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"Lovas szellemtől áthatott az az ember, aki jóságos természete mellett bátor szívű,
aki lovát önmagánál is jobban szereti és ápolja, aki lovában, önmagában és
fegyverében bízik, aki a legválságosabb helyzetben is merész elhatározásra jut és azt
nyomban tettel követi. Az ily ember nem ismer nehézséget. Eleme a támadás és még a
hátrálásban is csak eszközt lát arra, hogy kedvezőbb viszonyok közt újból
támadhasson."
(Báró Splényi Géza: "Utolsó magyar huszárok" adatgyűjtemény, Lovassági
Gyakorlati Szabályzat bevezetője, Huszár Múzeum Baráti Köre, Sárvár, 1996.)

A
FEHÉRVÁRI HUSZÁROK
ALAPSZABÁLYA
Preambulum
Mi , akik 1997. szeptember 18-án szabad akaratunktól vezérelve, önkéntes
elhatározásunkból létrehoztuk a Fehérvári Huszárok Egyesületét, s az óta jóban s
rosszban együtt maradtunk a Fehérvári Huszárok Madonnás zászlaja alatt, közösen
elhatároztuk, hogy korábbi alapszabályunk immáron szűkké vált kereteit törvényesen
kitágítjuk, s ezzel autonóm civil szervezetünk törvényes működésének lehetőségeit
tovább jobbítjuk, társadalmi szervezetünket közhasznú szervezetté minősíttetjük.
Ezért, korábbi alapszabályunkból megőrizve mindazt, mit az eltelt több mint 7 év
gyakorlati tapasztalatai megerősítettek, s elvetve mindazt, mi csak írott szó maradt,
megalkottuk a Fehérvári Huszárok új Alapszabályát.

Alapvető rendelkezések:
1./ A társadalmi szervezet új neve: Fehérvári Huszárok
2./ A Fehérvári Huszárok székhelye: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 7. 3/15
3./ A Fehérvári Huszárok képviselője: az Ezredparancsnok
4./ A Fehérvári Huszárok jogállása: az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv.
alapján működő, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény hatálya
alá tartozó társadalmi szervezet, mely önálló jogi személyiséggel rendelkezik.
5./ A Fehérvári Huszárok zászlaja: megegyezik a Fehérvári Huszárok Egyesülete
által 1998.március 15-e óta használt, a hajdani 10. számú székesfehérvári Vilmoshuszárok által 1848/49-es szabadságharc során használt lovassági Madonnás
huszárzászlóval.
6./ A Fehérvári Huszárok egyenruhája, és felszerelése: megegyezik a Fehérvári
Huszárok Egyesülete által 1998.március 15-e óta használt, a hajdani 10.számú
székesfehérvári Vilmos-huszárok által 1848/49-es szabadságharc során viselt
legénységi és tiszti ruházattal, felszereléssel, melyhez a lovak egységes felszerelése is
értendő.
7./ A Fehérvári Huszárok bélyegzője: kör alakú, középen a Székesfehérvár,
Városház terén álló Pátzay Pál által készített 10-es huszárszobor oldalnézeti képe, a
pecsét körirata: Fehérvári Huszárok

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2

8./ A Fehérvári Huszárok közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak,
pártoktól függetlenek, s azoknak anyagi támogatást nem nyújtanak.
9./ A Fehérvári Huszárok jelen alapszabályban írott , cél szerinti , közhasznú
szolgáltatásaiban tagjain kívül bárki részesülhet.
II. fejezet

A Fehérvári Huszárok céljai (a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi
CLVI.törvény 26.§. c/4., c/5., c/6., és c/14. pontjában írottak szerint):
1./ A nevelés, oktatás, képességfejlesztés terén: a modern világban is tipikusan
magyar eredetű hajdani fegyvernemként közismert huszárság, s ezen belül is a hajdani
10.számú, sokáig Székesfehérváron állomásozó , s mint ilyen, a város legújabb kori
történelmében arculatformáló jelentőségű Vilmos Huszárezred hagyományainak
megfelelően a tagok és a 12 éven felüli érdeklődő személyek minőségi lótenyésztéssel
kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése, a hajdani huszárképességek fejlesztése,
ezek folytonos oktatása , ezekre való nevelés az országos és helyi, valamint Európai
Únióhoz tartozó tagállamok, illetve Erdély területén a huszárrendezvényeken.
Az Ember és a Ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen
huszár-ismeretek terjesztése, bővítése útján.
2./ A kulturális tevékenység körében: a huszárhagyományok kutatásán,
nyilvánosság előtti megjelenítésén keresztül bemutatja Fehérvári Huszárok kulturális
és történelmi hagyományait hazai és nemzetközi szinten.
3./ A kulturális örökség megóvása körében: saját kiadványain keresztül, a lovashagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával,
valamint a még élő hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás
útján igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a Haza értékmegőrző
értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe.
4./ A sport (nem munkaviszonyban és polgári jogi jellegű jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység!) körében: a lovas sport szolgálata, a
lovas turizmus és a szabadidő hasznos eltöltése, az ifjúság rendszeres testedzése útján.
III.fejezet
A Fehérvári Huszárok szervezeti felépítése:
1./ A Fehérvári Huszárok legfőbb szerve: az Ezredgyűlés
2./ A Fehérvári Huszárok ügyintéző szerve: A Vezérkar.
3./ A Fehérvári Huszárok vezető tisztségviselői ( azaz a Vezérkar tagjai):
- az Ezredparancsnok
- a Számvevő
- a Lovassági Szemlélő

1./

Az Ezredgyűlés:
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1.1./ A Fehérvári Huszárok legfőbb szerve az Ezredgyűlés, amely évente egyszer ül
össze. Az Ezredgyűlés a tagság összessége, mely a Fehérvári Huszárokat érintő
minden kérdésben jogosult dönteni.
1.2./ Az Ezredgyűlés összehívására az Ezredparancsnok jogosult. Az
Ezredparancsnok az ezredgyűlést írásban, a napirend közlésével együtt, az
Ezredgyűlést megelőző 8 nappal korábban hívhatja össze.
1.3. Az Ezredgyűlést - az évi rendes ezredgyűlésen kívül - az Ezredparancsnok
köteles összehívni akkor is, ha azt a tagok (továbbiakban: huszárok) egyharmada - az
ok és cél megjelölésével - kezdeményezi, vagy ha azt a Vezérkar tagkizárást kimondó,
fegyelmi határozata ellen jogorvoslattal élni kívánó tag a Vezérkartól kéri.
1.4./ Az Ezredgyűlés határozatképes, ha a huszárság fele, plusz egy fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott Ezredgyűlést, az azt követő 15. napon belül
ugyanazzal a napirenddel kell összehívni. Ekkor az Ezredgyűlés a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes - kivéve az 1.3. pontban írott, a teljes tagság
2/3-os szótöbbségéhez kötődő kérdéseket. Annak érdekében, hogy a huszárok
(tagok) a jogkövetkezmények ismeretében dönthessenek a határozatképtelenesség
miatt megismételt Ezredgyűlésen való megjelenésről, illetve távolmaradásról, a
megismétlés előtti Ezredgyűlés meghívójában figyelmeztetni kell őket arra, hogy az
ugyanazon napirenddel 15 napon belül összehívott Ezredgyűlés a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes a fent említett, 2/3-os szótöbbséget
igénylő kérdések kivételével.
1.5./ Az Ezredgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az Ezredparancsnok szavazata dönt. Kétharmados
szótöbbség szükséges az alapszabály módosításához, feloszláshoz, egyesüléshez, a
tisztségviselők megválasztásához és visszahívásához.
1.6./ Az Ezredgyűlések nyilvánosak.
1.7./ Az Ezredgyűlés határozatait tartalmazó Határozatok Tárát az
Ezredparancsnok őrzi, azokba előzetesen egyeztetett időpontban az
Ezredparancsnoknál bárki betekinthet, azokról igény szerint bárki másolatot
készíthet.
1.8./ Az Ezredgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.8.1./ feloszlás,
1.8.2./ más társadalmi szervezettel való egyesülés,
1.8.3./ az alapszabály megállapítása és módosítása,
1.8.4./ a tisztségviselők megválasztása, visszahívása,
1.8.5./ évi munkaterv elfogadása,
1.8.6./ a vezérkar évi beszámolójának, valamint a
számviteli beszámolót,
költségvetési támogatás felhasználását, vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatást, cél szerinti juttatások kimutatását, központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értékét, illetve összegét, illetve a közhasznú tevékenységről szóló rövid
tartalmi beszámolót magában foglaló közhasznúsági jelentés elfogadása,
1.8.7./ a vezérkar munkájának értékelése,
1.8.8./ a tagfelvétel
1.8.9./ a Vezérkar tagkizárást kimondó, fegyelmi határozata elleni jogorvoslat
tárgyában való döntés.
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1.8.10./ Döntés a Vezérkar által előterjesztett rendfokozat adományozás (előléptetés),
illetve rendfokozat megvonás (lefokozás, rendfokozatban való visszavetés)
kérdésében. (Az adományozható legmagasabb rendfokozat a Fehérvári Huszároknál
az őrnagyi rendfokozat.)

2./ A Fehérvári Huszárok ügyvezető szerve a Vezérkar :
A Vezérkar 3 főből álló testület, melynek tagjai a Fehérvári Huszárok vezető
tisztségviselői (Ezredparancsnok, Számvevő, Lovassági szemlélő).
2.1./ A Vezérkar szükség szerint, de évente legalább kétszer ül össze.
2.2./A Vezérkar üléseit az Ezredparancsnok hívhatja össze a vezérkari ülés előtt
legalább 3 nappal szóban, vagy írásban. Az ezredparancsnok bármilyen módon is hívja
össze a vezérkari ülést, a meghívással egyidejűleg köteles közölni a vezérkar tagjaival
az ülés napirendjét.
2.3./ A Vezérkar határozatképes, ha legalább két tagja jelen van.
Kivételek: A Számvevő távollétében a Vezérkar nem hozhat érvényes döntést a
Fehérvári Huszárok gazdálkodása, pénzügyi-számviteli kötelezettségei körében.
A Lovassági Szemlélő távollétében a Vezérkar nem hozhat érvényes döntést a
Fehérvári Huszárok lovassági, gyakorlati feladatainak körében.
2.4./A vezérkari döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén az Ezredparancsnok szavazata dönt.
2.5./ A vezérkari ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a vezérkar jelenlévő
valamennyi tagjának alá kell írnia. A vezérkari ülések, valamint az azokról készült
jegyzőkönyvek és vezérkari döntések (határozatok) nyilvánosak. A vezérkari ülések
jegyzőkönyvei
és
határozatai
előzetesen
egyeztetett
időpontban
az
Ezredparancsnoknál megtekinthetők, azokról igény esetén másolatok készíthetők.

2.6./ A Vezérkar hatásköre:
2.6.1../ Két ezredgyűlés között , ügyvezető testületként irányítja a Fehérvári
Huszárok működését
2.6.2./ Előkészíti az ezredgyűlést
2.6.3./ Kidolgozza a működés tervét, közhasznúsági költségvetést.
2.6.4./ Biztosítja, megteremti az eredményes működéshez szükséges feltételeket .
2.6.5./ Gyakorolja az első fokú fegyelmi jogkört, dönt a tagkizárásról, a szándékos,
vagy gondatlan károkozás, illetve kötelességszegés kérdésében.
2.6.6/ Javaslatot tesz az Ezredgyűlésnek rendfokozat adományozására (előléptetés),
rendfokozat megvonására (lefokozás, rendfokozatban visszavetés)
3./A Fehérvári Huszárok vezető tisztségviselői:
3.1./ A Fehérvári Huszárok vezető tisztségviselőit az Ezredgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel, 4 évre választja.
3.2./ A Fehérvári Huszárok vezető tisztségviselői:
- az Ezredparancsnok,
- a Számvevő,
- a Lovassági Szemlélő
3.3./ Az Ezredparancsnok jogai és kötelezettségei (hatásköre):
3.3.1./ Képviseli a Fehérvári Huszárokat.
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3.3.2./ Összehívja az Ezredgyűlést és a Vezérkart.
3.3.3./ Irányítja és ellenőrzi a Fehérvári Huszárok törvényes tevékenységét,
gazdálkodását.
3.3.4./ Kapcsolatot tart a Fehérvári Huszárok tevékenységét segítő természetes
személyekkel, intézményekkel, szervezetekkel, írott és elektronikus médiákkal.
Az ezredparancsnok a jelen pontban írott, szerteágazó feladatkörének maradéktalan
ellátása érdekében, legfeljebb saját megbízatása időtartamára jogosult a huszárok
közül Szárnysegéd megbízására, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha ő maga járt
volna el.
3.3.5./ Az Ezredparancsnok saját mandátuma tartamára jogosult megbízni a huszárok
(tagok) közül egy főt a zászlós, egy főt a kürtös , egy főt a fegyvermesteri feladatok
ellátásával.
3.3.6./ A hatáskörébe tartozó feladatokat akadályoztatás esetén , az ezredgyűlés és
vezérkari ülés összehívása , gazdálkodás, pénzügyi - számviteli kérdésekben a
Számvevő, lovassági gyakorlati kérdések esetén, pedig a Lovassági Szemlélő látja el
helyettesként.
3.3.7/ Tevékenyégéről beszámol a Vezérkarnak és az Ezredgyűlésnek.
3.3.8./ Az Ezredparancsnok feladatainak ellátásával ok - okozati összefüggésben
felmerült, igazolt költségeinek megtérítésére jogosult a Fehérvári Huszárok
közhasznú szervezettől.
4./ A Számvevő jogai és kötelezettségei (hatásköre):
4.1./ A Fehérvári Huszárok közhasznú gazdálkodásának, pénzügyi-számviteli
szabályok szerinti működésének szakmai vezetőjeként vesz részt a Vezérkar
munkájában.
4.2./ Elkészíti, s az Ezredgyűlés elé elfogadásra beterjeszti az éves beszámolót és a
közhasznúsági jelentést.
4.3./ Az Ezredparancsnok akadályoztatása, vagy ad hoc megbízása alapján helyettesíti
az Ezredparancsnokot.
4.4./ Munkájáról folyamatosan tájékoztatja a Vezérkar tagjait, s az Ezredgyűlésen is
beszámolási kötelezettsége van.
4.5./ 30 napnál hosszabb akadályoztatása esetén az Ezredparancsnok külön, írásbeli
megbízással jogosult és köteles gondoskodni pénzügyi-számviteli szakirányú
végzettségű, közhasznú szervezetekre vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező
számvevő-helyettesről.
4.6./ A Számvevő feladatainak ellátásával ok-okozati összefüggésben felmerült,
igazolt költségeinek megtérítésére jogosult a Fehérvári Huszárok közhasznú
szervezettől.
5./ A Lovassági Szemlélő jogai és kötelezettségei (hatásköre):
5.1./ A Fehérvári Huszárok lovassági, gyakorlati feladatainak szakmai vezetőjeként
vesz részt a Vezérkar munkájában.
5.2./ Tevékenyen és rendszeresen részt vesz a Fehérvári Huszárok gyakorlati,
lovassági feladatainak megvalósításában.
5.3./ Az Ezredparancsnok akadályoztatása esetén lovassági, gyakorlati feladatok
körében helyettesíti az Ezredparancsnokot.
5.4./ A Lovassági Szemlélő szakmai feladatait akadályoztatása esetén maga az
Ezredparancsnok látja el.
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5.5./ A Lovassági Szemlélő feladatainak ellátásával ok-okozati összefüggésben
felmerült, igazolt költségeinek megtérítésére jogosult a Fehérvári Huszárok
közhasznú szervezettől.
6./ Bankszámla feletti rendelkezés:
A Fehérvári Huszárok bankszámlája feletti rendelkezéshez két tisztségviselő
együttes aláírása szükséges amelyből az egyik aláíró a Számvevő.
7./ A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
Az Ezredgyűlés, valamint a Vezérkar döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója a hozandó határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesülne, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
IV. fejezet
1./ A Fehérvári Huszárok tagsága , azaz a Huszárok:
1.1./ Az a jogi személy, illetve 14 éven felüli természetes személy, aki belépési
nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Fehérvári Huszárok közhasznú
tevékenységében.
1.1.1/ Az a természetes személy, vagy jogi személy (továbbiakban: újonc) ,aki a már
legalább egy éve segítségére volt a Fehérvári Huszároknak a rendezvényeken, a
lóápolásban, lovagoltatásban, vagy egyéb, hasonlóan fontos munkában, s a Fehérvári
Huszárok, közé kíván lépni belépés iránti kérelmét az évi rendes ezredgyűlésen,
terjesztheti elő.
1.1.2./ A 18 év alatti újonc segítő tevékenységéhez, illetve tagfelvételéhez törvényes
képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.
1.2./ A Fehérvári Huszárok közé Magyarországon letelepedett, vagy magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is beléphet.
1.3./ A Fehérvári Huszárok közé való be-, illetve kilépés önkéntes.
1.4./ A tagság megszűnik elhalálozással, írásban közölt kilépéssel.
1.5./ Az Ezredgyűlés az újonc kérelmét a következő évi rendes Ezredgyűlésen bírálja
el.
2./ A Huszár (tag) jogai és kötelezettségei:
2.1./ A Huszár jogai:
2.1.1./ Választhat és választható. 18 év alatti huszár életkorának megfelelő
feladatokkal bízható meg, illetve ennek megfelelő tisztségre választható.
2.1.2./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet
2.1.3./ Részt vehet a Fehérvári Huszárok közhasznú tevékenységében, jelen lehet és
közreműködhet programjain, használhatja jellegüktől függetlenül a Fehérvári
Huszárok sportlétesítményeit, sporteszközeit, egyéb eszközeit. Igényelheti a Fehérvári
Huszárok saját szakembereinek szakirányú segítségét.
2.1.4./ A Fehérvári Huszárok rendezvényeit térítés nélkül látogathatja.
2.1.5./ Személyes munkája alapján igényt tarthat a Fehérvári Huszárok által adható
kedvezményekre.
2.2./ A Huszár kötelezettségei:
2.2.1./ Az Alapszabály betartása, az ezredgyűlési határozatok végrehajtása.
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2.2.2./ Tagsági díj Ezredgyűlés által megszabott határidőn belüli megfizetése.
2.2.3./ A Fehérvári Huszárok vagyonának megóvása.
2.2.4./ A huszár történelmi hagyományok kulturált ápolása.
2.2.5./ A Fehérvári Huszárok által kitűzött rendezvényeken a legjobb képességek
szerinti, elvárható teljesítmény nyújtása.
2.2.6./ Kulturált és sportszerű magatartás. Így, kifejezetten: míg a Fehérvári Huszárok
egyenruháját viselik, míg a Fehérvári Huszárok közhasznú céljainak ügyében járnak el,
nem tanúsíthatnak a hajdani fehérvári huszárokra, a jelenlegi Fehérvári Huszárokra
kedvezőtlen megítélés kiváltására alkalmas magatartást.
A sportszerű magatartás körében a huszárok kötelesek egymás mellett jóban, s
rosszban egyaránt kiállni. Önnön bajtársaikat kötelesek kívülállók vonatkozásában
megoltalmazni. Bajtársuk vétkessége esetén kötelesek maguk közül 3 fős ad hoc
bizottságot (Becsületbíróságot) létrehozni, s bajtársuk ügyét huszárhoz méltó
tisztességgel kivizsgálni, őt ennek eredményeként kártérítéshez, vagy elégtételhez
segíteni, illetve tőle kártérítést, vagy elégtétel adását kieszközölni. Az elégtétel
adásának, elégtétel vételének módja során kerülendő, s minden törvényes eszközzel
meggátlandó a párbaj bármilyen módja. Az elégtétel adásának a nyilvános
bocsánatkérésig szabad terjednie. A Huszároknak, mint bajtársaknak ezért mindent
meg kell tenniük, hogy a sértő és a sértett fél kibéküljenek.
2.2.7./ Hazai és nemzetközi programokon a Fehérvári Huszárok hagyományainak
méltó reprezentálása.
3./ A Huszár tagsági viszonya megszűnik:
3.1./A Huszár halálával. A Huszár halála esetén - az elhunyt bajtárs ezzel ellentétes
végakaratának esetét kivéve - bajtársai kötelesek mind megjelenni, temetésén, s a
régiekhez és elhunyt bajtársuk emlékéhez méltó módon elbúcsúzni tőle, az elhunyt
bajtárs túlélő hozzátartozóit, pedig minden, tőlük telhető módon támogatni,
oltalmazni.
3.2./ A huszár írásban közölt, az Ezredparancsnokhoz eljuttatott kilépési
nyilatkozatával.
3.4./ A Huszár fegyelmi eljárás keretében történő kizárásával.
3.4.1./ A jelen alapszabályban írott Huszárkötelezettségek szándékos, vagy gondatlan
megszegése esetén a Vezérkar a tudomására jutástól számított 3 hónapon belül
jogosult az érintett huszárral szembeni fegyelmi eljárás lefolytatására. Ennek során a
huszár kizárását is kimondhatja szándékos, vagy súlyosan gondatlan
kötelezettségszegés esetén.
3.4.2./ A Vezérkar a 3.4.1. pontban írott eljárás során köteles az eljárás alá vont tag
számára a meghallgatás, kimentés lehetőségét biztosítani, s eljárásáról jegyzőkönyvet
felvenni.
3.4.3./ A Vezérkar köteles indokolással ellátott határozatát írásban, a
határozathozataltól számított 8 napon belül az érintett taggal - közölni (postai
kézbesítés, közvetlen átvétel).
3.4.4./ A Vezérkar tagkizárást kimondó, fegyelmi határozata ellen a huszár a
határozat közlésétől számított 30 napon belül az Ezredgyűléshez címzett, de a
Vezérkarhoz írásban benyújtott jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelem
beérkezését követő 30 napon belül az Ezredparancsnok köteles az Ezredgyűlést
összehívni.
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3.5./ Az Ezredgyűlés által jogorvoslat tárgyában hozott, szintén indokolt határozatot
a tag a közléstől számított 30 napon belül bíróság előtt támadhatja meg.
3.6./ A 3.4.1.pontban írott vétkes magatartások körében külön kiemeljük az
alábbi vétkes magatartásokat, melyeket a jövőben minden huszáron, számon
fogunk kérni , mert e magatartások közösségünket belülről rombolják, illetve
kívülállók rosszallását, megvetését, haragját hozhatják ránk. Az ily vétket
elkövetőt - ha csak önként ki nem lép közülünk- úgy szabályos fegyelmi
eljárással fogjuk kizárni magunk közül. E legsúlyosabb vétkek a következők:
3.6.1./ A Fehérvári Huszárok tulajdonának elvesztése, szándékos megrongálása.
3.6.2./ Huszáregyenruhában lerészegedés , másokban megbotránkozás, kiváltására
alkalmas , magatartás nyilvánosság előtt.
3.6.3./ Sportszerűtlen (bajtársiatlan) magatartás tanúsítása második alkalommal.
3.6.3./ Büntetett előéletűvé válás.
V. fejezet
A Fehérvári Huszárok jogképessége:
A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet önálló jogi személy, melyet az
Ezredparancsnok képvisel.
VI. fejezet
A Fehérvári Huszárok bevételei, költségei és gazdálkodása:
1./A Fehérvári Huszárok bevételei:
- az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel
- a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- tagdíj,
- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel
- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel
2./ A Fehérvári Huszárok költségei:
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)
- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

3./ A Fehérvári Huszárok gazdálkodására vonatkozó szabályok:
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3.1./ A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljaik megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
3.2./ Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységre fordíthatja.
3.3. Alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb
adatait saját, internetes honlapján, valamint a Fejér Megyei Hírlapban köteles
nyilvánosságra hozni.
3.4./A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet a tartozásaiért saját vagyonával felel.
A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet tartozásaiért a tagok - a tagdíj
megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek.
3.5./A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet éves bevétele várhatóan a
jövőben sem éri el az ötmillió forintot. Ezért jelen alapszabály megalkotásakor
mellőztük a vezetőszervtől elkülönülő felügyelő szerv létrehozását. Ugyanakkor
már most rögzítjük, hogy azonnal létre fogjuk hozni e felügyelő szervet, amint
éves bevételünk eléri az ötmillió forintot, vagy azt egyéb okból magunk
szükségesnek tartanánk.

VII. Fejezet
A Fehérvári Huszárok éves tagdíjának mértékét, fizetésének módját és
határidejét az évi rendes Ezredgyűlés állapítja meg.

VIII. Fejezet
A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet megszűnésére vonatkozó
rendelkezések:
A megszűnés esetei:
- feloszlás,
- más társadalmi szervezettel történő egyesülés,
- feloszlatás,
- megszűnésének megállapítása.
A Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet megszűnése esetén - a hitelezői igények
kielégítése után - a szervezeti vagyonról az Ezredgyűlés döntése szerint kell
rendelkezni.
Ha a Fehérvári Huszárok közhasznú szervezet feloszlatással szűnne meg, vagy
megszűnését megállapítanák, úgy a fennmaradó tiszta vagyon csak székesfehérvári
lovas hagyományőrző célokra fordítható.

IX.Fejezet
A Fehérvári Huszárok működése felett az ügyészség - a reá vonatkozó szabályok
szerint - látja el a törvényességi felügyeletet. Ha a Fehérvári Huszárok működésének
törvényessége másként nem biztosítható, az ügyész bírósági eljárást kezdeményezhet.
Ezen Alapszabályt a Fehérvári Huszárok 2004. december 20-án tartott Ezredgyűlése
nyílt és egyhangú szavazással állapította meg.
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A székhelyváltozást az egyesület 2007. október 24.-én tartott Ezredgyűlése nyílt és
egyhangú szavazással fogadta el
Székesfehérvár, 2007. évi október hó 24. napján.
............................................
a Fehérvári Huszárok Ezredparancsnoka
/Ampli Ferenc/

