
JEGYZŐKÖNYV 
A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület  

2019. 04. 02-iki elnökségi üléséről 
 
Felvéve: a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület hivatalos klubhelyiségében 
2019. április 2-án. 
 
Jelen vannak: Bujdosó István (B.I.) egyesületi elnök, Gyalogné Csipi Erzsébet (Cs.E.) 
ügyvezető elnök, Bakó Áron (B.Á.), Gyalog Attila, Gyalog László (Gy.L.), Horváth Attila 
(H.A.), Kedl Ildikó elnökségi tagok, Vass László felügyelő bizottsági elnök, Tálas József 
(T.J.) meghívott. 
 
 
Az ülést Csipi Erzsébet vezette le.  
Az előzetesen kiküldött napirend az alábbi volt: 

 
1. Az Egyesület helyzete 2018-ban     Ea: Bujdosó István 
2. A szakosztályok 2018. évi működése, pénzügyi helyzete 

Tájfutó Szakosztály      Ea: Gyalog László 
Funkcionális Tréning Szakosztály     Ea: Gyalog Attila 

3. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása  Ea.: Csipi Erzsébet 
4. Javaslat a Tabáni Spartacusért Emlékérem kitüntetésre Ea.: Bujdosó István 
5. Javaslat a 2019. évi költségvetésre  

Tájfutó Szakosztály részéről     Ea.: Gyalog László 
Funkcionális Tréning Szakosztály    Ea.: Gyalog Attila 

6. Előkészület a közgyűlésre      Ea.: Csipi Erzsébet 
7. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről, egyebek Ea.: Csipi Erzsébet 

 
Cs.E. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kedl Ildikót, hitelesítésre Gyalog Lászlót és Horváth 

Attilát. A javaslatokat az elnökségi tagok elfogadják.  
2019/1. sz. határozat: A 2019. 04. 02-iki elnökségi ülésen jegyzőkönyv vezetésére 
Kedl Ildikót, hitelesítésre Gyalog Lászlót és Horváth Attilát az egyesület elnöksége 
egyhangúlag elfogadta. 

 
Cs.E. megnyitja az ülést. A napirend szét lett küldve, de előtte meg kell vitatnunk egy fon-

tos kérdést. A labdarúgó szakosztály, mint önálló jogi személy kivált az egyesületből. 
Ennek következtében felmerült az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat 
(SZMSZ) ellentmondásainak kijavítása, egyszerűsítése.  

T.J. Ellentmondás van a két dokumentum között, de az Alapszabály a bíróságon be van 
jegyezve, nem kifogásolta senki, külső kényszer nincs a megváltoztatására. 

B.I. A labdarúgó szakosztály ügyvédje, aki a kiválásukat intézte, jelezte, hogy több helyen 
vannak törvényességi problémák. El kell döntenünk, hogy melyik szerint működünk, 
mit változtassunk. 

Cs.E. A funkcionális tréning szakosztály meg fog szűnni, marad a tájfutó szakosztály, an-
nak nem kell lenni önálló jogi személynek, ezt a státust meg kell szüntetni. Ehhez iga-
zítsuk az SZMSZ-t. 

T.J. Maradjon-e szakosztály az egyesületen belül? 
B.Á. Legyen olyan a szervezeti felosztás, mint az MTFSZ-ben, van egy elnökség, az érde-

mi munka a bizottságokban van (edzői, térkép, versenyzői stb.) 
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Gy.L. Ellenzi, nincs, aki koordinálja a munkát, az egyes bizottságok nem tudják, mit csinál 
a másik. 

B.I. Támogatja Áron javaslatát, hatékonyabb lehetne a munka, az elnökségben semmi nem 
történik. 

V.L. Az elnökség nem végez szakmai munkát, elfogadja az éves tervet, beszámolót, vigyáz 
a törvényes működésre, szerinte maradjon meg ez a munkamegosztás. 

B.I. A szakosztályvezető vigye az egyesület dolgait. 
B.Á. Ő pl. nem is tudta, mi folyik a Funkcionális tréning szakosztályban. 
H.A. Megszűnt szakosztályról ne beszéljünk. Az elnökség olyan dologért felelős, amire 

nincs rálátása. Ezen változtassunk. Ne legyen szakosztály és egyesület is. Maradjon a 
gazdasági oldal Tódornál és Csipikénél, a gyakorlati teendők B. Pistinél, ez a legjobb 
munkamegosztás. 

Gy.L. TIPO is egy szakosztályos egyesület, működik, van egy elnök, két helyettese és a 
felügyelő bizottság. 

T.J. Ismerteti a duplikált szervezet működését, de Ő nem egyesületi jogász. 
Cs.E. Jobban osszuk szét a feladatokat. 
V.L. Javaslat: 2020.-ban lesz egyesületi választás, addig ne változtassunk a jelenlegi felál-

láson. Addig dolgozzuk ki a további működés rendszerét. 
T.J. Minden területnek legyen felelőse. 
Gy.L. Ők az új felállásban nem akarják tovább csinálni. 
Cs.E. A jelenlegi felállásban az ügyvezető elnök feladata nem egy embernek való. 
V.L. Minden feladatot úgy kell átadni, hogy a szakosztályi élet, a versenyzés rovására ne 

menjen.  
B.I. T.Józsi és V.Laci tud ebben közreműködni. 
T.J. Év végéig találjuk ki a feladatok felosztását. SZMSZ-t lehet most is módosítani. 
V.L. Kivehetjük a felesleges pontokat, ami a labdarúgók miatt került bele, kérdés, hogy 

akarunk-e erre az 1 évre beírni valamit. 
Gy.L. A tagfelvétel kérdése marad így, a funkcionális tréning szakosztály megszűnik. 
 
 
Cs.E. Térjünk rá a megküldött napirendi pontokra. 
 
1. Az Egyesület helyzete 2018-ban     Ea: Bujdosó István 

Az egyesület helyzete jó. A labdarúgó szakosztály kiválásával és a Funkcionális Tré-
ning Szakosztály tervezett megszűnésével újra egyszakosztályos egyesület lettünk. 

 
 
2. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása  Ea.: Csipi Erzsébet 

Cs.E. Beszámol az egyesület 2018. évi gazdálkodásáról. Ismerteti a mérlegbeszámolót. 
Az eredmény +631e Ft. 
Részletesen ismerteti a közhasznúsági jelentést. Szavazunk. Az egyesület elnöksége a 
közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja. 
2019/2. sz. határozat: Az egyesület elnöksége a közhasznúsági jelentést egyhangú-
lag elfogadta. 

 
 
3. A szakosztályok 2018. évi működése, pénzügyi helyzete 

Tájfutó Szakosztály      Ea: Gyalog László 
A 2018. évi működés során a versenyrendezés bevétele a vártnál jelentősen magasabb 
volt (6M helyett 10,6M Ft). Támogatást külön csak kis összeget kaptunk, a külső pályá-
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zatok elnyert összege alacsonyabb, a szakmai pályázatoké magasabb volt a tervezettnél. 
A sportszolgáltatások összege volt még jelentősebben magasabb, mint a tervezett (0,5M 
helyett 2,1M). A többi bevétel közel a tervezettnek megfelelően alakult. Így a bevéte-
lünk 6M Ft-tal volt több a tervezettnél. 
A kiadásokat illetően a nevezési díjak 1M Ft-tal voltak magasabbak, emellett a szállás-
étkezésdíjak 1,6M, a válogatottak külön költségei 0,9M Ft voltak. Személyi gépkocsi-
üzemanyag térítés 2,7M Ft volt, elsősorban az edzők részére. A többi kiadás közel a ter-
vezettnek megfelelően alakult. Így a kiadás 5,4M Ft-tal volt több a tervezettnél, és így 
alakult ki a 631e Ft egyenleg. 
 
Funkcionális Tréning Szakosztály     Ea: Gyalog Attila 
2018-ban sem az 1%-on kívüli bevétele, sem kiadása nem volt a szakosztálynak. 
 
 

4. Javaslat a 2019. évi költségvetésre  
Tájfutó Szakosztály részéről     Ea.: Gyalog László 
A 2019. évi tervben a bevételi oldalon kisebb csökkenést várunk. Mivel nem rendezünk 
OB-t, a versenyrendezésekből kisebb nevezési díj bevételt tervezünk. A pályázatoknál 
az év elején elbíráltak alapján jelentősen nagyobb összeget várunk. Sportszolgáltatásból 
kisebb, tagdíjból nagyobb bevétel várható, mint 2018-ban. 
A kiadásoknál kisebb a versenyrendezés utáni illeték, nevezési díjakra, válogatott költ-
ségekre, edzői díjakra nagyobb, szállás-étkezésre valamivel kisebb összeget terveztünk. 
 
Funkcionális Tréning Szakosztály részéről   Ea.: Gyalog Attila 
A szakosztály a tervek szerint a közgyűlést követően megszűnik, így költségvetésben a 
2019-ben folyósítandó 1% már nem érinti a Funkcionális Tréning Szakosztályt, és így 
nem lesz bevétele. A szakosztály részére zárolt összeg (540e Ft) a javasolt kiadás, sport-
szolgáltatás céllal.  
 
Szavazunk, a elnökség 7 igen szavazattal a 2018. évi költségviselési beszámolókat és a 
2019. évi javaslatokat egyhangúlag elfogadja. 
2019/3. sz. határozat: Az egyesület elnöksége a 2018. évi költségviselési beszámoló-
kat és a 2019. évi költségvetési javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 

5. Javaslat a Tabáni Spartacusért Emlékérem kitüntetésre Ea.: Bujdosó István 
Javaslata a Tabáni Spartacus Emlékérem odaítélésére: Kedl Ildikó. 
Szavazunk, a elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadja. 
2019/4. sz. határozat: Az egyesület elnöksége a Tabáni Spartacus Emlékérem ki-
tüntetésre Kedl Ildikóra szóló javaslatot 6 igen szavazattal egy tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
 

6. Előkészület a közgyűlésre      Ea.: Csipi Erzsébet 
A pénzügyi és szakmai beszámolók, illetve 2019. évi tervek elkészültek a közgyűlésre. 
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7. Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről, egyebek Ea.: Csipi Erzsébet 
Gyalog Attila bejelenti, hogy tervei szerint a Funkcionális Tréning Szakosztály meg-
szűnik, így elnökségi tagságáról lemond. 
Sportszakmailag Weiler Virágnak az Egyetemi Világbajnokságon elért 1. helye rövidtá-
von kiemelkedő eredmény. Más, kiemelésre fontos esemény nem történt. 

 
 
Budapest, 2019. április 2.  
 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………… 
Gyalogné Csipi Erzsébet              Kedl Ildikó 
egyesületi ügyvezető elnök       jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………… 
      Horváth Attila              dr. Gyalog László 
jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 


