A Keresztény Demokrata Fórum Alapszabálya
1. §

Az egyesület neve: Keresztény Demokrata Fórum

2. §

Az egyesület székhelye: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky u. 20.)

3. §

Az egyesület működési formája és szervezeti önmeghatározása

(1) Az egyesület működési formája: önálló jogi személyiségű egyesület
(2) Az egyesület szervezeti önmeghatározása: ökumenikus szellemi mozgalom
4. §

Az egyesület céljai és működésének főbb alapelvei

(1) Az egyesület céljai
a) A Szentírás alapján a keresztény társadalmi / szociáletikai tanítás aktualizálása és hatékony
képviselete a mai magyar közéletben és az európai politikában;
b) tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, konzultációk előkészítése, közösségteremtő találkozók
megrendezése, annak érdekében, hogy a magyarság aktuális társadalmi kérdéseire a keresztény szociális
tanításon alapuló elméleti és szakpolitikai válaszok (és ezek szakmapolitikai képviselete)
megszülethessenek;
c) a Kárpát-medencei fiatal magyar keresztény értelmiség megszólítása és megszólaltatása, közéleti
képzésük támogatása;
d) kapcsolati háló kiépítése és erősítése az egyesület szellemiségével egyetértők körében és
környezetében.
(2) Az egyesület működésének főbb alapelvei
(a) Együttműködés: a KDF célkitűzéseinek megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik a
keresztény egyházakkal és szervezeteikkel, valamint a hasonló célokat követő hazai és külföldi
pártokkal, civil szervezetekkel, intézményekkel.
(b) Nyilvánosság: az egyesület működésének és szolgáltatásai igénybevételének módjáról és
lehetőségeiről, továbbá beszámolói közléseiről rendezvényein, időszaki kiadványaiban és internetes
honlapján ( www.kdf.hu ) tájékoztatja a nyilvánosságot.
(c) Függetlenség: az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(d) Célvezérelt gazdálkodás: az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
5. §

Az egyesület tevékenysége és feladatai:

(1) Az egyesület tevékenységei:
(a) tudományos tevékenység, kutatás
(b) ismeretterjesztés
(c) kulturális tevékenység
(d) emberi és állampolgári jogok védelme,
(e) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
(f) euroatlanti integráció elősegítése
(g) családsegítés
(h) a teremtett világ védelme
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(2) A KDF feladatai:
a) szakmai-politikai műhelymunka
b) tanácskozások, konferenciák szervezése
c) politikai elemző munka és tanácsadás
d) ösztöndíj alapítása és átadása
e) időszaki kiadványok megjelentetése
6. §

Az egyesület tagsága

(1) A tagság keletkezése és megszűnése
a) Az egyesület tagja lehet az a nagykorú természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá
teszi, alapszabályát elismeri, hiteles keresztény gondolkodása, erkölcsös élete a tagságra érdemessé
teszi, két – jelenleg is egyesületi tag – KDF-alapító, vagy jelenlegi elnökségi tag ajánlásával ellátott
belépési nyilatkozatot tesz, és befizeti az egy éves tagdíjat.
A tagfelvétel kérdésében az elnökség jogosult dönteni.
b) A tagság megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel, illetve a tag halálával.
c) Kizárható a tagok sorából, aki jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy
az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást folytat, illetve magatartásával egyébként
méltatlanná vált a tagságra. A kizárás ügyében a közgyűlés hoz határozatot. A döntés előtt a tagot
írásban értesítik az eljárásról, aki védekezését írásban terjesztheti elő. A tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell.
d) Az elnökség a törlésről határozatot hoz, amennyiben a tag felszólítás ellenére sem fizeti meg
legalább egy éves tagdíj-hátralékát. Tagdíj nem fizetése esetében jogkövetkezmények alkalmazására
csak akkor kerülhet sor, ha a tagot a felszólításban a jogkövetkezményekre is figyelmeztették.
e) A törlésről hozott határozat ellen a tag a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közgyűléshez
fellebbezhet.
(2) A tagság jogai és kötelességei
a) A tag jogai:
aa) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;
ab) választhat és választható az egyesület tisztségeire és testületeibe;
ac) szavazati jogának gyakorlásával részt vehet a közgyűlési döntéshozatalban, minden tag
szavazata egyenértékű.
b) A tag kötelességei:
ba) közreműködni az alapszabályban kitűzött célok megvalósításában;
bb) a tagdíjat, amelynek mértéke napi 10 Ft, azaz évi 3650 Ft, minden évben május 15-ig
megfizetni.
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7. §

Az egyesület szervezeti rendje

(1) A közgyűlés
a) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A tag jogosult a
közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
b) A közgyűlést a tervezett időpontnál legalább 30 nappal korábban, az összes tagnak, igazolható
módon postán ajánlott levélben feladott vagy visszaigazolható villámlevélben elküldött meghívólevél
formájában, évente legalább egy alkalommal, az elnökség döntése alapján meghatározott helyen és
időpontban az elnök hívja össze.
c) Az elnök ezen túl köteles összehívni a közgyűlést
ca) a tagok legkevesebb egyharmadának kívánságára,
cb) a bíróság ez irányú határozata alapján,
cc) a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem
fedezi; az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az
egyesület céljainak elérése veszélybe került.
d) A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell – az egyesület nevén és székhelyén túl – a közgyűlés
helyét, idejét, a szükséges mértékben részletezett napirendet, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok
kialakíthassák álláspontjukat a tárgyalni kívánt témakörökben. Az egyesület tagjai a meghívó
kiküldésétől, közzétételétől számított 15 napon belül, indoklással kérhetik a napirend kiegészítését a
közgyűlést összehívó elnöktől. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
e) A közgyűlés a hatályos jogi szabályozás értelmében akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint
fele jelen van. A létszámhiány miatti határozatképtelenség esetére egy órával vagy a meghívólevélben
másként meghatározott idővel későbbi időpontra, változatlan helyszínre és napirenddel összehívott,
megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az
eredeti meghívó a megismételt közgyűlés időpontját és a távolmaradás következményeire történő
figyelmeztetést tartalmazza.
f) A közgyűlés lebonyolításánál az alábbi szabályok irányadók.
fa) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg, kivéve az
alapszabály ettől eltérő rendelkezéseit.
fb) A közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke vagy általa felkért személy.
fc) A közgyűlés kezdetén a levezető elnök megállapítja a határozatképességet, amelyet valamennyi
határozathozatalnál ismételten vizsgálni szükséges.
fd) Ezt követően kerül sor a legalább két szavazatszámláló, majd a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztására, valamennyiük személyére a levezető elnök tesz javaslatot.
fe) A napirendi pontok tárgyalását megelőzően, a napirend esetleges kiegészítéséről szóló
határozathozatalt követően fogadja el a közgyűlés az ülés napirendjét.
ff) A levezető elnök ismerteti a hozzászólások és a határozathozatalok rendjét. A résztvevők számára
lehetőséget kell adni ennek véleményezésére, a jogszabály és az alapszabály által kijelölt keretek
közötti módosítására, amely javaslatokról a közgyűlés dönt.
fg) A levezető elnök az egyes határozathozatalok előtt ismerteti azok módját és feltételeit (szóbeli vagy
írásbeli szavazás, a szükséges szótöbbség aránya), a döntéshozatalt és a szavazatszámlálást követően
kihirdeti a közgyűlés döntését.
fh) Összetartozó témakörökben a levezető elnök összevont szavazást javasolhat, amelyre azonban csak
a közgyűlés egyhangú döntése mellett kerülhet sor.
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g) A közgyűlési döntések tartalmát a közvetlenül érintettekkel írásban (postán vagy villámlevélben)
közlik, egyébiránt pedig az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztéssel vagy/és az
egyesület honlapján hozzák nyilvánosságra. A közgyűlés üléséről kellő részletezettségű jegyzőkönyv
készül, amelyet az irattárban őriznek. A közgyűlési határozatokról az egyesület nyilvántartást vezet,
amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a szavazás során a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (esetleg személye) megállapítható – ez a Közgyűlési Határozatok Könyve.
h) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
ha) az alapszabály megállapítása és módosítása a jelenlévők háromnegyedes többségével, illetve az
egyesület céljának módosítása a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
többségével;
hb) az elnök, az alelnökök, a főtitkár és az elnökségi tagok megválasztása, illetve visszahívása
titkos szavazással, a jelenlévők kétharmados többségével;
hc) az évi költségvetés meghatározása;
hd) más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve a feloszlás kimondása, a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes többségével;
he) az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása, a jelenlévők kétharmados többségével;
hf) a kizárási eljárás lefolytatása és a kizárást kimondó határozat meghozatala, illetve a törlésről
hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása titkos szavazással;
hg) az éves tagdíj mértékének meghatározása;
hh) saját ügyrendjének megállapítása;
hi) az elnökség éves beszámolójának elfogadása;
hj) az elnökség felhatalmazása egy, a főtitkár által irányított, egyesületi tagokból (titkárokból) álló
végrehajtó testület (titkárság) felállítására, szervezetének meghatározására, a feladatspecifikus
titkári pozíciók betöltésére;
hk) a döntéshozatal mindazokban az ügyekben, amelyeket a Ptk., illetve az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal.
i) A közgyűlés dönthet továbbá bármely más, az egyesületet érintő és az alapszabályban nem
meghatározott kérdésben.
j) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
ja) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
jb) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
jc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
jd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
je) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
jf) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
k) Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által a tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(2) Az elnökség
a) Az egyesület ügyvezető szerve az 5 főből álló elnökség, ennek tagjai az elnök, kettő alelnök, az
egyesület főtitkára, valamint az elnökség további tagja.
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b) A Ptk. 3:77. § alapján az elnökség valamennyi tagja az egyesület vezető tisztségviselőjének minősül.
A vonatkozó jogszabály értelmében az egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
c) Az elnököt, az alelnököket, az egyesület főtitkárát és az elnökség további tagjait a közgyűlés
választja. Az elnök, a főtitkár és az elnökségi tag esetében a legtöbb szavazatot kapott jelölt töltheti be a
tisztséget. Az alelnökök megválasztásakor a sorrendben legtöbb szavazatot kapott jelöltek töltik be a
tisztségeket. A tisztségekre az egyesület bármely tagja jelölhető két másik tag ajánlásával; egy tag csak
egy tisztséget viselhet.
d) Az elnökség tagjainak megbízatása két évre szól, feladatukat díjazás nélkül látják el, de indokolt
költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.
e) Az elnökség tagjait – az alapszabály súlyos megsértésére való hivatkozással – a közgyűlés azonnali
hatállyal visszahívhatja. A bizalmatlansági indítványhoz az összes tag egyharmadának írásbeli
támogatása szükséges. Az ily módon megüresedett tisztséget azonnali választással be kell tölteni.
f) A közgyűlések közötti időben az elnökség irányítja az egyesület munkáját, dönt minden olyan
kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Üléseit szükség szerint, de legalább
negyedévente tartja. Az elnökség ülését a tervezett időpontnál legalább 7 nappal korábban, igazolható
módon postán ajánlott levélben feladott vagy visszaigazolható villámlevélben elküldött és a tervezett
napirendet is tartalmazó meghívólevél formájában az elnök hívja össze. Köteles összehívni az elnökség
ülését az elnökségi tagok legalább felének közös kérelmére. Sürgős esetben az elnök rendkívüli ülést is
összehívhat. Ez esetben – az elnökség legalább kétharmadának írásos egyetértésével – az ülés már a
meghívást követő napon is megtartható.
g) Az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt
szavazás útján, egyszerű többséggel hozza meg.
h) Az elnökségi határozatokat a közvetlenül érintettekkel írásban közlik (postai levél vagy e-mail
formájában).
Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az irattárban őriznek. Az egyesület az elnökségi
határozatokról nyilvántartást vezet, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
szavazás során a döntést támogatók és ellenzők számaránya, (esetleg személye) megállapítható – ez az
Elnökségi Határozatok Könyve.
i) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
ia) tag felvételéről, kizárásáról, törléséről való döntés;
ib) javaslattétel a közgyűlésnek az éves tagdíj mértékéről;
ic) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
id) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
ie) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
if) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
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ig) a közgyűlés felhatalmazásával a főtitkár által irányított, egyesületi tagokból (titkárokból) álló
végrehajtó testület (Titkárság) felállítása, szervezetének meghatározása, a feladatspecifikus titkári
pozíciók betöltése szavazással, az elnök javaslatára;
ih) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a 2013. évi V. törvényben előírt intézkedések megtétele.
j) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
ja) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
jb) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
jc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
jd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
je) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
jf) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
k) Az elnökség megállapíthatja saját ügyrendjét.
(3) Az elnök
a) Az elnök az egyesület vezető tisztségviselője, képviseli és irányítja az egyesületet a közgyűlés és az
elnökség határozatainak megfelelően. Az alapszabály előírásainak megfelelően összehívja és vezeti a
közgyűlést és az elnökség üléseit, gondoskodik a testületek döntéseinek végrehajtásáról.
b) Akadályoztatása esetén hatáskörében helyette az általa felkért valamelyik alelnök vagy a főtitkár
jogosult eljárni.
c) Az elnöki tisztség megüresedése esetén feladatkörét az idősebb alelnök látja el az új tisztségviselő
megválasztásáig. Szükség esetén a helyettesítési rendben a fiatalabb alelnök, majd a főtitkár következik.
d) A vonatkozó jogszabály értelmében az egyesület elnöke mint vezető tisztségviselő az a nagykorú
személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült. 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. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
(4) Az alelnökök
Az alelnökök önálló feladat- és hatáskörrel csak annyiban rendelkeznek, amennyit az alapszabály,
illetve ennek keretében az elnök rájuk ruház.
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(5) A főtitkár
a) A főtitkár az egyesület adminisztratív ügyeinek felelőse. Gondoskodik a szervezet megfelelő
iratkezeléséről, a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyvezéséről, vezeti az egyesület tagjainak
névjegyzékét. Irányítja a felsorolt, valamint az egyesület eredményes működéséhez szükséges további
feladatok ellátására a közgyűlés felhatalmazásával, az elnökség által létrehozott titkárság, illetve az e
testületet alkotó titkárok munkáját.
b) Akadályoztatása esetén az általa felkért valamelyik elnökségi tag helyettesíti.
c) A főtitkári tisztség megüresedése esetén feladatkörét a fiatalabb alelnök látja el az új tisztségviselő
megválasztásáig.
(6) Az elnökségi tagok
Az elnökségi tagok – a fentieken túl – jogosultak új tagok felvételének ajánlására, akár csak az
egyesületben érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező alapító tagok. Két ajánló aláírása a szükséges
feltétele új tagsági jogviszony létesítésének.
8. §

Az egyesület gazdálkodása

(1) Az egyesület pénzügyi forrásai: tagdíjak, jogi és magánszemélyek adományai, pályázati
támogatások, egyéb bevételek.
(2) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
(3) Az egyesület vállalkozási tevékenységet is folytathat, de ilyet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel,
azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.
(4) Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, váltót, értékpapírt nem bocsát ki.
(5) Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladná az 5 millió forintot, úgy felügyelő szervet
hoznak létre, és az alapszabályt ennek megfelelően módosítják.
9. §

Záró rendelkezések

(1) Az egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés
kimondja, illetve ha az arra jogosult szerv az egyesületet jogerősen feloszlatta, vagy megszűnését
jogerősen megállapította, és a vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság a nyilvántartásból törli.
(2) Megszűnik továbbá a Ptk. 3:84. § (a) alapján, ha az egyesület megvalósította célját vagy az
egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.
(3) A hatályos jogi szabályozás értelmében az egyesület jogutód nélkül megszűnik ezen kívül, ha
tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(4) Az egyesületnek az esetleges hitelezők kielégítését követően megmaradt vagyonáról megszűnése
esetén a közgyűlés dönt, ennek hiányában a megszűnt egyesület vagyona fele-fele arányban a Magyar
Karitászt, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet illeti meg.
(5) Az Alapító Kör tagjai (vagy: „alapító tagok”): a 2003. január 6-i Alapítólevél aláírói. Amíg az
egyesület tagjai, addig jogosultak új tag felvételének ajánlására.
(6) Az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, ezzel nyeri el jogi személyiségét és
közhasznúsági besorolását.
(7) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
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Jelen alapszabályt az egyesület 2003. október 14-i, megismételt alakuló közgyűlése fogadta el,
és az egyesület 2009. március 31-i, majd 2010. december 13-i, 2014. május 30-i, 2014.
november 8-i, illetve 2015. május 8-i közgyűlése módosította.
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