
A GREGORIÁN TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

I. fejezet

A Társaság neve, székhelye:

1. A szervezet neve: Gregorián Társaság.
2. Székhelye: Budapest 1053 Ferenciek tere 9.
3. Az alapítás éve l990.
4. A Gregorián Társaság jogi személyiséggel rendelkező egyesület, a továbbiakban Társaság.
5. A Társaság pecsétje: köralakban a Társaság neve, az alapítás éve, középen mécsest ábrázoló

rajz.

II. fejezet

A Társaság célja, feladata:

6. A Társaság  feladata  a  gregorián  ének tanulmányozása,  tanítása,  művelése  és  közkinccsé tétele,
amely tudományos tevékenység és kutatás, oktatás és ismeretterjesztés, kulturális tevékenység.
a) Támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését, ennek

érdekében a külföldi és a magyar szakirodalomból, a gregorián énekes könyvekből gyűjteményt
létesít.

b) Segíti az egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a
szerzetesek gregorián képzését és továbbképzését 

c) Szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését. 
d) Felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel.
e) Találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat

és énekkarokat.
f) Énekkari találkozókon, fesztiválokon, versenyen szorgalmazza a gregorián éneklést.
g) Hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket.
h) Segíti a gregorián hanglemezek és kazetták kiadását, terjesztését.

7. A Gregorián Társaság a céljainak, feladatainak megvalósításához szükséges engedélyeket beszerzi
a jogszabályi előírások szerint és a szükséges szerződéseket megköti.

8.  a) A Társaság szolgáltatásaiból mindenki részesülhet.
b) A Társaság vállalkozási tevékenységet csak egyesületi céljainak megvalósítása érdekében, azzal

közvetlen  összefüggésben  folytat,  vagyonát  és  a  gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem
osztja  fel,  a  tagok  részére  nyereséget  nem juttathat,  azt  a  létesítő  okiratában  meghatározott
tevékenységére fordítja. 

c) A  Társaság   közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III. fejezet

A Társaság tagsága:

9. A Társaság rendes tagja lehet minden magyar és külföldi, természetes és jogi személy, aki vagy
amely a Társaság céljaival  egyetért,  az alapszabályt  elfogadja,  a célkitűzések megvalósításához
hozzájárul, valamint a tagdíjat rendszeresen fizeti. 

A Társaság mint egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A
tag  tagsági  jogait  személyesen  gyakorolhatja.  A  tagsági  jogok  forgalomképtelenek  és  nem
örökölhetők.
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10. A Társaság külföldi tagjainak számáról és arányáról mindenkor a Társaság közgyűlése dönt.

11.  A Társaság  pártoló  tagságot  is  szervezhet.  Pártoló  tagként  felvehető  az,  aki  vállalja,  hogy a
Társaságot anyagilag és erkölcsileg támogatja.

12.  Tiszteletbeli  tagként  felvehető  az,  aki  különleges  és  kiemelkedő  tevékenységével  elsősorban
erkölcsileg támogatja a Társaságot.

IV. fejezet

A társasági tagság keletkezése és megszűnése:

13. A Társaságba való belépés és az abból való kilépés önkéntes.

14. A tagsági viszony a felvétel alapján jön létre.

15. A felvételről a Társaság vezetősége dönt a hozzá benyújtott írásbeli kérelem /belépési nyilatkozat/
alapján.

16.  A  Társaság  tagjai  sorába  az,  az  alapszabályban  meghatározott  követelményeknek  megfelelő
természetes vagy jogi személy vehető fel, aki a belépési nyilatkozatot aláírja és ezzel a Társaság
alapszabályát  magára  nézve kötelezőnek elismeri.  Az Társaság tagja  köteles  az alapszabályban
meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. A Társaság tagja nem veszélyeztetheti a Társaság
céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.

17. A Társaság tagja évente tagdíjat köteles fizetni a Társaság házi pénztárába vagy banki átutalás útján
a Társaság bankszámlájára, annak összegét és esedékességét a közgyűlés határozza meg. 

18. A pártoló tagság önkéntes,  a felvétellel  keletkezik. A pártoló tagsági  díj legkisebb összegét  a
vezetőség határozza meg.

19. Tiszteletbeli tag az lehet, akit a Társaság öt rendes tagja erre javasol. A tiszteletbeli tagok tagsági
díjat nem fizetnek.

20. /1/. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

Ha a tag a tagsági díjat 12 hónapon túl  nem fizeti,  s azt felhívás ellenére 30 napon belül nem
pótolja,  a  Társaság  a  tagsági  jogviszonyt  harmincnapos  határidővel  írásban  felmondhatja.  A
felmondásról a Társaság közgyűlése dönt egyszerű szótöbbséggel.

/3/. A közgyűlés titkos szavazással, a közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel meghozott,
indokolással ellátott, írásbeli határozattal kizárhatja a Társaságból a Társaság azon tagját, aki, illetve amely
az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vagy ismételten vét az alábbiakban foglalt eljárás szerint:

A kizárás szabályai:

a.i. Kizárási eljárást bármely tag vagy társasági szerv jogosult kezdeményezni a vezetőségnél az alapul
szolgáló  okról  való  tudomásszerzést  követő  30  napon  belül.  Ilyen  ok  lehet  különösen,  de  nem
kizárólagosan, ha valamelyik tag súlyosan vagy ismételten megsérti az alapszabályt vagy a közgyűlés
határozatát, illetve tevékenysége sérti a Társaság vagy a tagság jogát, továbbá, ha a Társaság céljával
vagy alapszabályával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít.
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a.ii. A  vezetőség  a  kezdeményezést  követően  jegyzőkönyv  elkészítésével  gondoskodik  a  tényállás
tisztázását  szolgáló  adatok,  tények,  dokumentumok  feltárásáról,  esetlegesen  azon  személyek
meghallgatásáról, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomással bírnak. A jegyzőkönyvet a
vezetőség a kezdeményezést követő 30 napon belül, a kizárásra vonatkozó javaslatával együtt terjeszti
a tagok elé, egyúttal intézkedik a közgyűlés előzőek szerinti előterjesztést követő  15 napon belüli
időpontra történő összehívásáról.

a.iii. A kizárás tárgyában tartott közgyűlésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt
igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett tag az értesítést legalább a közgyűlést megelőző
8 nappal korábban kézhez vegye. Az  érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlésen
szóban vagy legkésőbb a közgyűlés időpontjáig írásban terjesztheti elő.

a.iv. A közgyűlés titkos szavazással, a közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel meghozott,
indokolással ellátott, írásbeli határozattal dönt a tag kizárásáról. Az indokolásnak tartalmaznia kell a
kizárás  alapjául  szolgáló  tényeket  és  bizonyítékokat,  továbbá  a  jogorvoslati  lehetőségről  való
tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 

a.v. A közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a tag a Társaság székhelye szerint illetékes
törvényszéknél kezdeményezheti a közgyűlés határozatának felülvizsgálatát. 

a.vi. A kizárt tag tagsági viszonya a közgyűlés általi kizáró határozat meghozatalának napján szűnik meg,
bírósági  jogorvoslat  benyújtása  esetén  is,  ha  a  bíróság  a  közgyűlés  általi  kizáró  határozatot
helybenhagyja.

a.vii. A 20. /3/. pontban foglalt eljárás a Társaság vezetőségének tagjaira és számvizsgáló bizottság tagjaira
vonatkozó kizárás esetén megfelelően irányadó.

V. fejezet

A tagok, pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei:

21.  A Társaság rendes  tagjai  szavazati  joggal  részt  vehetnek a Társaság közgyűlésén,  a  Társaság
bizottságainak  és  tisztségviselőinek  megválasztásában,  valamint  a  közgyűlési  határozatok
meghozatalában. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

22.  A  Társaság  rendes  tagjai  véleményt  nyilváníthatnak,  javaslatot  tehetnek  a  Társaságot  érintő
bármely kérdésben.

23.  A tagok  igénybe  vehetik  a  Társaság  által  nyújtott  szolgáltatásokat,  kedvezményeket  és  részt  
vehetnek a Társaság rendezvényein.

24. A Társaság rendes tagjai bármely tisztségre választhatók.

25. A Társaság rendes tagjai kötelesek a Társaság céljainak megvalósítását tevékeny közreműködéssel
segíteni, az alapszabály rendelkezéseit megtartani, a tagdíjat rendszeresen fizetni. A Társaság

tagja nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét.

26.  A  pártoló  tagok  tanácskozási  joggal  vehetnek  részt  a  Társaság  közgyűlésén,  javaslatokat,
észrevételeket  tehetnek  a  Társaság  működésére,  részesülhetnek  a  Társaság  által  nyújtott
kedvezményekben. 

27.  A  pártoló  tagok  kötelezettsége  az  alapszabály  megtartása,  a  Társasághoz  méltó  magatartás
tanúsítása, valamint a Társaság erkölcsi és anyagi támogatására terjed ki.

28.  A tiszteletbeli  tagok  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek  a  Társaság  közgyűlésén,  javaslatokat,
észrevételeket  tehetnek  a  Társaság  működésére,  részesülhetnek  a  Társaság  által  nyújtott
kedvezményekben.
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29. A tiszteletbeli tag kötelezettsége az alapszabály megtartására, a Társaság erkölcsi támogatására,
valamint a Társasághoz méltó magatartás tanúsítására terjed ki.

VI. fejezet

A Társaság szervezete, szervei:

30.  A  Társaság  szervei  a  közgyűlés  és  a  vezetőség.  A  Vezetőség  a  vezetőségi  tisztségviselők,
vezetőségi tagok és a számvizsgáló bizottság tagjai.

31. /1/. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. 

/2/. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani a Társaság székhelyén, vagy a
tagok egyszerű többségének előzetes szóbeli jóváhagyásával meghatározott más helyen, és arra minden tagot az
időpont, a helyszín és a napirend közlésével legalább 8 nappal korábban, de 30 napon belül írásban meg kell
hívni.  A meghívókat postai vagy elektronikus levélben az elnök, vagy helyettese küldi ki a napirend
megjelölésével.  Az  egyszerű  postai  levél  feladásának  időpontját  a  postai  bélyegző  bizonyítja.
Elektronikus  levélben  történő  meghívás  esetén  elektronikus  visszaigazolás  kérendő.  A meghívónak
tartalmaznia kell 
a) a Társaság nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és a
Társaság szervei a közgyűlést összehívó vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.  A  napirend  kiegészítésének  tárgyában  a  közgyűlést  összehívó  vezetőség  jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó vezetőség nem dönt vagy
azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A kiegészített napirendet is szabályszerűen közölni kell a
tagokkal, ha azonban ez nem sikerül, a Ptk. 3:17.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

/3/. Rendkívüli közgyűlést  kell összehívni, ha a tagok tíz százaléka vagy a vezetőség az ok és cél
megjelölésével  azt  kívánja,  valamint  ha azt  a bíróság elrendeli.  A vezetőség köteles  a közgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
A fenti okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

/4/. A közgyűlés nem nyilvános. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét  képviselő  szavazásra  jogosult  részt  vesz.  A  határozatképességet  minden  határozathozatalnál
vizsgálni  kell.  Ha  egy  tag  vagy  alapító  valamely  ügyben  nem  szavazhat,  őt  az  adott  határozat
meghozatalánál  a  határozatképesség  megállapítása  során  figyelmen  kívül  kell  hagyni.  A
határozatképtelenség  miatt  elhalasztott  közgyűlés  15  napon  belüli  ismételt  összehívása  esetén,  az
eredeti  napirendbe  felvett  kérdésekben  a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül  határozatképes,
amennyiben erre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit  a  határozat  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesít  vagy  a  Társaság  terhére  másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A  fenti  kizáró  szabályok  megfelelően  irányadók  a  vezetőség  és  a  számvizsgáló  bizottság
határozathozatalakor is.

/5/.  A  közgyűlés  határozatait  általában  a  határozatképesség  megállapításánál  figyelembe  vett
szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg
kell  ismételni.  A  jelenlévő  tagok  legalább  egyharmadának  kérésére  elrendelhető  titkos,  vagy
minősített többséget igénylő szavazás. A Társaság alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és a
Társaság  megszűnéséről  szóló  közgyűlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

/6/. A közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
a. a vezetőség tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásához,
b. az éves beszámoló elfogadásához.

32.  A  közgyűlés  nem  nyilvános,  megkezdésekor  jelenléti  ívet  kell  felvenni,  a  közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, azt a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a közgyűlésen
jelen volt két tag pedig aláírásával hitelesíteni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét,
idejét,  továbbá a  jelenléti  ívre  utalással  fel  kell  sorolni  a  közgyűlésen  megjelent  személyeket.  A
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal
kapcsolatban hozott határozatokat. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók,
a számvizsgáló bizottsági tagok illetve más személy megválasztására bármelyik tag javaslatot tehet. A
közgyűlési  tisztségviselők,  a  levezető  elnök,  a  szavazatszámlálók megválasztásáról  a  közgyűlés  a
szavazati  joggal  rendelkező  tagok  szótöbbségével  határoz. A  közgyűlésen  hozott  határozatokat  a
szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.

33. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az alapszabály módosítása;
b. a vezetőség éves beszámolójának jóváhagyása,
c.  a  Társaság  feloszlásának,  más  társadalmi  szervezettel  való  egyesülésének  és  szétválásának
elhatározása,
d.  a  vezetőség  tagjainak  és  tisztségviselőinek  megválasztása,  visszahívása  és  díjazásának
megállapítása,
e. a tagsági díj összegének és a Társaság éves költségvetésének a meghatározása, elfogadása, 
f. a számvizsgáló bizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása ,
g. minden olyan ügy, amelyet az alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés saját hatáskörébe utal,
h.  a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető  tisztségviselő  a
Társasággal munkaviszonyban áll;
i.  az  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  a  Társaság  saját  tagjával,  vezető
tisztségviselőjével, a számvizsgáló bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
j. a jelenlegi és korábbi társasági tagok, a vezető tisztségviselők és a számvizsgáló bizottsági tagok
vagy más társasági szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
k. a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
l. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
m. a végelszámoló kijelölése. 

34. A közgyűlés az eredményesebb működés érdekében szükség szerint eseti bizottságokat hozhat 
létre. A közgyűlés ezt a jogát a vezetőségre ruházhatja. 
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35./1/ A vezetőség a Társaság ügyintéző, ügyvezető és képviseleti szerve, hét tagból áll. A vezetőségi
tagokat a közgyűlés négy éves időtartamra választja a Társaság tagjai közül. 
/2/ A közgyűlések közötti időszakban a Társaság tevékenységét  a vezetőség irányítja,  ellenőrzi. A
vezetőség az általa megállapított munkaterv alapján tevékenykedik, tevékenységéért a közgyűlésnek
felelősséggel tartozik.
/3/  A vezetőség ülése  határozatképes,  ha  szavazásra  jogosult  tagjainak  több,  mint  fele  jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
/4/  A  vezetőség  dönt  a  közgyűlés  kizárólagos  hatáskörébe  tartozó  ügyek  kivételével  a  Társaság
minden lényeges ügyében.
/5/ A vezetőség üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – hívja össze és vezeti.
/6/ A vezetőség üléseire egyes napirendi pontokhoz, vagy teljes napirendhez, annak ismertetéséhez,
megvitatásához – tanácskozási joggal -  más személyek is meghívhatók.  A vezetőségi ülés a tagok
számára nyilvános. 
(7) A vezetőség évente legalább egyszer tart ülést. A meghívókat postai vagy elektronikus levélben az
elnök,  vagy  helyettese  küldi  ki  a  napirend  megjelölésével,  az  ülés  időpontja  előtt  8  nappal.  Az
egyszerű  postai  levél  feladásának  időpontját  a  postai  bélyegző  bizonyítja.  Elektronikus  levélben
történő meghívás esetén elektronikus visszaigazolás kérendő.

36. A vezetőség feladata és hatásköre
a.  irányítja  a  Társaság  tevékenységét,  ennek  keretében a  Társaság  napi  ügyeinek  vitele,  az

ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala,
b.  előkészíti  és  összehívja  a  Társaság  közgyűlését,  értesíti  a  tagságot  és  a  Társaság  szerveit,

meghatározza az általa összehívott közgyűlés napirendi pontjait,
c. határoz a tagok felvételéről, nyilvántartja a tagságot,
d. meghatározza a pártoló tagsági díj legkisebb összegét,
e. elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Társaság éves tevékenységéről szóló beszámolót,
f. javaslatot terjeszt a közgyűlés elé a Társaság következő évi feladatairól,
g. elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti a Társaság következő évi költségvetését,
h. kezdeményezi bizottság/ok/ létrehozását, a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei

megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
i. az eseti bizottságok tisztségviselőit megválasztja és beszámoltatja tevékenységükről amennyiben

ezt a jogot a közgyűlés ráruházza, 
j.  a  Társaság  vagyonának  kezelése,  a  vagyon  felhasználására  és  befektetésére  vonatkozó,  a

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
k. részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre,
l. a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
m. a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
n.  a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte

esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele.

37./1/. A Társaság vezető tisztségviselői: az elnök, az elnökhelyettes és a titkár, akiket a vezetőség
választ  tagjai  közül. A  Ptk.  alapján  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.

/2/.  A  vezető  tisztségviselők  felelősek  a  Társaság  tevékenységi  körében  szükséges  javaslatok
megtételéért, tartalmáért, a vezetőségi határozatok végrehajtásáért, a végrehajtás ellenőrzéséért.
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38. Az elnök feladata és hatásköre:

a) vezeti és szervezi a vezetőség munkáját,
b) képviseli  a  Társaságot,  a  Társaság  működésével  összefüggő  kiállított  okiratokon,

beadványokon 
a társasági tisztségére utalva az aláírása mellett a Társaság pecsétjét is használja,

c) irányítja a Társaság tevékenységét,
d) a Társaság nevében és képviseletében szerződéseket köt,
e) gyakorolja a Társaság alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat,
f) korlátozás nélkül jogosult pénzfelvételre, bármely tag kérésére köteles elszámolni.
g) Az  elnök  a  társasági  képviseleti  jogosultsága  alapján esetenként  írásban,  vagy  az  írásban

meghatározott  csoportjára  nézve más  vezetőségi  tagnak  meghatalmazást  adhat.  A megbízott
vezetőségi tag a társasági okiratokon erre utalni köteles, egyebekben az okiratok aláírására a
Társaság elnökére vonatkozó szabályok az irányadók.

39. Az elnökhelyettes feladatai és hatásköre:
Az elnökhelyettes az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel
ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat,  képviseli  a Társaságot.  Pontos feladat  és hatáskör
meghatározza a vezetőség feladata. 

40. A titkár feladata és hatásköre:

a) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség üléseit, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
b) tiszteletbeli tagságra javaslatot tesz,
c) ellenőrzi a tagdíjbefizetéseket, nyilvántartja a Társaság tagjait,

 d) ellátja az adminisztratív feladatokat,
 e) az elnök meghatalmazása alapján jogosult a Társaság iratait aláírni, és a Társaságot önállóan

képviselni. 

41. A számvizsgáló bizottságnak  három tagja van, elnökét és két tagját a közgyűlés választja. Tagja
az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
nem korlátozták. Feladata a Társaság  működésének, gazdálkodásának, pénzkezelésének, az e körbe
tartozó okiratoknak tételes vizsgálata, ellenőrzése. Szabálytalanság észlelése esetén nyomban köteles
az  elnököt  értesíteni.  Üléseit  a  bizottsági  elnök hívja  össze  egyszerű  vagy  elektronikus  levélben
legalább évente kétszer, legalább 8 nappal az ülést megelőzően. A számvizsgáló bizottság ülése akkor
határozatképes, ha azon legalább kettő fő jelen van. Határozatképes létszám esetén döntéseit egyhangú
szavazattal hozza meg, szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni. A bizottság
évenként a közgyűlés elé jelentést terjeszt elő, és abban beszámol a Társaság gazdasági, pénzügyi,
közhasznú tevékenységéről. A felügyelő szerv a Társaság minden egyéb szervétől független. 

a) Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki  a  vezetőség  elnöke vagy  tagja, (ide  nem értve  a  Társaság  döntéshozó  szervének  azon
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
37./1/. pontban rögzített kizáró ok áll fenn, illetőleg az előzőekben felsorolt személyek közeli
hozzátartozója.

b) Határozatok  könyvét  kell  létrehozni,  amiben  nyilván  kell  tartani  számozással  ellátva  a
vezetőség döntéseinek tartalmát,  időpontját,  hatályát,  a  döntést  támogatók illetőleg ellenzők
számarányát. A vezetőség döntéseit írásban (beleértve az elektronikus levelet is) és igazolható
módon  (elektronikus  levél  esetén  elektronikus  visszaigazolás  kérendő)  köteles  közölni  az
érintettekkel.



8
c) A számvizsgáló bizottság hatásköre: ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását, a vezető

tisztségviselőktől  jelentést,  a  Társaság  munkavállalóitól  tájékoztatást  vagy  felvilágosítást
kérhet, betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. A számvizsgáló
bizottság  tagjai  a  Társaság  közgyűlésén  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek  illetve  részt
vesznek,  ha  jogszabály  így  rendelkezik.  A  számvizsgáló  bizottság  köteles  a  közgyűlést
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Társaság
működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  a  Társaság  érdekeit  egyébként  súlyosan  sértő
esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése  vagy  következményeinek  elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy a vezető
tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult közgyűlést a
számvizsgáló  bizottság  indítványára  –  annak  megtételétől  számított  harminc  napon  belül  –
össze  kell  hívni.  E  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  a  közgyűlés  összehívására  a
számvizsgáló bizottság jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges  intézkedéseket  nem  teszi  meg,  a  számvizsgáló  bizottság  köteles  haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

42.  A  Társaság  pénzügyeinek,  esetenként  más  feladatoknak  az  ellátására  alkalmazottat  is
foglalkoztathat.

43. A bankszámla felett az elnök, az elnökhelyettes és meghatalmazás útján a titkár önállóan jogosult
rendelkezni.

44. A Társaság pecsétjét az aláírások mellett csak az elnök, az elnökhelyettes és a titkár használhatja a
képviselet szabályai szerint.

VII. fejezet

A Társaság anyagi forrásai:

45. A Társaság éves költségvetés alapján működik.

46. A Társaság anyagi forrásai:

a. tagsági díjak,
b. természetes és jogi személyek adományai,
c. a rendezvények tiszta bevételei,
d. a pályázatok útján megszerzett bevételek,
e. egyéb források.

47.  A Társaság tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  A tagok a tagdíj  megfizetésén túl  a Társaság
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VIII. fejezet

A Társaság megszűnése:

48. A Társaság megszűnik:

a. jogutódlással: a Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és 
csak egyesületekre válhat szét;
b. jogutód nélkül: a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének Ptk. 3:48.§ szerinti általános 
esetein túl a Társaság, mint egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
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i)  megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak 
meg; vagy
ii)  tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

49. A Társaság megszűnése esetén a Társaság vagyonáról a hitelezők kielégítése után a közgyűlés 
dönt.

IX. fejezet

Záró rendelkezések:

50.  Az alapszabályban  és a  Társaság  egyéb  szabályzataiban  nem rendezett  kérdésekben  a Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (Ptk.)  és  a  mindenkori  hatályos  jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

51. A Társaság a Fővárosi Törvényszék által vezetett nyilvántartásba vétellel vált jogi személlyé.

X. fejezet

Záradék:

Jelen alapszabályt  a  Gregorián  Társaság  alakuló  közgyűlése  l990. december  11.  napján  egyhangú
határozattal elfogadta. Ugyancsak egyhangú határozattal  2005. március 9-én elhatározta közhasznú
szervezetté  történő  átalakulását,  ezért  ezen,  valamint  a  2005.  május  6-án  megtartott  közgyűlésen
egyhangúan megszavazta az alapszabály módosítást. A jelen módosításokkal egységes  szerkezetbe
foglalt alapszabályt a Gregorián Társaság közgyűlése 2016. november 8-án elfogadta. 

Budapest, 2016. november 8.

Alulírott Sapszon Ferenc elnök, aláírásommal igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának:

__________________________________
Sapszon Ferenc

elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ................................................................................................. Név: .................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................... Lakcím: ...........................................................................................

Aláírás: ............................................................................................ Aláírás: ............................................................................................


