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A jegyzőkönyv a Közgyűlésen szünet nélkül rögzített videofelvétel alapján készül. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére két budapesti öregdiák-társat választottak a megjelentek 
önkéntes jelentkezés után: Mile Sándort és Posztós Imrét. 

Vadai Mihály Zsolt elnök üdvözli a vendégeket és a Baráti Kör tagjait. Kéri, hogy egy 
perces csenddel adózzunk meghalt tanáraink és iskolatársaink emlékének. 

A közgyűlés levezetésére örökös elnökünket, Szőllősi Jánost javasolja. Jelenlévők 
egyetértésüket kézfeltartással jelezték. 

Szőllősi János levezető elnök köszönti a jelenlévőket, a tanárokat és a vendégeket. 
Megállapítja a jelenléti ívekről, hogy a meghirdetett kezdésre 10 óráig 51 fő tag regisztrált, 
és ez alapján a Közgyűlés nem volt határozatképes. Azóta eltelt közel 2 óra, így a 
szabályok értelmében most megismételt közgyűlést tartunk, mely a jelenlévők számától 
függetlenül határozatképes.  

A Levezető elnök felkéri Vadai Mihály Zsoltot, hogy az elmúlt év tevékenységéről 
beszámolóját tartsa meg. 

Vadai Mihály Zsolt: A Baráti Kör az elmúlt évben az írásban meghirdetett programunknak 
megfelelően dolgozott. A havonként tartott összejöveteleken 25÷40 fő jelent meg. A 
program szerinti előadások meghallgatása után hangulatos beszélgetésekre került sor.  
Az elmúlt évben a titkári tisztséget (Oláhné Erzsike elhalálozása miatt) nem tudtuk 
betölteni, ezért a . Közgyűlés egy Intéző Bizottságot hozott létre az elnökség munkájának 
segítésére. Az Elnök ezúttal is köszöni munkájukat. 

A Baráti Kör pénzügyi tevékenységét a Számvizsgáló Bizottság ellenőrizte, s erről 
jelentést tesz a Közgyűlésnek. A Elnök ezt ismerteti (részletek ott). 

Szőllősi János: Szavazásra bocsátja, hogy a közgyűlés elfogadja-e az előző évi 
tevékenységről szóló elnöki beszámolót és a Számvizsgáló Bizottság jelentését? Szavazás 
kézfeltartással, eredmény: egyhangú. 

A következőkben az elnökség előterjesztése következik arról, hogy milyen módon 
tervezett az Öregdiákok Baráti Köre szervezeti átalakítása Egyesület-i formából Civil 
társaság-i formába. Felkéri Vadai Mihály Zsolt Elnököt, hogy ismertesse a Közgyűlési 
előterjesztést. 

Vadai Mihály Zsolt: elmondta, hogy Baráti Körünk a bírósági bejegyzése óta 
egyesültként működik, a bejegyzés időszakában hatályos jogszabályok szerint. 
A 2012. évtől hatályba lépett jogszabályoknak azonban egyesületként nem tudtunk 
volna a maradéktalanul eleget tenni. A jogszabályváltozás azonban egy új 
lehetőséget is teremtett számunkra, hogy az egyesületi formánál egyszerűbb, de 
számunkra megfelelő működési formát, a Civil Társaságot válasszuk. Ha a jövőben 
nem Egyesültként, hanem Civil Társaságként működtetjük a Baráti Körünket. Az 
előterjesztés teljes terjedelmében az „Előterjesztés” szóra kattintva olvasható. 

 
Szőllősi János: Köszöni az Elnök úr ismertetéseit. Kéri, hogy a Közgyűlés fogadja el az 
elnökség javaslatát, mely szerint egyetért azzal, hogy a jövőben Baráti Körünk Civil 
Társaságként működjön. Egyben a Közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy 
kezdeményezze az eddigi társasági forma, az Egyesület bírósági bejegyzésének törlését. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadta. 




