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A Ferencvárosi Torna Club Baráti Körének (továbbiakban: Baráti Kör) 
76 fő  alapító tagja — a felügyeleti szervnek bejelentett előkészítő munka 
befejezése után  —  a szervező bizottság által összehívott és az 1983. decem
ber 9. napján megtartott alakuló közgyűlésen elhatározta a Baráti Kör 
Egyesület megalakítását és az alábbiak szerint megállapította alapszabályát.

I .

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Baráti Kör adatai

Neve: Ferencvárosi Torna Club Baráti Köre 
Nevének rövidítése: FTC Baráti Kör 
Alapításának éve: 1983.
Címe: 1091 Budapest, IX., Üllői út 129.
Bélyegzője: körbélyegző, rajta „FTC Baráti Kör" felirat
OTP számlaszáma: MNB 218—98093 OTP IX. kér. Fiók, Tinódi u. 9—11.

FTC BARÁTI KÖR 521-1332 
Egyesületként, budapesti székhellyel működő szervezet, önálló jogi 
személy.

2. A Baráti Kör működési területe

Az FTC Baráti Kör működési területe Budapest főváros.

3. A Baráti Kör felügyeleti szerve

Az FTC Baráti Kör felügyeletét Budapest Főváros IX. kerületi Tanácsa 
Végrehajtó Bizottságának igazgatási feladatokat ellátó szakigazgatási 
szerve gyakorolja.
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II.

A BARÁTI KÖR CÉLJA ÉS FELADATAI

4. Az FTC Baráti Kör célja

(1) A Baráti Kör célja, hogy — a Ferencvárosi Torna Clubbal (a továb
biakban: FTC) kötött együttműködési megállapodás keretében -
a) az FTC erkölcsi és anyagi támogatására mindenkor kész tagságot 

szervezzen, annak létszámát növelje, s hozzájáruljon olyan törzs- 
közönség kialakításához, amely a mérkőzéseken, versenyeken 
lelkesedésével és sportszerű buzdításával fokozza a zöld—fehér 
sportolók küzdőkedvét és győzniakarását;

b) tagjai sportszerű magatartásával és fegyelmezett viselkedésével 
nevelő hatást gyakoroljon az FTC szurkoló táborára, a sport- 
események egész közönségére, és jó példát mutatva elősegítse 
olyan légkör és hangulat kialakulását, amely meggátolja a sport
szerűtlen és fegyelmezetlen megnyilvánulásokat;

c) anyagi támogatást nyújtson
— az FTC szakosztályainak működtetéséhez,
— sportolóit fejlődésük hazai és nemzetközi versenyzésük 

eredményessége érdekében, valamint annak alapján anyagi 
elismerésben részesítse,

— versenyzőit segítse tanulmányi feltételeik javításában, élet
pályájuk megalapozásában.

(2) A Baráti Kör — az FTC tájékoztatási és propaganda bizottságával 
együttműködve —

a) gondoskodik saját tagsága, és a szurkoló tábor körében az FTC 
tervszerű és céltudatos népszerűsítéséről, sportrendezvényeinek 
széles körű propagálásáról, a sportolók sikeres hazai és nemzet
közi szereplésének, kiemelkedő versenyeredményeinek ismerte
téséről, népszerűsíti rendezvényeit, szakosztályainak versenyeit;
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b) gondoskodik a kiemelkedő eredményeket elérő, illetőleg a ver

senyzéstől visszavonuló FTC sportolók jutalmazásáról;

c) segítséget nyújt az FTC kiadványainak szerkesztéséhez, meg
jelentetéséhez és terjesztéséhez;

d) szervezi — a Baráti Kör tagsága részére — ankétok, sportolói 
élménybeszámolók, közönség—sportoló találkozók, szurkolói 
összejövetelek, műsoros délutánok, a sportágakat ismertető és 
a sportegyesület történetéből vett népszerűsítő előadások s 
egyéb rendezvények (filmvetítések, vetélkedők stb.) lebonyo
lítását;

e) nevelő célzattal tervszerűen és rendszeresen foglalkozik fiatal
korú saját tagjaival és az FTC sportolóival.

II I.

A BARÁTI KÖR TAGSÁGA

5. A Baráti Kör tagjai

(1) A  Baráti Kör tagja lehet — lakóhelyére való tekintet nélkül — 
minden magyar állampolgár, aki nyilatkozatban kéri felvételét és 
elfogadja alapszabályát.

(2) Kiskorú tagjaiból ifjúsági csoport szervezhető.

(3) Tagja lehet nagykorú, külföldi állampolgár is ugyanolyan feltéte
lekkel, m int a magyar állampolgár.

(4) Tagja jogi személy is lehet, ha nyilatkozatban vállalja céljainak 
anyagi támogatását.

5



(
(5) A  jogi személy taggal külön írásbeli megállapodást kell kötni.

(6) Az FTC eddigi úgynevezett pártoló tagjainak a Baráti Körbe tö r
ténő' átlépésével korábbi tagsága jogfolytonos.

6. A  tagsági viszony keletkezése

(1) A tagsági viszony felvétellel keletkezik, amely a Baráti Kör elnök
ségének hatáskörébe tartozik.

(2) Nem vehető fel a Baráti Kör tagjául az, akit fegyelmi határozat a 
sporttevékenységtől vagy a sportlétesítmények látogatásától végleg 
vagy meghatározott időre e lt ilto tt és az utóbbi esetben az még 
nem járt le.

7. A  tagsági viszony megszűnése

(1) A tagsági viszony kilépéssel, törléssel vagy — a jogi személy tagok 
kivételével — kizárással szűnik meg.

(2) Törölni azt a tagot kell, aki tagsági díja, illetőleg a vállalt anyagi 
támogatás fizetését felszólítás ellenére elmulasztotta.

(3) Törölni kell azt a tagot is, akit fegyelmi határozat a sporttevékeny
ségtől vagy a sportlétesítmények látogatásától végleg e ltilto tt, 
illetőleg azt, aki meghalt, valamint azt a jogi személy tagot is, 
amely megszűnt.

(4) A  tagsági viszonynak törléssel való megszüntetése az elnökség 
hatáskörébe tartozik.

(5) A tagsági viszonyt kizárással megszüntetni csak fegyelmi határozat
tal lehet.
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8. A tagsági viszony szünetelése

A sporttevékenységtől vagy a sportlétesítmények látogatásától megha
tározott időre történő eltiltás tartama alatt a tagsági viszony szünetel.

9. A tagok nyilvántartása

A Baráti Kör a tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági
igazolvánnyal.

IV .

A TAG JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

10. A tag jogai

a) részt vehet a Baráti Kör közgyűlésén, o tt felszólalhat, javaslatokat, 
észrevételeket tehet; szavazati joga van;

b) tisztségre választható;

c) díjmentesen látogathatja a Baráti Kör rendezvényeit;

d) kedvezményekben részesülhet az FTC rendezvényein, a szakosz
tályok versenyein, mérkőzésein a megállapított feltételek szerint;

e) kérheti a felügyeleti szervnél a Baráti Kör közgyűlése vagy elnök
sége jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző határozatainak 
megsemmisítését;

f) a jogi személy tag képviselője útján részt vehet a Baráti Kör köz
gyűlésén, o tt javaslatokat, észrevételeket tehet, szavazati joga van.
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(1) a) az alapszabály betartása, a vezető szervek határozatai végre
hajtásának elősegítése;

b) a tagsági díj rendszeres fizetése;

c) jogi személy tagok esetében a Baráti Kör céljai megvalósításának 
erkölcsi és anyagi támogatása;

d) a Baráti Kör rendezvényein és a sportegyesület versenyein, mér
kőzésein a rend betartása, fegyelmezett és sportszerű viselkedés, 
magatartásával példamutatás;

e) mindenkor és mindenütt olyan magatartás tanúsítása, amely 
alkalmas a Baráti Kör és az FTC jó hírének és népszerűségének 
megóvására, illetőleg növelésére.

(2) A tagok évi tagsági díjának összegét, valamint fizetésének módját 
és feltételeit a Baráti Kör elnöksége állapítja meg.

(3) A tagok a megállapított tagsági díjon felül önkéntesen felajánlott 
tagsági díj fizetését is vállalhatják.

11. A tag kötelességei

V .

A BARÁT! KÖR SZERVEZETE  

A KÖZGYŰLÉS

12. A közgyűlés összehívása és határozatképessége

(1) A Baráti Kör közgyűlését -  küldöttközgyűlését -  szükségszerint, 
de legalább évenként egyszer össze kell hívni.
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(2) A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a tagok egyharmada 

a cél megjelölésével kívánja, vagy a felügyeleti szerv írásban indít
ványozza.

(3) A közgyűlést a Baráti Kör elnöke hívja össze írásos meghívóval, 
amelyen fel kell tüntetni annak napirendjét is.

(4) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező meg
hívottak fele jelen van. Ha a határozatképesség hiánya miatt a köz
gyűlést el kell halasztani, a 15 napon belül másodízben összehívott 
közgyűlés az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelen
tek számára tekintet nélkül határozatképes.

(5) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat- 
egyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

(6) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az 
elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint két jelenlévő tag hitelesíti, 
akiket erre az elnök kér fel.

13. A közgyűlés hatásköre

(1) A Baráti Kör legfőbb szerve a közgyűlés.

(2) A Baráti Kör szervei a közgyűlésnek felelősséggel tartoznak.

(3) Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) Az alapszabály jóváhagyása, illetőleg módosítása;

b) a 17 tagú elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság és a 
Fegyelmi Bizottság tisztségviselőinek és tagjainak négy évre 
történő megválasztása, illetőleg felmentése, valamint az említett 
bizottságokba az elnökség, illetőleg az Ellenőrző Bizottság által 
év közben behívott (kooptált) személyek tisztségükben való 
megerősítése;
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c| az elnökségnek a Baráti Kör munkájáról, pénzügyi és gazdál

kodási tevékenységéről, valamint a költségvetés végrehajtásáról 
szóló éves beszámolójának megtárgyalása és jóváhagyása;

d) az Ellenőrző Bizottság és Fegyelmi Bizottság tevékenységéről 
szóló beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása;

e) a Baráti Kör megszűnésének kimondása;

f) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása az Elnökség, a Fegyelmi 
Bizottság, az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői fegyelmi 
ügyeiben;

g) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az elnökség a 
közgyűlés elé terjeszt.

AZ ELNÖKSÉG

14. Az elnökség összetétele és működése

(1) A két közgyűlés közötti időben a Baráti Kör tevékenységét az 
elnökség irányítja.

(2) Az elnökség összetétele:
a) elnök,
b) társelnök,
c) alelnökök,
d) titká ro k ,
e) tagok.

(3) Az elnökség tagja csak büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

Í4) Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Tevékenységéről köteles 
a közgyűlésnek beszámolni.
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(5) Az elnökség szükség szerint, de általában havonta ülésezik. Az ülé

seket az elnök hívja össze írásban a napirend megjelölésével.

(6) Az elnökség üléseit az elnök vagy — akadályoztatása esetén — a 
társelnök, illetve az alelnökök egyike vezeti.

(7) Az elnökség határozatképes, ha ülésén a tagok fele jelen van. 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt.

(8) Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely ta rta l
mazza a jelenlévők nevét, a felszólalások, javaslatok lényegét, a 
szavazás eredményét és a határozatokat. A  jegyzőkönyvet az elnök 
és az elnök által fe lkért t itk á r hitelesíti.

15. Az  elnökség hatásköre

Az elnökség hatáskörében a következő feladatokat látja el:

a) irányítja a Baráti Kör tevékenységét;

b) megállapítja és jóváhagyja az egyesület évi költségvetését;

c) gondoskodik a közgyűlés és saját határozatai végrehajtásáról és 
rendszeresen ellenőrzi azok eredményét.

d) jóváhagyja munkatervét;

e) jóváhagyja a közgyűlési beszámolót;

f) szükség szerint bizotíságoka't (albizottságokat, te rü le ti bizottsá
gokat) hoz létre a Baráti Kör feladatainak ellátására;

g) dönt a közgyűlés hatáskörébe tartozók kivételével a Baráti Kör 
működésével kapcsolatos minden ügyben;
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h) határoz a tagok felvételéről és a jogi személy tagokkal kö tö tt 

megállapodásokról;

i) elsőfokon fegyelmi jogkört gyakorol az elnökség, a Fegyelmi 
Bizottság és Ellenőrző Bizottság tisztségviselői fegyelmi ügyében, 
másodfokon fegyelmi jogkört gyakorol a Baráti Kör és bizottságai 
tagjainak fegyelmi ügyében;

j) jóváhagyja az FTC-vel kötendő együttműködési megállapodást.

A  B AR Á TI KÖR TISZTSÉGVISELŐI

16. Az elnök hatásköre és feladatai

(1) A  Baráti Kör elnöke hatáskörében a következő feladatokat látja el:

a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, összehívja és vezeti 
annak üléseit;

b) irányítja a Baráti Kör tevékenységét az alapszabály, valamint a 
közgyűlés és elnökség határozatai alapján;

c) irányítja a Baráti Kör gazdálkodását és költségvetése végrehaj
tását, utalványozási jogot gyakorol;

d j képviseli a Baráti K ört a hatóságok és más szervek e lő tt;

e) vezeti a Baráti Kör közgyűlését;

f) felelős — az elnökség tagjaival együtt — a Baráti Kör törvényes 
és alapszabály szerinti működéséért;

g) a Baráti Kör nevében -  jelentős ügyekben az elnökség egyetér
tésével — szerződést kö t;

h) intézkedéseiről rendszeresen beszámol az elnökségnek;
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17. A  társelnök és alelnökök hatásköre és feladatai

A Baráti Kör társelnöke, a lelnökei:
az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és 
felelősséggel ellátják az elnöki hatáskörbe tartozó összes feladatot, 
képviselik a Baráti K ört. Részt vállalnak az elnöki hatáskörbe tartozó 
feladatok ellátásában.

18. A  titká ro k  hatásköre és feladatai

A  Baráti Kör titká ra i:

a) előkészítik az elnökség üléseit;

b) szervezik és ellenőrzik a közgyűlés és az elnökség határozatainak 
végrehajtását; intézkednek a végrehajtás során felmerülő ügyekben; 
tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják az e lnököt és az 
elnökséget;

c) szervezik az ügyvite lt, a levelezést, a szükséges adatszolgáltatást;

d) gondoskodnak a működés technikai és személyi fe lté te le irő l;

e) kidolgozzák az elnökség közgyűlési beszámolója tervezetét;

f) elkészítik a Baráti Kör szervezeti és működési szabályzatát, vala
m in t a Baráti Körben fog la lkozta to tt személyek munkaköri leírását.

19. A  gazdasági vezető hatásköre és feladatai

A gazdasági vezető:

a) felelős a Baráti Kör pénzügyi-gazdasági tevékenységének a jogsza
bályok előírásai szerint történő folytatásáért;
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b) az elnökkel (társelnökkel, alelnökökkel) együttesen utalványozási 

jogot gyakorol;

c) gondoskodik a vonatkozó ügyviteli szabályzat elkészítéséről;

d) szabálytalanság észlelése esetén az utalványozást megtagadja és 
jelentést tesz az elnökségnek;

e) megszervezi a tagnyilvántartást, a tagsági díjak beszedését, figye
lemmel kíséri azok befizetését;

f) irányítja és ellenőrzi a gazdasági ügyintéző (pénztáros) tevékeny
ségét.

A Z  ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

20. Az Ellenőrző Bizottság összetétele és hatásköre

(1) A  Baráti Kör ellenőrző bizottsága a közgyűlés által megválasztott 
elnökből és négy tagból áll.

(2) Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a Baráti Körben más tisz t
séget nem viselhetnek, és a Baráti Körrel munkaviszonyban nem 
állhatnak.

(3) Az Ellenőrző Bizottság:

a) rendszeresen ellenőrzi a Baráti K ör alapszabályszerű működését, 
vagyonkezelését, pénzügyi és gazdasági tevékenységét, az ezek
kel összefüggő b izonyla tok és nyilvántartások helyességét;

b) pénztárellenőrzést ta rt;

c) az ellenőrzés során szerzett észrevételeit, megállapításait közli 
az elnökséggel, s amennyiben szabálytalanság esetén intézkedés 
nem tö rtén ik , köteles bejelentést tenni a felügyeleti szervnek;
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(4) Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős; 
köteles a munkájáról és a Baráti Kör pénzügyi-gazdálkodási tevé
kenységével kapcsolatos észleleteiről, megállapításairól beszámolni.

(5) Az Ellenőrző Bizottság az év közben lemondott vagy tisztségétől 
egyéb okból megvált tagja helyére új személyt hívhat be.

A FEGYELMI BIZOTTSÁG

21. A  Fegyelmi Bizottság összetétele és hatásköre

(1) A Baráti Kör közgyűlése négy évi időtartamra elnökből és négy tag
ból álló fegyelmi bizottságot választ.

(2) A Fegyelmi Bizottság a Baráti Kör elnöke által elrendelt fegyelmi 
eljárás esetén elnökből és két tagból álló tanácsban jár el, és a le
fo ly ta to tt bizonyítás eredménye alapján fegyelmi határozatot hoz.

(3) A Fegyelmi Bizottság a Baráti Kör tagjai fegyelmi ügyében jár el.

(4) A Fegyelmi Bizottság határozata ellen 15 napon belül fellebbezés
nek van helye az elnökséghez.

(5) Az elnökség másodfokú határozata ellen további fellebbezésnek 
nincs helye.

22. Fegyelmi vétségek

Fegyelmi vétséget követ el a Baráti Körnek az a tisztségviselője, a
tagja, aki

a) a tisztségével, illetőleg tagsági viszonyával kapcsolatos kötelességét 
vétkesen és súlyosan megszegi;

b) a Baráti Kör működésével összefüggésben magának vagy másnak 
bármily módon jogtalan előnyt szerez, nyújt;
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c) aki a Baráti Kör vezető szervei határozataiban foglalt kötelező ren

delkezéseket vétkesen megszegi;

d) aki bűncselekményt követ el;

e) aki a Baráti Kör tagjához, tisztségviselőjéhez nem méltó magatar
tást tanúsít.

23. Fegyelmi büntetések

(1) A fegyelmi büntetések a következők:

a) írásbeli figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,
c) írásbeli szigorú megrovás,
d) kizárás a Baráti Kör tagjai sorából.

EGYÉB BIZOTTSÁGOK

24. Egyéb bizottságok létrehozása

(1) A Baráti Kör működésének eredményessé tétele érdekében meg
határozott feladat ellátására az elnökség további bizottságokat 
hozhat létre.

A BARÁTI KÖR TISZTSÉGVISELŐI ÉS A LK ALM A ZO TTAK

25. Társadalmi munkában tevékenykedők

A Baráti Kör tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában 
végzik.
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(1) A Baráti Kör tevékenységével kapcsolatos ügyviteli, szervezési, 
gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátására — a szükséghez 
képest — főállású, másodállású, mellékfoglalkozású munkaviszony
ban vagy munkavégzésre irányuló egyéb (megbízásos) jogviszony
ban más személyek is foglalkoztathatók.

(2) Az alkalmazott dolgozók tekintetében a munkáltatói jogokat a 
Baráti Kör elnöke gyakorolja.

26. Alkalmazottak

V I.

A  BARÁTI KÖR GAZDÁLKODÁSA

27. A Baráti Kör bevételei és kiadásai

(1) A Baráti Kör éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért 
saját vagyonával felel, tagjai csak a tagsági díjukat, illetőleg az azon 
felül önként vállalt anyagi támogatást tartoznak megfizetni; a 
Baráti Kör tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

28. A Baráti Kör bevételei

A Baráti Kör bevételei az alábbi forrásokból származnak:

a) tagok tagsági díja és önként felajánlott támogatása; és a jogi szemé
lyek szerződésben vállalt befizetései;

b) rendezvény-bevételek;

c) kiadványok bevétele.
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(1) A  Baráti Kör bevételeiből az alábbi kiadásokat fedezheti:

a) működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadások;

b) propaganda és egyéb kiadványok, tájékoztatók, programfüzetek 
szerkesztési és előállítási költségei;

c) Baráti Kör tagjai és az FTC sportolói találkozóinak, összejöve
teleinek és egyéb rendezvények költségei;

d) az anyagi lehetőségektől függően a Baráti Kör tagjainak ver
senyre, mérkőzésre utazásaihoz költséghozzájárulás fizetése.

e) a Baráti Kör közvetlenül a sportolók részére kifizetéseket nem 
teljesíthet.

29. A Baráti Kör kiadásai

V II.  

A BARÁTI KÖR ÉS AZ FTC KAPCSOLATA

30. (1) A Baráti Kör tisztségviselői rendszeres munkakapcsolatot tartanak 
az FTC vezetésével.

(2) A Baráti Kör elnöke állandó meghívottként részt vesz az FTC 
elnökségének ülésein, valamint a szakosztályvezetőségek értekez
letein.

(3) Az FTC ügyvezető elnöke állandó meghívottként részt vesz a 
Baráti Kör elnökségének ülésein, valamint közgyűlésein.
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V II I .

A  BARÁTI KÖR MEGSZŰNÉSE

31. (1) Az FTC Baráti Kör megszűnik, ha

a) azt a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja;

b) a felügyeleti szerv törvényes okokból feloszlatja;

c) a felügyeleti szerv megállapítja megszűnését.

(2) A  Baráti Kör megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelke
zik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a kije lölt felszámoló 
bizottság feladata; a bizottságban a Baráti Kör elnöksége képvise
lője is részt vesz. Ha a vagyon hováfordításáról rendelkezés nem 
történik, vagy ha a Baráti Kör feloszlatással szűnik meg, vagyona 
a hitelezők kielégítése után — állami tulajdonba kerül, és azzal a 
Baráti Kör felügyeleti szerve rendelkezik.

32. Hatálybalépés

Az alapszabály az FTC Baráti Körnek a felügyeleti szerv által történt 
nyilvántartásba vételével lép hatályba.

IX .

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

az FTC Baráti Kör 
elnöketitkára
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