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Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
Alapszabály 

 
III. 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: 7635 Pécs, Középdeindol 66. 
 
Az  egyesület bélyegzıje:  
 
A köralakú bélyegzı szélfelirata: „Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület”. Ezen 
belül egy körben helyezkedik el a Pécsi Székesegyház D-i oldalnézete, középütt 
csónak árbóccal, 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 
 árbóccal és fehér vitorlákkal. A kör felsı régiójában „N O E” betőjelek, míg az alsó         
 régióban „PÉCS” fekete színő betüjelek 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.  

 
A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja értelmében 
vezetı tisztségviselı a társadalmi szervezet (egyesület) ügyintézı és képviseleti 
szerve, valamint a felügyelı szervének (Ellenırzı Bizottság) elnöke és tagja. 
 

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, a közhasznú szervezetekrıl szóló 
1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának alábbi alpontjai szerint megjelölt 
területeken: 
 
1. egészségmegırzés, 
2. szociális tevékenység , családsegítés,  
4. képességfejlesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
 6. kulturális örökség megóvása, 
 8. természetvédelem, 
 9. környezetvédelem, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegytése, 
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, 
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 egyesület 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 tagokból áll. A pártoló tag természetes és jogi személy 
lehet. 
 
Az egyesület rendes tagja lehet minden pécsi és Pécs környéki természetes személy, 
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. Az egyesületi tagság szempontjából az 
örökbefogadott gyermek a vérszerinti gyermekkel azonos elbírálás alá esik. 
 
Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület 
célkitőzéseinek megvalósulását munkájával, illetve anyagi eszközeivel támogatja és 
vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését. 
 
Az egyesületbe való felvétel írásbeli nyilatkozat útján történik. 
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Tagok jogai: 
 
Rendes tagságból folyó jogosultságok: 
 
A tag a tagságból eredı jogait akkor gyakorolhatja, ha tagdíját befizette. 
 
Az egyesületi tag jogosult az egyesület munkájában aktívan tevékenykedni, ezért 
ellenszolgáltatásra igényt nem tarthat. 
 
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 megilletı jogok:  
 

 A természetes személy pártoló tag tanácskozási joggal vehet részt az egyesület 
taggyőlésein, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. 
A pártoló tag - családjával együtt - jogosult igénybe venni az Alapszabály szerint az 
egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.  
Pártoló tag az egyesület vezetıségének nem lehet tagja. 
 
Jogi személy pártoló tag jogait a vele kötött megállapodás tartalmazza. 

 
 

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, továbbá az Alapszabály és a határozatok 
rendelkezéseit betartani. 
 
 

          A jogi személy pártoló tag a vele kötött megállapodásban vállalt kötelezettségeit  
teljesíti. 

 
 A tagság megszőnésének módjai: 

 
a) Kilépés 
b) Kizárás 
c) Törlés 
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          ad a) Kilépéssel szőnik meg a tagság, annak írásbeli bejelentésével. 
          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 elsajátatotta, vagy 
                               jogellenesen gazdasági elınyöket szerzett magának, vagy másnak. 
 
 
 
                    A vizsgálat alá vont tagnak lehetıséget kell biztosítani, hogy az ellene  
                    felhozottakkal szemben 15 napon belül védekezését elıterjeszthesse. 
      
                    A kizárási eljárást a vezetıség folytatja le 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 közlésétıl 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. 

 
                    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, elengedést, halasztást vagy részletfizetési kedvezményt 
                    pedig nem kért. 
 

4.   Az egyesület szervezete 
 
-  Taggyőlés 
-  Vezetıség 
-  Ellenırzı Bizottság 
 
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 vezetıség tagja, 
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- az egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél 
megjelölésével, 

- rendkívüli esetben az EB elnöke. 
 
A levezetı elnök és a két jegyzıkönyv hitelesítı személyére az egyesület elnöke tesz 
javaslatot, akiket a taggyőlés nyílt szavazással választ meg. A jegyzıkönyv vezetésre a tagot 
felkéri az elnök. A jegyzıkönyvet az elnök, a levezetı elnök, a jegyzıkönyv vezetı és a két 
hitelesítı írja alá.  
 
A taggyőlés határozatai az irodai hirdetıtáblán (Pécs, Nag L. kir. útja 9.) 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, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása a 

tárgyévet követı év március 31. napjáig,  
- az éves költségvetés elfogadása,  
- az egyesület más egyesülettel való fúziójáról döntés, feloszlás kimondása, 
- tagdíj megállapítása, 

 
A tagyőlésen minden tag jogosult résztvenni, azonban szavazati joggal csak a rendes 
tag rendelkezik, a pártoló tagok vélemény-nyilvánításukkal segítik a taggyőlés 
munkáját. 
 
A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint a fele részt vesz. 
A taggyőlés határozatait a jelenlévı szavazásra jogosultak egyszerő szótöbbségével 
hozza. 
 
A taggyőlés döntéseit alakszerő határozattal hozza meg 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. 



 6

 
Vezetıség 
 
Az egyesület vezetısége 6 tagú, elnökbıl, titkárból és 4 vezetıségi tagból áll. 
A tisztségvislıket a taggyőlés 5 évre választja titkos szavazással. 

 
Az egyesület vezetésében csak büntetlen elıélető, magyar állampolgárok vehetnek 
részt, akik a közügyektıl nincsenek eltiltva, képviseleti jogosultságuk nincs 
korlátozva, vagy kizárva.  
 
Az elnök képviseli az egyesületet a hatóságok és más szervek elıtt. Az elnök ezt a 
jogát esetenként írásban átruházhatja. 
 

  A vezetıség szükség szerint, de legalább évente tart ülést. 
 
A vezetıség ülései nyilvánosak. 
 
A vezetıség szükség szerint, de legalább évente tart ülést.  
 
Az ülésekre szóló meghívót a napirend feltüntetésével legalább 8 nappal az ülés elıtt 
írásban kell közölni. 
 
A vezetıség határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Minden tagot egy 
szavazat illet. Az elnök szavaz utoljára. 
 
A kizárási eljárásban, és a támogatási ügyek tárgyalásakor bármely vezetıségi tag 
javaslatára az elnök zárt ülést rendel el a vezetıség 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 jelentés elkészítése, 
 

 
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, 
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- döntés a tagdíj kedvezmények ügyében, 
- támogatási kérelmek elbírálása, 
- 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 meg és írásba foglalja.  
 
A határozatokat nyilvántartásba kell venni. 
 
A döntésekrıl az érintett személyeket a döntéshozataltól számított 8 napon belül 
írásban, a tagságot az egyesület irodájának (Pécs, Nagy L. kir. útja 9. szám) 
hirdetıtábláján való kifüggesztéssel kell a lehetı legrövidebb idın belül értesíteni. 
 
Az egyesület mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba a vezetıség tagjának 
jelenlétében – az elnök elızetes engedélyével - betekinthet a tag személyes 
érdekeltsége valószínősítésével, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. 
 
 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
A vezetıség tagja nem vehet részt a határozathozatalban, ha a vezetıségi tag, vagy 
annak a Ptk. 685. § b) pont szerinti hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelısség alól mentesül, vagy bármely más elınyben részesül, illetve a 
megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt.  
Nem minısül elınynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti 
juttatás. 

 
A vezetıség tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik. 
 
A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be – annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, 
amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.  
 
 
Ellenırzı Bizottság (EB) 
 
Az Egyesület elnöke javaslatot tesz 3 tagú jelölı bizottság tagjaira. A taggyőlés nyilt 
szavazással határoz a jelölı bizottságról. 
 
A jelölı bizottság 5 személyt jelöl, akiket a levezetı elnök egyenként bocsát 
szavazásra a taggyőlésen. 
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A taggyőlés nyílt szavazással 3 tagú Ellenırzı Bizottságot és 2 póttagot választ, 
megbízatásuk 5 évre szól.  
Az elnököt saját soraiból választja a Bizottság. 
A póttagok az EB munkájában részt vesznek, szavazati joguk azonban csak a rendes 
tag akadályoztatása esetén, megválasztásuk sorrendjében - helyettesítés címén - van.  
 
Az EB ügyrendjét maga állapítja meg. 
Az EB szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik, összehívásáról az elnök 
gondoskodik. 

 
Az EB akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Az akadályoztatott 
tagot a póttag helyettesíti. 
 
Az EB a taggyőlésnek van alárendelve, trevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi.  
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Nem lehet az EB elnöke vagy tagja, aki  

- a vezetıség elnöke vagy tagja, 
- az egyesülettel megbizatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
- az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél 
szerinti jutatás, 

- az elızıekben meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be – annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, 
amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.  

 
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, munlasztást 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 a 
taggyőlés, illetve a vezetıség összehívását kezdeményezni. 
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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 
öszehívásra. 
 
Amennyiben az intézkedésre jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg az EB elnöke köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet 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. 
 

5. 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. 
 
Az egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet folytathat közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azonban ezen tevékenysége a közhasznú célt nem 
veszélyeztetheti. 
 

6. Vegyes rendelkezések 
 
A közhasznúsági jelentést az egyesület honlapján kell közzétenni a tárgyévet követı június hó 
30. napjáig.  
 
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. 
 
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 határozalan ideig tartó mőködését. 
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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. 
 
Fenti módosításokat, melyeket tartalmaz a jelen egységes szerkezetbe foglalt egyesületi 
alapszabály, az egyesület 2006. május 31. napján megtartott taggyőlésén egyhangúlag 
elfogadta és jóváhagyta. 
 
Pécs, 2006. május 31. 
 

               ………………………………………. 
            dr. Varga Éva 
                  egyesületi elnök 
 


