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A KORNÉLIUSZ HÁZA KÖZHASZNÚ MISSZIÓS EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

I. 

A közhasznú egyesület célja és tagsága 

 

I.1. A közhasznú egyesület adatai:  

1. Neve: Kornéliusz Háza Közhasznú Missziós Egyesület 

2. Székhelye: 1171 Budapest, Nápoly utca 96. 

3. Alapításának ideje: 1995. június 01.  

4. Elnöke: Dr. habil. Hecker-Réz Róbert Frigyes lakcíme: 1171 Budapest, Nápoly utca 96.                                                                           

 

I.2. A közhasznú egyesület célja: 

1. Az autokeirikus szemléletű, pasztorálpszichológiai specializációjú egészségnevelő program 
oktatásában és megvalósításában való közreműködés. 
2. Az autokeirikus szemléletű, pasztorálpszichológiai specializációjú egészségnevelői 
program, és az annak szerves részét képező ÉRHŐ-teszt akkreditálásában, egyéni és 
közösségi terápiás eljárásként, közösség, -és társadalomfejlesztő koncepcióként való 
képviselésében és működtetésében, valamint anyagi bázisának biztosításában való 
közreműködés.  
3. Az autokeirikus szemléletű spiritualitás gyakorlása, annak jogi, infrastrukturális és 
közösségi kereteinek biztosítása révén.  
4. A szórványmagyarság protestáns gyülekezetei diakóniai tevékenységének 
támogatása mind anyagi erőforrások biztosítása, mind a diakóniai népfőiskola 
keretében működő motiváló képzések révén. 
 

I.3. A közhasznú egyesület tevékenysége: 

1. A közhasznú egyesület részt vesz a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb 
életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni 
fellépésben az 1997.évi CLIV.tv.144.§ 1-2bekezdése alapján, mely szerint:  
Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén 
működő szakmai kamaráknak és más köztestületeknek, valamint szakmai érdek-képviseleti 
szerveknek, szakmai közhasznú egyesületeknek és más civil szervezeteknek az e törvényben 
foglaltakkal összhangban levő tevékenységét. 



3 
 

Az állam az (1) bekezdés szerinti szervekkel együttműködik abból a célból, hogy a lakosság 
egészségi állapotának javítása, illetőleg a jobb életminőség érdekében elősegítse az e 
törvényben meghatározott célok és alapelvek érvényesülését, valamint az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni eredményes fellépést. 
E közfeladat teljesítése érdekében a közhasznú egyesület a lelki egészség megőrzésére 
drogprevenciós programját általános és középiskolákban valósítja meg, szülőcsoportokat 
működtet, felnőtteknek és fiataloknak szóló, önismereti és személyiségfejlesztő 
csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít le. 
2. A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatásával, ezen belül lakossági fórumok, 
Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) találkozásainak szervezésével, lebonyolításával a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6.§ a)-b) szerinti 
közfeladatot teljesíti a közhasznú egyesület, név szerint támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű 
állampolgári részvételt, erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és 
hasznosítja saját erőforrásait.  
3. Felnőttképzési tevékenysége révén (meghatározott jogalanyok, saját képzési programja 
alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzés, amely célja szerint meghatározott 
képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai 
képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása) ellátja az állam felnőttképzésről 
szóló 2001. évi CI. tv. 3.§ (1a) és (2b) szerinti hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci 
képzésének és foglalkoztatásának feladatát.  
A közhasznú egyesület elsősorban a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában 
vesz részt, szorosan együttműködve a munkaügyi központtal. Általános iskolai 
végbizonyítvány megszerzését célzó képzéseket szervez és annak anyagi feltételeit pályázati 
keretből biztosítja; a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású klienskörének 
rendszeres tájékoztatást nyújt a munkaügyi központ által indított képzési lehetőségekről. 
A közhasznú egyesület ugyancsak a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásai keretében 
vállalt közfeladatai, illetve az alapszabálya I.2. pontjában rögzített céljai, különösen az I.2./2. 
pontja teljesítésének érdekében vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenységi köre 
a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerének (TEAOR) 
kategorizálási rendszere szerint a következő: 

• Hangfelvétel készítése, kiadása (5920); 
• Könyvkiadás (5811); 
• Egyéb kiadói tevékenység (5819); 
• Oktatást kiegészítő tevékenység (8560); 
• Iskolai előkészítő oktatás (8510); 
• Alapfokú oktatás (8520); 
• M.n.s. egyéb szociális ellátás (8899), úgymint: az egyének és családok részére otthonukban 

vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási és jóléti szolgáltatások, közösségi és 
szomszédsági tevékenység, a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, 
jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése és egyéb szociális ellátást 
segítő tevékenység; 

• Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (7220); 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.show_teaor_tart?teaor_kod=5920
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• M.n.s. egyéb oktatás (8559); 
• Előadó-művészet (9001); 
• Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (9002); 
• M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499); 
• Egyéb vendéglátás (5629); 
4. Hozzájárul a Szolnok-Újváros városrészben található játszóterek, parkok alakításához, 
tisztántartásához, ezzel a helyi önkormányzatról szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13.§5. szerinti 
közfeladatot teljesíti a közhasznú egyesület; a köztisztaság, a települési környezet 
tisztaságának biztosítását segíti elő. Megszervezi a lakosság bevonását a parkok takarításába, 
a virágültetésbe, hulladékszállításba, és lebonyolítja ezeket a tevékenységeket.   
5.  A gyermekek védelméről szóló 1997.évi XXXI.tv.1.§(1) alapján segítséget nyújt a szülői 
kötelességek teljesítéséhez a szülők részére szervezett szülőcsoportok vezetésével. A 
tv.17§(2) alapján Szolnok-Újváros városrészben élő gyermekek veszélyeztetettségét érzékelve 
rendszeresen jelzést nyújt a gyermekjóléti szolgálatnál, együttműködik a területen lévő 
általános iskola gyermekvédelmi felelősével és a védőnői szolgálattal. A heti rendszerességgel 
tartott gyermek és ifjúsági személyiségfejlesztő és közösségépítő csoportfoglalkozások 
vezetésével a hiányzó szülői gondoskodás pótlását igyekszik biztosítani. 
6. A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§12. szerinti közfeladatot teljesíti a 
közhasznú egyesület, név szerint részt vesz a helyi közfoglalkoztatásban. 
7. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi tv. 13.§(1) 15. szerinti 
közfeladatot lát el a közhasznú egyesület, név szerint szabadidős tevékenységként önvédelmi 
sportfoglalkozásokat, edzéseket vezet az ifjúság számára, mint a harag és a düh kezelési 
technikáinak egyfajta megismertetésére; általános és középiskolákban prevenciós jellegű 
bemutató foglalkozásokat tart ugyanebben a témában. 
8. Karitatív tevékenységével elősegíti a munkanélküli és/vagy tanulói jogviszonnyal 
rendelkező, hátrányos helyzetű lakosság szociális helyzetének egyéb módon történő javítását. 
  
l.4. A közhasznú egyesület célcsoportja: 

A közhasznú egyesület tagságán kívül a közhasznú egyesület törlendő szolgáltatásaiból a 
következők részesülhetnek: 

1.  Mindazok a fiatalok, akik értelmes, hasznos időtöltésre vágynak olyan közösségi tereken, 
melyek alkohol-, drog-, és füstmentesek.  
2.  Mindazok a fiatalok, akik saját személyiségfejlődésük problémáit, emberi kapcsolataik 
zavarát hozzáértő és elkötelezett munkatársaink segítségével kívánják rendezni. 
3. Mindazok az oktatási intézmények, melyek hozzáértő és elkötelezett munkatársaink 
segítségével kívánják tanulóifjúságuk körében a drogprevenciós tevékenységet elmélyíteni. 
4. Mindazok a hátrányos helyzetű csoportok és egyének, akik a közhasznú egyesület jogi 
kereteiben kívánják saját társadalmi esélyegyenlőségük lehetőségét megteremteni, illetve 
kihasználni. 
5. Mindazok a személyek, akik a közhasznú egyesület jogi lehetőségeit igénybe véve 
kívánnak programja megvalósításában és alakításában közreműködni. 
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6. Mindazok a segítő foglalkozású szakemberek, akik szakmai tudásukat az általunk 
szervezett továbbképzések, kurzusok és képzés segítségével kívánják megalapozni, illetve 
elmélyíteni. 
7. Mindazok a személyek, akik egyházi hovatartozásuktól, világnézeti meggyőződésüktől 
függetlenül saját spiritualitásuk gyakorlásában és fejlesztésében az autokeirikus látásmódot 
igénybe kívánják venni. 
8. Mindazok, akik igényt tartanak a közhasznú egyesület szolgáltatásaira. 
 
Tevékenységének célcsoportja semmilyen párt sem lehet, mivel t a közhasznú egyesület 
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 
I. 5. A közhasznú egyesület tagsága: 
A közhasznú egyesület tagja lehet, - állampolgárságra való tekintet nélkül - minden olyan 
magánszemély, aki elfogadja annak alapszabályát, és a közhasznú egyesület céljainak elérését 
tevékenyen elősegíti. A tagsági viszony létrejötte nem zárja ki azt, hogy a közhasznú 
egyesület tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú egyesület szolgáltatásaiból. 
 
I. 6. A tagsági viszony keletkezése: 
A közhasznú egyesületbe való belépés önkéntes. A közhasznú egyesület tagja az lehet, aki a 
közhasznú egyesület  autokeirikus szemléletmódjával azonosulni tud, annak célkitűzéseivel 
maradéktalanul egyetért, és azok megvalósításában is tevékenyen részt vesz. A tagfelvételről 
– a belépési kérelem alapján - két tag előzetes ajánlása alapján a közgyűlés az alapító okirat 
II.1./3. pontjában leírtak szerint zárt ülésen, titkos szavazással dönt. 
 
I. 7. A tagsági viszony megállapítása: 
A közhasznú egyesület aktuális tagsági listáját a közgyűlés hitelesíti.  
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
A tagsági jogviszony megszűnése 
A közhasznú egyesület tagjainak listájából törlésre kerül mindaz a személy, aki: 
1. egyesület szemléletmódjával, célkitűzéseivel időközben már nem ért egyet; ebben az 
esetben a tagsági jogviszony a közhasznú egyesület általi felmondással szűnik meg. A 
közhasznú egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel, írásban mondja fel. A 
felmondásról a közhasznú egyesület közgyűlése dönt. 
2. Időközben elhalálozik 
3. A tag kilépésével, mely a tag írásban benyújtott lemondásával, indoklás nélkül történhet. 
  
I.8. A közhasznú egyesületi tagok jogai  
1. Anyagi ellenszolgáltatás nélkül részt vehetnek a közhasznú egyesület által szervezett 
rendezvényeken; 
2. Anyagi ellenszolgáltatás nélkül igénybe vehetik a közhasznú egyesület munkatársainak 
segítségét; 
3. Részesülhetnek a közhasznú egyesület által nyújtott kedvezményekben; 
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4. Szavazati joggal részt vehetnek közhasznú egyesület közgyűlésén, illetve a közhasznú 
egyesület elnökségének megválasztásában;  
5. Jogosultak a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat 
és észrevételeket tenni. 
5. Tisztségre választhatók, megválasztásuk esetén tisztségükről írásban indoklás nélkül 
lemondhatnak; 
6. Javaslatot tehetnek az elnökség személyi összetételére, és  közhasznú egyesületet érintő 
bármely kérdésben. Kezdeményezhetik továbbá az elnökségi tagok, illetve az elnök 
felmentését, visszahívását, melyet legkésőbb a következő esedékes közgyűlésen döntés 
hozására a közgyűlés elé kell terjeszteni. 
 
1. 9. A közhasznú egyesületi tagok kötelezettségei: 
1. A közhasznú egyesületi alapszabályban rögzített autokeirikus szemléletmóddal, 
célkitűzésekkel azonosulnak; 
2. Tagsági díjuk befizetését nem hanyagolják el. (A tagsági díj mértékét évente a közgyűlés 
határozza meg, összege évente minimálisan 1000 Ft. ) 
 

II. rész 
  A közhasznú egyesület szervezeti felépítése 

 
II. 1. A közgyűlés összetétele és működése: 
1. A közhasznú egyesület legfőbb döntéshozó testülete a mindenkori tagok összességéből álló, 
évente legalább egyszer ülésező közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak. A közgyűlésen a  
tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult személy által 
meghívottak, és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 
vehetnek részt. A közgyűlést a mindenkori tagok legalább egyharmadának kérésére időközben 
is össze lehet hívni. Bírósági határozat esetén a közgyűlés összehívása kötelező. 
2. A közgyűlés döntései abban az esetben mérvadóak a közhasznú egyesületi tagságra nézve, 
ha a döntések meghozatalakor a közgyűlés határozatképes. A közgyűlés határozatképessége 
akkor biztosított, ha a mindenkori tagságnak több mint az 50%-a jelen van. A mindenkori 
tagság listáját a közgyűlés hitelesíti az alapszabály l.6/1.-pontjában megfogalmazott 
irányelvek alapján. 
3. A közgyűlés határozatait demokratikus úton, a mindenkori tagság szavazatai alapján hozza. 
A szavazás minden esetben nyílt, - kivéve a személyi kérdéseket. Utóbbiak közé tartozik az 
alapszabály I.4. pontjában megfogalmazott irányelvek érvényesítése, illetve a közhasznú 
egyesület vezetőségi tagjainak, és elnökének megválasztása. A személyi kérdések esetében a 
szavazás titkos. A közgyűlés minden kérdésben háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg 
döntéseit.  
A 2013.évi V. törvény 3. bekezdésének 19. § szerint: 
(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) Akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) Akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
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c) Aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) Akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) Aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy; 
f) Aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
4. A közgyűlést a közhasznú egyesület elnöke hívja össze. Az erről szóló írásbeli meghívót a 
közgyűlést megelőzően 15 nappal postázni kell, illetve emailen el kell juttatni a tagokhoz. A 
meghívó tartalmazza a napirendi pontokat is. A 2013.évi V. törvény Ptk 3. bekezdés 75.§ (1) 
szerint közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és a közhasznú 
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indoklásával. (2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést 
összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ennek elmaradása vagy elutasítása esetén a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában. 
5. Az elnökség abban az esetben is köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha: 
a.) A közhasznú egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b.) A közhasznú egyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat időben teljesíteni; 
c.) A közhasznú egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Az ily módon összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a közhasznú egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
 
II. 2. A közgyűlés hatásköre: 
A II.4/1-8. és II.5/1-8.pontjaiban szereplő irányelvek figyelembe vételével két közgyűlés 
között annak hatáskörét az elnökség gyakorolja. Nem ruházhatóak azonban át, vagyis a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörét képezik a következő tárgykörök: 
1.  Az alapszabály megállapítása és módosítása; 
2.  A közhasznú egyesület más társadalmi szervezetekkel kialakított viszonyának, - beleértve 
a társulás, és egyesülés mindennemű formáját - szabályozása; 
3.  A közhasznú egyesület megalakulásának és megszűnésének eldöntése; 
4.  A közhasznú egyesület elnökségénekének megválasztása, felmentése, visszahívása, 
lemondásának elfogadása. Az elnökség felmentésére és visszahívására akkor kerülhet sor, ha 
az elnökség a közhasznú egyesület célkitűzéseivel össze nem egyeztethető véleményt 
képvisel, illetve ennek megfelelő cselekedeteket foganatosít. Mindez nem jelenti a szabad 
vélemény-nyilvánítás demokratikus jogának csorbítását, hanem kizárólag a testületileg 
meghozott döntések utólagos lejáratására (diszkreditálására) történő tevékenységekre 
vonatkoznak. 
5.  A közhasznú egyesület éves költségvetési irányelveinek meghatározása, a pénzügyi mérleg 
elfogadása; 
6.  A közhasznú egyesület éves beszámolójának jóváhagyása; 
7.  Az éves tagsági díj meghatározása; 
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8.   A közhasznú egyesület vagyonát jelentős mértékben érintő döntések, - kiemelten az 
ingatlanvásárlás, a hitelfelvétel, illetve a gazdasági társaságban való részvétel; 
9.  Az aktuális taglista hitelesítése az 1.7/1-4. II.4/8. és II.5/9.pontjaiban szereplő irányelvek 
értelmében. 
10.  Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a közhasznú egyesület saját tagjával, 
elnökségi tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt. 
 
II. 3. Az elnökség összetétele és működése: 
1. Az elnökség az elnökből, az elnökhelyettesből és a közhasznú egyesületi titkárból, 
valamint négy elnökségi tagból áll. Az elnököt és az elnökség tagjait az alapszabály l.8/6. 
pontjában és a II.1/3. pontjában leírtakra figyelemmel a közgyűlés négy évre közvetlenül 
választja meg. 
2. Az elnökség az I.2 és I.3. pontjaiban szereplő irányelvek és feladatainak végrehajtása 
érdekében szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökség akkor 
határozatképes, ha az elnökség legalább 50%-a, +1fő, így minimálisan 2 fő jelen van. A 
napirendi pontok közlésére és az elnökségi ülés összehívására is írásban kerülhet sor. Az 
elnökség határozatait demokratikus úton, a mindenkori elnökségi tagok szavazatai alapján, 
minden esetben 2/3-os szótöbbséggel hozza meg.  Az elnökségi ülés összehívását az elnök 
kezdeményezi, napirendi pontjait is ő határozza meg. Az elnökségi ülés dátumáról, és a 
tárgyalandó napirendi pontokról írásban tájékoztatja az elnökség tagjait.  
3. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: "Civil tv.") 38.§ (1) bekezdésének 
megfelelően az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1.§ pontja 
szerinti közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 4. A Civil tv. 39.§ (1) bekezdésének megfelelően a szervezet megszűnését követő 
három évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan 
szervezetnél töltött be, - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel 
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és 
vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető 
tisztségviselő, - illetve az ennek jelölt személy - köteles valamennyi érintett  szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 
4.  A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 
1.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
2.) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
3.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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4.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
5.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, 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. 
6.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
II. 4. Az elnökség hatásköre: 
A II.5 pontjában szereplő irányelvek értelmében két elnökségi ülés között annak hatáskörét az 
elnök gyakorolja. Nem ruházhatóak azonban át, vagyis az elnökség kizárólagos hatáskörét 
képezik a következő, - a közgyűlés hatékony munkáját előkészítő -, tárgykörök: 
1. Az alapszabály-módosítás; 
2.  A közhasznú egyesület más társadalmi szervezetekkel kialakított viszonyának, - beleértve 
a társulás, és egyesülés mindennemű formáját -, szabályozására tett közgyűlési javaslatok 
előkészítése; 
3. A közhasznú egyesület megalakulásának és megszűnésének kinyilvánítására tett közgyűlési 
javaslat; 
4. A következő évi költségvetési irányelvek előkészítése; 
5. A közhasznú egyesület éves beszámolójának, és közhasznúsági jelentésének előkészítése; 
6. Az éves tagsági díj meghatározásának előkészítése; 
7.  A közhasznú egyesület vagyonát jelentős mértékben érintő döntések, - kiemelten az 
ingatlanvásárlás, a hitelfelvétel, illetve a gazdasági társaságban való részvétel -, előkészítése; 
8. Az aktuális taglista véglegesítése az I.7. II.2.9. és II.5.9. pontjaiban szereplő irányelvek 
értelmében. 
 
II. 5. Az elnök hatásköre: 
A közhasznú egyesületet az elnök képviseli. Az elnök képviseleti joga a II.2. és II.4. 
pontjaiban szereplő irányelvek értelmében a következő hatáskörök gyakorlására terjed ki: 
1. Az alapszabály által megfogalmazott közhasznú egyesület szemléletmódjának értelmezése, 
és képviselése; 
2. A közhasznú egyesület képviselése a más társadalmi szervezetekkel kialakított kapcsolat, 
illetve együttműködés bármely formájában; 
3. A közhasznú egyesület ülésein és rendezvényein való elnöklés; 
4. közhasznú egyesületi vezetőség személyi összetételének megváltoztatására irányuló 
javaslat előterjesztése; 
5. A közhasznú egyesület pénzeszközeinek az I.2 és I.3. pontjaiban szereplő irányelvek 
értelmében történő hasznosítása, az utalványozási és munkáltatói jog gyakorlása; 
6. A közhasznú egyesület tevékenységének ismertetése a média, a civil szféra, és szponzori 
körök fórumain; 
7.  A közhasznú egyesület tagjai és támogatói részéről érkezett, név szerinti befizetésekről 
készült nyilvántartás vezetésének ellenőrzése; 
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8.  A közhasznú egyesület vagyontárgyainak anyagi ellenszolgáltatás nélküli, az I.2 és I.3. 
pontjaiban szereplő irányelvek értelmében történő használata; 
9. Az aktuális taglista összeállítása az I.7. II.2.9. és II.4.8. pontjaiban szereplő irányelvek 
értelmében. 
 
II. 6. A közhasznú egyesületi tevékenység dokumentációja: 
1. A közgyűlésről, valamint a vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés, valamint a vezetőségi ülés időpontját, az ott 
hozott határozatok tartalmát és hatályát, illetve a határozathozatal kapcsán lefolytatott 
szavazás számarányát. 
2.  A közhasznú egyesületnek a Civil tv. 37.§ (3) a.) alapján rendelkeznie kell olyan 
nyilvántartás vezetéséről, amelyből a közgyűlés, valamint a vezetőség döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók, és ellenzők számaránya megállapítható.   
3. A közhasznú egyesületnek a Civil tv. 37.§ (3) b.) alapján rendelkeznie kell a közgyűlés, 
valamint a vezetőség döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról. A közhasznú egyesület ennek a kötelezettségének a következőképpen tesz eleget: 
írásban értesíti határozatairól mindazokat, akiket azok hatálya érint. Ugyanennek a törvényi 
előírásnak felel meg akkor, amikor honlapján határozatainak közérdeklődésre számot tartó 
részét közzé teszi. 
4. A közhasznú egyesület működése során keletkezett minden dokumentum nyilvános, 
melyekbe a közhasznú egyesület elnökének engedélyével bárki betekintést nyerhet. A 
közhasznú egyesület éves beszámolóját a minél szélesebb nyilvánosság biztosítása érdekében 
sajtótájékoztatón ismerteti. 
 

 
III. rész 

A közhasznú egyesület gazdálkodása 
 
III. 1. A közhasznú egyesület bevételei: 
A közhasznú egyesület – az alapszabálya l.2. és I.3. pontjaiban szereplő irányelvek 
értelmében – saját tevékenységének folytatása érdekében a következő forrásokból juthat a 
tevékenységét finanszírozó bevételekhez: 
1.)  Magánszemélyek támogatásaiból, állami-, társadalmi-, valamint gazdálkodó által alapított 
és kezelt pályázati pénzalapokból; 
2.)  Az alapító okirat l.2. és l.3. pontjaiban szereplő célkitűzések megjelenítéseként és 
népszerűsítéseként működő, megszervezett és meghirdetett saját rendezvényeinek adómentes 
részvételi díjából; 
3.)  Az alapító okirat l.2. és l.3. pontjaiban szereplő célkitűzésekhez kapcsolódó szolgáltatások 
díjából; 
4..)  Költségvetési támogatásból; 
5..)  A saját vagyonának értékesítéséből. 
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III.2. A közhasznú egyesület kiadásai: 
A közhasznú egyesület, - az I.2. I.3. és II.5. pontjaiban szereplő irányelvek értelmében -, saját 
tevékenységének folytatása érdekében a következő jogcímeken eszközölhet kifizetéseket: 
1. Az oktatási és továbbképzési tevékenységének fedezésére, beleértve az oktatók (útiköltség, 
szállás-. és étkezési költség, valamint, az előadói tiszteletdíj és/vagy tolmács költsége), az 
oktatási helységek (terembérlet és/vagy rezsiköltség, oktatási segédeszközök bérlése és/vagy 
vásárlása), valamint az előkészítés és lebonyolítás (irodabérlet, és/vagy iroda-, posta, és 
telefonköltség, reklám- és marketingtevékenység) költségei vonatkozásában; 
2. A foglalkozásainak működéséhez szükséges infrastrukturális jellegű beruházások, valamint 
a foglalkozásvezetők megbízási díjának vonatkozásában; 
3. Az általános iskolákban, és a középiskolákban folytatott drogprevenciós 
csoportfoglalkozások oktatói megbízási díjának vonatkozásában; 
4. Az irodavezető(k) és könyvelő, valamint a munkatársak bérének, megbízási díjának 
vonatkozásában; 
5. Az autokeirikus szemléletű spiritualitás gyakorlása és elmélyítése kapcsán szükséges jogi, 
szervezeti és infrastrukturális keretek biztosítása vonatkozásában;    
6. Az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás keretében  kidolgozott és 
működtetett társadalomfejlesztési programok kialakításában, és végrehajtásában való 
közreműködés során felmerülő költségek vonatkozásában; 
 
III.3. A közhasznú egyesület nyeresége: 
A közhasznú egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.  A közhasznú egyesület 
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel a 
közhasznú egyesületi tagok, vagy külső személyek között. A tevékenysége során képződött 
pénzügyi többletet kizárólag az alapszabályban foglalt tevékenység finanszírozására 
fordíthatja. 
 
III.4. közhasznú egyesület vesztesége: 
A közhasznú egyesület tartozásaiért csupán saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat 
kötelesek a közhasznú egyesületnek megfizetni, a közhasznú egyesület tartozásaiért a tagok 
saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
III.5. A közhasznú egyesület utalványozási rendje 
A közhasznú egyesület bankszámlája fölött a mindenkori elnök egy személyben, illetve a 
közhasznú egyesületnek a közgyűlés által  meghatározott két tagja együttesen rendelkezik. A 
közhasznú egyesület elnöke, Dr.habil. Hecker-Réz Róbert Frigyes egyedüli utalványozóként, 
a két elnökségi tag, Hecker-Réz Ibolya és György Éva pedig társaláíróként jogosultak a 
közhasznú egyesület bankszámlája fölött rendelkezni.   
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lV. rész. 
A közhasznú egyesület megszűnése 

 
lV. 1. A közhasznú egyesület megszűnésének törvényessége: 
Az egyesület megszűnése akkor törvényes, ha: 
1. a közhasznú egyesület feloszlását, - a II.2/3. és II.4/3. pontjaiban szereplő irányelvek 
értelmében -, a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel mondja ki; 
2. a közhasznú egyesület, - a II.2/2 és II.4/2. pontjaiban szereplő irányelvek értelmében -, a 
közgyűlés kétharmados szótöbbsége alapján más társadalmi szervvel egyesül; 
3. Az arra jogosult állami felügyeleti szerv (Ügyészség) keresete alapján a Civil tv. 9/K § (1) 
a.) foglaltaknak megfelelően azt bíróság megszünteti, illetve megszűnését megállapítja. 
 
lV. 2. A megszűnt közhasznú egyesület vagyonhasznosítása: 
1. A közhasznú egyesület megszűnése esetén, - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a 
közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a közgyűlés által kijelölt 
felszámolók feladata. 
2. Ha a közhasznú egyesület feloszlatással szűnik meg, és vagyona hovafordításáról nem 
történik rendelkezés, akkor fennmaradt pénzbeli vagyona, a létesítő okirat eltérő rendelkezése 
hiányában a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti 
Együttműködési Alapot illeti meg, amelyet a 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján kijelölt 
szerv kezel. A vagyon felhasználására vonatkozó adatokat a Civil Információs Portálon 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
 

V. rész 
Vegyes rendelkezések 

 
 
V. 1. A közhasznú egyesület státusza: 
A közhasznú egyesület jogi személy, melyet az elnök képvisel. A közhasznú  egyesület a 
Szolnoki Törvényszék nyilvántartásba vételével jött létre, illetve alakult át. 

 
V. 2. A közhasznú egyesület létrehozója: 
Jelen alapszabályt, - mely az 1995. május 26-án,1999. június 15-én, 2004. november 29-én, 
2008. szeptember 03-án és december 04-én, 2010.12.15-én, a 2011.03.16.-án, a 2012. február 
09-én, a 2014. május 05-én, a 2015. június 29-én, a 2016. november 26-án, a 2017. április 22-
én, és a 2018.február 17-én, a Kornéliusz Háza Közhasznú Missziós Egyesület közgyűlései 
által jóváhagyott alapszabály módosított változata – a 2022. július 10-én megtartott közgyűlés 
hagyta jóvá. A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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V. 3.  A közhasznú egyesület alapszabályának hitelesítői: 
Jelen, vagyis a 2022. július 10.-én elfogadott, módosításokat is tartalmazó alapszabály 
szövegét a közhasznú egyesület két tagja, - akik a közgyűlésen is részt vettek - a közgyűlés 
egyetértő végszavazása után aláírásával hitelesítette. A két tanú:  
 
 
                         György Éva                                          Hecker-Réz Ibolya  
            hitelesítő  tag                        hitelesítő tag 
 
 
V.4. Az közhasznú egyesület közgyűlésének levezetője: 
 
 
                                                                                          Dr. habil. Hecker-Réz Róbert Frigyes 
                                                                                               a közhasznú egyesület elnöke 

 

Készítettem és ellenjegyeztem:  

 

Szolnokon, 2022. július 10. napján                                    Dr. Fügedi-Majzik Edith ügyvéd 


