
Győri, társaságban játszható 

játékokat népszerűsítő egyesület 

Működési koncepció 

- 2015.02.24 -  

Győri, társaságban játszható játékokat népszerűsítő egyesület - működési koncepció tervezet / Éber Imre_20150224_Győr 
  



Tartalom 

Az egyesület 
– Neve és formája 

– Célja 

– Tagsága 

– Szerkezete 

– Szervezete 

– Funciói 

– Működése 

– Gazdálkodása 

 

 

 

Győri, társaságban játszható játékokat népszerűsítő egyesület - működési koncepció tervezet / Éber Imre_20150224_Győr 
  



Az egyesület - Neve és formája   

• Teljes név: 
– Győri, társaságban játszható játékokat népszerűsítő 

egyesület 

• Rövid név: 
– Győri társasjátékos egyesület 

• Szervezeti forma: 
– Osztályokra tagolt, integrált - közhasznú - egyesület 
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Az egyesület - Célja 

• a társaságban játszható játékok (pl: táblás és egyéb társasjátékok, szerepjátékok, stratégiai 
terepasztal játékok, stb.) minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, a 
társasjátéknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés 
felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel való kielégítése.  
 

• a győri társasjáték kultúra építése. A győri (és régiós) társaságban játszható játékos klubjainak 
- különös tekintettel azok klubhelyének, rendezvényeinek, programjának – össze/szervezése. 
 

• képviselet és lobbyzás a hasznosan szórakoztató társasjátékok versenyeit és bemutatóit, 
valamint információs anyagainak média-jelenlétét finanszírozó, potenciálisan számba vehető 
költségvetési és piaci szponzorok megnyerésére. 
 

• klubéletre ösztönző rendezvények tartása, a tevékenységét érintő minőségi információk 
gyűjtése és előállítása, valamint közzététele. 
 

• klubvezetők, versenybírók, játékmesterek képzése, segítése, továbbképzési- és szakmai-, 
valamint média fórumok létrehozása. 
 

• kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel, együttműködés a kreatív, 
hasznosan szórakoztató társasjátékokat népszerűsítő "animátor"-jellegű szervezetekkel. 
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Az egyesület - Tagsága 

• Az egyesület tagja: lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint jogi személy, egyéb 
gazdálkodó szervezet, ha belépési nyilatkozatban vállalja hogy részt vesz az egyesület 
munkájában, az Alapszabályt elfogadja és teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. 

 

• Az egyesületbe való belépés és az egyesületből való kilépés önkéntes. Az egyesület a tagjairól 
nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági igazolvánnyal. A tagsági viszony az ügyvivő 
testület határozatával: felvétellel keletkezik és vagy kilépéssel (önkéntes), vagy törléssel 
(halálozás miatt, tagsági díj hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása miatt), vagy kizárással 
(fegyelmi büntetésként) szűnik meg. 

 

• Az egyesületi tag jogosult részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
jogosult részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben, véleményt nyilváníthat és 
javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben. Jogosult részt venni az egyesület 
közgyűlésén, választhat és választható az egyesület szerveibe, vezetőségébe. 

 

• Az egyesületi tag köteles az Alapszabályban foglaltakat betartani, köteles a közgyűlés 
határozata szerint tagdíját megfizetni, az egyesületi vagyont megóvni, valamint tudásához és 
erejéhez mérten tevékenykedni az egyesület céljainak megvalósításában. 
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Az egyesület - Szerkezete 

Győri 
társasjátékos 

egyesület 

Győri 
társasjáték 

klub 

Győri 
wargaming 

klub 

Győri 
szerepjáték 

klub 

Győri 
kártyajáték 

klub 
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Az egyesület - Szervezete 

• Elnök – az egyesületet jegyző és irányító személy 

• Szakvezetők – az egyes szakosztályok vezetői 

• Koordinátorok – az egyes szakosztályok tevékenységét szervező tagok 

• Operátorok – az egyes szakosztályok tevékenységében részt vevő tagok 

Elnök 

Koordinátor 

Szakvezető 

Operátor 

Elnökségi szint 

Tanácsi szint 

Tagsági szint 

Közgyűlés 
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Az egyesület - Funkciói 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
• az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
• az éves költségvetés meghatározása, az elnök, ill. ügyintéző szerv megválasztása és beszámolójának 

elfogadása, 
• más szervezetekkel történő egyesülés elfogadása, vagy a feloszlás kimondása, 
• továbbá minden olyan tárgykör, melyet szótöbbséggel saját hatáskörébe von. 

 

Szakvezetők és Koordinátorok Tanácsa 
 

• Az egyesület ügyvivő testülete: az Elnök, a Szakvezetők és Koordinátorok Tanácsa. A Tanács 
vezetőjét, egyszersmind mint az egyesület soros elnökét, valamint szakosztályonként 2 tagját, a 
közgyűlés nyílt szavazással, egy évre szóló mandátummal választja. 
 

• A Tanács feladata és hatásköre az Alapszabály szerinti egyesületi tevékenység irányítása, a közgyűlés 
előkészítése, ügyvivő testületi határozatok hozatala az ügymenetet, a gazdálkodást és általában 
minden olyan kérdést illetően, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 

• A Tanács köteles testületileg gondoskodni a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és évente 
beszámolni tartozik a közgyűlésnek: saját munkaprogramja szerint folyt tevékenységéről. 
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Az egyesület - Működése 

• A Győri társasjátékos egyesületet, mint jogi személyt, kapcsolataiban 
egyszemélyileg képviseli és jegyzi az egyesület elnöke, aki egyszersmind vezetője az 
egyesület tevékenységét operatív irányító Szakvezetők és Koordinátorok 
Tanácsának. 
 

• Az egyesület munkájának irányítása kettős szervezésű: elsődlegesen szakmailag, 
másodlagosan területileg építkezik. A szakmai tevékenységet a szakvezetők 
irányítják, a területi sejteket koordinátorok szervezik. 
 

• A Szakvezetők és Koordinátorok Tanácsa testületileg jogosult kiadni az egyesület 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, de annak tartalma nem állhat ellentétben az 
egyesület Alapszabályával. 
 

• A Szakvezetők és Koordinátorok Tanácsa az egyesület célkitűzéseinek eredményes 
megvalósítása érdekében létrehozhat bizottságokat és csoportokat, működtethet 
szakosztályokat, foglalkoztathat alkalmazottakat. A szakosztályok munkáját a 
szakosztályok által választott vezetőség irányítja, amely munkájáról a Tanácsnak 
számol be. 
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Az egyesület - Gazdálkodása 

• Az egyesület közgyűlése állapítja meg a havonta fizetendő tagsági díjat, 
melynek éves összegű befizetése esetén a tag kéthavi kedvezményben 
részesül. 
 

• Az egyesület, céljai megvalósulásának segítése érdekében, pályázatokon 
vesz részt, szponzorokat és mecénásokat keres, valamint másodlagosan, 
vállalkozási tevékenységet is kezdeményezhet. 
 

• Az egyesületi tagdíj és a támogatóktól beérkező, valamint a másodlagosan 
folytatott sajáterős vállalkozásból realizált bevételekről, azok 
felhasználásáról, ill. az egyesületi vagyon alakulásáról a soros elnök évente 
a közgyűlésen tartozik beszámolni. 
 

• Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a mindenkor hatályos, 
vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 
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Az egyesület – Bevételei (becslés) 

taglétszám: 150 fő     

    összesen megjegyzés 

tagdíj / hó           1 500 Ft               225 000 Ft   2015-re ~2 millió HUF  

tagdíj / év             2 565 000 Ft   feltéve, hogy 30% éves befizetést eszközöl  

adó 1%           8 000 Ft               240 000 Ft   2 év után pályázható (~ tagság 20%-a)  

tagi támogatás         40 000 Ft               600 000 Ft   ~ tagság 10%-a és egyéb gazdasági társaságok  

ktgvetési támogatás       300 000 Ft               300 000 Ft   nonprofit célra igényelhető Önkorm. Tám  

pályázat   1 500 000 Ft            1 500 000 Ft   többszörözhető  

        

    ~ 4-5 millió HUF /év tagság létszámától és tagdíjtól, támogatástól függően 
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Győri, társaságban játszható 

játékokat népszerűsítő egyesület 

         IGEN?   

                                     IGEN!  
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