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2018. 

…/2018 (05.29.) határozat 

Az FTC Baráti kör elnöksége nevében Bálint László elnök felkéri dr. Horváth Gábor ügyvéd 

Urat a Baráti Körre vonatkozó hatósági kötelezettségek teljesítésének előkészítésére. 

…/2018 (05.29.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége a 2018 évi költségvetési tervet 1.300.000 Ft bevételi és 

ugyanekkora kiadási előirányzattal egyhangú szavazással elfogadja. 

…/2018 (05.29.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége a pénzkezelést és a bankkártya feletti rendelkezést személyesen 

Főtitkár Úrra bízza. 

…/2018 (05.29.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége az Elnök és a Főtitkár vonatkozásában egyéni, a két Alelnök 

tekintetében együttes aláírási jogosultságot határoz meg. 

1/2018 (06.26) számú elnökségi határozat 

Az elnökség jóváhagyta az egyesület „Szervezeti és működési szabályzatának” szövegét. 

2/2018 (06.26) számú elnökségi határozat 

Az elnökség döntött arról, hogy további egyeztetések szükségesek a saját honlap tartalmi 

részének kimunkálására, és az FTC honlapján való elérhetőség biztosítására. Az elnökség 

megbízta Horányi Ervint a honlap felügyeleti tevékenységével. 

3/2018 (06.26) számú elnökségi határozat. 

Az elnökség döntött arról, hogy Czikkely Boldizsárral – irodavezetői minőségben – 

munkaszerződést kell aláírni. 

4/2018 (06.26) számú elnökségi határozat 

Az elnökség – módosításokkal – elfogadta a belépési nyilatkozatok és elfogadó tájékoztató 

szövegét. 

5/2018 (06.26) számú elnökségi határozat 

Az elnökség felkéri Tobak Csabát, az FTC múzeum vezetőjét, hogy a soros elnökségi üléseken 

adjon tájékoztatást a közelgő nevezetes dátumokról, ami alapján az elnökség dönt a 

megemlékezések formájáról és helyszínéről. 

6/2018 (06.26) számú elnökségi határozat 

A Baráti kör elnöksége végérvényesen lemond a Rudas-rend tagsági jelölésének 

véleményezéséről és vétójogáról. 

10/2018. (08.28.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége Horányi Ervin lemondását a főtitkári posztról elfogadja és 

helyettesítésére Martos Győző alelnököt kéri fel. 
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11/2018 (08.28.) határozat 

A baráti kör elnöksége nevében a Mátrai Sándor emlékszoba avatásához 

kapcsolódó ünnepségen és az ahhoz kapcsolódó eseményeken a Baráti Kör nevében csak 

Takács Tibor jogosult nyilatkozni, ill. beszédet tartani. 

11/2018. (09.25.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a jövőben a tagdíjakat az 

első negyedév végéig kell a tagoknak befizetni. 

12/2018 (09.25.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége létrehozza a 3 főből álló pénzügyi-számvizsgáló 

ellenőrző bizottságot, melynek elnökéül Vincze Gézát kérik fel. Ezt a bizottságot is ellenőrzi a 

felügyelő bizottság. 

13/2018 (09.25.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége elfogadja a Baráti Kör honlapjának további fenntartását 

a jelenlegi keretek között, illetve felkéri Simon Sándort a jövőben is lássa el az ezzel 

kapcsolatos teendőket. 

13. (2018.10.30.) számú elnökségi határozat 

A Baráti Kör elnöksége döntött arról. hogy az ajánlattevőtől megrendel 200 

darab plasztikkártyát, melyet a tagok részére megvételre felajánl, 300 Ft befizetése ellenében. 

14. (2018.10.30.) számú elnökségi határozat. 

Az elnökség – Bálint László módosító javaslataival – elfogadta a Számviteli 

Bizottság „Szervezeti és működési szabályzatát”. Az elnökség 12. (2018.10.30.) határozatát 

megerősítve, annak kiegészítéseként megválasztotta bizottsági tagnak Eipel Ferencet és 

Gabrovitz Zoltánt. 

15. (2018.10.30.) számú elnökségi határozat 

A Baráti Kör elnöksége döntése értelmében a házipénztárból történő kifizetés csak az 

egyik alelnök aláírásával ellátott dokumentum alapján történhet meg. 

 

16. (2018.10.30.) számú elnökségi határozat 

Az elnökség megbízza Horányi Ervint az iratkezelés felügyeletével, és egy – a 

legfontosabb rendező elveket tartalmazó - szabályzat kidolgozásával. 

17. (2018.11.27.) határozat 

Amennyiben a házipénztár egyenlege több, mint 500 eFt, úgy a 400 eFt feletti összeget 

a pénztáros a banki folyószámlára fizesse be. 

2019. 

1/2019 (01.10.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége Horányi Ervin lemondását elnökségi tagságáról elfogadja. 
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2/2019 (01.10.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége a labdarúgás mellett kiterjeszti a Baráti Kör tevékenységét 

az egyesület további kiemelt szakosztályai irányába. 

 

3/2019 (01.10.) határozat 

A Baráti Kör a szokásos rend szerint a jövőben a klub olimpiai, világ, és Európa bajnokait 

is megünnepli nevezetes születésnapjaik alkalmával. 

4/2019 (01.29.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége egyetértve az egyesület elnökségével 50 éves koruktól ünnepli 

a kiemelkedő labdarúgókon kívül a klub olimpiai és többszörös világbajnokait. 

5/2019 (04.30.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége a 2019 évi közgyűlését 2019.05.24. 16.00 órára a Fradi 

Szálló tanácstermébe, sikertelenség esetén a megismételt közgyűlést 2019.05.28. 16.00 órára 

a Fradi Szálló tanácstermébe 

1. Elnöki beszámoló 2018 évi tevékenységünkről és költségvetésünkről 

2. Tisztségviselők választása 

3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése 

4. Egyéb kérdések 

napirenddel összehívja. 

6/2019 (06.25.) határozat 

Az FTC Baráti Kör a továbbiakban emléklappal köszönti 25, 50, 60 és 70 éves 

folyamatos tagsággal rendelkező tagjait. 

7/2019 (12.13.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elektronikus banki átutalásait az „Optimaltax Consulting Kft” látja 

el, Kaszás Pál ill. Martos Győző alelnökeink eseti előzetes felhatalmazása alapján. 

 

2020. 

1/2020 (01.07.) határozat 

Az FTC Baráti Kör elnöksége 60 éves koruktól ünnepli a kiemelkedő labdarúgókon kívül 

a klub olimpiai és többszörös világbajnokait. 

2/2020 (2020.10.13.) elnökségi határozat: 

Az FTC Baráti Kör elnöksége 10 igen és 1 nem szavazattal úgy határozott, hogy a 

születésnapi löszöntéseket illetve az ajándékozásokat a pandémia idejére felfüggeszti. 

Az eddigi ajándékokat kipostázzuk, de a 2020 októberétől esedékes köszöntések 

elmaradnak és visszamenőleg sem pótoljuk őket, ajándéktárgyak nem készülnek. 
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2021. 

1/2021 (10.26.) határozat 

A 2021. novemberi találkozó megtartása pandémia miatt elmarad, a decemberi találkozó 

a járvány alakulásának függvényében lesz megtartva.. 

2022. 

1/2022 (02.24.) határozat 

A következő elnökség létszámának a jelenlegi elnökség 11 főt javasol. 

 

2/2022 (02.24.) határozat 

A baráti kör elnökségének nevében Bálint László elnök úr felkéri Rákosi Gyulát az FTC 

Baráti Kör tiszteletbeli elnöki pozíciójának elvállalására. 

3/2022 (03.10.) határozat 

Jelölőbizottsági tagok és elnök megválasztása. 

4/2022 (03.10.) határozat 

Bálint László elnök úr felvetésére az elnökség létszámát 1 fővel növeljük a következő 

ciklusra. 

5/2022 (09.27.) határozat 

Az 50 éves tagsággal rendelkező tagokat a december 20-án esedékes összejövetelen 

ünnepélyes keretek között köszöntik. 

6/2022 (09.27.) határozat 

Egyeztetést követően az a döntés született, hogy a két lejáró domaint a maximális időtartamra 

meghosszabbítjuk, mely a szolgáltató lehetőségétől függően 5 év. 

7/2022 (12.20.) határozat 

2024-től a  

- sportolók 5 évente plakett jutalomban részesülnek! 

- Baráti Kör tagok 10 éves születésnapi évfordulókra oklevelet kapnak! 

- 50 éves Braáti Kör tagság emlékére a plakett ajándék megmarad! 

- tányér ajándékozását megszüntetjük, azok az érintettek is plakettet kapnak! 

Egyeztetéseket követően a 2023-ra esedékes labda ajándékot plakettre cseréljük! 

2023. 

1/2023 (01.31.) határozat 

Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a könyvelési díj emelését 3000 Ft+ÁFA összeggel.  
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2/2023 (01.31) határozat: 

Elnökség egyhangú szavazással eldöntötte, hogy 50.000 Ft-tal támogatja a jótékonysági 

torna szervezése kapcsán azt az alapítványt, mely a torna keretében egy speciális eszköz 

megvásárlása gyűjtött. 

3/2023 (02.13) határozat: 

Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az FTC Baráti Kör tárhely szolgáltatására 

vonatkozó 2023-as árajánlatot és felkéri a könyvelőket a szolgáltatás összegének 

kiegyenlítésére. 

4/2023 (02.28) határozat: 

Elnökség plakettel is köszönti dr. Kocsis Zoltánt Baráti Körért elvégzett érdemeiért, tagság 

előtt pedig oklevéllel köszöntik születésnapja alkalmából. 

5/2023 határozat (03.28.) 

Az elnökség döntött arról, hogy ameddig a Soroksári úti emlékmű gondozottságának 

jelenlegi állapota fennáll, akkor ezt az elnökség elfogadja. Amennyiben szükségessé válna 

akár kertészeti vagy bármely más beavatkozás, arról az elnökség külön fog dönteni és 

megállapodni a szükséges tennivalóról.  

6/2023. határozat (03.28.) 

Az elnökség egyhangú döntéssel az alábbi határozatot fogadta el:  

Az elnökség a 2023. évben esedékes éves rendes közgyűlés időpontjául 2023. április 25. 

15.00 órát jelöli ki. Az Alapszabály hatályos rendelkezése értelmében határozatképtelenség 

esetén ugyanazon a napon, ugyanazzal a napirenddel egy órával később, 16.00 órakor kerül 

megtartásra a megismételt közgyűlés. 

A közgyűlés helyszíne: FTC Népligeti Sporttelep Budapest, X. ker. Vajda Péter utca 6. Hotel 

Konferenciaterem. 

A közgyűlés napirendje: 

1) Az Elnökség beszámolója a 2022. évi tevékenységéről, a Baráti Kör működéséről 

2) A Baráti Kör 2022. évről készített éves beszámolójának, a Felügyelő Bizottság erre 

vonatkozó véleményének ismertetése, a javaslat megvitatása és elfogadása  

3) A Baráti Kör 2023. évi pénzügyi tervének megvitatása és elfogadása  

4) Egyebek 
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7/2023 határozat (03.28.) 

Az Elnökség 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot fogadta el: 

Az FTC Baráti Kör mint az FTC Alapszabályában rögzített, a hagyományok őrzését 

kiemelkedő célként meghatározott feladat teljesítésében első helyen kiemelt szervezet, (FTC 

Alapszabály 2.4.1. pont) az FTC-től kapott megtisztelő megbízatás teljesítésének 

megerősítéseként rögzíti, hogy az FTC-hez kötődő személyek köszöntése során úgy jár el, 

hogy ezen személyek ünneplését kizárólag az FTC Baráti Kör rendezvényein teljesíti. 

Az FTC Baráti Kör vezető tisztségviselői, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai, 

személyes kötelezettséget vállalnak arra, hogy más szervezetek FTC-hez kötődő személyek 

köszöntésének szervezésében nem vesznek részt, ilyen rendezvényen nem jelennek meg. 

 

 

 


