
TÁJÉKOZTATÓ A BARÁTSÁG KLUB EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRŐL 
 
 

A BARÁTSÁG KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 
 
I. AZ EGYESÜLET NEVE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, SZÉKHELYE 
 

Az Egyesület neve:  Barátság Klub 
Működési területe:   A Magyar Köztársaság területe 

 Székhelye:   1132 Budapest, Visegrádi u. 14.  
 Hivatalos nyelve:  magyar 

Az Egyesület jegyzése:hivatalos iratokon az Elnök, illetve az Elnök által 
megbízott személy aláírása mellett az Egyesület „Barátság Klub” feliratú 
bélyegzője szerepel. 

 Az Egyesület alapítási éve: 2002. 
 
II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI 
 
Az Egyesület célja a tagok közös érdekeinek előmozdítása, kulturális ismereteinek 
bővítése oly módon, hogy színházlátogatásokon, múzeumlátogatásokon, kiállításokon, 
építészeti nevezetességek megtekintésén, klubrendezvényeken stb. való részvételt 
biztosít. Továbbá együttes élményt nyújtó bel- és külföldi kirándulásokat szervez, 
segítve tagjainak a szabadidő hasznos eltöltését. 
Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el. Országgyűlési, megyei és 
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat a mindenkori 
választásokon. 
 
III. AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAG JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI, A TAGSÁGI VISZONY 

MEGSZŰNÉSE 
 
Az Egyesület tagja lehet minden felnőtt magyar állampolgár, aki a II. fejezetben 
meghatározott célokat és feladatokat magáénak vallja, és megvalósításukat elősegíti.  
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki 
adományaival segíti az Egyesület munkáját, véleményadási, javaslattételi joggal vesz 
részt a közgyűlésen, de szavazati és választhatósági joggal nem rendelkezik. 

A tag jogai: 

 választhat és választható, amennyiben a választások előtt legalább 30 
napja tag 

 részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein 
A tag kötelességei. 

 köteles az Alapszabályt betartani 

 az Egyesület Elnöksége által meghatározott éves tagdíjat köteles 
megfizetni. 

 azt a tagot, aki a Barátság Klub egységét bomlasztani szándékozik, 
működését hátráltatja vagy akadályozza, ki kell zárni 

 a tag kizárására a Közgyűlés jogosult. A kizárt tag a döntést bíróság 
előtt megtámadhatja 

Az egyesületi tagság megszűnik: 

 a tag kilépésével (indoklás nélkül, írásbeli bejelentéssel bármikor) 

 ha a tag nem újítja meg klubtagságát 

 ha a tagot az Elnökség határozattal kizárja 

 a tag halálával 
 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 
 
Az Egyesület szervei: 

 Közgyűlés 

 Elnökség (5 fő) 

Az Egyesület tisztségviselői, az Elnökség tagjai 

 Tiszteletbeli Elnök (részt vesz az egyesület terveinek kidolgozásában, az 
Elnök akadályoztatásának esetén ellátja annak teendőit) 

 Elnök (az Egyesület törvényes képviselője; képviseli az Egyesületet 
bíróságok és más hatóságok előtt, illetve más személyekkel vagy 
szervezetekkel szemben) 

 Elnökségi tagok (további három fő) 

 Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon legalább három tagja 
jelen van. 
 

V. KÖZGYŰLÉS 
 

Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. 

 a Közgyűlést évenként kell összehívni 
A Közgyűlést össze kell hívni, ha 

 az Elnökség kezdeményezi 

 a tagság egyharmada írásban, a cél megjelölésével kéri.

 
A Közgyűlés feladatai: 

 az Alapszabály megalkotása, módosítása 

 az éves költségvetés megállapítására felhatalmazza az Elnökséget 

 az Egyesülés és feloszlás kimondása 

 fegyelmi ügyekben jogerős döntés meghozatala 

 az Elnökség működése elleni felszólalások ügyében a végleges döntés 
meghozatala 

 dönt a klubtagságra érdemtelenek kizárásáról 

 az Egyesület Tiszteletbeli Elnökének, Elnökének, Elnökségének 
megválasztása titkos szavazással, 5 évre 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + 1 fő jelen van. 
Amennyiben a szabályszerűen meghirdetett Közgyűlés nem határozatképes, akkor 
változatlan napirenddel, nyolc napon belüli időre új Közgyűlést kell összehívni, mely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
A Közgyűlési meghívóban e tagok figyelmét fel kell hívni arra, hogy esetleges 
távolmaradásuk a fentiek szerint nem lehet akadálya határozatképes Közgyűlés 
megtartásának. 
 
VI: AZ ELNÖKSÉG 
 
Két Közgyűlés között az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség. 

Főbb feladatai: 

 az éves programok, gazdasági tervek és költségvetések elkészítése 

 a költségvetés és a tervezett feladatok végrehajtásáról szóló jelentések 
elkészítése 

 az Egyesülettel munkaviszonyban állók vonatkozásában a munkáltatói 
jogok gyakorlása 

 a Közgyűlés összehívása 

 rendkívüli Közgyűlés összehívása 
Az Elnökségi ülések gyakoriságát az Elnökség határozza meg, és az Elnökség bármely 
tagjának kezdeményezésére össze kell hívni 
Az Elnökség határozatképes, ha öt főből legalább három fő jelen van. 
Az Elnökség határozathozatali módja: döntését nyílt szavazással, egyszerű többséggel 
hozza. 
 
VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 
Az Egyesület pénzügyi forrásai: 

 tagdíjak 

 költségvetési (állami, önkormányzati) és szponzori támogatások 

 egyéb vállalkozók által nyújtott támogatások 

 az egyesület tevékenységéből eredő esetleges nyereség 

 pályázat útján elnyert esetleges támogatások 

 a tagok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a 
Mivel az Egyesület non-profit szervezet, az esetleges nyereséget az alaptevékenységre 
kell visszafordítani. 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl -  
az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
Az egyesület számláját az OTP Banknál vezeti. A bankszámla feletti rendelkezéshez az 
Elnök és az Elnök által megbízott egyik elnökségi tag együttes aláírása szükséges. 
A gazdálkodás, a könyvvezetés és az elszámolás rendjét a Szervezeti és Működési 
Szabályzat írja elő. 
Az Egyesület biztosítási értékesítési tevékenységet (biztosítási kiegészítő 
tevékenységet TEÁOR 67.20.) végez annak érdekében, hogy tagjainak teljes körű 
segítséget tudjon nyújtani, és ezen tevékenységéért kapott díjazást a fő tevékenység 
elősegítése érdekében használja fel. 
 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 
Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja. 
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre. Nyilvántartási szám: 9943 

 

A BARÁTSÁG KLUB EGYESÜLET ELNÖKSÉGÉNEK TAGJAI: 

Elnök: Benczéné Fodor Erzsébet 
Elnökségi tagok: Bobák Róbertné, Lengyel Mária, Ring Istvánné; Szuromi Imréné 

 

A BARÁTSÁG KLUB ELÉRHETŐSÉGEI: 

Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 14. (bejárat Katona J. u. 15.) 
Tel.: +36 (20)9711-599 
Számlaszám: OTP 11703006-20463399 
Adószám: 18176070-1-41 
Honlap: www.baratsagklub.hu 
E-mail: info@baratsagklub.hu 

 

http://www.baratsagklub.hu/

