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1. Általános rendelkezések: 
1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség
1.2. Az egyesület székhelye: H 1016 Budapest, Gellérthegy utca 7.
1.3.  Az  egyesület  célja:  hosszútávon  is  összetartó,  a  Szent  Gellért  Katolikus 

Általános  Iskola  és  Gimnázium  (a  továbbiakban:  Sztg.)  szellemiségével 
összeegyeztethető közösség szervezése az Sztg. tanulói és az ott érettségizettek 
számára.

1.4.  Az  egyesület  tevékenysége:  az  Sztg.  tanulói  és  az  ott  érettségizettek 
számára 

- közös programok szervezése, valamint
- közös nyári tábor megszervezése.
1.5.  Az  elnökség  tagjainak  neve:  Réti  László,  Szabó  Tamás  Ferenc,  Köllőd 

Márton, Réti Annamária, Wittmann Mónika, Hetényi Réka, Czöndör Pál

2. Az egyesület tagjai:
Az egyesület tagjává olyan nagykorú, természetes személy válhat, aki
- nyilatkozik a belépési szándékról
- elfogadja az egyesület céljait
- vállalja a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek 

teljesítését.

A  belépni  szándékozó  nagykorú  természetes  személy  belépési  kérelmének 
elfogadásáról az elnökség határoz

3. A tagsági viszony megszűnésének esetei:
3.1. A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép.
3.1.1. A tagnak a kilépésről írásban kell nyilatkoznia
3.1.2. A tagnak a kilépésről szóló nyilatkozatát az elnöknek kell megküldenie.

1 a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 41. számú melléklete alapján



A  tagsági  viszony  a  kilépésről  szóló  nyilatkozat  egyesület  általi  átvételének 
napján szűnik meg.

A tagsági viszony megszűnése esetén a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület 
tagjai közül törölni kell.

3.2. A tagsági viszony megszűnik a tag halála esetén is.

3.3. A tagsági viszony megszűnik ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az 
egyesület tagjai közül törlik.

3.3.1.  A  tagot  a  tagnyilvántartásból  az  egyesület  tagjai  közül  tagdíjhátralék 
miatt  törölni  kell,  ha  az  elnökség  azt  megelőzően  írásban,  igazolható  módon 
felhívta  a  tagot  a  tagdíjhátralék  megfizetésére  és  a  fizetési  határidő 
eredménytelenül telt el.

3.3.2. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a 
taggal.

4. Az egyesület tagjának jogai:
4.1.1. Az egyesület tagja a közgyűlésen részt vehet.
4.1.2. Az egyesület tagja a közgyűlésen szavazhat.
4.1.3. Az egyesület tagja az egyesület bármely tisztségére választható.
4.1.4. Az egyesület tagja a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot 

tehet.
4.1.5.  Az  egyesület  tagja  közgyűlésen  felszólalhat,  kérdéseket  tehet  fel, 

javaslatokat és észrevételeket tehet.
4.1.6. Az egyesület tagja jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére 

biztosított szolgáltatásait.

5. Az egyesület tagjának kötelezettségei:
5.1. Az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni.
5.2. Az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit.
5.3. Az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait.
5.4. Az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait.
5.5. Az  egyesület  tagja  nem  veszélyeztetheti  az  egyesület  céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
6. Az egyesület szervezete:



6.1.1. Az egyesület legfőbb szervének megnevezése: közgyűlés.
6.1.1.1. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
6.1.2.1. dönteni az alapszabály elfogadásáról;
6.1.2.2. dönteni az alapszabály módosításáról;
6.1.2.3. dönteni 
- az egyesület megszűnéséről, 
- más egyesülettel való egyesüléséről és 
- a szétválásról;
6.1.2.4. dönteni az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és 

visszahívásáról;
6.1.2.5.  dönteni az egyesülési jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil 

szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvényben  meghatározott 
beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról;

6.1.2.6. dönteni a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;
6.1.2.7. dönteni az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról;
6.1.2.8. dönteni az egyesület éves költségvetésének elfogadásáról;
6.1.2.10. dönteni az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az 

egyesület  saját  tagjával,  vezető tisztségviselőjével  vagy ezek hozzátartozójával 
köt;

6.1.2.11. dönteni a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők 
és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről ;

6.1.2.12. kijelölni a végelszámolót.

A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

A közgyűlést az elnökség hívja össze.
6.1.3.3.  A  meghívót  a  közgyűlés  kezdő  napját  30  nappal  megelőzően  kell  a 

tagoknak megküldeni.
6.1.3.4.  Biztosítani  kell,  hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület 

tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek.
6.1.3.5.  A  közgyűlést  igazolható  módon  a  helyszín  megjelölésével  kell 

összehívni.
6.1.3.6. A közgyűlést  napirend közlésével kell összehívni.
6.1.3.7. A közgyűlést  össze kell hívni:
6.1.3.8.1. ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 



6.1.3.8.2.  ha  az  egyesület  előreláthatólag  nem  lesz  képes  a  tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni,

6.1.3.8.3. ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
6.1.3.8.4.  ha  az  egyesület  tagjainak  legalább  egytizede  az  ok  és  a  cél 

megjelölésével kéri.
6.1.3.9.  A  közgyűlés  csak  olyan  kérdést  tárgyalhat  meg,  amely  a  közgyűlés 

meghívójában szerepel

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.
A közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
A közgyűlés eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség tagjainak 

megválasztásáról.

7.1. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot 
megnevezik. A két kérdésről egyszerre kell határozni.

7.2.  A  taggyűlés  választja  meg  a  levezető  elnököt,  a  szavazatszámláló 
bizottságot, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot.

8. A megismételt közgyűlés:
8.1.  Megismételt  közgyűlést  akkor  lehet  tartani,  ha  a  közgyűlés  nem 

határozatképes.
8.2.  A  megismételt  közgyűlésen  kizárólag  az  eredeti  meghívóban  rögzített 

napirendi pontok tárgyalhatóak meg.
8.3.  A  megismételt  közgyűlés  a  résztvevők  számától  függetlenül 

határozatképes,  ha  a  távolmaradás  jogkövetkezményeit  és  a  megismételt 
közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza.

8.4.  A  megismételt  közgyűlést  az  eredeti  közgyűlési  meghívóban  az  eredeti 
közgyűlés napjára lehet összehívni.

8.5.vA  megismételt  közgyűlésen  az  egyesület  más  egyesülettel  való 
egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a 
tagok több mint a fele részt vesz.

9. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete:
9.1. Az egyesület ügyvezetésének megnevezése: elnökség.
9.2. Az  elnökség  tagjai  az  alapítók  döntése  szerinti  időszakra,  azaz  4  évre 

választhatóak.



9.3. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és 
nem esik kizáró ok alá

9.4. Az elnökség tagjai:
9.4.1. a közgyűlés által választott elnök,
9.4.2. a közgyűlés által választott alelnök,
9.4.3. a közgyűlés által választott 5 elnökségi tag.
9.5. Az elnökségi tagság megszűnik:
9.5.1. a tisztségről való lemondással,
9.5.2. visszahívással,
9.5.3. a határozott idő lejártával.
A kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni és a jegyzőkönyvben rögzíteni kell 

vagy azt írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.

9.6. Ha az elnökség tagjai  közül  a tagok valamelyikének elnökségi  tagsága - 
annak  lejártát  megelőzően  -  megszűnik,  az  újonnan  megválasztott  tag 
megbízatása  az  eredetileg  megválasztott  tag  megbízatási  idejének  hátralévő 
időtartamára szól.

9.7. Az elnökség tagjai nem jogosultak díjazásra.

10. Az elnökség feladatai és döntési rendje:
10.1. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem 

tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
10.2. Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen legalább két tag részt 

vesz.
10.3.  Az  elnökség  határozatait  a  jelenlévő  tagok  szótöbbségével,  nyílt 

szavazással hozza.
10.4. Az elnökség döntéseiről határozatot hoz.
10.5. Az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít.

11. Az elnök:
11.1.  Az elnök kötelezettsége az elnökséget  bármikor,  de legalább félévente 

egyszer - írásban igazolható módon – összehívni.
11.2. Az elnök köteles összehívni az elnökséget, ha olyan kérdésben kell döntést 

hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik.
11.3. Az elnök feladatai különösen:
11.3.1. Az elnök feladata képviselni az egyesületet.



11.3.2. Az elnök feladata kezelni az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében 
utalványozási jogkört gyakorolni.

11.3.3.  Az  elnök  feladata  kezelni  az  egyesület  iratait,  bevételi  és  kiadási 
bizonylatait.

11.3.4. Az elnök feladata vezetni az egyesület tagnyilvántartását.
11.4.9. Az elnök feladata őrizni a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet.
11.5. Az elnököt akadályozatása esetén az alelnök helyettesíti.

12. A határozathozatal rendje:
12.1. Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készít.
12.2.  A  jegyzőkönyvet  elnökségi  ülés  esetén  az  elnökség  tagjai,  taggyűlés 

esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá.
12.3. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja.
12.4. A határozatokat az azokat tartalmazó jegyzőkönyvekben kell őrizni.

13. Az egyesület képviselete:
13.1. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli.

14. Az egyesület vagyona, gazdálkodása:
14.1.  Az  egyesület  tagdíjának  mértékét  az  elnökség  javaslatára  a  közgyűlés 

határozza meg.
14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
14.3.  Az egyesület egyesülési jogról,  a közhasznú jogállásról,  valamint a civil 

szervezetek működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvényben 
meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.

14.4. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

Az  alapszabályban  nem szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyvről 
szóló  2013.  évi  V.  törvény  és  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény  rendelkezései  irányadók,  annak  keretei  között  a  közgyűlés  bármely 
kérdésben határozatot hozhat.

Ha  az  elnök  megbízatása  bármely  okból  megszűnik,  az  elnökséget  bármely 
elnökségi tag összehívhatja.



Az  elnöknek  intézkedéseit  a  közgyűlés  vagy  az  elnökség  döntésének 
megfelelően  kell  megtennie,  döntés  hiányában  pedig  azokat  az  egyesület 
érdekeivel összhangban kell megtennie.

A jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - 
tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.

Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapszabály Budapesten 
került elfogadásra, 2015. május 16. napján.

Réti László
elnök

Budapest, 2015. december 19.
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