AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

I. Az Aszód FC adatai
1. Megnevezése:
Hatályos: 1991.09.27.
2. Rövidítve:
Hatályos: 1991.09.27.
3. Székhelye:
Hatályos: 1991.09.27
4. Alapítási éve:
Hatályos: 1991.09.27

Aszódi Futball Club

5. Címere:

pajzs alakú, piros-fekete színű, függőleges
csíkozású címer, középen futball labda,
alatta 1991., a felső részen Aszód FC.

Aszód FC
2170 Aszód, Futballpálya, 010 hrsz.
1991.

Hatályos: 1991.09.27

6. Zászlója:
Hatályos: 1991.09.27

7. Hivatalos logoja:
Hatályos: 2013.01.19.
8. Működési területe:
Hatályos: 1991.09.27.
9. Felügyeleti szerve:
Hatályos: 1991.09.27.
10. Működési ideje:
Hatályos:1991.09.27.
11. Az egyesület jogi személy.
Hatályos: 1991.09.27.

piros-fekete színű

Aszód Város
Pest megyei Bíróság
határozatlan idejű

II. Az Aszód FC célja
Az Aszód FC működési területén, labdarúgás sportágban színvonalas szakmai tevékenység
végzése, közönségének kiszolgálása, a sportág népszerűsítése, az utánpótlás nevelése,
fejlesztése, hazai bajnokságban és kupákban való eredményes szereplés, a szakmai és
gazdasági kapcsolatok ápolása a hasonló tevékenységet folytató klubokkal.
Az egyesület fő tevékenysége: TEÁOR 92.62 Egyéb sport tevékenység.
Hatályos: 2000.05.05.

Az Aszódi Futball Club pártoktól, politikai szervezetektől független civil egyesület.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Működésének legfőbb célja az egészséges életmódra nevelés, a
sport megszerettetése, az utánpótlás-, felnőtt-, öregfiúk csapatok futball bajnoki rendszerben
történő versenyezése.
Az egyesület nyitott minden sportolni vágyó előtt, vallásra, nemre, életkorra, vagy
politikai hovatartozásra függetlenül.
Hatályos: 2013.01.19.
III. Az Aszód FC tagsága és pártoló tagsága
1. Az Aszód FC tagja lehet, aki a belépési nyilatkozatban (1. sz. melléklet) vállalja, hogy
tevékenyen részt vesz a Futball Club munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. Szülői
engedéllyel kiskorú állampolgár is felvehető tagként. Az Aszód FC tagja nem magyar
állampolgár is lehet.
a. A tag részt vehet az Aszód FC tevékenységében és rendezvényein, továbbá a
közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet,
véleményt nyilváníthat az Aszód FC működésével kapcsolatban.
b. A tag ajánlásokat tehet az Aszód FC-t érintő kérdések megtárgyalására.
c. Felvilágosítást kérhet az Aszód FC tevékenységéről,amelyre a Futball Club
ügyvezetője harminc napon köteles választ adni.
d. 18. életévének betöltése után választhat, illetve választható a Futball Club
ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire.
e. Indítványt tehet a közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira.
f. Betekinthet a Futball Club nyilvántartásaiba.
g. A tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli
közgyűlés és rendkívüli Futball Club Elnökségi ülés összehívását
kezdeményezheti.
h. A tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
Hatályos: 1991.09.27.
2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, aki a Futball Club alapszabályát
elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a Futball Club működését. A
pártoló tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.
Hatályos: 1991.09.27.
3. Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, akit az Elnökség a Futball Club
kiemelkedő erkölcsi vagy anyagi támogatása jeléül tagjai sorába meghívott.
Hatályos: 1991.09.27.
4. Az Aszód FC tagja köteles a Futball Club alapszabályát, határozatait betartani,
valamint részt venni a Futball Club munkájában, elősegíteni a kitűzött célok
megvalósítását.
Hatályos: 1991.09.27.
5. A tagsági viszony megszűnik:
a. A tag halálával.
b. A Futball Club megszűnésével.
c. A tag kilépésével.
d. A tag kizárásával
6. Az Elnökség kizárja az Aszód FC tagjai közül azt,
a. Aki hat hónapon belül elmaradt a tagdíj befizetésével.
b. Akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a
közügyektől eltiltott.

c. Aki megszegte a Futball Club alapszabályát.
d. Aki súlyosan vétett a sporterkölcs ellen.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül a Futball
Club közgyűlése felé fellebbezéssel élhet.
Hatályos: 1991.09.27.
7. A tagdíjat a közgyűlés állapítja meg.
8. A tagsági viszony önkéntes, az Elnökség a belépési nyilatkozatban vállalt és az
alapszabályban meghatározott feltételek megléte esetén a kérelmezőt regisztrálja. A
megszüntetést az elnökségnek kell bejelenteni.
Hatályos: 1991.09.27.
IV. Az Aszód FC szervezete:
1. A szervezet felépítése:
a. Közgyűlés
b. Elnökség
c. Elnök
d. Ügyvezető Elnök
e. Bizottságok
f. Alkalmazottak.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

A felsoroltak közül a közgyűlés, az elnökség, az elnök, az ügyvezető elnök, valamint a
bizottságok közül a felügyelőbizottság feladatait és hatáskörét az alapszabály, az itt
nem említettek feladatait és hatáskörét pedig a szervezeti és működési szabályzat
tartalmazza.
Hatályos: 2000.05.05.
A közgyűlés az Aszód FC legfőbb szerve, amelyet szükség szerint, de legalább
évenként össze kell hívni. A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok
egyharmada a cél és ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon
belül köteles összehívni a közgyűlést.
Hatályos: 1991.09.27.
A közgyűlést össze kell hívni:
- Ha a tagok egyharmada a cél és ok megjelölésével, írásban kéri.
- Ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.
- Ha a felügyeleti szerv a közgyűlés összehívását elrendeli.
Hatályos: 1991.09.27.
A közgyűlés összehívása az ügyvezető elnök feladata.
Hatályos: 2013.01.19.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a teljes tagság több mint fele jelen van. A
határozatképes taglétszám hiánya miatt megismételt közgyűlés változatlan napirend
mellett a megjelent taglétszámtól függetlenül határozatképes. A határozatképes
létszám hiánya miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés meghívójában kell
összehívni, az eredeti közgyűlés időpontjától számított nyolc napon belüli időpontra.
Hatályos: 2000.05.05.
A közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a közgyűlés
által megválasztott tag hitelesít.
Hatályos: 1991.09.27.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-

Az Aszód FC megalakulásának, feloszlásának, más sportegyesülettel történő
egyesülésének kimondása.
- Az Alapszabály, az SZMSZ, a Fegyelmi Szabályzat elfogadása és módosítása.
- Tisztségviselők megválasztása és visszahívása.
- Tagdíj mértékének magállapítása.
- Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.
- Az éves költségvetési terv és az éves költségvetési beszámoló megvitatása és
elfogadása.
- Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály a közgyűlés hatáskörébe
utal.
Hatályos: 1991.09.27.
8. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata
van, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
a. Az Alapszabály elfogadásához, módosításához.
b. Az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához.
c. A tag kizárásával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban való döntéshez az
Alapszabály III/6 pontjának figyelembe vételével.
10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint
felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két, legtöbb szavazatot szerzett személy
között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb
szavazatot kapott személy lesz.
Hatályos: 1991.09.27.
11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a
nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Futball Club tag jogos magánérdekének
védelme, vagy a közérdek ezt szükségessé teszi.
Hatályos: 1991.09.27.
12. Az Elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
Hatályos: 1991.09.27.
13. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve –
gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja a Futball Club működését.
Hatályos: 1991.09.27.
14. A hét tagú Elnökséget a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai közül négy év
időtartamra.
Hatályos: 2000.05.05.
15. Az Elnökség feladata és hatásköre:
- Tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás.
- A közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység.
- Az Aszód FC gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az
éves programok, a költségvetés közgyűlés elé terjesztése.
- Az Aszód FC valamennyi szabályzatának megvitatása és a közgyűlés elé
terjesztése.
- Javaslat tétel a közgyűlés által megválasztott tisztségviselők személyére, illetve
tisztségviselők megbízása.
- Tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása.
- A Futball Club tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás.

-

Minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
Hatályos: 2000.05.05.
16. Az Aszód FC Elnökét négy éves időtartamra a közgyűlés választja meg, aki
tevékenységével a közgyűlésnek felelős.
Az elnök feladata és hatásköre
- Az Aszód FC tevékenységének irányítása.
- A Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése.
- Döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben.
- A Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
- Kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel.
- Irányítja az Elnökség munkáját.
- Vezeti az Elnökség üléseit.
- Képviseli a Futball Clubot.
- Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
- Összehívja az Elnökség üléseit.
- Levezeti a közgyűlést.
- Vezeti az ügyintéző apparátust.
- Irányítja az Aszód FC gazdálkodását.
- Utalványozási jogot gyakorol.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat.
- Minden olyan feladat ellátása, amelyet a jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
Hatályos: 1991.09.27.
17. Az ügyvezető elnök a szakmai és gazdasági munka irányítója:
- Az Elnök távollétében teljes joggal képviseli az Aszód FC-t és gyakorolja az
Elnök valamennyi jogát.
- Szervezi, irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az Aszód FC szakmai és
gazdasági tevékenységét, a napi ügyekben eljár.
- Az Elnökség felé javaslatokat tesz személyi kérdésekben.
- Az Elnökkel történt egyeztetés alapján képviseli a Futball Club-ot más szervezetek
előtt. (MLSZ, PMLSZ, önkormányzat, stb)
- A szerződésben rögzített, illetve szerződésben nem szabályozott pénzügyi
kérdésekben az Elnök felé javaslattételi joggal rendelkezik.
Hatályos: 2013.01.19.
18. A Felügyelő Bizottság elnökből és három tagból áll. Az Elnököt és a tagokat a
közgyűlés választja négy évre. Önálló és független szerv, kizárólagosan a
közgyűlésnek van alárendelve és annak tartozik beszámolással. Jogosult minden
vonatkozásban a Club adminisztratív és pénzügyi munkáját ellenőrizni, amihez külső
szakértőt is igénybe vehet.
Hatályos: 2000.05.05.
V. Az Aszód FC vagyona és gazdálkodása
1. A Futball Club éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Futball Club
elnöksége fogad el. A klub éves költségvetéséről a tagságot és a nyilvánosságot a klub
hivatalos honlapján (www.aszodfc.hu) tájékoztatja.
Hatályos: 2013.01.19.

2. Az Aszód FC gazdaságilag önálló, a működéshez szükséges pénzeszközöket és a
vagyont saját maga biztosítja.
Hatályos: 1991.09.27.
3. Az Aszód FC működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
a. Tagsági díjak, amelyet a közgyűlés állapít meg.
b. Magán és jogi személyek támogatása.
c. Rendezvény bevétel
d. Reklám bevétel.
e. Közhasznú szervezetként felajánlott jövedelem adó.
f. Vállalkozói bevétele, amelynek elérése érdekében az egyesület a következő
tevékenységeket folytathatja, nem főtevékenység jelleggel:
TEÁOR 15.98 Üdítőital gyártása
45.11 Épületbontás, földmunka
45.21 Épület, közmű, vezeték építése
45.22 Tetőszerkezet építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.23 Sport játéktér építés
45.31 Villanyszerelés
45.32 Szigetelés
45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.41 Vakolás
45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelés
45.43 Padló- falburkolás
45.44 Festés, üvegezés
74.13 Piac- és közvélemény kutatás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.70 Takarítás, tisztítás
92.61 Sportpályák, stadionok működtetése
Hatályos: 2013.01.19.
4. A Futball Club bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Aszód FC tagjai a Futball Club tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően –
nem felelnek.
Hatályos: 1991.09.27.
5. A Futball Club pénzeszközeit pénzintézettel való megállapodás alapján bankszámlán
kezeli.
Hatályos: 2013.01.19.
VI. Az Aszód FC megszűnése
1. A Futball Club megszűnik:
a. Ha a közgyűlés a Futball Club feloszlatását kimondja.
b. Ha feloszlatják.
c. Ha más szervezettel egyesül.
d. Ha a Futball Club szétválik.
e. Ha megszűnését megállapítják.
Az Aszód FC megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként
a Futball Club volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.
Hatályos: 1991.09.27.
VII. Vegyes és záró rendelkezések

1. Az Aszód FC működésének, a feladat és hatáskörök megosztásának részletes
szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, összhangban az
Alapszabállyal.
Hatályos: 1991.09.27.
2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk, az 1989.évi II. törvény,
valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadók.
Hatályos: 1991.09.27.
Az Aszód FC módosított Alapszabályát a közgyűlés a mai napon elfogadta.
Hatályos: 2013.01.19.

Aszód, 2013-01-19

Dobes Attila
elnök

Kovács Tamás
ügyvezető elnök

