
Civil Társaság a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 

(Elnökségi tájékoztató) 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének sikeres működése több évtizedes múltra tekint 
vissza. A Baráti Kört egyesületként az 1990-es évek elején jegyezte be a cégbíróság az akkor 
érvényes jogszabályoknak megfelelően. 

Korábbi működésünk során mindig volt olyan jogi végzettségű, az egyesülési jogban 
járatos öregdiák társunk, aki segítette a vezetőséget, hogy Egyesületünket a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően tudjuk működtetni. Legutóbb - hosszabb időn át - jogi 
segítséget dr. Hardicsai Béla öregdiák társunktól kaptunk mindaddig, míg ebben hosszantartó 
betegsége nem akadályozta. Halála óta nem találtunk olyan karcagi öregdiákot, aki a jogi 
tanácsadó szerepére vállalkozott volna. Hivatásos, fizetett ügyvéd igénybevételére szerény 
anyagi lehetőségeink miatt nem gondolhattunk. Az utóbbi években már jogi segítség nélkül, a 
korábban megismert és megszokott módon működtettük szervezetünket.  

Ez okozta többek között, hogy elkerülte az akkori vezetőség figyelmét a 2012. évtől 
hatályba lépett 2011. évi CLXXV. törvény jogszabályváltozása, és abból adódóan az új, a 
civil szervezetek közül az egyesületekre háruló növekvő feladatok teljesítése. Helyzetünket 
elemezve a vezetőség felismerte, hogy sajátos adottságaink miatt az új követelményeknek 
egyesületként a jogszabályok ismeretében nem tudunk a jövőben sem maradéktalanul eleget 
tenni. 

A jogszabályváltozás új lehetőséget is teremtett számunkra. Lehetővé vált, hogy a 
jövőben az egyesületi formánál egyszerűbb Civil Társaságként működjön szervezetünk. A 
civil társaság nem rendelkezik ugyan jogi személyiséggel, de ez számunkra nem jelent 
hátrányt. A jogi személyiségű szervezet elengedhetetlen lenne állami támogatás 
elnyeréséhez, de ilyen támogatást mi korábban sem vettünk igénybe. Szembetűnő különbség 
még, hogy az új forma hatósági regisztrációt, bírósági nyilvántartást, nem igényel, de van 
magánjogi jogalanyisága, szerződést, megállapodást köthet és bankszámlával is rendelkezhet. 
Civil társaságként nem kell rendszeres közhasznúsági jelentést, számviteli törvény 
szerinti könyvelést vezetni, éves Beszámoló jelentést készíteni, amit a bírósághoz kellene 
minden év május hó végéig közgyűlés jóváhagyás után benyújtani. Az új szervezet 
működtetése határozottan egyszerűbb lesz. 

Az új társasági formát - a Civil Társaságot - az alapítók társasági szerződés 
megkötésével hozhatják létre. Mi az alapításnak azt az egyszerű módját választottuk, hogy a 
korábbi közgyűlésen választott Intéző Bizottság 10 tagja - mint alapító tagok - 2016. július 
27-én a társasági szerződést kötött, s ezzel megalapította a Civil Társaságot, Baráti Körünk új 
társasági formáját. Azért választottuk az alapításnak ezt a módját, mert szabályos 
szerződéskötést a jóval több, mint 100 taggal igen körülményes és hosszadalmas lett volna 
lebonyolítani. Így azonban az alapító tagok alkotta szervezethez az alapítást követően egy 
belépési nyilatkozat aláírásával mindenki más csatlakozhat, aki a Baráti Kör tagja kíván lenni.  

A belépési nyilatkozat a Társasági Szerződés melléklete. Szervezetünkben az 
alapító és csatlakozó tagok teljesen egyenjogúak, tehát nincs jelentősége annak, hogy kik 
voltak az alapítók.  
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A Baráti Kör működésének részletes szabályait a továbbiakban is Alapszabály 
határozza meg, melyet az alapító tagok megalkottak. Ez az új működési formához 
aktualizálva lényegében a korábbi alapszabályunkhoz hasonló, s azt a közgyűlés szükség 
szerint módosíthatja. A Társasági szerződés és az Alapszabály honlapunkon olvasható. 

Miután a karcagi öregdiákok az ország különböző részén, távoli településeken is 
élnek, rendkívül nehéz és kevés sikerrel járna az évente egyszeri közgyűlésen kívül 
szükségszerinti, rendkívüli közgyűlés összehívása. Ezért bevezettük a Baráti Kör új 
szerveként a Választmány létrehozását, mely két közgyűlés közötti időszakban szükség 
esetén közgyűlési feladatot is elláthat. 

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. A 2016. október 1-én a Karcagon megtartott közgyűlés 
jóváhagyólag tudomásul vette a Baráti Kör új jogállás szerinti működésére vonatkozó 
előterjesztést, s megbízta az Elnökséget, hogy kezdeményezze a Bíróságnál a korábbi 
Egyesület bírósági bejegyzésének törlését.  

Új szervezetünk Elnöksége felhívással fordult a Közgyűlés résztvevőihez, s most e 
tájékoztató útján is felhívást intéz valamennyi karcagi öregdiákhoz és a Gimnázium 
tanáraihoz, hogy a belépési szándéknyilatkozatukkal csatlakozzanak a Karcagi Öregdiákok 
Baráti Köre Civil Társaságként működő szervezetéhez. 

Budapest, 2017. január 9-én. 

                  

                

         

         

       

 


