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Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
Alapszabály 

 
VI.  számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 

 
 

1. Általános rendelkezések: 
 
Az egyesület neve: 
PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET 
Rövidítése: PSZNE 
 
Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet 
 
Az egyesület székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 9. fsz. 6. 
Telephelye: 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11. 
 
Az egyesület bélyegzıje:  
A kör alakú bélyegzı szélfelirata: „Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület”. 
Ezen belül egy körben helyezkedik el a Pécsi Székesegyház D-i oldalnézete, középütt 
csónak árboccal, vitorlákkal. A kör felsı régiójában „NOE”, míg az alsó régióban 
„PÉCS” betőjelek találhatók. 
 
Az egyesület jelvénye: 
10 cm-es átmérıjő, kék alapszínő körben helyezkedik el szimmetrikusan a Pécsi 
Székesegyház sárga színő D-i oldalnézete, középütt barna színő csónak, fekete 
árboccal és fehér vitorlákkal. A kör felsı régiójában „N O E” betőjelek, míg az alsó         
régióban „PÉCS” fekete színő betőjelek találhatók.     
 
Az egyesület mőködése és gazdálkodása szempontjából a naptári évet tekinti 
gazdasági évnek. 
 
Az egyesület bárki által igénybe vehetı szolgáltatásait, valamint azok módját a 
honlapján teszi közzé. www.noepecs.hu 
 
Az egyesület a mőködésére vonatkozó adatokat a honlapon teszi közzé. 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 2. § 29. 
pontja szerint vezetı tisztségviselı az egyesület ügyintézı és képviseleti szervének, 
továbbá a felügyelı szervnek elnöke és tagja. 
 
Ebbıl következıen a vezetıség, valamint az ellenırzı bizottság tagjai a vezetı 
tisztségviselıi az egyesületnek.  
 

2. Az egyesület célja és feladata: 
 
Keresztény értékek felmutatása mellett a pécsi és Pécs környéki nagycsaládosok 
képviselete, érdekvédelme, segítése. 
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Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat az alább megjelölt területeken:  
1. egészségmegırzés, 
2. szociális tevékenység, családsegítés, (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 8. 
pont)  
4. felnıtt és egyéb oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
5. kulturális tevékenység, 

 6. kulturális örökség megóvása, (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont) 
 8. természetvédelem, (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. pont) 
 9. környezetvédelem, (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. pont) 

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 
12. emberi és állampolgári jogok védelme, 
13. a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével, (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. 
pont) 
18. munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elısegítése. 
 
 
Az egyesület tevékenységével olyan közfeladatot lát el, amelyrıl állami szervnek, 
vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
Az alapszabály nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból.  

 
Gazdálkodása során elért eredményét az egyesület nem osztja fel, azt jelen okiratban 
rögzített közhasznú céljai, és feladata megvalósítására fordítja. 
 
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyőlési képviselıi, 
megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 
 
3. Az egyesület tagsága: 
 
Az egyesület rendes és pártoló, valamint tiszteletbeli tagokból áll.  
 
Az egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki az egyesületi céllal egyetért, saját 
háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy nevelt, vállalja az egyesület 
feladatainak megvalósításában való közremőködést, valamint a tagdíj rendszeres 
fizetését, és Pécsett, vagy Pécs környékén lakik. Az egyesületi tagság szempontjából 
az örökbefogadott gyermek a vérszerinti gyermekkel azonos elbírálás alá esik.  
A tagsági feltételeknek történı megfelelésénél a magzati életet a gyermekszámnál 
figyelembe kell venni. 
Az Alapszabály alkalmazása szempontjából Pécs környékinek kell tekinteni a Baranya 
megye területén lakókat. 
 
Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület 
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célkitőzéseinek megvalósulását munkájával, illetve anyagi eszközeivel támogatja és 
vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. 
 
A tiszteletbeli tagság a Taggyőlés határozata alapján címadományozással és annak 
elfogadásával keletkezik a határozat dátumának napjával.  
 
Az egyesületbe való felvétel a rendes és pártoló tagok esetében írásbeli kérelem útján 
történik.  
 
A tagfelvételi kérelmet a Vezetıséghez kell benyújtani. A tagfelvételrıl a vezetıségi 
ülésen a Vezetıség alakszerő határozattal dönt. A tagi jogviszony keletkezésének 
napja a határozat kézhezvételének dátumával azonos. 
A tagfelvételi kérelem elutasításáról szóló határozat ellen a kézhezvételtıl számított 
30 napon belül a Taggyőléshez lehet fellebbezni. Az errıl szóló tájékoztatást a 
határozat tartalmazza.  
 
Tagok jogai: 
 
Rendes tagságból folyó jogosultságok: 
 
A rendes tagok választók és a vezetı tisztségviselıi feladatokra választhatók.  
A tag jogosult az egyesület vezetésében, szervezésében – a jelen alapszabály 
rendelkezései szerint – részt venni. 
Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. 
A rendes tagságból folyó egy szavazati jog, egymás közötti megegyezés szerint illeti 
meg az egyik házas-, illetve élettársat. 
A tag - családjával együtt – jogosult igénybe venni az Alapszabály szerint az egyesület 
szolgáltatásait és kedvezményeit.  
 
A pártoló tagot és a tiszteletbeli tagot megilletı jogok:  
 
A Ptk. 62. § (4) bekezdése szerint a pártoló tag az egyesület tevékenységében csak 
vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják 
meg e tagságra.  

 A természetes személy pártoló tag, valamint a tiszteletbeli tag tanácskozási joggal 
vehet részt az egyesület taggyőlésein, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. 

          Az egyesület szerveibe nem választhat és az egyesületi szervek döntéshozatalában 
csak tanácskozási joggal vehet rész, vezetı tisztségviselıi feladatokra nem 
választható.  
A pártoló tag, valamint a tiszteletbeli tag - családjával együtt - jogosult igénybe venni 
az Alapszabály szerint az egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.  
Pártoló tag és tiszteletbeli tag az egyesület vezetıségének nem lehet tagja. 
Jogi személy pártoló tag jogait a vele kötött megállapodás tartalmazza. Képviselıje 
útján részt vehet az egyesület rendezvényein.  
 
A rendes, valamint pártoló tag kötelezettségei: 
 
A természetes személy tag (rendes és pártoló), az egyesület tevékenységének és 
mőködésének biztosítására a taggyőlés által hozott határozat szerint megállapított 
összegő tagdíjat köteles fizetni, és legalább évi 10 óra önkéntes munkát vállalni, 
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továbbá az Alapszabály és a határozatok rendelkezéseit betartani. 
 
A jogi személy pártoló tag a vele kötött megállapodásban vállalt kötelezettségeit 
teljesíti. Az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.  

          A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet. 
 

     A rendes tagság megszőnésének módjai: 
a) Kilépés 
b) Kizárás 
c) Törlés 

 
       ad a)Kilépéssel szőnik meg a tagság, annak a Vezetıséghez történı írásbeli 
                  bejelentésével. A kilépés elfogadását és a tagi jogviszony megszőntetésérıl szóló 
                  határozatot írásban közli az érintettel. A tagi jogviszony a bejelentésben 
                  megjelölt idıponttal, ennek hiányában a bejelentés dátumával szőnik meg. 
 
         ad b) Kizárásra akkor kerülhet sor, ha az egyesületi tag 
                  - az egyesületet rendszeresen, vagy szándékosan, bizonyítottan  anyagilag 
                    és/vagy tekintélyében megkárosítja, illetve csorbítja, 
                  - a taggyőlés vagy a vezetıség határozatai végrehajtása alól magát kivonja, 
                  - az egyesület tulajdonát, vagyonát jogellenesen elsajátította, vagy 
                    jogellenesen gazdasági elınyöket szerzett magának, vagy másnak.         
                  A Vezetıség írásban értesíti a kizárási eljárással érintett tagot arról, hogy milyen 
                  ügyben és indokkal kezdeményez vizsgálatot. A vizsgálat alá vont tagnak 
                  lehetıséget kell biztosítani, hogy az ellene felhozottakkal szemben az errıl szóló 
                  irat kézhezvételétıl számított 15 napon belül védekezését elıterjeszthesse.      
                  A kizárási eljárást a Vezetıség folytatja le, személyesen meghallgatja a tagot, a 
                  általa, valamint az egyesület által felhozott bizonyítékokat mérlegeli, és 
                  alakszerő határozattal dönt, melyrıl az érintettet 8 napon belül írásban értesíti, a 
                  PSZNE iroda hirdetıtábláján pedig közzéteszi.  
                  A határozat ellen a kizárt tag a sérelmes határozat kézhezvételétıl számított 30 
                  napon belül bírósághoz fordulhat.  
                  Pártoló tagot akkor lehet kizárni, ha az egyesülettel kapcsolatos tevékenysége 
                  ellentétessé válik az egyesület céljaival és feladatával, az éves tagdíjat felszólítás 
                  ellenére sem fizeti meg. 

      A pártoló tagra vonatkozó kizárási eljárásra egyebekben irányadó a rendes tag 
      kizárására vonatkozó rendelkezés.  
      Jogi személy pártoló tag kizárását a vele kötött megállapodás tartalmazza. 

 
       ad c) A Vezetıség alakszerő határozattal törli azt a tagot a nyilvántartásból, aki a 
                tagsági díjat, a tárgyévet követı március 31. napjáig nem fizeti meg, és 
                felszólításra sem rendezi, halasztást vagy részletfizetés kedvezményt pedig nem  
                kért, és az egyesület munkájában nem vesz részt. A felszólításban az elnök vagy 
                meghatalmazottja felhívja a figyelmet arra, hogy a tag fizetési kötelezettségét  a 
                kézhezvételtıl számított 30 napon belül következmények nélkül teljesítheti. A 
                határidı elmulasztása a tagságból való törlést vonja maga után. Törlés esetén a 
                tagsági jogviszony a fizetési felszólításban tőzött 30 napos fizetési határidı 
                eredménytelen elteltét követı napon szőnik meg. A természetes személy pártoló  
                tagra a rendes tag törlésére vonatkozó szabályok az irányadóak.  
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     A jogi személy pártoló tag a vele kötött megállapodásban foglalt vagyoni 
    hozzájárulás nem teljesítése esetén törölhetı.  

 
4.   Az egyesület szervezete 
 
            -  Taggyőlés 

-  Vezetıség 
-  Ellenırzı Bizottság 
 

Az egyesület szerveinek ülései nyilvánosak.  
 
Taggyőlés 
 
Az egyesület legfıbb szerve a Taggyőlés, azaz a tagok összessége, mely szükség szerint, de 
legalább évente egy alkalommal kerül összehívásra.  
 
A Taggyőlés összehívására jogosult: 
- az elnök, 
- az elnök akadályoztatása esetén a titkár, a vezetıség tagja 
- rendkívüli esetben az EB elnöke, 
- a taggyőlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve, ha azt a tagok 

legalább 1/10-e az ok és cél megjelölésével kéri. 
 
A Taggyőlést levezetı elnök és a két jegyzıkönyv hitelesítı, valamint a jegyzıkönyvvezetı 
személyére az egyesület elnöke tesz javaslatot, akiket a taggyőlés nyílt szavazással választ 
meg. A jegyzıkönyvet az elnök, a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a két hitelesítı 
írja alá.  
 
A Taggyőlés határozatai a telephely szerinti iroda hirdetıtábláján (7621 Pécs, Janus 
Pannonius u. 11.), valamint az egyesület honlapján kerülnek kihirdetésre. 

 
A Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
- az alapszabály megállapítása és módosítása, 
- Vezetıség megválasztása, visszahívása,  
- Taggyőlés napirendjének elfogadása, 
- Ellenırzı Bizottság tagjainak megválasztása, 
- Ellenırzı Bizottság jelentésének elfogadása, 
- a Vezetıség éves beszámolója nyílt szavazással,  
- a közhasznúsági melléklet elfogadása a tárgyévet követı év március 31. napjáig,  
- az éves költségvetés elfogadása,  
- az egyesület más egyesülettel való fúziójáról döntés, feloszlás kimondása, 
- tagdíj megállapítása, 
- tiszteletbeli tagság címadományozás. 
A Taggyőlésen minden tag jogosult résztvenni, azonban szavazati joggal csak a rendes tag 
rendelkezik, a pártoló és tiszteletbeli tagok vélemény-nyilvánításukkal segíthetik a Taggyőlés 
munkáját. 
 
A Taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele részt 
vesz. 
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A Taggyőlés határozatait a jelenlévı szavazásra jogosultak egyszerő szótöbbségével, nyílt 
szavazással hozza mindazon kérdésben, amely tekintetében az alapszabály a szótöbbség 
magasabb arányát nem írja elı.  

 
A Taggyőlés a Vezetıséget titkos szavazással a jelenlévı szavazásra jogosultak egyszerő 
szótöbbségével választja.  

 
A Taggyőlés döntéseit alakszerő határozattal hozza, és írásba foglalja.  
 
A Taggyőlés idıpontjáról valamennyi tagot a napirend közlésével a Taggyőlést megelızı 8. 
napig, írásban a Vezetıségnek értesítenie kell. 

 
Amennyiben a Taggyőlés határozatképtelen, a megismételt Taggyőlés 30 napon belüli 
idıpontra, változatlan napirend mellett kerül összehívásra, mely a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes. E tényt a meghívóban közölni kell. 

 
A Taggyőlés jelenlévı, szavazásra jogosult rendes tagjai 2/3-ának szavazata szükséges  
- az alapszabály megállapításához, 
- az alapszabály módosításához, 
- más egyesülettel történı fúziójához, 
- egyesület feloszlásának kimondásához. 
A Taggyőlés nyilvános. 
A Taggyőlésrıl vezetett jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a taggyőlés által hozott 
határozatot, a határozathozatal módját, a szavazatok számát, az ellenzık, a tartózkodók az 
igennel szavazók alapján. 

 
Vezetıség 
 
Az egyesület Vezetısége 6 tagú, elnökbıl, titkárból és 4 vezetıségi tagból áll. 
A tisztségviselıket a Taggyőlés választja titkos szavazással 5 évre, mely egy alkalommal 
ismételt megválasztás esetén meghosszabbítható. 
 
Az elnök képviseli az egyesületet a hatóságok és más szervek elıtt. Az elnök - 
akadályoztatása esetére – a titkárt állandó írásos meghatalmazással látja el az egyesület 
képviseletére. Rendkívüli esetben átmenetileg, az új elnök megválasztásáig titkár látja el az 
elnöki teendıket. 
 

 A Vezetıség szükség szerint, de legalább évente tart ülést. 
A Vezetıség ülései nyilvánosak. 
Az ülésekre szóló meghívót a napirend feltüntetésével legalább 3 nappal az ülés elıtt írásban 
kell közölni. 
 
A Vezetıséget az elnök, vagy a titkár hívja össze.  

 
A Vezetıség ülése határozatképes, ha 4 fı jelen van. Ha a Vezetıség ülése nem 
határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülést, a határozatképtelen 
ülést követı napon, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt ülés 
akkor határozatképes, ha 4 fı jelen van. Minden tagot egy szavazat illet. Az elnök szavaz 
utoljára. 
A Vezetıség határozatait a jelenlévık szótöbbségével, nyílt szavazással hozzák.  
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A kizárási eljárásban, és a támogatási ügyek tárgyalásakor a titkár vagy bármely vezetıségi 
tag javaslatára az elnök zárt ülést rendel el a megjelent vezetık egyszerő szótöbbségő 
határozata alapján. 
 
Az elnök a vezetıségi ülés napirendjéhez igazodó, szakértelemmel rendelkezı vendéget 
hívhat meg. A vendég véleményt nyilváníthat, a Vezetıség döntéshozatalában azonban nem 
vehet részt. 
 

 
Az elnök feladata: 

- az egyesület tevékenysége során jelentkezı szerzıdések megkötése, 
- Taggyőlés összehívása, 
- közhasznúsági melléklet elkészítése. 

 
A titkár feladata különösen: 

- az elnök akadályoztatása esetén az átruházott jogkör gyakorlása, 
- az elnök, illetve a vezetıségi tagok személyét érintı rendkívüli helyzet bekövetkeztétıl 

számított 15 napon belül jelölıbizottság létrehozásának kezdeményezése a 
Vezetıségnél. A megalakulást követıen a jelölıbizottsággal kapcsolatos szabályok 
alkalmazandók. 

 
 

Vezetıség feladata: 
 

- a Taggyőlés napirendjének összeállítása, 
- az éves beszámoló megtárgyalása, elkészítése és a Taggyőlés elé terjesztése, 
- éves költségvetés megállapítása és a Taggyőlés elé terjesztése, 
- ügyintézés ellátása, 
- egyesület napi mőködésének biztosítása, 
- az egyesület ingó és ingatlan vagyonának gondozása, kezelése 
- tag ellen kizárási eljárás kezdeményezése, lefolytatása, eredményének taggyőlés elıtti 

ismertetése, 
- döntés a tagdíj kedvezmények (részletfizetés és fizetési halasztás) ügyében, 
- támogatási kérelmek elbírálása,  
- jelölıbizottság létrehozása, 
- EB értesítése a vezetıségi ülés idıpontjáról, 
- mindaz, melyet az alapszabály nem utalt a Taggyőlés kizárólagos hatáskörébe, valamint, 

amit jogszabály, illetve az alapszabály a Vezetıség hatáskörébe utal. 
 

A vezetıségi ülésekrıl 8 napon belül jegyzıkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévık 
nevét, napirendet, a hozott döntések tartalmát, idıpontját, hatályát, nem egyhangú 
határozat esetén a döntést támogatók és ellenzık számarányát, személyét. A 
jegyzıkönyvet két tag hitelesíti, és a jegyzıkönyvvezetı, valamint az elnök írja alá.  
 
A Vezetıség döntéseit alakszerő határozattal hozza, és írásba foglalja.  
 
A határozatokat nyilvántartásba kell venni. 
 
A döntésekrıl az érintett személyeket a döntéshozataltól számított 8 napon belül írásban, a 
tagságot az egyesület telephely szerinti irodájának (7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11. 
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szám) hirdetıtábláján való kifüggesztéssel kell a lehetı legrövidebb idın belül értesíteni, 
valamint az egyesület honlapján közzétenni.  

 
Jelölıbizottság létrehozása: 
 
A Vezetıség a tisztújító Taggyőlést 30 nappal megelızıen 3 tagú jelölıbizottságot hoz 
létre az egyesület rendes tagságának soraiból a Vezetıség és az Ellenırzı Bizottság tagjai 
megválasztásának elıkészítésére és segítésére. A jelölıbizottság a tagokat személyesen, e-
mailen vagy postai úton jelölésre hívja fel 15 napos határidı tőzésével. A határidı leteltét 
követıen összeállított jelöltlistára csak olyan személy kerülhet, aki a jelölését elızetesen, 
írásban elfogadta. A Taggyőlés összehívására szóló meghívóval együtt kerül kiküldésre a 
jelöltek listája.  

 
A Vezetıségi tag megbízatása megszőnik: 
 

- halállal, 
- lemondással, 
- visszahívással, 
- megbízatás idıtartamának lejártával, 
- tagsági jogviszony megszőnésével. 

 
  A cikluson belül megválasztott vezetık mandátuma az adott választási ciklus idejébıl 

még fennmaradó idıre szól. 
 

Összeférhetetlenségi szabályok:  
 
A Vezetıség tagjainak összeférhetetlenségére az egyesületi jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. (Civil tv.) 39. § (1)-(2) bekezdésének, valamint a Ptk. 62. § (5) bekezdésének 
szabályait kell alkalmazni. 

 
Ellenırzı Bizottság (EB)  

 
A Taggyőlés nyílt szavazással 3 tagú Ellenırzı Bizottságot választ a jelölıbizottság 
javaslata alapján, megbízatásuk 5 évre szól.  
Az elnököt saját soraiból választja a Bizottság. 
 
Az EB ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

           Az EB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, összehívásáról az elnök 
gondoskodik. Az elnök a meghívót a tervezett napirendi pontok feltüntetésével az ülés 
idıpontja elıtt 5 nappal megküldi a tagok részére. Az ülés nyilvános. 

 
Az EB akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van.  
 
Az ülésrıl jegyzıkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévık személyét, a 
határozathozatal módját, a hozott határozatot, pontos tartalmát, idıpontját és hatályát, a 
szavazatok arányát, ellenzık és tartózkodók számát, az igennel szavazók alapján. A 
jegyzıkönyvet az EB egyik tagja vezeti, rajta kívül az elnök írja alá. 

     Határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 
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Megismételt ülést kell tartani, ha az EB tagjai közül valaki hiányzik. A megismételt ülés 
napirendje megegyezik az eredeti meghívón szereplı napirenddel. Legkésıbb a meghiúsult 
üléstıl számított 5 napon belül meg kell tartani a megismételt ülést. Az erre szóló meghívót 
3 nappal elıtte meg kell küldeni a tagok részére.   
 
A cikluson belül megválasztott EB tagok mandátuma az adott ciklus idejébıl még 
fennmaradó idıre szól. 

 
Összeférhetetlenségi szabályok:  
 
Az Ellenırzı Bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Civil tv. 38. § (3) bekezdésének, 
valamint a 39. § (1)-(2) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 

 
 
Az EB feladat és hatásköre: 
 

- ellenırzi az egyesület jogszabály- és alapszabályszerő mőködését,  
- ellenırzi az egyesület pénzügyi gazdálkodását,  
- megvizsgálja az egyesület zárszámadását (éves pénzügyi beszámolóját), 
- kizárási eljárást kezdeményezhetnek a feltételek fennállta esetén, 
- a vezetıségtıl jelentést, tájékoztatást kérhet, 
- az egyesület irataiba betekinthet, 
- tagjai a vezetıség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 
Ha az EB munkája során olyan jogszabálysértést észlel, vagy az egyesület érdekeit súlyosan 
sértı körülményt, mulasztást tár fel, amelynek megszőntetése, vagy a következmények 
elhárítása, enyhítése az egyesület legfıbb szerve, illetve Vezetısége döntését teszi 
szükségessé, vagy a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merül fel, köteles 
tájékoztatni a Taggyőlést, illetve a Vezetıséget, és annak összehívását kezdeményezni. 
 
Az EB indítványára, - annak megtételétıl számított 30 napon belüli idıpontra - össze kell 
hívni az illetékes szervet. E határidı eredménytelen eltelte esetén az EB elnöke jogosult az 
összehívásra. 
 
Amennyiben az intézkedésre jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg az EB elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenırzést ellátó szervet. 
 
A Vezetıség az EB megállapítása és javaslata alapján köteles a megfelelı intézkedéseket 
megtenni, annak megtörténtérıl és eredményérıl az EB-t tájékoztatni. 
 
Az Ellenırzı Bizottság munkájáról jelentést tesz a Taggyőlésnek. 
 
Az Ellenırzı Bizottság tagja tisztségébıl visszahívható,  

- ha három egymást követı ülésen szabályszerő meghívás ellenére nem jelenik meg, 
- ha olyan magatartást tanúsít, amelynek folytán a vele való együttmőködés 

lehetetlenné válik. 
 
A visszahívási indítványt bármely tag jogosult elıterjeszteni az egyesület elnökének, melyet 
Taggyőlésen meg kell tárgyalni. A Taggyőlést az elnök az indítvány kézhezvételétıl 
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számított 30 napon belüli idıpontra hívja össze. Az érintett Ellenırzı Bizottsági tagot meg 
kell hívni, a vele szembeni kifogások közlésével, valamint fel kell hívni a szóbeli és írásbeli 
védekezés, bizonyítás lehetıségének megtételére.  Az indítvány és az EB tag meghallgatását, 
valamint az ügy megtárgyalását követıen az indítványról a Taggyőlés nyílt szavazással, 
egyszerő szótöbbséggel dönt. A hozott határozatban szükséges a visszahívást megalapozó 
okot feltüntetni, valamint indokolni a döntést és tájékoztatást kell adni a jogorvoslat 
lehetıségérıl. A határozatot írásba kell foglalni és személyes átvétellel vagy postai úton 
közölni.  A visszahívással érintett tag a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül 
bírósághoz fordulhat a sérelmes döntéssel szemben. Az egyesületi tagsága az EB tagnak a 
visszahívással nem szőnik meg.  
 
5. Nyilvántartások vezetése 
 
A Taggyőlés és a Vezetıség határozatait tartalmazó jegyzıkönyveket a Vezetıség elnök által 
kijelölt tagja tartja nyilván. A jegyzıkönyvek eredeti példányait idırendi sorrendben le kell 
főzni. Mindkét szerv határozatai számítógépes nyilvántartásban elkülönítve tartalmazza a 
döntésre jogosult szerv döntésének tartalmát, idıpontját és hatályát, illetve a döntést 
támogatók és ellenzık számarányát (ha lehetséges személyét).  
 
Az egyesület mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a vezetıség tagjának 
jelenlétében – az elnök elızetes engedélyével – betekinthet, adatot kérhet a tag személyes 
érdekeltsége valószínősítésével, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett.  
 
 
6. Az egyesület gazdálkodása  
 
Az egyesület anyagi forrásai: 
 

- az egyesület tagjai által fizetett tagdíj, 
- jogi személyek hozzájárulásai, 
- magánszemélyek adományai, 
- tagi hozzájárulás, 
- pályázati úton elnyert pénzek, 
- személyi jövedelemadó 1 %, 
- banki kamat. 

 
Az egyesület tulajdonát képezheti ingó és ingatlan vagyon, mellyel a vonatkozó pénzügyi 
elıírások, valamint az alapszabály adta keretek között önállóan gazdálkodik. 
 
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj megfizetésén túl - saját 
vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért. 
 
Gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítı okiratban 
meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet a 
közhasznú egyesület. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı 
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  
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7. Vegyes rendelkezések 
 

Az Egyesület által adományozható elismerések: 
 
„Együtt-másokért” emlékérem: 

 A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület „Együtt-másokért” emlékérmet dr. Varga 
Éva elnök alapította 2002-ben. Példájuk, munkásságuk alapján olyan házaspárok kaphatják, 
akik együtt, házastársakként is sokat tettek, tesznek a közösségért. 

A bronzplakett két egymásba fonódó kezet ábrázol, mely egy virágot tart, jelképezve a 
mások számára is gyümölcsözıvé váló szeretetkapcsolatot. Az emlékérem Mészáros 
Gergely szobrászmővész alkotása. 

Odaítéléséhez az egyesület vezetıségének egyhangú szavazattal meghozott határozata 
szükséges. Az elismerést a Házasság Világnapja ünnepségen az egyesület elnöke adja át.  

 

Tiszteletbeli tagság: 
 
Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki a nagycsaládosok vagy a gyermekek 
érdekében kiemelkedı tevékenységet végez. A "tiszteletbeli tag" cím adományozásához az 
egyesület Taggyőlésének határozata szükséges.  
 
Az Egyesület által adományozható elismerések pénzbeli juttatással nem járnak. 
Az emlékérem, és címadományozás az átadást követıen az Egyesület honlapján kihirdetésre 
kerül. 
 
A közhasznúsági mellékletet és a beszámolót az egyesület honlapján kell közzétenni a 
tárgyévet követı év május 31. napjáig. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok 
folyamatos megtekinthetıségét legalább a közzétételt követı második üzleti évre vonatkozó 
adatok közzétételéig biztosítja. 
 
A Ptk. 64. § (1) bekezdése szerint az egyesület megszőnik, ha 

a) Az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
b) A legfıbb szerve a feloszlásról határoz, 
c) A bíróság feloszlatja, 
d) A törvényességi ellenırzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy 

megállapítja megszőnését, 
e) A fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az 

egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
 
Ptk. 64.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület 
jogutód nélkül szőnik meg. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási 
eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. 
Az Ectv. 6. §-a szerint az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérı rendelkezése hiányában 
a megszőnt egyesületnek a hitelezıi igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil 
szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttmőködési Alapot illeti 
meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell 
hozni.  
Az egyesület megszőnésekor a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon a Pécsi 
Székesegyházi Plébánia javára kerül befizetésre, amely vagyont a Plébánia köteles külön 
kezelve, szociális célra fordítani. 



 12 

 
A jelen alapszabályt aláírásukkal ellátó alapító tagok a fenti okiratban foglaltakat egyhangúlag 
elfogadják. 
 
Az egyesület jogszerő mőködéséhez a Baranya Megyei Bíróság bejegyzése szükséges. 
 
Az egyesület a bejegyzéstıl kezdi meg határozatlan ideig tartó mőködését. 
 
Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az egyesület mindenkori elnökét, valamint 
további egy tagját illeti meg. 
 
A 2006. május 31. napján megválasztott Ellenırzési Bizottság tagjai és a póttagok a 2007. évi 
tisztújító taggyőlésig kapnak megbízást. 
 
A jelen alapszabály mellékletét képezi a taggyőlési jegyzıkönyv, valamint a jelenléti ív, mely 
tartalmazza a tagok nevét, lakhelyét és jelenlévı tagok aláírását. 
 
 
 
Pécs, 2013. augusztus 01. 
 

               ………………………………………. 
            Sámson László  

        elnök 
 
 
Záradék 
 
Fenti módosításokat, melyeket tartalmaz a jelen egységes szerkezetbe foglalt egyesületi 
alapszabály, az egyesület tagjai a 2010. március 4. napján megtartott Taggyőlésen 
egyhangúlag elfogadták és jóváhagyták. 
 
                           
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 11/2013. (VIII. 1.) számú taggyőlési 
határozata szerint a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.275/1994/23. számú végzése alapján az 
alábbi pontok módosítására került sor: 
 
- Az 1. oldal nyolcadik bekezdésébe az egyesület mőködésével kapcsolatos adatok 

közzététele került beiktatásra   
- Az Alapszabály 1. pont utolsó bekezdése a 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontjára 

történı utalása miatt törlésre került és helyette a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 2. § 
29. pontja szerinti törvényi szöveget iktatta be és vonatkoztatta ezt a vezetıségre és az 
ellenırzı bizottság tagjaira.  

- A 2. pont második mondatából törlésre került a 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 
pontjára történı utalás.  

- 2. oldal harmadik bekezdésébıl törlésre került az egyesület szó és helyette az 
alapszabály megjelölést alkalmazza.  

- A 3. oldal elsı bekezdésében pontosította a Ptk. 62. § (4) bekezdése szerint, hogy a 
tiszteletbeli tag felvételérıl a Taggyőlés határoz és a tagi jogviszony a határozat 
dátumának napjával keletkezik.  
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- A 3. oldal második bekezdésében nyilatkozat helyett kérelem megjelölés szerepel.  
- A 3. oldal harmadik bekezdése szabályozza a tagfelvétel rendjét.  
- A 3. oldalon a „Rendes tagságból folyó jogosultságok:” cím alatti mondat törlésre 

került a tagegyenlıség elvét sértı rendelkezés.  
- A törlés helyén kiegészítette a rendes tag jogait azzal, hogy választók és a vezetı 

tisztségviselıi feladatok ellátására választhatók.  
- A 3. oldalon „A pártoló tagot és a tiszteletbeli tagot megilletı jogok:” kiegészítést 

nyertek a Ptk. 64. § (2) bekezdése szerint, nevezetesen a pártoló tag az egyesület 
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a tiszteletbeli tagot az 
egyesület tagjai választják, valamint az egyesület szerveibe nem választhat és az 
egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet rész, vezetı 
tisztségviselıi feladatokra nem választható. A jogi személy pártoló tag képviselıje útján 
részt vehet az egyesület rendezvényein.  

- A 4. oldal elsı bekezdésében a jogi személy pártoló tag speciális kötelezettségét jelölte 
meg.  

- A 4. oldal harmadik bekezdésében a Taggyőlés kiegészítette a kilépés eljárás rendjére 
vonatkozó szabályokat.  

- A 4. oldal negyedik bekezdésében a kizárásra vonatkozó eljárásrendet határozta meg, 
valamint kiegészítette a pártoló tagra irányadó rendelkezéssel.  

- A 4. oldal ötödik bekezdésbıl mellızte a mérséklésre vonatkozó rendelkezést a tagdíj 
vonatkozásában.  

- A 4. oldalon az ötödik bekezdést kiegészítette azzal, hogy a törlésnek feltétele a tagdíj 
nem fizetése mellett az egyesület munkájában való részvétel hiánya.  

- A 4. oldal utolsó két mondata a pártoló tagra vonatkozó törlés lehetıségét szabályozza.  
- Az egyesület szervezete cím pontszámozása 1-rıl 4-re változott. 
- Az 5. oldalon az egyesület szerveinek felsorolása után beiktatta a következı szöveget: Az 

egyesület szerveinek ülései nyilvánosak.  
- Az 5. oldalon a Taggyőlés összehívására jogosultak sorából törölte az elnökhelyettest, 

helyette a titkár megnevezést alkalmazta, valamint törölte a harmadik bekezdést és 
kiegészítette a Ptk. 63. § (2) bekezdésében írtakkal.  

- Az 5. oldalon a Taggyőlés cím alatti negyedik bekezdés kiegészült a határozatok 
egyesület honlapján történı kihirdetésével.  

- Az 5. oldalon a Taggyőlés kizárólagos hatáskörét módosította azzal, hogy kiemelten a 
Vezetıség éves beszámolóját nyílt szavazással fogadja el, törölte a valamint szót és külön 
bekezdésben hozza a közhasznúsági melléklet elfogadását, egyben javította jelentésrıl 
mellékletre a megjelölését.  

- A 6. oldal elsı bekezdés kiegészítette a korábbi szabályozást általános vonatkozásban, a 
Taggyőlés nyílt szavazással dönt és egyszerő szótöbbséggel, amennyiben az alapszabály 
a szótöbbség magasabb arányát nem jelöli meg. Speciális tekintetben pedig a 
Vezetıséget titkosan választja egyszerő szótöbbséggel.  

- A 6. oldal ötödik bekezdésében a taggyőlés szóban a t bető T-re módosul. 
- A 6. oldalon a Vezetıség cím alatti sorban az 5 számot törölte, helyébe a „titkárból” 

megnevezés és a 4 szám került.  
- Törölte a Vezetıség cím alatti második bekezdés, tekintettel arra, hogy az az 

összeférhetetlenségi szabályok alatt nyert elhelyezést pontosítva.  
- Az elızı törlés alatti bekezdésbıl mellızte a „helyettesét maga jelöli ki a vezetıségi 

tagok közül, akit” szövegrészt, helyette a titkár megnevezést iktatta be, ugyanitt 
módosította a „ lát” szót és helyette a ” látja” megjelölést alkalmazza A következı 
mondatban törölte az elnökhelyettes megjelölést és helyébe a titkár szót helyezi.  
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-  A 6. oldalon a Vezetıség cím alatti negyedik bekezdésbe került beiktatásra, hogy a 
Vezetıséget az elnök, vagy a Titkár hívja össze.  

- A 6. oldalon az ötödik bekezdésben a határozatképességre, a megismételt ülésre, 
valamint a határozathozatalra vonatkozó szabályok kerültek elhelyezésre.  

- A 6. oldalon a Taggyőlésre vonatkozó utolsó mondat a jegyzıkönyv tartalmát jelöli meg.  
- A 7. oldal elsı bekezdése kiegészítésre került a „titkár vagy” szöveggel. 
- A 7. oldalon az elnök feladatánál a jelentés szó helyett a melléklet került be. 
- A 7. oldalon Az elnökhelyettes feladata különösen címben törölte az elnökhelyettes 

kifejezést és helyette a titkárt iktatta be.  
- A 7. oldalon a Vezetıség feladatánál a nyolcadik alpontot kiegészítette a (részletfizetés 

és fizetési halasztás) szöveggel.  
- A 8. oldal elsı bekezdése kiegészül a közhasznúság megszerzése érdekében a „valamint 

az egyesület honlapján közzétenni” szövegrésszel.  
- A 8. oldal második bekezdés áthelyezésre kerül az újonnan beiktatott 5. Nyilvántartások 

vezetése második bekezdésébe.  
- A 8. oldalon az Ellenırzı Bizottság cím alatti harmadik bekezdés kiegészült az ellenırzı 

bizottság összehívásának eljárási rendjével, ötödik bekezdése a határozathozatal módját 
és a jegyzıkönyvvezetésre vonatkozó rendelkezéseket rögzíti, míg a 9. oldal elsı 
bekezdése a megismételt ülés szabályait tartalmazza. Törlésre került „Az EB a 
taggyőlésnek van alárendelve.” szöveg.  

- A 9. oldalon az EB feladat és hatásköre cím alatti bekezdés pontosításra került, 
valamint kiegészült a tájékoztatni kifejezéssel.  

- A 9. oldalon az EB feladat és hatásköre cím alatti negyedik bekezdésébıl törölte a 
felügyelet kifejezést és helyette az ellenırzés szót alkalmazta.  

- A 9. oldal utolsó két bekezdése, valamint a 10. oldal elsı bekezdése tartalmazza az EB 
tagja tisztségébıl való visszahívás szabályait.  

- A 10. oldalon beiktatásra került az „5. Nyilvántartások vezetése” cím, mely alatt 
tartalmazza annak szabályait, valamint a betekintés és adatkérés rendjét.  

- A 10. oldalon Az egyesület gazdálkodása cím számozása 2-rıl 6-ra változott. 
- Az egyesület gazdálkodására vonatkozó utolsó mondat törlésre került, helyette az alábbi 

szöveget iktatta be:” Gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a 
létesítı okiratban meghatározott alap cél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végezhet a közhasznú egyesület. Gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordítja.” 

- A 11. oldalon a Vegyes rendelkezések cím sorszáma 3-ról 7-re változott. 
- A 11. oldalon javította a közhasznúsági jelentést mellékletre, valamint pontosította a 

beszámoló és közhasznúsági melléklet honlapon történı közzétételét az Ectv. 30. § (4) 
bekezdése alapján.  

- A 11. oldalon kiegészítette az egyesület megszőnésének szabályait a Ptk. 64. § (1) és (2) 
bekezdés és az Ectv. 6. § rendelkezéseivel.  

  


