
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 
Civil Társaság Alapszabálya  

 
 

A 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
törvényeknek megfelelően a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre élve a jogszabályok adta 
egyszerűsítési lehetőséggel, 2016. év július 27-én kelt Társasági Szerződéssel Civil Társaságot 
alapított. 

A Társasági Szerződés alapvető rendelkezései mellett a célkitűzések, a tevékenység, a 
működéssel kapcsolatos szervezeti kérdések részletes meghatározására a tagok az alábbi 
Alapszabályt fogadják el: 

 
 

I. Általános rendelkezések  
1) A szervezet neve: Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság (a továbbiakban 

Baráti Kör). 
 

2) Jogállása: Civil Társaság, mely jogi személyiséggel nem rendelkezik, nem igényel 
bírósági bejegyzést, regisztrációt, számviteli törvény szerinti könyvelést, számviteli 
beszámoló készítését, s annak bírósági letétbe helyezését, dokumentumainak ügyvédi 
ellenjegyzését. 

 
3) Székhelye:1066. Budapest, Weiner Leó u. 18. 

 
4) A szervezet célja: Az egykori Karcagi Református Nagykun Reálgimnázium, illetve 

jogutódja: a Karcagi Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, valamint 
a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (a 
továbbiakban Gimnázium) volt diákjai célul tőzték ki: 
• történelmi örökségünk, a szűkebb haza múltjának jobb megismerését, a szülőföld 

emlékeinek, az egykori Alma Mater értékmegőrző hagyományainak ápolását, valamint 
• hogy a múló évek sodrában egyre jobban szétváló életutak ne távolodjanak el, hanem 

az Alma Mater szellemiségétől áthatva a tagok közelebb kerüljenek a Gimnáziumhoz, 
és egymáshoz. 

 
A Baráti Körben életkortól, foglalkozástól, világnézeti felfogástól és politikai 
hovatartozástól függetlenül helye van minden karcagi öregdiáknak és a Gimnázium 
tanárainak. 

 
A Baráti Kör tagjai az előzőkben vázolt alapvető célok mellett feladatuknak tekintik 
• a Gimnázium múltjában érdemeket szerzett tanáraik emlékének kegyeletes 

megőrzését, munkásságuk, példamutató emberi magatartásuk méltatását tagjaik és a 
tanuló ifjúság körében, 

• a Gimnáziummal már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését, 
• a kiváló tanulmányi és sporteredményt elért, valamint a rászoruló tanulók támogatását, 
• Gimnázium egykori tanárai sírjának gondozását, 
• a tudomány, a művészet és irodalom, valamint a gazdasági és a közélet egyes 

szakterületeit ismerő volt karcagi diákok bevonásával közérdeklődésre számot tartó 
előadások, rendezvények tartását. 

A Baráti Kör politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem 
támogat. 
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5) A Baráti Kör tagjai rendszeres időközönként klubnapokat, 
• februárban farsangi, 
• májusban Szervác-napi, 
• decemberben Luca–napi, fehér asztal melletti baráti összejövetelt tartanak.  

Az öregdiákok hagyományos évi találkozóját október első szombatján, Karcagon tartják. A 
rendezvények programjáról éves tervet állít össze az Elnökség, s azt a  Baráti Kör honlapján 
közzé teszi, a tagok kérésére elektronikus úton a megadott e-mail címre, vagy postán a 
lakcímre megküldi. 

 
II. A Baráti Kör tagsága 

 
6) A tagsági viszony keletkezése 

 
A Baráti Kör tagja lehet a Gimnázium minden volt diákja és tanára, valamint közvetlen 
hozzátartozóik, akik a Baráti Kör célkitűzéseit elfogadják, és vállalják anyagi és eszmei 
támogatását. 
• Alapító tagok azok, akik a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre Civil Társaság alapítását 

elhatározták, szándékukat szerződésbe foglalták, és az első alapszabályt elfogadták.  
• Csatlakozó tagok azok, akik az alapítók felhívására a Baráti Kör Civil Társasághoz 

csatlakoznak, a belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítják belépési szándékukat, s 
az alapszabály elfogadását. 

 
7) A tagsági viszony megszűnik:  

• A Baráti Körből való kilépéssel; 
A kilépési szándékot az Elnökségnek kell bejelenteni. A kilépés lehet azonnali hatályú, de 
a választott tisztségviselők csak a tisztségükkel járó, folyamatban lévő ügyek átadását 
követően léphetnek ki.  
• Kizárással. 

Megszűnik a tagsági viszony, ha a tag 2 évig indokolatlanul, felszólítás ellenére nem fizet 
tagdíjat, nem tart kapcsolatot a Baráti Körrel, nem vesz részt rendezvényen, vagy ha a 
célkitűzések megvalósítását gátolja. 
• A civil társaság megszűnésével. 

 
8) A tagok jogai és kötelezettségei:  

A Baráti Kör tagja jogosult részt venni 
• a Közgyűlés döntéshozatalában, 
• a tisztségválasztó, tisztújító közgyűléseken, 
• a Baráti Kör rendezvényein. 

 
A Baráti Kör tagja bármely tisztségre megválasztható. 

 
9) Tagdíjfizetés  

A Baráti Kör tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj mértéke 
az 500 forint, melyet a belépést követő hónap végéig, a továbbiakban pedig minden év 
június 30-ig kell a Gazdasági vezetőnek készpénzben nyugta ellenében, vagy csekken 
befizetni, vagy a bankszámlára átutalni. Az éves tagdíj később változhat. Mértékét az 
Elnökség javaslatára a Választmány határozza meg. 
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10) A Közgyűlés 

III.A Baráti Kör szervei  
• A Közgyűlés a Baráti Kör legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összessége. A 

Közgyűlést évente legalább egyszer, lehetőleg az októberi karcagi öregdiák 
találkozón kell megtartani. A közgyűlésre szóló meghívót a hely, időpont és napirendi 
pontok közlésével a Baráti Kör honlapján közzé kell tenni, s a tag e-mail címére, vagy 
megadott lakcímére megküldeni.  

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés 
nem határozatképes, akkor újabb közgyűlést kell összehívni, mely megtartható az eredi 
közgyűlés napján későbbi időpontban, ha erről a tagok előzetesen értesülnek. Az újabb 
közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.  
A közgyűlést az elnök nyitja meg, s megállapítja a határozatképességet. Javaslatára a 
tagság levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt választ. A továbbiakban a 
levezető elnök vezeti az ülést. A közgyűlés határozatát szótöbbséggel hozza. 

 
 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
• az alapszabály megállapítása és módosítása, 
• az Elnökség éves tevékenységről szóló beszámoló elfogadása, 
• a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 
• a Baráti Kör más szervezetté való átalakulása, megszűnésének kimondása, 
• a Választmány, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 

háromévi időtartamra, 
• döntés a Baráti Kör tevékenységét érintő szervezeti és anyagi természetű kérdésekben. 

 
11) A Baráti Kör Választmánya 

 
A Választmány: 
• két közgyűlés közötti időszakban közgyűlés jogokat gyakorol elsősorban olyan 

témákban amire a legutóbbi közgyűlés felhatalmazta, 
• elnökségi tagot választ, ha évközben valamelyik tisztség betöltetlenné válik. 
• az Elnökség tanácsadó, döntést előkészítő testülete, 
• szabályozza a szervezet gazdasági tevékenységét. 

 
A Választmány ülését az Elnök, vagy az elnökség két tagja együttesen, vagy két választmányi 
tag együttesen, a megvitatandó téma megjelölésével összehívhatja. A választmány ülésein 
választott tagjain kívül az elnökség tagjai teljes joggal, az FB tagjai tanácskozási joggal 
vesznek részt. 

A Választmány a következő Közgyűlésig tartó időszakra tagjai közül Elnököt választhat, ha 
az Elnök tartósan akadályoztatva van. 

 
A Választmány tagjainak száma a nyilvántartott taglétszám legalább 10%-a, de legalább 13 fő. 

 
12) Az elnökség 

 
Az elnökségtagjai: 
a) Elnök, 
b) Elnökhelyettes,  
c) Gazdasági vezető. 
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Az elnökség megválasztott tagjai: 
Elnök: Vadai Mihály Zsolt, 
Elnökhelyettes: Posztós Imre, 
Gazdasági vezető: Király Csaba. 

 
Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy a 
Választmány kizárólagos hatáskörébe. Irányítja és felügyeli Baráti Kör honlapjának 
működtetését 
Az elnökség döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni. 

 
13) Az elnök a Baráti Kör képviselője, hivatalos ügyekben eljár a hatóságoknál, és 

társadalmi szerveknél, kapcsolatot tart a Gimnáziummal. Aláírási joggal rendelkezik a 
Baráti Kör bankszámlája felett. 

 
Irányítja a Baráti Kör adminisztrációját, gondoskodik a tagnyilvántartásról, a közgyűlés 
összehívásáról. 

14) Elnökhelyettes, az elnökség tagja, az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki 
feladatokat. 

15) A gazdasági vezető: 
• kezeli a Baráti Kör pénztárát és bankszámláját, 
• vezeti a Pénztárkönyvet, 
• a Baráti Kör csekkjeit eljuttatja a tagoknak,gondoskodik a Baráti Kör rendezvényeinek 

anyagi hátteréről, a részvételi díjak beszedéséről, 
• aláírási joggal rendelkezik a Baráti Kör bankszámlája felett. 
• gondoskodik a tagnyilvántartásról. 

16) Felügyelő Bizottság 
 

A Közgyűlés 3 évre 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ, mely ellenőrzi a Baráti Kör 
jogszabály és alapszabály szerinti működését, gazdálkodását, pénzkezelését, a bevételek 
és kiadások előírásszerű vezetését,  valamint a meghozott határozatok végrehajtását. A 
Bizottság az általa elvégzett vizsgálatokról évente jelentést tesz a Közgyűlésnek. 

A Bizottság megválasztott tagjai: 

1./ Kovács Gézáné  
2./ Mile Sándor 
3./ Vadász István  

17) A Baráti Kör gazdálkodása 
 

A Baráti Kör pénzeszközeit pénzintézetnél vezetett bankszámlán tartja. A bankszámla 
felett aláírási joggal az elnök, az elnökhelyettes és a gazdasági vezető külön-külön is 
rendelkezik. A mindennapi kifizetések teljesítéséhez a házi pénztárban indokolt 
mennyiségű készpénz tartható. 

 
18) A Baráti Kör pénzeszközeit a meghatározott célok megvalósítása érdekében  

• a működési költségek fedezésére és 
• a Gimnáziumnak és tanulóinak nyújtandó adományokra, mint a Baráti Kör 

célkitűzéseinek teljesítésére használja fel. 
 

Működési költsége terhére évente csak olyan elkötelezettséget vállalhat az elnökség, amely 
összeg a korábban befizetett tagdíjból már rendelkezésre áll. 
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A Baráti Kör tagjai, s azok a személyek, vagy szervezetek, akik a Baráti Kör 
célkitűzéseinek megvalósítását támogatják, önkéntes pénzadományt tehetnek. Az adományt 
a Baráti Kör a Gimnáziumnak évente egy összegben adja át, s azt a Gimnázium az 
elnökséggel egyeztetett célok megvalósítására fordítja. 

 
 

IV. Kapcsolattartás a tagsággal  
19) A Baráti Kör a tagság és a vezetőség közötti kommunikáció elősegítésére honlapot 

működtet, s azon teszi közzé dokumentumait, az elnökség közleményeit, híreit, 
rendezvényeinek programját, megörökíti a rendezvények eseményeit.  
A honlap elérhetősége az interneten: http:karcagidiakok.hu  
A tagok a Baráti Kör működésével, tevékenységével kapcsolatban észrevételt, javaslatot:  
• a honlapon található „Írj nekünk!” ablakra kattintva elektronikus üzenettel, 

• a székhely címére postán küldött levélben, vagy bármelyik rendezvényen 
személyesen tett bejelentéssel tehetnek  

Az Elnökség felkérheti az internetes közösségi oldalakon regisztrációval rendelkező tagjait, 
hogy a Baráti Kör közleményeit jelenítsék meg a közösségi portálon, továbbítsák a velük 
kapcsolatban álló öregdiákokhoz. 

 
 

V. Vegyes rendelkezések.  
20) A Baráti Kör Civil Társaság megszűnik a feloszlás kimondásával. Kimondhatja a feloszlást: 

• a közgyűlés, vagy 
• a közgyűlési jogokat gyakorló Választmány – amennyiben határozatképes 

közgyűlés nem hívható össze, 
• amennyiben a tagok száma olyan mértékben lecsökken, hogy a célok megvalósítása 

veszélybe kerül, vagy más okok miatt feladatát nem tudja ellátni. 
 
21) A Baráti Kör megszűnése esetén pénzvagyonát a Baráti Kör kitűzött céljainak 

teljesítésére kell fordítani, a Gimnáziumnak átadni. 
 
22) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. a Polgári 

Törvénykönyvről, a 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvények 
rendelkezései az irányadók. 

 
Kelt Budapesten, 2016. november 24-én. 

https://sites.google.com/site/karcagioere/
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