
Közgyűlési előterjesztés a Baráti Kör jogállásának változásáról. 
Tisztelt Közgyűlés! 
Baráti Körünk a bírósági bejegyzése óta egyesültként működik, a bejegyzés 
időszakában hatályos jogszabályok szerint. 
Korábban mindig akadt olyan jogot végzett öregdiák-társunk, aki a jogszabályok 
alkalmazásában segítette a Baráti Kört. Legutóbb Dr. Hardicsai Béla volt a vezetőség 
segítségére a jogszabályváltozásokból adódó feladatok megoldásában, s az Alapszabály 
elkészítésben, a módosításokban. Az Ő betegsége, majd halála óta hozzáértő jogász 
segítsége nélkül a korábban érvényes és megismert szabályok szerint működik 
egyesületünk. Eddig nem találtunk olyan jogi végzettségű öregdiák-társat, aki a 
működéshez szükséges jogi segítségre vállalkozott volna, hívatásos ügyvéd 
igénybevétele pedig számunkra igen költséges. Ez okozta, hogy elkerülte a vezetőség és 
a tagság figyelmét az a jogszabályváltozás, és az abból adódó új feladatok teljesítése, 
mely 2012. évtől lépett hatályba. Az új feladatoknak azonban egyesületként még a 
jogszabályok ismeretében sem tudtunk volna a maradéktalanul eleget tenni. A 
jogszabályváltozás azonban egy új lehetőséget is teremtett számunkra.  
 Az új jogszabály lehetővé teszi, 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, akkor 
szinte minden maradhat a régiben, csupán a jogállásunk változik. Ez annyiban 
különbözik az Egyesülettől, hogy nem rendelkezünk jogi személyiséggel, ami állami 
támogatás igénybe vételéhez lenne elengedhetetlen. Ilyen támogatást azonban mi a 
múltban sem vettünk igénybe, bár egyesületi formában működtünk. Szembetűnő 
különbség még, hogy az új forma bírósági nyilvántartást, hatósági regisztrációt nem 
igényel, de van magánjogi jogalanyisága, szerződést, megállapodást köthet, 
bankszámlával is rendelkezhet. Civil társaságként nem kell közhasznúsági jelentést, 
számviteli törvény szerinti könyvelést vezetni és rendszeres jelentést készteni, amit a 
Bírósághoz kellene minden május végéig közgyűlés jóváhagyása után benyújtani.  
 Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy az egyszerűbb és költségkímélő 
működtetés érdekében a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének a jövőben ne egyesület, 
hanem civil társaság legyen a jogállása. A közgyűlés hatalmazza fel az Elnökséget, 
hogy a Bíróságnál kezdeményezze az egyesületi bejegyzést törlését.  

 Az új társasági formát az alapítók Társasági Szerződéssel hozhatnak létre Ennek 
legegyszerűbb módját választottuk azzal, hogy az előző közgyűlésen megválasztott 
intéző bizottság (az újjászervezett Baráti Körben választmány 10 tagja –mint alapító 
tagok - július 27-én társasági szerződést kötöttek, mivel több, mint 100 taggal ez igen 
körülményes lenne. Az alapító tagok alkotta civil társasághoz ezt követően egy belépési 
nyilatkozat aláírásával mindenki más, aki a Baráti Kör tagja kíván lenni, csatlakozik. Ez 
a belépési nyilatkozat a társasági szerződés melléklete. Szervezetünkben az alapító és 
csatlakozó tagok teljesen egyenjogúak. 
Az új jogállású szervezetünket így a jövőben a megszokott korábbi módon, egyszerű 
módszerekkel, többlet költség felmerülése nélkül működtethetjük, s nem kell az 
egyesületekre előírt új követelményeket teljesíteni. Meg kell jegyezni,  hogy az új 
követelmények ismeretében aligha lenne olyan öregdiáktárs, aki társadalmi munkában a 
vezetői tisztségre vállalkozna, ha továbbra is egyesületként működnénk. 
A Baráti Kör működésének részletes szabályait a továbbiakban is Alapszabályban 
rögzítjük. Az első Alapszabályt az alapítók megalkották, mely az új működési formához 
aktualizálva lényegében megegyezik a korábbi Alapszabályunkkal. Ezt a közgyűlés 
szükség szerint módosíthatja. Az eddigi Számvizsgáló Bizottság csak az egyesület 



pénzgazdálkodását ellenőrizte, most az új szervezetben ez kiegészül a jogszabály 
szerinti működés ellenőrzésével, s feladatát Felügyelő Bizottságként látja el. 
Az Elnökség kéri a közgyűlés jóváhagyását a formai változásokhoz, hogy Baráti 
Körünket az érvényes jogszabályok betartásával tudjuk működtetni tagjaink 
megelégedésére 
Kérjük, hogy a belépési nyilatkozatok aláírásával csatlakozzanak az új szervezethez. 

A Baráti Kör hivatalos megnevezése tehát fentieknek megfelelően: Karcagi Öregdiákok 
Baráti Köre Civil Társaság. 

 

A KÖBK alapszabálya lényegében a megegyezik a jelenlegivel, csupán az új jogállásnak 
megfelelően lett aktualizálva. 

Új 11. pontként bekerült a Választmány fogalma, és feladatának meghatározása az alábbiak 
szerint: 
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, és a honlap működtetését.  

A Választmány ülését az Elnök, vagy az elnökség két tagja együttesen, vagy két választmányi tag 
együttesen, a megvitatandó téma megjelölésével összehívhatja. A választmánynak tagja minden 
elnökségi tag. Ülésein a választott tagokon kívül az FB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt.  
A Választmány tagjainak száma a nyilvántartott taglétszám legalább 10%-a, de minimum 13 fő. 

Az alapító tagok az alábbi tisztségviselőket választották: 

Az elnökség tagjai: 
Elnök: Vadai Mihály Zsolt 
Elnökhelyettes: Posztós Imre 
Gazdasági vezető: Király Csaba 

Választmányi tagok: 
Cséti Imre, Dévai Huba, Gombosné Kegyes Margit, Ignácz Zoltán, Katonáné Csávás Sarolta, 
Katona Mihály, Király Csaba, Kopasz Árpád, Posztós Imre, Szőllősi János, Szűcs István, 
Vadai Zsolt, Vadászné Csőregh Judit. 

Felügyelő Bizottság tagjai: 
Kovács Gézáné T. Kun Júlia , dr. Mile Sándor, Vadász István 

 


