Honvéd Klub Civiltársaság
2400.Dunaújváros, Köztársaság út 2.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
I. FEJEZET
Általános rendelkezések.
1. A társaság neve:
Honvéd Klub Civiltársaság
(a továbbiakban: klub)
Rövidítve: Honvéd Klub Ct.
2. A klub székhelye:
2400. Dunaújváros, Köztársaság út 2.
Levelezési címe: 2400. Dunaújváros, Tavasz utca 26. 2. emelet 2. ajtó
3. A klub státusza:
Nem jogi személy
4. A klub típusa:
Civil szervezet
5. A klub bélyegzője:
Körbélyegző.
Köriratban felül: HONVÉD KLUB
Köriratban alul: CIVILTÁRSASÁG
Középen vízszintesen: DUNAÚJVÁROS
6. A klub logója:
Alakja: Kör alakú, fekete vastagított szegélyező körvonallal.
Benne, felül körirat: HONVÉD KLUB
Középen: Nemzetiszínű honvéd pajzs, rajta jobbról balra leszúrt Kossúth kard.
A pajzsot alul két babérág övezi. Alatta azt alapítás éve: 2003.
Legalul körirat: CIVILTÁRSASÁG
7. A klub működésének időtartama:
A klub határozatlan időtartamra alakult. Pártoktól és politikai csoportosulástól
független, politikai tevékenységet nem folytat.
A klub megszűnik:
- ha a taggyűlés határozatilag a megszűnést kimondja,
- ha a megszűnést a bíróság kimondja,
- ha tagságának létszáma egy főre csökken.
8. A klub ügyvivője:
A klub mindenkori elnöke, jelen esetben Csécs István (2400. Dunaújváros, Tavasz
utca 26-szám 2/1).
9. A klub célkitűzései:
a. A klub elsőrendű célja és feladata a nyugállományú katonák érdek képviseletének
felvállalása, segítése.
b. Ápolja és erősíti a Magyar Honvédséghez való tartozás érzését, a honvédség és a
társadalom kapcsolatát.
c. Őrzi és ápolja a magyar katonai hagyományokat.
d. Lehetőséget biztosít tagjainak a szervezett közösségi életre.
10. A klub fő tevékenysége:
a. Együttműködési szerződés alapján kapcsolatot tart a Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal és együttműködik a
parancsnokság alárendeltségébe tartozó 3. Katonai Igazgatási Központtal.

b. A klub hatókörzetébe tartozó nyugállományú katonák és más, hadkiegészítő
parancsnokság ellátási körébe tartozók ügyei intézésének segítése, idősek és betegek
látogatása,
c. A kihelyezett ügyfélfogadás biztosítása az ellátási körbe tartozók részére,
d. Az elhunyt nyugállományú katonák kegyeleti szertartásának segítése,
e. A kiemelkedően tevékenykedő klubtagok elismerése.
f. Kapcsolatot tart Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint
más helységekben működő honvédségi nyugállományúak klubjával.
g. A klub jogutódja a Fejér Megyei Bíróságon, PK. 63. 631/2003. számú végzéssel
1905. sorszám alatt jegyzett, Honvéd Klub Dunaújváros társadalmi szervezetnek,
amely az átalakulással megszűnt.
h. A klub az átalakulás mellett, továbbra is jogfolytonos tagja a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ), melynek székhelye: 1143.
Budapest, Stefánia út 34.
II. FEJEZET
A klub tagjai és szervezete.
1. A klub tagja lehet:
a. A Magyar Honvédség nyugállományú katonája.
b. A Magyar Honvédségtől nyugdíjba vonult honvédségi közalkalmazott,
köztisztviselő.
c. Az előző két pontban meghatározottak házastársa illetve élettársa, felnőtt korú
gyermeke, valamint özvegye (feleség, férj, élettárs).
d. A honvédelem céljával és feladataival azonosuló, büntetlen felnőtt korú magyar
állampolgár.
2. A tagsági viszony keletkezése:
A klubba történő belépés önkéntes. A belépni szándékozó elhatározását írásban, a
„Belépési nyilatkozat” kitöltésével közli a vezetőséggel, amely elbeszélget a
kérelmezővel és ha nincs kizáró ok – amelyek: a MH kötelékéből fegyelmi úton történt
elbocsátás, büntetett előélet, illetve közismerten züllött életvitel – akkor a kérelmező
tagsági jogait gyakorolhatja. A belépett személyt a vezetőség nyilvántartásba veszi és
számára a tagsági igazolványt kiállítja.
3. A tagsági viszony megszűnik:
a. Kilépéssel, amelyet a kilépő személynek írásban kell bejelentenie a klub
vezetőségnek, amely ennek alapján törli a tagot a nyilvántartásból és az éves
beszámolójában tájékoztatja a taggyűlést a kilépésről.
b. Törléssel abban az esetben, ha a klubtag, az esedékesség után egy évig, az elnök
írásos felszólítása ellenére – elfogadható indok nélkül – sem fizeti be tagdíját.
c. Kizárással: a klub alapszabályának súlyos, vagy sorozatos megsértése miatt, ha a
klubtag olyan cselekményt követ el, amellyel méltatlanná válik a klubtagságra.
A kizárásról a körülmények alapos kivizsgálása után, a vezetőség előterjesztése
alapján a taggyűlés dönt. A kizárási határozatról a klub elnöke írásban is tájékoztatja
az érintettet.
A taggyűlés kizáró határozata ellen fellebbezésnek van helye.
A kizárt klubtag a kizáró határozat ellen – a tudomására jutástól számított harminc
napon belül – bírósághoz fordulhat.
A kizárt klubtag a bíróság határozatáig a tagságból eredő jogait nem gyakorolhatja.
d. A klubtag halála esetén, ekkor a vezetőség az elhunytat törli a nyilvántartásból.

4. A klubtag jogai:
a. Részt vehet a klub tevékenységében és rendezvényein.
b. Gyakorolhatja szavazati jogát, bármely választott tisztséget betölthet.
c. Bármikor betekinthet a klub működése során keletkezett iratokba é s pénzügyi
bizonylatokba.
d. Taggyűlésen, a klub tevékenységét érintő bármely kérdésben jogosult véleményt
nyilvánítani.
5. A klubtagokkal szemben támasztott követelmények:
a. A társasági szerződés betartása, az abban foglalt célok és feladatok
megvalósításának elősegítése.
b. A közösségi élet szabályainak tiszteletben tartása, az egymás közti kapcsolatok és
a bajtársi szellem ápolása.
c. A honvédség és a honvédelem érdekeinek, tekintélyének védése.
d. Képességeitől, érdeklődési körétől, életkorától és egészségi állapotától függően
vegyen részt a klubéletben, segítse a klub terveinek kialakítását, programjainak
végrehajtását.
e. A tagsági díj rendszeres fizetése.
f. Részvétel a klub közgyűlésein.
6. A tagság nyilvántartása:
a. A vezetőség a tagokról a szükséges tartalmú tagjegyzéket vezet, amely a személyi
azonosító adatokon kívül tartalmazza a tagsági viszony keletkezésének, illetve
megszűnésének időpontját.
b. Az adatok kezelése az adatvédelmi törvényben foglaltak szerint történjen.

III. FEJEZET
A klub szervezete és működése.
1. A klub legfelsőbb szerve a taggyűlés.
a. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.
b. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
A jelen szerződés módosítása.
A méltatlanná vált klubtagok kizárása.
A tagdíj mértékének megállapítása.
A klub éves programjának és költségvetésének jóváhagyása.
c. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok ötven százaléka + egy fő jelen van.
d. A taggyűlés a határozatát nyílt szavazással, a mindenkori taglétszám alapján,
egyszerű szótöbbséggel hozza.
e. A taggyűlést a klub elnöke hívja össze. A meghívók elküldése és a taggyűlés
között legalább nyolc napnak kell lennie.
f. A taggyűlésen a klub tagjain kívül – szavazati jog nélkül – meghívottak is részt
vehetnek.
g. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendek
szerint, a jelenlévők számától függetlenül is határozatképes.
h. A megismételt taggyűlést, a határozatképtelenség miatt elmaradt taggyűlés
időpontját követően nyolc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az
eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.
i. A taggyűlés napirendjét a vezetőség által megjelölt, valamint a taggyűlésen tett és
elfogadott tagi javaslat képezi.
j. A taggyűlésről a klub elnöke jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a
taggyűlés idejét, a jelenlévőket, a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, a
határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és a szavazástól

tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet az elnök és egy, a taggyűlésen jelen lévő,
hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. A jegyzőkönyvbe bármely tag betekinthet.
2. A klub operatív vezető szerve a vezetőség.
a. A vetőség szükség szerint ülésezik. A vezetőség akkor határozatképes, ha minden
tagja jelen van.
b. A vezetőség az üléseiről feljegyzést készít, amelyet a vezetőség tagjai aláírásukkal
hitelesítenek. A feljegyzés tartalmazza a megbeszélt napirendeket, a hozzászólások
rövid lényegét, a szavazatok számszerű arányát, a döntések tartamát, hatályát.
c. A taggyűlésen tett javaslatok alapján, a taggyűlés három fős – elnök és kettő tag –
vetőséget választ, nyílt szavazással.
d. A vezetőség megbízatása határozatlan időre szól.
e. A vezetőség tagjai együtt és személyenként, a taggyűlés többségi határozatával
bármikor visszahívhatók. A vezetőségi tagság együttes és személyenkénti
lemondással is megszűnhet. Új vezetőséget, vezetőségi tagot a taggyűlés egyszerű
többségi határozattal, harminc napon belül választ.
3. A klub elnökének jogosítványai és kötelessége.
a. Jogosult a klub képviseletére és ügyeinek intézésére. Szavazati joggal képviseli a
klubot szövetségünk, a HOKOSZ küldött gyűlésein.
b. Köteles a taggyűlést előkészíteni és összehívni, a klub éves programját elkészíteni
és azt a taggyűlés elé terjeszteni, intézkedni a taggyűlésen hozott határozatok
végrehajtására, a klub és a vezetőség tevékenységéről évente beszámolni, a klub
tagjairól tagjegyzéket vezetni.

IV. FEJEZET

A klub gazdálkodása.
1. A klub bevételeit a tagdíj befizetések, a rendezvényekhez való eseti hozzájárulások,
valamint a Szövetségtől kapott támogatás képezi.
2. A klub kiadásai a cél szerinti tevékenység érdekében felmerülő költségek, a
működőképesség biztosítása érdekében felmerülő költségek, valamint a Szövetségi
tagdíj képezi.
3. A vezetőség egy megbízott tagja az elnök felügyeletével, a bevételekről és a
kiadásokról pénztárkönyvet vezet és gondoskodik a bizonylatok gyűjtőzéséről.

V. FEJEZET
Egyéb rendelkezések.
1. Az elnök távolléte esetén az elnöki teendőket, a vezetőség egyik helyettesítéssel
megbízott tagja látja el.
2. A klub működéséről nyilatkozni az írott és elektronikus médiáknak az elnök, vagy
az általa megbízott klubtag jogosult.
3. Más szervek részére küldendő ügyiratok kiadmányozására a klub elnöke jogosult.

VI. FEJEZET
Záradék.
1. A Társasági Szerződés módosítását a klub taggyűlése 2016. május 18-án, az 3/2016.
számú határozatával elfogadta.
2. Ezen Társasági Szerződés az elfogadás napján lép hatályba.

