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Alapítvány kuratóriuma 

Az Actio Catolica Alapítvány kuratóriuma három fős. A három természetes sze-
mélyből egy fő a kuratórium elnöke és jogilag önállóan és teljes körűen képviseli az 
Actio Catolica Alapítványt. A kuratóriumot határozatlan időre választották. 

Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme 

1. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell 
kezelni és felhasználni. 

2. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem kö-
vetelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést megfe-
lelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 

A kedvezményezett 

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüg-
gésben annak a személy(ek)nek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat 
vagy - az alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult alapítványi szerv ked-
vezményezettként megjelöl. 

Az alapítvány tevékenységének korlátai 

1. Alapítvány közvetlen gazdasági tevékenységet nem folytat. 
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2. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékeny-
ség végzésére jogosult. 

3. Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt 
és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

Alapító Okirat szerinti célok 

Főtevékenysége: 
1. Ösztöndíjak alapítása fiatal fiuk és férfiak, szeminaristák, szerzetesek, testvérek és nővérek 

(egyházi hivatások) hazai és külföldi tevékenységének, tanulásának, felkészülésének támo-
gatására; 

2. Ösztöndíjak alapítása világiak hazai és külföldi teológiai tevékenységének, tanulásának, fel-
készülésének támogatására; 

 Tradicionális római-katolikus szentmisék bemutatásának a támogatása, 
 A tradicionális római-katolikus papképzés támogatása, 
 A tradicionális - Szent V. Piusz pápa és a Tridenti Zsinat [1545. december 13. - 1563. decem-

ber 12.] által elrendelt [Quo Primum] - szentmisék és liturgikus cselekmények bemutatása 
[Rituale Romanum, Pontificale Romanum], bemutatásának támogatása, melyet V. Piusz pápa 
- az 1563. december 30-án konzisztóriumban, majd 1564. január 26-án pedig bullában – 
megerősített, 

 A szeminaristák és/vagy papok támogatása az előző pontban megfogalmazott célok megis-
merésében, megtanulásában, 

 A tradicionális római-katolikus hit és gyakorlásának a támogatása a „Catechismus Romanus” 
alapján, 

 A tradicionális római-katolikus közösségek támogatása, 
 Hitélet, hitoktatás, hittantáborok szervezése, tartása, elsősorban az ifjúság számára, 
 Latin nyelvű misekönyvek (1962-vel bezárólag), Breviarium Romanumok, kétnyelvű kismise-

könyvek értékmentése, felújítása és igény szerinti biztosítása, 
 1965 előtt íródott és kiadott teológiai vonatkozású könyvek, katekizmusok felkutatása, igény 

szerinti felújítása, reprint kiadása, 
 Latin, görög nyelv oktatása, oktatásának támogatása, tanfolyamok szervezése, 
 Zarándokutak szervezése, Képzések, tanfolyamok szervezése, támogatása, 
 Kulturális és hitéleti tevékenységgel foglalkozó nyomtatott és elektronikus [Internet, videó, 

audió] média kiadása, szerkesztése, fenntartása, mely lehetőséget ad a tradicionális írások ki-
adványok megjelentetésére, 

 Nagycsaládosok támogatása, Idősek gondozása, gondozásának támogatása, 
 Hátrányos helyzetben lévők, erőszakot szenvedettek számára védett környezet, védett házak 

kialakítása, fenntartása, üzemeltetése, 
 Perifériára szorult emberek karitatív támogatása pályázat útján, 
 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi- és hitéletének elősegítése; támogatása, 
 Szabadidő elfoglaltságok, szervezése, támogatása; szabadidő központ fenntartása, 
 Normál napközbeni oktatásos és internátusos iskolai képzés indítása, fenntartása, működé-

sének támogatása, 
 Magyarországra menekülő és letelepedni kívánó, alapvetően európai, katolikus (keresztény) 

személyek, családok információval és egyéb módon történő segítése, támogatása, 



TTeevvéékkeennyyssééggüünnkk  

Az Actio Catholica Alapítványt magán alapítványként 2015-ben alapították. Négy 
kiemelt tevékenységi területen működik: 

1. Rendi utánpótlás nevelése, 
2. Hitéleti tevékenység, 

3. Oktatás, hitoktatás, 
4. Karitatív tevékenység 

Jelenleg három városban – Budapest, Miskolc és Debrecen – tartunk katekizmust 
oktatást óvodás korosztálytól ifjúsági [felnőtt] korosztályig. Jelenleg szervezés és egyez-
tetés alatt van több helyiségben a katekizmus oktatás elindítás. Nyáron katekizmus és 
nyelvi táborok tartását tervezzük, elsősorban 18 éven aluli korosztályoknak. 

Azokon a helyeken, ahol ka- tekizmus oktatást indítunk, ott 
ez magával hozza egy-egy újabb szentmise bemutató helynek a 
létrejöttét, mert az oktatás nem választható el a szentmisétől. 

Szeretnénk támogatni azo- kat a fiatal fiúkat, akik meghall-
ják lelkükben Isten hívását a szent papi szolgálatra, illetve azokat a 
fiúkat/lányokat és/vagy férfia- kat/nőket, akik testvérnek, nő-
vérnek jelentkeznek. A testvé- rek/nővérek támogatását addig 
folytatjuk, amíg le nem teszik a hármas fogadalmat. 

Nagyon fontos jelzés lehet- séges adományozóink, tá-
mogatóink számára: ha az ado- mányozáskor, támogatáskor 
megjelölik a célt, akkor az ado- mányt, támogatást elkülönítve 
kezeljük, és csak a meghatározott célra fordítjuk, másra nem. 
Amennyiben a cél megjelölése nélkül történik az adományo-
zás, támogatás, akkor szabadon használjuk fel bármelyik célunk 
megvalósításához. 

Bankszámla: 10400322-50526748-81511032 [K&H Bank Zrt.] 
IBAN: HU95 1040 0322 5052 6748 8151 1032 

SWIFT kód: OKHBHUHB 
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In Christo et Maria 
Kucsora Tamás 

mérnök – tanár - r.k. teológus 
a Kuratórium Elnöke 


