szemdlYi 6s trlrsadalmi segitsdgnyrijt6s szervez6se 6s lebonyolitasa elemi csap6sok 6s
termdszeti katasztr6flik esetdn

fV. feiezet
Az eryesiilet tagiai

i.) Az egyesiilet tagia olyan poigrlr iehet, aki bet6lt6tre 25. dletdvdt es:
a. biintetlen el66lehi
b. elfogadja az egyesiilet cdlkitiizdseit 6s alapelveit
c. akit Szent Gy0rgy Lovagg6 avattak (ezt hitelt 6rdeml6 diplomr{val 6s az egyestilet kdt

tagj anak irasbeli ajdnl6srival igazolni tudja)
d. aki az dves noviciittus elvegerte
2.) Az egyesiiletbe t6rt6n6 tagfelvdtel az egyesiilet illetdkes szerye 6ltal tt rt6nik apirlyiu;o

irasbeli tagfelvdteli kdreime alapj an.
3.) A felv6teli kdrelem egyiitt az egyesirlet k6t tagjanak ajrinlas6val az illet6kes regiondlis

egyestiletnek van k€zbesiwe. Miutrin a regionAlis eln6ks6g a kdrelmet megvitatta 6s

pozitiv illaspontra jutott, a k6relem a regiondlis egyesiileten keresztiil az eln<ikhdz
(nagyprior) keriil, ak,t az anyagot besorolja az egyestileti taniics programj6ba. A ddnt6s
eredm6nydr6l a kdrelmezot 15 napon beliil 6rtesitik. Az egyestileti tan6cs elutasit6
d0nt6se eset6n apitlyilr:il kdrelrnezheti a Ktild6ugytildsn6l a ddnt€s 6t6rt6kel6sdt.

4.) A tagsigi viszony megsztinik:
a. A tag hal6l6val.
b. Kildpdssel - atagsig azor, a napon szfinik meg, amikor a region6lis egyestilet

eln<ike klzhez kapja a tag ir6sbeli 6rtesft6sdt.
c. A tag kizdrasdval az Alapszab6lyban lefektetett erkdlcsi 6rt6kek ds normdk

megszeg6se miatt, illetve ha a tag nem teljesiti az Alapszab6lyb6i ered6

k6teless6geket. A kizar6s ellen a tag fellebezhet a Ktildottgyul6shez.
d. Ttirldssel a tag tdtlens6g miatt.
e. Az egyesiilet megszfindsdvel.

V.おjezet

Az ettresilet ta』 ainakjOgai Cs kOteless`gei

l.)Az egyettetta』 ajOgOs山 :

ao Az egyesmet rendczvё nyein r6SZtVenni ёS aZOkr61infonnttva len五

b.Az egyestld szelwebe tiS■ SёgViSe16ket vaas滋額u ёs vaaszthat6k6nt rё s五

venln

c.Az egyestldi hatな ozatok meまoztdお an kёπemttё d五

d.Az cttesild tcvё kn「ёgく

`ben rё

s′ ven亜

e.Az egyestlet szeⅣ ei“zお通ul五 jⅣ郎latokkd ёs p鑢6zo鳳【江 ёs狙1おpo■ot

kёnli

n Az egyestlet tevё kenysёgeir61 ёs az egyesilet SZerVeinek hat金 :OZatai■61

七』0菫nalVa lenni

2.)Az egyestlet ta』 a kё

“
les:

a.Bctartam az egyesulet Alapszabilyat         , ..   "
b.Az egyesuet Al叩SZあ虚y sze五試i mulま萄島an r6stt venm

c.A valalt cёlok eに rёsёben 6s tettesit6s6ben融 ■fv2m r6s■ venm
d. Az egyestlet elfogadott rendelkez6seit betart〔 Iu

c.Az egyes置etj6 himcv&v6dem



f. A meghatarozott 6ves tagdijat befizetni
g. Meg6vni 6s gyarapitari az egyestilet vagyon6t

YI. fejezet
Az eryesfllet szervei

1.) Az egyestilet szervei:
a. Krild6ttgyilds
b. Magisztr6tus
c. Prezidium
d. Nagyprior
e. F6feltigyel6

YII. fejezet
Ktildtittgyfil6s

1.)AK口dё■gyilё s az egyestld legお ls6bb szerve,a tagok 6sszessё gこnek kёpViselete.A

Killd6■gy色16s a killdOtts6gb61 tev6dik ossze― azokb61 a tagokb61, akilket a rё gi6k

k6zD准 lёsein vttasztanak meg titkOs SZaV″ 五SS温.Rё gi6nkёnt(megye)kё t k■ ldё■et

vttasztanak meg,ё sszesen 16 kttdo世et.Tovabbi a K■ ldёttgy租ёs I(adё ttei a kerilleti

p五〇rOk,szam sze五」ny01c,ёs az oszigos eLё ksёg ta』ai,sz4m szeri威 htt szemdy.

A Klll“■gメ16s hid(〕 ttcinck 6sszlё tszなna 30艶 .

2.)A Kllldё igytlёst tt egystlet elnё ke hi巧 a ёssze ёs vezeti■ 16sёt.AK■ldё■gy■ lёst

legdabb ёvente egy alkalommd kell osszeЫ v五.A KildO■ gy〔 ilёsen rёstt vehctnek az

cgyesillet tovabbi taglal,akiket az einё kseg ineghivo雄 ―szavazatl,og nё lkill.

3。)AK■ld()igが16st tt eh〔 )k(nagp五〇r)H巧 a ossze缶おOsおmめ an,legbrabban 12

nappal az ilё s e16■ .

4.)A Kud6■gy61ё s hatttkё rёbe楓■ozik:

a.Dont6st hOz tt egycsilet megalakulisな 61 ёs megsz〔 h6sёr61

b.J6vi,ag"a a rend alkotmany elお gadおat 6s almak m6dositasat

c.Az egestlet ёves munkateⅣёnekj6vttagy^a
d.Az egyesud 6ves gttdttkodttitewё

“
kj6v&agyぷ a

c.Az elnOkseg tag〕 ainak megvttasztasa

f Az egyesulet muIま巧なol sz616 ёvesJele威ёs megvitaMsa

g.A kё nwelё si zをszim灘盗sj6vttagyお a

h.Az 6vestagstti dζ mag“s亀狙よ mcgttlapF儀 sa

i.Az egyestlet egy6b tttsaddmi SZerVeZetekkel Va16 egyiitttikё d6s6nck

コQeg41lapitttsa
j.Mc『狙as4a az egyestlet elni)k6t(nagpriOr)Os“ おligye16jё t

5。)AK■ ldё■gy(ilёs a sz舞露atOk kёthamadOs tobbsё g6vel dё饉.AK■ ldёtgy■lёs

hatArOzatkё pes,amerlnyiben a ktldё ttek tё bb mint fele lnegJelent.Abban az esetben,

ha az emlttt tltё telek」ncsenek teuesi村 e,aK■ldёigyt16s meよezd(Ssёt kёvet6 k(`t

6rtt belill remHvili K■ ldi)■gy置

`st hl1 6sszehiv通

.AK■1おigyulёs iendkivilll■lёse

ugyanazzd a prOgramd h試奮Ozatk6pes,食iggetlentl ajelen 16v6 kildёiek szttn猛61.



\[IL fejezet
Magisztritus

l.) Az egyesiilet magisztritusdt a prezidium tagiai kdpezik 6 fovel 6s az egyes r6gi6k
priorjai 8 frivel.

2.) A magisfir6tus irrtnyit6 szervk6nt mrikrtdik a Kdzgyiil6sek krixi id6szakban.
3.) A magiszhStus hataskdr6be tartozik:

a. elSkdsziti a Ktilddttgytilds programjiit, biztositja a Ktiiddttgyril€s szervezds-
technikai feit6teleit

b. az egyestilet tagjait szolg6lati funkci6kba javasoija
c. dont a region6lis egyestilet Kdzgytildse hatiirozat6nak visszavoniisdrol
d. ir6sbeli k6relem alapjan tagokat vesz fel

DL fejezet
Prezidium

1.) A prezidium tagjai:

Z.) A prezidium az egyesiilet v6grahajt5 szerve, ameiy kiv6itk6ppen:
a. osszehivja az egyesiilet magisztritus6t
b. az egyesiilet tagiait nyilvtlntartasban vezeti
c. gazd6lkodik az egyestilet vagyonival
d. inform6lja a tagokat az egyestilet munk6jar6i
e. biztositja a pub1ik6ci6s, dokumentdci6s €s inform6ci6s tevdkenys6get
f. irrinyitja a prezidium kozigazgatasi appar6tus6t

3.) A prezidium hat tagb5l tev6dik rissze, akiket a Ktild0ttgytlds vaiasa n6gy 6vre.

)L fejezet
Naryprior

1.) A nagyprlor az egyestilet szabalyrendeleti szerye, melyet a Ktilddttgyrilds v6laszt n6gy
6vre terjed6 megbizatasi id6szakra.

2.) A nagyprior a nyilvdnoss6g fel6 kdpvi5eli az egyesiiletet.
3.) Iranyitja az egyestilet munk6j ifi es az egyestrlet nevdben tev6kenykedik.
4.) Osszehivja 6s irrlnyitja a prezfdium iileseit.
5.) A nagypnort az 6 kivoll€t6ben, amely hosszabb mint 3 h6nap, a f6kancell6r

helyettesfti.

XI. fejezet
F6felffrye16

A fSfeltigyeldt a Kuldottgnilds v6lasztja 4 6ves megbizatasi id6szakra.
A fofeliigyela az egyestilet gazd6lkodasdnak ellenorz6sdt vegzl
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3.) A fdfeltigyei6 el6terjeszti a Kiild6ttgl'rii6snek tevdkenysdge terv6t 6s jelent6st nyujt
saj6t tevdkenys6g6r6l.

XIL fejezet
Rendelkez6sek a szervezdsi egys6gekr6l

1.)Az egycsild alapvet6 szervezё si 6ssz∝ev6i a Regionais egyes■ letek Ona116 jogi

ё∬endelkez6s ndklll,ё s az cgycs I(う gi6b狙 (me野6k),annak megalapiwa.
2.)A regionalis egyesuetcka a Kild(,■ g)強 lёs daptta.

3.)A regionttis egyesil∝ ek a satt nevikben dё ntenck_Elilkё n a keructi prior al,akit a

K()zgytlё s valぉ五6sa K■ ldё■gyilё s hag』 aj6v盗 .

刈[Ⅱ・珂 eZet

A reglok szervei

1.) A rdgi6k (megy6k) szervei:
a. Ktizgytil6s
b. Elnoksdg
c. Megyei prior
d. Megyei feltigyei6

Ш V・ 匈 eZet

lくOzgyi16s

1.) A Kozgyril6s a regiondlis egyestilet legmagasabb szerve.
2.) A Kozgyiildsen joga van r6szt venni a megyei egyestilet minden tagidnak, akik a

tagsrigi j egyz6ken szerepelnek.
3.) A Kdzgyiil6st a megye elndksdge legal6bb 6vente egyszer d,sszehivja
4.) A K<izgyiil6s ktilddueket villarizt a Ktildtittgytil6sre, vaiamint megvilasztja a rdgi6

elnrikdt (megyei prior) 6s a megyei fehigyel6t.
5.) A Kdzgytiles ki6rtdkeli 6s j6vahagyja a r6gi6 gazd6lkodas6t 6s az elnoks6g

tevdkenyseget.
6.) A Kozgyiil6s a szavazatok kdtharmados tdbbs6g6vel d6nt. A Kozgyiilds

hatarozatk6pes, amennyiben a r6gi6beli tagok tobb mint fele r6szt vesz rajta. Abban az
esetben, ha az emlitett feltdtelek nincsenek teljesitve, a Kdzgyiilds megkezd6s6t
kcivet6 kdt 6ran beltil rendkivtili K6zgyril6st kell dsszehivni. A rendkiviili Kcizgyiil6s
ugyarazzal a programmal hat6rozatk6pes, tekintet n6lktil a jelen l6v6 tagok
ldtszrimara.

XV. fejezet
A r6gi6 elntiks6ge

1.) A rdgi6 (megye) elndks6gdnek tagiai:
a. Megyei prior
b. Megyei kancellar



c. Megyei ll五 znagy
d_ 、4egyei kincstarnOk

e. 4ゝegyei fじltigye16

2.)Az elnёksё g a regionais egyesilet iFanyft6 ёs vё grchat6 szcrve k6t Kё zgy■ lё s kёzti

ld6szakban,

3.)Az einёksёg Ot tagb61 tcv6dik Ossze,akiket a Kё zgyu16s nё gy`vre vttlas五 .

4.)A regbnttis egyesilet ehё ksёge:

a,RegisttMlja az tt jel(,lteket 6s tOvttbtta az f五 sbeli kёⅣёnyckct tt eln6knek

(nagypriOr)
b・ VeZeti tt ille“kCS reg10nttS egyeStlet tagS電 1 liS可壼

c.A Кjonttis egyesilet vagyonaval gazdikOdik

d.:Egy■in■■kёdik az五 1la菫通gaZga寝毬 SZerVeiVel,a kё ZSёgek ёnkOrn僣nyZataVal ёS a

だgi6(megye)vttosaival

e.Osszぬ〔可a a r6gi6 Kёzgy趣6sёt 6s e16遷sziti a KOzgメ 16s progamJ乱

XVI. fejezet
Meryei prior

1.) A megyei prior:
a. A megye hatitrainbeliil kdpviseli az egyestiletet a nyilvinoss6g feld
b. Osszehir,ja 6s vezeti a region6lis egyesiilet e1n<iks6g6nek iil6seit
c. Elokdsziti az elndksdg munkaprogramjrit
d. Megszervezi ardgi| egyesiiletenek tev6kenys6gdt egyiittmtikddve az elntiks6ggel
e. Kiert6keli ajeloltek aktivit6sft egytittmiikddve az elnoksdggel

XYII. fejezet
Meryei feliigyel6

1.) A megyei feliigyel6t a krlzgyril6s vdlasztja meg 4 6ves megbizatasi id6szakra.
2.) A megyei feltigyel6 a regiondlis egyestilet gazdrilkod6s6t ellen6rzi.
3.) A megyei feitigyelo el6terjeszti a Kdzgytil6snek tevdkenysdge tervdt 6s jelentdst nyrijt

saj 6t tev6kenys6 gdr51.

XVItr. fejezet
Az eryesfilet gazd{lkoddsa

1.) Az egyestilet gazd6lkodasa a j6v6hagyott krilts6gvetds szerint tdrtdnik.
2.) Az egyestilet ing6 6s ingatlan vagyonnal gazd6lkodik.
3.) A vagyon forrrisai:

a. Tagsrigi illet6kek
b. Sajrit publik6ci6s- ds kiad6i tev6kenysdgb6l sz6rmaz6 bev6teiek
c. Fizikai 6s jogi szemdlyekt6l szixmazb adom6nyok
d. Jogi szemdlyektril szfumazb timogat;isok 6s segdiyek
e. Kamatok

4.) A vagyonb6l 6s sajrit tev6kenys6gbSl szdrmaz6 haszon csak az egyestilet c6ljainak
t6mogatrisdra haszn6lhat6.



5.)Saな おrrasok halakitな a cёbab61 az egyesilet kieg6szf“ teledelemben Vё gezhct

vttalkoz6i tevёttnysttCt,melyek ёSSZeiggё Sben Valmak aZ egyeSilet cttdval,

kttdetё sёvel ёs azMltaMnOsan elお gadO■ jogi e16frおokkal.

6.)Az egyesilet gazdakOdasa az ёrvёnyben 16v6 e16frasok alapJin tё ttёnik.

7.)A vagyonkezelё sr61 a K■ ldёigyilёs dO軋 ill.a saitthttask(ゝК dagan az elnё ks6g.

8.)A kё nyvelё s r6szleteit,a kё nyve16s Ok】nanyainak korfOrgastt az egyestlet bels6

e16frasai szabllyozzak.

XDL fejezet
Zir6 rendelkez6sek

l.) Az egyestiiet tev6kenys6g6nek v6grehajtasrit a rendi alkotmdny szabitlyozza, amelyet a

a Ktildottgytiles hagy j6v6.
2.) Ez a t6rsul6s a potgriri t6rsuliisok nyilvi^ntartds6ba trirtdnd bejegyz6s napjrin alakul

meg, amely a SzlovSk Kdztarsas6g Beltigyminisztdriuma 6ltal van vezetve.

Dunaszerdahely, 2009. november 25.
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