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ECCLESIA SZÖVETKEZET

egységes szerk ezetbe foglalt

ALAPSZABÁrye



L fetezet

Árr'q.úNos szlgÁryoK

1. §.

f 1 f A szöv etkezet nev e:,,ECCLE SIA SZÖVETI<EZET"

f 2f A szővetkezet szé|<heIye:1052 Budapest, I{ossuth Lajos wtca 4.

f 3 / A szővetkezet tárgya: fogyasztásí és beszetzési szövetkezet

f 4/A szövetkezet céIia: hogy a lelkészkedő és tanltő papságot, a nyugdíias papokat,

egyházközségeket, plébántákat és egyéb egyházi intézményeket

Úatásuk gyakorlásához, illetve működésükhöz szükséges

kegyszerekkel és segédeszközökkel, egyházt ruhákkal, lltutgikus,

vallási tárgyu,, valamint humanista széprrodalmr könyvekkel,

rmakönlwekkel, nyomtatványokkal ellássa, továbbá, hogy a

lakosságnak hitéleti cikkek, valamint egyházművészen tárgyak,

alándéktárgyak és régiségek fuánt jelentkező igényét kielégítse,

/5/ 
^ 

szövetkezet tevékenységi körei a TEÁOR 2008 besorolása szerlnt:

5811'08 l(önyvkiadás

47 7 9' 08 Használtcikk bolti kisketeskedelme

4778'08 Egyéb m.n.s. űj átu krsketeskedelme

1 41, 3' 0 B F e\s ő ruházat gy ártás a (kivéve : munkaruházat)

2. §.

/1/ 
^ 

szövetkezetet az igazgatőság elnöke, valamint az igazgatőság tagai önál7Őan képvisellk

hatmadik személyekkel szemben, továbbá bfuóságok és más hatóságok elótt,

/2/ Az ígazgatőság által erte felhataknazott munkaváIlaIők cégegyzésének éwényességéhez két

képviseleti ioggai rendelkező személy együttes alátása szükséges,

J.\.

/1/ A szövetkezet sem területi, sem szakmai szövetségnek nem tagja.

*/2/ A syöuetkerytfelett a tönlén16lgifetiigeletet aFőuároiTöruénjlslék, nint cégbíniságglakomfa.

4.§.

A szövetkezet legkisebb tag\étszáma 30 fő.
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II. feiezet+

A tagság

5.§.

A szövetkezettaga

/1 l Egyházi tisztséget betöltő, lelkészkedő , tanitő vagy nyugűjas katolikus pap és

/2/ katollkus egyházílntézmény, mint jog személy lehet.

6.§.

*/t / A s7öueíke79íbe salát keryiteg aláírt betépéi nlilatkoyattal leíieí belrPni. A7iga7gatósághovberyllitanű
bel,lpési nlilatkoryatnak tat7almalnia kelt a betepő neuét, egybá{ beos{ását, lakhellét és a uá/lalt uagtoni

hal4ijáalás öss4eget: A tagfeluételt' kérelemben a tagságra jelentkelő srynéljlnek ryliktkolnia.kell a

s vö ui t ke ry t a taP s aa U a g a b a n fogl a h a k e lfoga d á s á ní t.

l2/ A tagfelvétel tárgyában az igazgatőság dönt. Ha az ígazgatősága kételmet elfogadja, a belépőt
a nyivántartásba bevezeti, ertől a tagot tásban értesíti. Ha az igazgatőság a kérelmet elutasítja,

a kéreknező a közgyiléshez fellebbezhet.

*/3/ A tagság aryal a n@pal kerydődik, arnellen a jeleníkelőt a slöuetke79t iga7gatósága a tagok sorába

1ogerőrei 1ineie. e agíagl flrarn köuetőei a tag a uállalt uagtoni ho74!'áralás össrygíí a sliiuetke77l

úsgérv ti7enöí (t 5) nEon betül kiiteles befryni. Arnennliben a tag a tagfehételi kérelemben uállalt uagoni

bopgliáratását al előm időpontig nen syolgáltatja, a7 iga7gatóság harminmaPos hatáidő tűléséuel és a
jagköuetke4nárEek feltüntetéséuel fekryólí!'a a tagoí a telesltésre. A bannincnapos batáridő erednénltelen

elteltéuel a uagtoni ho74járwlását nem te!'esítő íag tagsági joguis7oryta a baíáidő leláratát köaető n@Pal
,,megt$nik. A tagsáyi jwis ory aegsvtnését a7 iga7gatóságnak a uolt tagal köpilnie kell. A uagtani

boryi!'át,utás te!'uítésének elnulas7!ásáual a s7öuetkerytnek okolott ká7é7,t a uolt tag a sryrlődéssrygessel

o ko 1o ft káro ké rt u a l ő fe k l ő s s ég s 7a b á ll a i s 7,e i n í fe k l,

/ 4 / 
^ 

tagfelvéte)_tő|, a tagság megszüntet ésétő| az igazgatőság a kőzg5űIésnek beszámolni köteles.

*7.§.

/ t / A tag köales kgalább í0.000,- Ft, a7alti7eryrfoint étékű uagtoni ho74!'árulást spolgáüani. Egy tny

ennek íöbbsyörösét is srylgáltatbatja, a aagloni ho3ry!áraksnak alonban os{ható kell lennie tíryryrrel és

nem bakdbatja riley a s{aetkeryti íagok uagtoni ho34$áralásnak telias össryegenek ti7enöt s4lrylékát
(1,59/p). Mind.en tag csdk egy,rry11t7axlnl renfulke{k,f)geílenül a uagloni hovry!árulás nértékétőt.

/2/ A uagoni'ho7ryliárulásról a s7öueíkeyet náure s{ló igo<,rlrirt, ,,Rés7/egyet" állít ki, amellben íel kell
tiintetni:

a) a slöuetkelet neuét, slékhe!ét,
b) a tag neaét, lakcimét (sryékhe!ét),

,) a tos áhal aálkh és te[uített uagtoni ho14!'árulás össleget (a Rls7iegek s7ánát és éXékét),

.il a kéqieg,kiállításának időpontját és a kiállításrajogosult sryné! aláírását.

/ 3 / A slöaükeryí aes3leségenek rcnde7ése érdekében a íagokat uagloni ho64!'árulásuk aránlában Pűbef7,ctésre
körek1lleli. ?ótbefrytás el1endelésén éuente lg{eljebb ,g (l)' allulo.nmal kerülhX mr, mítéka

alkalraaakétí ilen. baladhatla'tley.a aaglotti bo?Oárulás liryinc,sqQrylékát (30%). A uet{eség

pótlásábq nen slükséges pőtbefirytésekeí a tagok risryére uissry kell fi7,etni; a uiss7afryetésre csak a
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uagloni,'};o73{átahs te./u befrytése után keriilbet sor. Ha a tag a Pótbefi7,etési küele7,eítseget a ka7gyűlés

áltat neglelöh időPontig nen íeljesíti, akkor a tagságijoguislonla negslűnik.

8.§.

A tag a szövetkezet tattozásaiért a vagyotúhozzáláruLásának etejéig felelős.

9.§.

*/ t / A slöuetke79t a tagokni! nliluántartást ueq,et, anell íartalmarya a lag neuét, jogi srynéll neuét és takcínét

(s{khe!é), a tag által te|uített uagtoni bogájárulás össrygt, aalamint a tagság keletkelésének és

n eg,sryii n é sé n e k i űp o n | át.

/2/ A szövetkezet nyivántartást vezet a tagságviszonnyal nem tendelkező ,,áta|alátott befektetői
részjeggyel" tendelkező n_rlajdonosoktól is, valamint azok adatalban töítént váItozásokről.

10.§.

A tag alapvető joga, hogy
a) tészt vegyen a szövetkezet tevékenységében és személyes köztemúködésének, vagyoru

hozzálfu,ilásának és egyéb étdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdákodás
eredményéből,

b) igénybe vegye a szővetkezet áItz'I a tagok részére rendszeresített juttatásokat (vásárlási

visszatérítés, osztalék) és éIvezze a szövetkezet egyéb előnyeit,
x) tanticskolási és s7aualati joggal És{ uegn a kö7gűlésen (nem gtakorolhafa s7aua7aíi jogit al a

tag aki a7alEsrybállban előít, esedékes uagoni ho7p!'árutását nem tellesítette),

d) tisztséget viseljen a szövetkezetben (a jogi személy tag képviselőjét ez a jog nem illeti
meg),

e) a tisztségviselőktől és a vezetőktől felvilágosítást kérjen a szövetkezetet érintő bármely
kétdéstől,

xJ) ugságijogit kölokiraítal uagy tellu bi7orylító erejű naginokirattal történő igarylással képuiselő ú|án
is gakomfa. Nen lebet kéPuiselő aliga7gatóság és afelügtelőbiryoítság elnöke uagt íagja, touábbá a
köryuuilsgítő. Egl kepuisető áhal képuiselbelő íagok s4lna a3onban nen baladbalja rileg a

s 7ö ue tke 7e ti tago k tíy s 4iry lé ká t ( l 0%)

1 1,§.

/ 1 / 
^ 

tag a|apvető kötelessége, hogy
a) teljesítse a vagyonl hozzájárulást és vállalásának megfelelően részt vegyen 

^
sz övetkez etnek é s önkormány zaú sz ew einek a tevékenys égéb en,

b) a szövetkezet gazdasági etedményének növelése étdekében tátgybanl, (profilba tartoző)
íogyasztási szükségleteinek kielégítéséhez vegye igénybe a szövetkezet árul<tnáIatát és

szolgáltatásait és a szövetkezet vagyonát gondosan kezelie és védje,
c) az alapszabály rendelkezéseit betattsa és magát a szövetkezethatározatainak alávesse,

d) ne folytasson tevékenységet, amely z szővetkezet vagy a tagok bármely lényeges jogát

sérti.

*/ 2/ A tagság negsplnik, ha

a) a tag a s7öaetke7gtből ki/áP;

b) n tns a uagloni bo7fuáraksát uagl pótbef79tési köteleryttségét - al alaPspabáfiban, ilktue kö7gyűlési

batárolatban negflatároloft iűpontig - nem teljesítette;
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20.§.

*/// A köryyűlésrőljegqőkörywt ketlfeluenni Allga7gaíőság köteles gondoskodni amíl, hogy a kö7gyűtémől

jegl7őkt;nju kés<ii\öfl. A jegylőköírya tarlalna7ya a kö4gűtés bellét és idelét, a jeknléuőket, 
!uá!bá. a

íagt/téseln telE'bttfontosabb iseméryleket, ryryilatkorynk;aí és,a baaínlatokat, ualamint a7alokra leadntt

slaaa7atok és ellenslaualatok,s4imát, a slaaa4ittól tartőykodókit Dagl a<abhan res7! nem ueuőket.

/2/ A jegyzőkőnyv meliékletét képezik a ielenlétr ív, valamrnt az esetleges képviseleti
meghatalma zás okat tartalmaz Ő o kitatok.

/3/ 
^ 

1egyzőkönyvet a megváIasztottIevelező elnök,

hLrtelesítő két (2) szövetkezeti tagtla aIá.

a jegyzőkőnyvyezető és a 1egyzőkönl,vet

21.§.

/1/ A közgyűlés elnöke az igazgatőság elnöke, akadáIyoztatása esetén az igazgatíság áIta| kijelölt
tgazgatősági tag.

/2/ 
^ 

közgyűtés 1egyzőjét és a két 1egyzőkönryr hitelesítőt az elrrök jelöli kr a közgyűlésen

résztvevő tagok közül.

22.§.

/1/ 
^közgiűés 

üléseit aztgazgatősághívla össze, szükség szednt, de legalább évenként egyszeí.

/2/ 
^ 

közgyrilést _ annak időpontját - legalább tizenöt (15) nappal mege|őzően, a napitend
közlésével, ításban kell összehívni.

*l3/ Enléuu hatámyatot a'.'közgűlés a neghirdat ilrgtsoro7atbat' kö7öhek fetett boybat. A nem

srybálinn őssq,el)|nít aagy negtqrtott köz4yűtésen efogado,tt és,ebből c!'okból érvérErelen bl.tfuv<at 
11.

' ,:e{ogadátának.idryio74Vro,,uiis4aaező,,lsatdfual érvétEessé llálik,' 'ha,*..,hatfutt7at9t a kö7gyűhs n@ától
sláaí,txt harrzint (j0) n@on baliil ualanenn3i tag eglbangúIag énéqjlesnekisrleri e l.

*23,§.

/tl A<lga7gatősághatuan (őO) n@an.'beliil küeles kö7gűlést össp i,lla a ka7gűlés újabb kargűlés

össryhíaását batáru7la el

/,2l A sliiuetkeryt- alon tagfa uag tagiai, akik együttuen a sryuá,yati jogok kgalább öt (5) s3írylékáual

rendelÁelnek, alok és a úl neglelöhséuel bármikor kérbetik a kiirglűlés öss49híuását uag a kö7glűlés iilés

thrtása nólküli d:öntésbovatalát. Ha altga7gatóság a kérclem kázheryételétől s7ánított ?!l, (8) nEon belül

nem,' inté<kedik, a 'ki;7glűlás lahető legkorábbi iűPontra törté,ilő,',.össrybíuása érdekében, illetu.e nen

ke7denérye7! a< íilíi, tartása tűlküli üníésílorytalt, ú&J a, köqgűlést a4 indítuánjlo<a!, kerllnere 
.1

rytilaántaúó bníság,Is/fu ös;4e,: aag1 a ryilaántaftó'birvságfelbatfuarya al,indítuánjolókat a kalgltlés
össrybíuására, illetue alülés taflása nélkiili diintésboyatal lebon1olttására.
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Igazgatőság

24.§.

/1,/ Az igazgatóság tntézi a szövetkezet ügyeit, gondoskodik a 1ogszabáIyok, az alapszabáIy
betattásárőI, a közgfúés hatátozatainak végrehajtásáról, kötelezettségeinek teljesítéséről, a
szövetkezet iogainak érényesítéséről,

/2/ Az igazgatőság az elnökből és legalább hét tagból áll, akjket a közgyűIés öt (5) évte váIaszt
meg a szövetkezet taglaí sorábőI.

/3/ Az igazgatőság tányítla a szövetkezet egész gazdaság tevékenységét, a közgyűés
határ o z atajnak me gfelelő en :

a) megalkotja az alapszabáIy kivételével a szövetkezet belső szabá|yzatait, gyakorolja a

közgyűlés hatáskötébe nem tartoző alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat,

b) intézkedik a szövetkezeti vagyon ál7agának megóvása, szakszerő kezelésének fokozott
védelme tekintetében,

c) intézkedik a rendkívüü közglűés összehívásáról, amennyiben azt az alapszabály előtja.

25.§.

/1 / Az ígazgatősági tag e minőségében űjazást nem élvez, kivéve a szövetkezet tgazgatőságának
elnökét, aklt a kazg5űIés áItaI megállapított havi 1avadalmazás illeti meg. Az tgazgatőság tag
tisztéből folyó, igazolrt és szükséges kiadásait a szövetkezet megtéríti és az évi rendes
közglúlés éves tiszteletűjat állapíthat meg.

26§.

/1, / Az tgazgatőság1, i|ést az ígazgatőság elnöke a szükséghez képest, de legalább évenként hívja
össze.

/2/ Az igazgatőság rilés határozatképes, ha aír^ valamennyi 1gazgatős^gl tagot és a
felügyelőbizottság elnökét, a tárgysotozat kőzlésével, név szerinú meghívóval, az ülés előtt
legalább két (2) nappal meghívták és az ülésen a tagok fele jelen van.

/3/ Az igazgatőság üléseit az igazgatőság elnöke vezeú. Áz ülésen a hatátozatokat egyszerű
szótöbbséggel hozzák meg, az ígazgatőság elnöke is szavaz. Szavazategyenlőség esetén az
ígaz gatő s ág el_rr öke áIta| tálno gatott határ o zat emelke dik j o getőte.

/a/ Az ígazgatőság üléseitől jegyzőkőnyvet kell felvenni. A jegyzőkőn1,,vnek tartalmazniakel], az
ülés időpontját,helyét, a megjelentek nevét, a tárgysorozatot és ahozottltatátozatot.

/5/ l./.nden ígazgatősági tagnak 1ogában á1], a hozott hatátozattól eltérő álláspontját vagy
titakozását j egyzőkönyvbe vetetni.
A 1egyzőkőnryet az ígazgatőság elrröke, a kijelölt jegyzőkönyl,vezető és a kijelölt két (2)

}rrtelesítő tla aIá.
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27.§.

/1, / Az igazgatíság; tag tisztségétől bátmikor lemondhat, az igazgatősághoz clrnzett bejelentéssel,

Felüwelőbizottsás

28.§.

/1/ 
^ 

fetügyelőbizottság elnökből és legalább két tagból áil, akiket a közgyűlés titkos szayazássa|

váIaszt öt (5) évi időtartamra.

29.§.

/1/ A felügyelőbizottsági tag e minőségében illetményt neméLvez, de tisztéből folyó, igazolt és

szükséges kiadásait a szövetkezet megtédti és a közglúlés éves tiszteletűjat állapíthat meg.

30.§.

/1 / 
^ 

fegpilelőbzottsági ülést annak elnöke, a szükségeshez képest, de legalább évente egyszel
köteles összehívni. Bármely bizottsági tag rnűwányára a íe\igyelőbizottságot haladéktalanul
össze kell hívni.

/2/ 
^ 

felügyelőbizottság ülése hatátozatképes, ha arra valamennyi felügyelőbizottsági tagot 
^

tárgysotozat közlésével, az rilés elótt legalább két (2) nappa| meghívták és azon legalább két

(2) tagjelen van.

/3/ 
^ 

felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetri. A jegyzőkönyvnek tartalmaztiakel],
az ülés helyét, időpontját, a felügyelőbizottság ltatátozataít. A jegyzőkönl,vet valamennyi
tagnak alá kell írni.

/4/ 
^ 

felügyelőbizottság megtaított vizsgáIatatnak etedményéről az tgazgatőságot ításban köteles
tálékoztatni.

31.§,

/1/ 
^ 

felügyetőbizottság folyamatosan ellenőrzi a szövetkezet egész tevékenységét, F;rrőI a

közgyűésnek évenként beszámolni tattozrk. F,l]enőtzése során igénybe vehetr szakértő
közreműködését is.

/2/ 
^ 

felügyelőbizottság kötelessége őrkódni afelett, hogy az tgazgatőság a 1ogszabáIyok,
valamint az alap s z ab áIy s z ertnt tevéke nyke d j ék.

/3/ A tagsági jogviszonyból etedő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos viták a

felügyelőbizottság eIé tartoznak.
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Á s z övetke zet alkalmaz otta],

32.§.

/1/ 
^ 

szövetkezet akalmazottainak munkaviszonyára a Munka Törwénykönyye, az azt\<tegészitő
jogszabáIyok, a szövetkezeti munkarend szabáIyai az tányadők.

/2/ A szövetkezet áruíorgalmi tevékenységét az tgazgatóság elnöke lrányíqa, az ügy,viteli munka
tányításátaazigazgatőságf őkőnyvelőtalkalrrnaz.

/3/ A szövetkezet tgazgatősága a főkönyvelővel munkaszerződést köt. A főkönyvelő űjazása és

egyéb játandőságának megállapítása az igazgatőság hatáskőréb e tattoz]k.

/4/ A főkönlwelónek nem kell sem igazgatőság1, sem szövetkezeti tagnak lennie, ezen
minóségében az igazgatóság ülésein tanácskozási joggal btr. Ha nem szövetkezetl tag,
szavazaújoga nincs.

33.§.

/1/ 
^ 

főkönywelő köteles a szövetkezet számvite|ét a jogszabá\i tendelkezéseknek megfelelóen
vezetni. A szövetkezet szabáIyszetí pénzgazdálkodásáért, ügy,vitelének rendjéért, a pontos
adatszolgáItatásétt a főkönyvelő az tgazgatóság elnökével együttesen felelős.

/2/ Az ígazgatőságt és a felügyelőbizottsági ülésen felhívásta a főkönlwelő beszámokrr és mlnden
ügykörébe taftoző kérdésben felvilágosítást adru köteles.

/3/ Ha az ígazgatőság a főköny,velőt jogszabáILyal, alapszabállyal ellentétes eljárásra utasítja,
köteles azt a körilményt z felügyelőbizottságnak trásban bejelenteni.

IV. feiezet

A sz övetkez et üzlewitele, kön},r,,vez eté s e. s zámadás a

34.§.

A szövetkezet gazdálkodási üzleti éve azonos a naptári ér,,vel.

35.§.

A szövetkezet könywezetését, üg}-viteli tendjét mrndenkor a szövetkezefre érvényes
jogszabáIy ok, kön},witeü előírások határozzák meg.

36.§.

A szövetkezet ny:/lt árusítású üzletet vagy fióktelepet létesíthet.

37.§.

/1/ Az igazgatőság minden naptárt év végén köteles mérleget, eredmény kimutatást, valamrnt
kiegészítő ielentést készíteni, leltárt felvenni a szövetkezet eszközeirőI és azok forrásairól. A
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mérleget, az ercdmény kimutatást a valőságnak megfelelően, világosan és áttekinthetően kell
megsz etkes zteni, a vonatkoz ó jo gszab ály ok tendelkez é s ei s z etint.

/2/ 
^ 

könprvizsgálő feladata a szám'viteü törvényben előíttak szerint a mérlegbeszámolő
felülvizsgálata és annak eredményét őI a közgyű|és tálékoztatása.

3B.§.

/1/ 
^ 

szövetkezet a fel nem osztható vagyont lekötött tartalékként, elkülönítetten kezeli, amellyel
aíolyamatosgazdaságitevékenységetftnansztrozza.

/2/ 
^ 

szóvetkezet megszűnése vagy átalaku|ása esetén avagyont a tagok között fel kell osztani,
toagy aközgyűésen amegáIIapitandó szövetség (egyháziintézmény) részétejuttatni.

V. feiezet+

vewes rendelkezések

39.§

/1/ 
^ 

szövetkezet megszűnik, ha

a) aközgyűlés kéthatmados szótöbbséggel eIhatátozzajogutód nélküli megszűnését,

b) más szövetkezettel egyesül, abba beolvad, kettéválik,y^gy gazdaságtátsasággáaIaku|át,

c) tagatnak száma 30 aIá csökken, emiatt a Cégbltősáq megszűntnek nyrlvánítja,

d) a bíróság íelszálr,olási ellárása sotán megs zűntea.

/2/ 
^ 

szövetkezet a cégegyzékből való tötléssel szűnik meg.

x 40.§.

Ajekn ataPs7abálball rtem éinteít kérdésekre a 2013. éui V. töruénj a Polgái Töraénllkönlnől rendelkeléset

a7iráryadók.

ZARADEK: Igazolorn, hogy az F'CCLF,SIA SZÖVETKEZET egységes szerkezetbe
foglalt alapszabálya megfelel a 20t5. máius 19-én megtaított közgyűlésén elfogadott
módosítások hatályos tattaknának. Az okirat elkészítéséte a kotábbi alapszabály 7 .§ /4./ ,
8.§ és a 26.§ tötlése; a ielen alapszabály 3.S /2./, a 6.5 /1,./ és /3./,7.§, 9.§ /1./, 10.§ c. és
f. pont, 1l.S /2./,12S. /2./,14.§, 16.§, 18.§, 19.§,20.S /1./,22.S /3./,23.§ és 40.§ (*-gal
megielőIve és dőIt betűvel szedve) változásai és a törlésből adódó űjtaszárnozás adtak
okot.

I(észítettem és Budapeste n, 201,5. május 1 9-én ellenjegyzem: //
ú{\_

DlHornyán/zky
ügyíéd
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