
A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

 
- egységes szerkezetben - 

 

I. Általános rendelkezések 

1. § Az Egyesület neve: Városmajori Katolikus Egyesület. Röviden: VáKE. 
2. § Az Egyesület a Budapest-Városmajor (Jézus Szíve) Plébániához (továbbiakban: Plébánia) kapcsolódó 

egyesület. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet. 
3. § Az Egyesület székhelye: 1122 Budapest, XII. Csaba utca 5. 
4. § Az Egyesület célja: 

1.) Közreműködés a keresztény életeszmény megvalósításában, hitünk egyéni elmélyítésében és közösségi 
megélésében valamint az evangéliumi szellemiség továbbadásában. 

2.) A Plébánia ifjúsága, családos tagjai, és a városmajori templomba járó hívek közösségi életének szervezése, 
csoportjaik fejlődésének elősegítése és integrálásuk a Plébánia életébe. 

3.) Az európai keresztény kultúra ápolása és terjesztése. 
4.) A keresztények egységének (ökumené) előmozdítása és a vallások közötti párbeszéd támogatása. 
5.) A szolgáló szeretet gyakorlatának kibontakoztatása, a szegények, betegek és nélkülözők szolgálata. 
6.) A civil társadalmi önszerveződés eszményének gyakorlati megvalósítása és kibontakoztatása. 
7.) Krisztus Örömhírének terjesztése elsősorban a Plébánia környezetében élők között. 

5. § Tevékenységi körök: 
1.) Közösségépítő lelki, kulturális, szabadidős programok szervezése. 
2.) Az Egyesület belső és külső kommunikációjának biztosítása hagyományos és modern eszközökkel. 
3.) A Plébánia környezetében élő rászorultak lelki és fizikai segítése. 
4.) Határainkon kívül élő magyar közösségekkel való kapcsolat tartása és céljaik támogatása. 
5.) Szolgálatvállalás a Plébánia lelki, nevelési munkájában és napi teendőinek ellátásában. 
6.) Állásfoglalások és javaslatok készítése társadalmi és egyházi kérdésekben. 
7.) Együttműködés a Plébánián és annak területén működő keresztény csoportokkal, szervezetekkel és 

intézményekkel. 
8.) Kezdeményezi és elősegíti az Egyesület bekapcsolódását helyi, regionális és országos egyházi, lelkiségi 

valamint családos, ifjúsági és gyermek programokba, együttműködésekbe. 
9.) Az Egyesület és a Plébánia tagjai részére szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 

esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység nyújtása  
10.) Az Egyesületet és a Plébániát érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények szervezése. 
11.) Elősegíti és támogatja az Egyesület és a Plébánia nemzetközi kapcsolatokban és határon túli rendezvényeken 

való részvételét.  
12.) Az Egyesületet és a Plébániát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása. 
 

6. § Az Egyesület közhasznú működésére vonatkozó alapvető rendelkezések 

1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú. 
Az Egyesület a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:  

 közhasznú tevékenység közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik jogszabályhely, mely a 
közfeladat ellátását előírja 

a)  kulturális, közösségi 
(családos, ifjúsági) 
szabadidős, kulturális, 
lelki, képzési programok 
szervezése, kulturális 
önképzés, gyermek és 
ifjúsági szabadidő, 
kézműves 
foglalkozások, 
előadássorozat 
fiataloknak és 
családoknak 

közművelődés  
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző 
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, 
b) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, 
c) az ismeretszerző, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása, 
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítése, 
e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi  
önkormányzatairól 23. § (5) 
bek. 13. 
1997. évi CXL tv. a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 73. § (2) 
bek, 76. § (1) - (2) 
14/2000. (VII. 12.) 
Budapest Főváros XII. 
kerületi Önkormányzat 
rendelete 6. § (1) 
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b)  szabadidősport 
programok és 
kirándulások szervezése 

az egészséges életmód és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek megteremtése 

2004. évi I. tv. a sportról 49. 
§ c) 

c)  kirándulások, 
természetjárások 
szervezése 

A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet 
védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 

1996. évi LIII. tv. a 
természet védelméről 64. § 
(1) 

 közhasznú tevékenység közfeladat, melyhez a tevékenység kapcsolódik jogszabályhely, mely a 
közfeladat ellátását előírja 

 
2.) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. e 

szolgáltatásokból nem csak tagjai, hanem más személyek is részesülhetnek különösen Plébánia hívei, a 
Plébánia környezetében élők, a határainkon kívül élő magyar közösségek tagjai. 

3.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

II. Az Egyesület tagjai 

7. §  Az Egyesület rendes tagja lehet minden 14. életévét betöltött katolikus vagy más keresztény vallású személy, 
aki a Plébániához kötődik, az Egyesület alapszabályát elfogadja, hajlandó a megvalósításában tevőlegesen 
közreműködni, a tagdíjat megfizeti és tagságát 3 évente megújítja. 

8. §   Az Egyesület tagjává válik az, aki az 7. § szerinti szándékát a Titkárhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal 
kifejezi és akinek a felvételét az Elnökség két tagja aláírásával támogatja. . 

9. §  A rendes tag belépési nyilatkozatában megjelöli azt a Csoportot, Tagozatot, melynek tagja kíván lenni illetve 
azt a tevékenységet (szolgálatot) melyben az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében részt kíván venni. 

10. §  Pártoló tag lehet minden természetes vagy jogi személy, aki az alapszabályt elfogadja, és anyagi támogatását 
alkalmilag vagy rendszeresen kívánja kifejteni, és erről szóló írásbeli nyilatkozatát a Titkárhoz eljuttatja. 

11. §  Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a Közgyűlés annak nyilvánít. 
12. §  Megszűnik a tagsági viszony a következő esetben: 

1.) Kilépés 
A kilépő tag az Egyesület elnökét szándékáról írásban értesíti. A tagsági viszony a bejelentés kézhezvételét 
követő harmincadik napon szűnik meg. 
2.) A tag halála 
3.) Kizárás 
Kizárásnak akkor van helye, ha erre bármelyik tag alapos okot szolgáltat, különösen, ha az Alapszabályban 
vagy az Egyesület belső szabályzataiban foglaltakat megszegi, magatartásával akadályozza, vagy lehetetlenné 
teszi az Egyesület célkitűzéseinek az elérését. A taggal szemben a közgyűlés kizárási eljárást folytathat le 
bármely egyesületi tag vagy szerv kezdeményezésére.  A kizárási indítvány vonatkozásában a tagot írásban fel 
kell hívni nyilatkozattételre, és meg kell jelölni azt az időtartamot, amelyen belül az indítványra észrevételt, 
illetve érdemi védekezést terjeszthet elő. A kizárási indítvánnyal érintett tagot megilleti: az indítvány 
tartalmának a megismerési joga, az érdemi védekezés, és a nyilatkozattétel joga. Az érintett tag a közgyűlésen 
a kizárás tárgyában felszólalhat.  
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia 
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket. 
A kizárási határozatot a taggal a meghozatalát követő 15 napon belül igazolható módon közölni kell. 
 
 
4.) Az Egyesület megszűnése. 
5.) Felmondással 

A tagság felmondással megszüntethető, ha a rendes tag tagságát minden harmadik év október 1. és 
december 31. között az esedékes tagdíj megfizetése mellett nem újítja meg az egyesület titkárának eljuttatott 
nyilatkozattal. E nyilatkozatban a rendes tag ismételten nyilatkozik a 9. §. §-ban foglaltakról. A pártoló 
taggal szemben felmondásnak akkor van helye, ha a tagdíjat határidőre nem fizeti meg. A felmondás 
hatályát veszti és a tagsági jogviszony helyreáll, ha a tag az elmulasztott megújítási illetve fizetési 
kötelezettségének a határidőt követő 6 hónapon belül eleget tesz. A jelen bek. szerinti tagságmegújításra 
először 2014. október-december folyamán került sor, majd ezt követően minden 3. évben történik. A 
tagsági jogviszony felmondását az Elnök, helyreállítását a Titkár állapítja meg és írásban, igazolható módon 
közli az érintettel. 
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A tagsági viszony megszűnésekor a tag köteles tartozását rendezni és a használatában lévő egyesületi 
vagyontárgyakat az Egyesület képviselőjének átadni. 

13. §  A rendes tagok jogai és kötelességei. 
1.) Minden rendes tagnak joga és kötelessége közreműködni az Egyesület tevékenységében az Alapszabályban 

meghatározott célok elérése érdekében. 
2.) Jogosult az Egyesület közgyűlésén szavazati joggal részt venni, tisztségviselőket választani és – ha 

jogszabály, az Alapszabály másként nem rendelkezik – tisztségviselővé választható. 
3.) Jogosult igénybe venni az Egyesület tulajdonában vagy használatában lévő vagyontárgyakat az Egyesületi 

célok eléréséhez szükséges mértékben. 
4.) Jogosult tájékozódni az Egyesület tevékenységéről és eredményeiről. 
5.) Köteles befizetni a tagdíjat és teljesíteni az Alapszabályban és az Egyesület belső szabályzataiban a rendes 

tagokra meghatározott kötelezettségeket. 
6.)  Az Alapszabály és az Egyesület belső szabályzatai szerint jogosult Csoportot és alakítani illetve ezek 

munkájában részt venni.  
14. §   A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei. 

1.) A pártoló és tiszteletbeli tagok az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt, részt vehetnek 
az Egyesület munkájában és annak rendezvényein, javaslatokat tehetnek és véleményt nyilváníthatnak. 

2.)  Kötelesek teljesíteni az Alapszabályban és az Egyesület belső szabályzataiban a pártoló tagokra 
meghatározott kötelezettségeket. 

3.) A pártoló tag kötelesek tagdíjat fizetni. 
4.) A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet. 

III. Az Egyesület szervezeti felépítése és szervei 

15. § Az Egyesület szervei: 
1.) Legfőbb szerve a Közgyűlés. 
2.) Ügyintézője az Elnökség.  
3.) Az Egyesület működését felügyelő Felügyelő Bizottság. 
4.) Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében létrehozott, az azonos életállapotú, érdeklődésű vagy 

tevékenységű tagokat magában foglaló Csoportok. 
16. § Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést az Elnök engedélye alapján a 

Titkár biztosítja. A betekintési kérelemben a betekintés célját és a megtekinteni kért iratok körét meg kell 
jelölni. 

17. § A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, az Egyesület közhasznú működésének, szolgáltatásai 
igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságát az Egyesület honlapja (www.vake.hu) és 
hírlevele teremti meg. A közgyűlési illetve elnökségi ülések meghívóinak az előzetes értesítési időközben az 
Egyesület honlapján kerül közzétételre. 

18. § Összeférhetetlenség  
1.) Nem lehet Elnök, Alelnök, az Elnökség tagja, a Felügyelő Bizottság tagja az személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely  
a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 

és vámtartozását nem egyenlítette ki.  
b. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c. amellyel szembe az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
Ez a tilalom a megszűnt közhasznú szervezet megszűntét követő három évig áll fenn. 

2.) Az Elnök, Alelnök,az Elnökség tagja, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ezen tisztségekre jelölt személy 
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

3.) A vezető tisztségviselők kötelesek a Civil Tv. 39. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat 
betartani. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az,  

a. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.  

b. 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. 

http://www.vake.hu/
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c. akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Egyesület Közgyűlése: 

19. §  A Közgyűlést hely, az időpont és a napirend megjelölésével az Elnökség hívja össze szükség esetén, de 
évente legalább egyszer a megjelölt időpont előtt 15 nappal igazolható módon megküldött meghívóval. A 
Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a rendes tagok egytizede kívánja, és azt az ok, a cél és a napirend 
megjelölésével előzetesen írásban az Elnökséghez benyújtja. Közgyűlés az Egyesület székhelyétől eltérő 
helyre is összehívható. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

20. §  A Közgyűlésre az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai, a Fővédnök, a Gazdasági vezető, a 
mindenkori plébános vagy megbízottja, valamint a Plébániai Képviselőtestületnek az Elnökségbe delegált 
tagja kapnak meghívást, de szavazati joggal csak a rendes tagok, a Fővédnök, a mindenkori plébános vagy 
megbízottja és a Plébániai Képviselőtestület delegáltja rendelkeznek. A Közgyűlés nyilvános, de 
tanácskozási joggal csak a meghívottak rendelkeznek. A Közgyűlést az Elnök, távollétében vagy 
indítványára a Közgyűlés által választott tag vezeti. A Közgyűlés a tagok közül jegyzőkönyvezetőt, hitelesítő 
tagokat és szavazatszámlálókat választanak. A Közgyűlés jegyzőkönyvét a hitelesítő tagok, levezető elnök 
és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. 

21. §  A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagság létszámának több mint a fele személyesen jelen van 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott útján képviselteti magát. Amennyiben a 
Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben felvetett kérdésekben a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképessé nyilváníthatja magát ha erre a meghívóban a tagok 
figyelmét felhívták. A megismételt közgyűlést az eredeti meghívóban az eredeti időpontot legalább három 
és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni. 

22. § A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen 
más előnyben részesül, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell 
indítani; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

23. §    
1.) A Közgyűlés határozatait – a megnevezett kivételektől eltekintve – egyszerű szótöbbséggel hozza.  
2.) A Közgyűlés megválasztja a Fővédnököt, az Egyesület Elnökét, az Elnökség egyes tagjait és a Felügyelő 

Bizottság tagjait három évre az általa elfogadott ügyrend szerint. 
3.) A Közgyűlés által választott tisztségviselők és elnökségi tagok megbízatásának visszavonásához, és a 

Közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados szótöbbségű szavazata szükséges. Az egyesület céljának 
módosításához, az Alapszabály módosításához, a 24. § 6. bekezdésében foglaltakhoz és az egyesület 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

24. §  Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
1.) Az Egyesület Fővédnökének, Elnökének, Elnökség egyes tagjainak (póttagjainak) és a Felügyelő Bizottság 

tagjainak megválasztása és visszahívása. 
2.) Az Elnökség évi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása. 
3.) Az éves beszámoló és az Egyesület közhasznúsági melléklet elfogadása. 
4.) Az alapszabály módosítása 
5.) A tagok kizárása. 
6.) Az Egyesület működésének felfüggesztése, megszüntetése, vagy más szervezettel, egyesülettel történő 

egyesülésének kimondása. 
7.) Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, akkor mindaz, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe 

utal. 
25. § A jegyzőkönyv. 

1.) A Közgyűlésről, a közgyűlési határozatok nyilvántartására szolgáló jegyzőkönyv készül, melyet a Levezető 
elnök és a Közgyűlésen megválasztott két jegyzőkönyv-hitelesítő tag ír alá. 

2.) A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát. 

3.) A közgyűlési határozatokat az Egyesület honlapján hozza nyilvánosságra, az érintetteket – a szükséges 
mértékben – a határozatokról 15 napon belül az Elnök írásban, igazolható módon értesíti. 
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Az Elnökség: 
26. §  A 9 tagból álló Elnökség az Elnökből (1 fő), a Közgyűlés által az Egyesület rendes tagjai közül választott 

6 elnökségi tagból (6 fő), a Plébánia plébánosából vagy megbízottjából (1 fő) és a Plébániai 
Képviselőtestület delegáltjából (1 fő) áll.  
Az Elnökség 3 évre Ügyvezető alelnököt, Ifjúsági felelőst és Családos felelőst választ saját soraiból.. 
Állandó meghívottja: a Gazdasági vezető, a tagok közül megválasztott Titkár, és a Csoportok delegáltjai. 

27. §  Az Elnökség készíti elő a Közgyűlés munkáját. Ennek részeként: 
1.) Javaslatot tesz a napirendre. 
2.) Beszerzi a szükséges iratokat, bizonylatokat. 

28. §  Az Elnökség végrehajtja a Közgyűlés reá vonatkozó határozatait. 
29. §  Az Elnökség összefogja az egyesület keretében működő Csoportokat. 
30. §  Az Elnökség szervezi az Egyesület egészét érintő programokat, és az ehhez szükséges döntéseket 

meghozza. 
31. §  Az Elnökség üléseit az Ügyvezető Alelnök, akadályoztatása esetén az Elnök  írásban, az időpont, a hely és 

a tervezett napirend közlésével az ülés előtt 8 nappal hívja össze legalább három havonta. A napirendet a 
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az Elnökségi Ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökségi 
tagok legkevesebb 51%-a jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A 
Plébániai Képviselőtestület által delegált Elnökségi tag, valamint a mindenkori plébános vagy megbízottja – 
közös döntésük alapján – vétójoggal rendelkeznek minden olyan kérdésben, amely megítélésük szerint sérti 
a Plébánia érdekeit. 

31/A. § Az Elnökség ülései úgy is megtarthatók, hogy a tagok egy része a tanácskozásban és a döntések 
meghozatalában elektronikus úton (pl. skype, google-csevegés, zoom, ms teams, telefonkonferencia-
beszélgetés útján) vesz részt. Lehetőség szerint az írásbeli anyagokat az elektronikus úton kapcsolódó 
személyhez el kell juttatni illetve a határozati javaslatokat, határozatokat a szavazás megkezdése előtt írásban 
közvetíteni kell a számára. Az elektronikus kapcsolat olyan eszköz igénybevételével létesítendő amely 
egyrészt alkalmas a személyazonosság egyértelmű megállapítására, másrészt – egyidejű kép és hang 
biztosításával – alkalmas a valós idejű párbeszédre, vagyis mindegyik tag mindegyik jelenlévővel tudjon 
kommunikálni oly módon, hogy a többiek azt figyelemmel kísérhessék. Ez lehet telefonos és számítógépes 
hálózati kapcsolat egyaránt. 

31/B. § Írásbeli szavazás 
1. Az Ügyvezető Alelnök két elnökségi ülés közötti időben az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésben 

írásbeli szavazást rendelhet el a határozati javaslat és annak eldöntéséhez szükséges információk 
közlésével (indítvány). Az indítványt az elnökségi tagokkal elektronikus levél útján kell közölni és 
egyidejűleg a döntéshozatal nyilvánossága érdekében az egyesület honlapján az erre a célra kialakított 
aloldalon is közzé kell tenni.  

2. Az Elnökség tagjai szavazatukat az indítványról annak megtételétől számított 3 napon belül elektronikus 
levél vagy más írásbeli közlés útján közölhetik az Ügyvezető Alelnökkel a. E határidőben bármely 
elnökségi tag kérheti elnökségi ülés összehívását az adott kérdés megtárgyalására.  

3. Az írásbeli határozat akkor tekintendő elfogadottnak, ha azt az Elnökség több mint fele támogatja. Ha a 
határozat elfogadásához vagy elvetéséhez szükséges szavat beérkezett vagy a határidő letelt, az Ügyvezető 
Alelnök a szavazást lezárja és az eredményt az Elnökség tagjaival elektronikus levél, a nyilvánossággal, 
az indítvánnyal azonos módon közzéteszi.  

4. Az írásbeli szavazásról a 34. § szerint jegyzőkönyvet kell készíteni. 
32. § Az elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

[Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, akivel a határozat szerint szerződést 
kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi 
befolyáson alapuló kapcsolatban áll illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

33. § Az Elnökségi Ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az Elnökség – jogszabályban meghatározott 
esetekben (pl. adatvédelmi ok vagy személyiségi jogok védelme)– zárt ülést rendelhet el. Az Elnökségi ülés 
helyéről, idejéről és tervezett napirendjéről a Felügyelő Bizottság tagjait előzetesen írásban tájékoztatni kell. 
A Fővédnök, a Felügyelő Bizottság tagjai és a Csoportok delegáltjai az Elnökségi Ülésen tanácskozási joggal 
vehetnek részt. 
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34. §  Az Elnökség üléseiről az elnökségi határozatok nyilvántartására szolgáló jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet 
2 (kettő) elnökségi tagnak kell hitelesítenie. A jegyzőkönyvben minden határozat vonatkozásában rögzíteni 
kell a határozat számát, meghozatalának időpontját, hatályosságát valamint a támogatók és az ellenzők 
személyét. Az Elnökségi üléseken hozott határozatoknak az Egyesület honlapján való közzétételéről és a 
határozatok érintettekkel való írásban, igazolható módon történő közléséről az Ügyvezető alelnök 
gondoskodik. 

35. §  Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
1.) Az Egyesület éves költségvetésének elfogadása. 
2.) Az Egyesület belső szabályzatainak, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatnak valamint a 

Pénzügyi és Befektetési Szabályzatnak az elfogadása és módosítása, 
3.) Alapos indok esetén dönt az egyesületi tagsági viszony felfüggesztéséről. 
4.) A Csoportok feloszlatása illetve működésük felfüggesztése. 
5.) Döntés a Csoport névjegyzékébe való felvétel megtagadásának illetve a Csoportból való kizárás 

jóváhagyása tárgyában. 
6.) Az Ügyvezető alelnök, a Titkár és a Gazdasági vezető megválasztása és visszahívása. 

36. §   Tevékenységét minden tagja társadalmi munkában végzi.  
 
Felügyelő Bizottság 

37. § A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.  
38. § Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója  

1.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó 
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be) 

2.) az a személy, aki az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik, 

3.) az a személy, aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -,  

4.) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn illetve 
5.) az 1)-3) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

39. § A Felügyelő Bizottság hatásköre: 
1.) Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. 
2.) Az Alapszabály, az Egyesület belső szabályzatai, a jogszabályok és a számviteli szabályok betartásának 

ellenőrzése. 
40. § A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai közül maga választja. 
41. § A Felügyelő Bizottság ügyrendje 

1.) A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke – három nappal az ülés előtt a tervezett napirend 
közlésével – hívja össze és vezeti. Az ülés megszervezéséről, lebonyolításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről, 
a határozatok érdekelteknek való megküldéséről a Bizottság elnöke gondoskodik. Ha a Felügyelő 
Bizottság ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi 
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.  

2.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. A Bizottság határozatait szótöbbséggel 
hozza, minden tagnak egy szavazata van. 

3.) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, az ülésen hozott határozatokat. A 
jegyzőkönyvben minden határozat vonatkozásában rögzíteni kell a határozat számát, meghozatalának 
időpontját, hatályosságát, valamint a támogatók és az ellenzők személyét. A jegyzőkönyvet a Bizottság 
elnöke és egy tagja aláírásával hitelesíti. 

4.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. 
42. § A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 
A Felügyelő Bizottság tevékenysége ellátásához az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, az Egyesület 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

43. § A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosultságnak megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget 
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

1.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
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2.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
44. § A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc 

napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a 
Felügyelő Bizottság is jogosult. 

45. § Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 
Csoportok  

46. § Az Egyesület céljainak elérése érdekében a tagok Csoportokat hoznak létre, melyek tevékenységét az 
Elnökség és az Egyesület tisztségviselői hangolják össze. Egy tag több Csoport munkájában is részt vehet. 

47. §  A Csoport létrejöttét az Elnökségnek be kell jelenteni. A Csoport azon tagjai, akik az Egyesület rendes 
tagjai is, maguk közül Csoport esetén delegáltat választhatnak. 

48. §  A Csoportok tevékenységei: 
1.)  Közösségbe foglalja az Egyesület azonos életállapotú, érdeklődésű vagy tevékenységű tagjait. 
2.) Tagjain keresztül, a választott célkitűzések megvalósítása mellett részt vállal az egyesület közös 

programjainak megvalósításában. 
3.) Rendes tevékenysége mellett önálló programokat (kirándulásokat, lelkigyakorlatokat, nyári tábort stb.) 

szervez, elsősorban saját tagjainak. 
49. §  A Csoport  tagja: 

1.) Tagja lehet az a személy, aki tevékenyen részt vesz a közösség célkitűzéseinek elérésében. 
2.) Tagjai azok, akik a közösség névsorában szerepelnek. 
3.) A Csoport névsorába való felvételt csak az Elnökség utólagos jóváhagyásával tagadható meg. 
4.) A csoport tagság megszűnik, ha a tag a Csoportból kilép, vagy ha a tagot a Csoport - az Elnökség utólagos 

jóváhagyásával - kizárja. 
 
Tisztségviselők 

50. §  Az Egyesület tisztségviselői: 
1.) Az Egyesület Fővédnöke. 
2.)  Az Egyesület Képviselője az Elnök. 
3.) Az Elnökség munkáját irányító Ügyvezető Alelnök. 
4.) Az Ifjúsági és Családos felelős és a csoportok delegáltjai és a Tagozatok tevékenységéért felelős 

Alelnökök. 
5.) A Titkár, aki az egyesület adminisztrációját és nyilvántartásait vezeti. 
6.) Az Egyesület pénzügyeinek irányításával megbízott Gazdasági Vezető. 
 

 
A Fővédnök: 

51. §  A Fővédnök  
1.) Figyelemmel kíséri az egyesület hitéleti tevékenységét. 
2.) Az Elnökséggel, sürgős esetben az Elnökkel történt konzultációt követően hitéleti kérdésekben képviseli 

az Egyesületet az egyházi hatóságok felé. 
 
Az Elnök: 

52. §  Az Elnök  
1.) Képviseli az Egyesületet, egyszemélyi aláírási joga van. 
2.) Az Egyesület képviseletére állandó vagy eseti meghatalmazást adhat az Elnökség tagjai számára, vagy az 

Elnökség határozata alapján másnak. 
3.) Évente beszámol a Közgyűlésen az Egyesület éves tevékenységéről és jövőre vonatkozó céljairól, 

terveiről. 
 
Az Ügyvezető alelnök: 

53. §  Az Ügyvezető alelnök  
1.) Vezeti az Elnökség munkáját. E körben, összehívja és – főszabály szerint – levezeti az Elnökségi Üléseket, 

gondoskodik az ülések előkészítéséről, ellenőrzi a határozatok végrehajtását. 
2.) Általános jelleggel helyettesíti az Elnököt. 

 
A Csoportok delegáltjai  

54. §  A Tagozati Alelnök és a Csoportok delegáltja: 
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1.) részt vesznek az Elnökség munkájában, 
2.) képviselik a Csoportot az Elnökségben,  
3.) vezeti a Csoport  névsorát, 

55. §  A Csoport delegáltjának megbízatása megszűnik, ha a Csoport megszűnik, a megbízatásáról lemond, vagy 
ha visszahívják. 

 
A Titkár: 

56. § A Titkár  
1.) Ellátja az Egyesület folyamatos ügyvitelét. 
2.) Vezeti a tagjegyzéket, nyilvántartja a tagdíjak befizetését. 
3.) Kezeli az Egyesület működése során keletkező iratokat. 
4.) Gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről és megőrzéséről. 
5.) Megszervezi a Közgyűléssel kapcsolatos adminisztratív teendőket. 
6.) Minden harmadik év szeptemberében levélben hívja fel a rendes tagok figyelmét a tagság-megújítással 

kapcsolatos teendőkre. A felhívásban tájékoztatja a megújítás illetve tagdíj nemfizetés következményeire. 
 
A Gazdasági vezető: 

57. §  A Gazdasági vezető 
1.) Az Egyesület gazdálkodásának irányítását végzi.  
2.) Felügyeli a Csoportok pénzkezelését. 
3.) Közreműködik a Pénzügyi és Befektetési Szabályzat tervezetének előkészítésében. 
4.) Összeállítja az Egyesület költségvetési tervét, pénzügyi és számviteli beszámolóit.  

IV. Az Egyesület gazdálkodása 

58. § Az Egyesület gazdálkodása az Alapszabályában célok szolgálatában áll. Az Egyesület anyagi alapját a 
tagdíjak, a Plébánia hívő közösségének és más, az Egyesületet támogatni kívánó magánszemélyeknek vagy 
szervezeteknek az Egyesület céljaira felajánlott adományai, az Egyesület megalkotásával egyidejűleg 
létrehozott, az Egyesület céljainak megvalósítását szolgáló Városmajori Márton Áron Alapítvány támogatása 
képezi. 

59. § Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak vagy az Alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; 

60. § Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 
illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások 
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
61. §  Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik, melyet az Elnökség által megbízott Gazdasági 

vezető – szükség szerint szakértők bevonásával – dolgoz ki. Az éves beszámolót – miután az Elnökség által 
kinevezett ellenőr megvizsgálta – ugyancsak az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. 

62. §  A tagsági díjat az Elnökség szabályzatban állapítja meg. 
63. §  Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
64. §  Az Egyesület megszűnése esetén a vagyona a Plébániát illeti. 

V. Vegyes rendelkezések 

65. § Jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései irányadók. 

66. § A bejegyzési kötelezettség alá tartozó változások bejelentéséről az Elnök gondoskodik. 
67. § Jelen Alapszabálynak a 2016. május 22. napján elfogadott és módosított rendelkezései 2016. június 1. 

napjával lépnek hatályba. A 12. § (5) bek. szerinti tagságmegújításra 2014. október-december folyamán, majd 
ezt követően minden 3. évben kerül sor. 

68. § Jelen Alapszabályt a 2021. október 10. napján megtartott Közgyűlés megtárgyalta és az aláhúzott részeket 
mint új részeket elfogadta. 
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VI. Átmeneti rendelkezések 

69. §  
70. §  

Megjegyzés: 
Jelen Alapszabály az eredeti Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosításokat az 
1991. október 19-én megtartott III., az 1992. november 1-én megtartott V. Közgyűlés, az 1997. január 11-én 
megtartott X. Közgyűlés, az 1999. május 7-én megtartott XIV. Közgyűlés, a 2009. február 16. napján megtartott, 
a 2009. április 18. napján, 2014. április 27. napján, a 2016. május 22-én és 2021. október 10-én megtartott Közgyűlés 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Budapest, 2021. október 10. 
 

 
 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások hatályos 
tartalmának. A módosítások az létesítő okirat 9. §, 13. § 2) és 6), 15. § 4) 21. §., 23. § 3), 26. §, 29. §, 31. §, 31/A. §, 
35. § 4)-5)-6), 46-49. §, 50. § 4), 53. § 1), 54. §, 57. § 2), érintik, a módosításokat illetve új részek a szövegben 
aláhúzással kerültek kiemelésre. 
 

 
 

Semsey Gábor 
elnök 

 
 
 

dr. Papp Dávid 
ügyvéd 


