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Jegyzőkönyv 
készült a Tabáni Spartacus SKE hivatalos helyiségében  

(1013 Budapest, Attila út 2., alagsor)  
2019. 04. 18-án megtartott egyesületi közgyűléséről 

 
 
Bujdosó István üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel 
31 főből (23 fő küldött, 7 elnökségi tag, 1 örökös tag) a határozatképességhez szükséges 16 
főnél több, 20 fő megjelent (1. sz. melléklet). 
(A Tájfutó Szakosztály létszáma 190 fő, így 19, a Funkcionális Tréning szakosztály létszáma 37 
fő, így 4 fő küldött küldésére jogosult)  
Bujdosó István a közgyűlés levezető elnökének Gyalogné Csipi Erzsébetet kéri fel.  
 
Megkérdezi a közgyűlést, hogy a javaslatot a levezető elnök személyére elfogadja-e. 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Gyalogné Csipi Erzsébetet a közgyűlés levezető elnökének. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
1/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással levezető elnöknek Gyalogné Csipi 

Erzsébetet bízza meg.  
 
A levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Gyalog Lászlót, a hitelesítésre Lengyel 
Ádámot és Bugár Gergelyt. 
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet az elnökség március 13-án, az előírásoknak megfelelően 
több mint 30 nappal korábban kiküldött.  
 
Az elfogadott napirendi pontok: 
1. Beszámoló az Egyesület 2018. évi munkájáról   Ea: Bujdosó István 
2. Szakmai beszámoló a 2018. évi munkáról  

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

3. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet   Ea: Csipi Erzsébet 
4. A Felügyelőbizottság jelentése a 2018-as évről    Ea: Vass László 
5. A Tabáni Spartacusért emlékérem átadása    Ea: Bujdosó István 
6. Javaslat az Egyesület 2019. évi költségvetésére   Ea: Gyalog László 
7. Egyebek        Ea.: Csipi Erzsébet 

 
Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása, javaslata új napirendi pontra.  
Nincs további javaslat. 
 
Megkérdezi a közgyűlést, hogy a javaslatokat a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők 
személyére, valamint az előre kiküldött napirendet elfogadja-e. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
2/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással jegyzőkönyvvezetőnek Gyalog 

Lászlót, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Lengyel Ádámot és Bugár Gergelyt bízza meg, és az 
előre kiküldött napirendet elfogadja.  

 
 
1. Beszámoló az Egyesület 2018. évi munkájáról   

A levezető elnök felkéri Bujdosó Istvánt, hogy az Egyesület 2018. évi munkájáról mondjon 
egy összefoglalót  
Bujdosó István elmondta, hogy az egyesület mind pénzügyileg, mind eredményesség, mind 
versenyek rendezése szempontjából eredményes évet zárt.  
Fontos lépés volt a Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály kiválásának teljes befejeződése. 
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Megemlékezett idén márciusban elhunyt aktív versenyzőnkről. a 80 éves Gárdonyi 
Zoltánról. 
Bugár József emlékezett meg hosszabban elhunyt versenyzőnk tájfutó múltjáról, a vele 
együtt a Budai Ősforrás Klubban eltöltött 20 évről. 
 
 

2. A szakosztályok beszámolója a 2018. évi munkájukról  
A levezető elnök felkéri a szakosztályvezetőket, hogy az előzetesen írásban leadott szakmai 
beszámolójukat röviden foglalják össze. A beszámolókat a közgyűlési jegyzőkönyv 
mellékleteiként csatoljuk.  
A Tájfutó Szakosztály beszámolóját a 2018. évi munkáról Gyalog László szakosztályvezető 
ismertette. Az írásos tájékoztatót (2. sz. melléklet) mindenki előre megkapta. A tagság 190 
fő volt 2018. 12. 31-én, 185 versenyengedély volt 2018-ban. A bajnoki pontversenyben 
hatodik éve végeztünk az első helyen. A magyar bajnokságokon 16 aranyérmet szereztünk 
(10 egyéni, 6 váltó-csapat). 11+2 válogatottunk indult világversenyen, ennyi válogatott 
indulásunk még nem volt. A legnagyobb siker Weiler Virágnak az Egyetemi Világbajnokság 
rövidtávú számában elért világbajnoki győzelme. A hazai rendezésű Junior VB-n Zacher 
Márton középtávon, Ormay Mihály hosszútávon lett 7. A felnőtt VB-n Weiler Virág 
rövidtávon 25., Bakó Áron középtávon 36. lett. Az Ifi EB-n Bujdosó Zoli váltóban 5., 
egyéniben 11. és 13. lett. Hagyományos nagy versenyeink (Tavaszi és Őszi Spartacus Kupa, 
Dobogókői Hegyifutó) mellett a Tavaszi Spartacus Kupával együtt rendeztük meg a 
CEYOC-ot (Közép-Európai Ifjúsági Kupa), Középtávú Országos Bajnokságot és Országos 
Váltóbajnokságot is rendeztünk. Az egyre nagyobb költségvetéshez szükséges bevételeket 
kevés pályázati támogatás mellett versenyrendezési munkákkal, szponzori támogatással és 
tagdíjbevételekkel tudtuk biztosítani. 
2019-re elsősorban az eddigi eredményesség megőrzése, a további előrelépés nemzetközi 
szinten, távlatilag eddigieknél nagyobb versenyek (OB-k, világversenyek, Hungária Kupa) 
rendezése a fő célkitűzések. 
A Funkcionális Tréning Szakosztály beszámolóját a 2018. évi munkáról Gyalog Attila 
szakosztályvezető ismertette (3. sz. melléklet). A szakosztály állandó létszáma 37 fő, 
közülük 4 edző dolgozott 2018-ban. 2018-ban elsősorban új helyszínt szerettek volna találni 
a korábbi helyszínük, a Testnevelési Egyetem sportpályája helyett, mivel ott építési 
munkálatok kezdődtek 2018 tavaszától. Több helyszín kezelőjével folytak tárgyalások, de 
végül egyik sem vezetett eredményre. Így visszaszorultak a fedett Flex Intransmas 
épületébe, a szabadban végzett munkának nem maradt lehetősége. Így sokan el is távoztak. 
Van ugyan esély egy ideiglenes tárolására a felszereléseiknek, de ez is bizonytalan. Így a 
szakosztály vezetése a szakosztály megszüntetésére tett javaslatot az egyesület 
vezetőségének, illetve a közgyűlésnek. 

 
A levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy   
a beszámolót az Egyesület 2018. évi munkájáról elfogadja-e. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
3/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a beszámolót az Egyesület 2018. évi 

munkájáról elfogadja 
 
A levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy   
a Szakosztályok 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja-e. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő  
4/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a szakosztályok 2018. évi szakmai 

beszámolóját elfogadja 
 
A levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy   
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a Funkcionális Tréning Szakosztály megszüntetésére tett javaslatot elfogadja-e 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
5/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a Funkcionális Tréning Szakosztály 

megszüntetésére tett javaslatot elfogadja.  
 
 

3.Az Egyesület 2018. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete 
Gyalogné Csipi Erzsébet, az Egyesület ügyvezető elnöke ismerteti az Egyesület 2018. évi 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét (4. és 5. sz. melléklet).  
Ezek alapján  
az egyesület bevétele     18.769e Ft, kiadása    18.138e Ft, eredménye    +631e Ft. 
 
A levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy   

az Egyesület 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 
elfogadja-e. 

Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
6/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással az egyszerűsített éves beszámolót 
és közhasznúsági mellékletét az Egyesület 2018. évi munkájáról elfogadja 

 
 

4. A Felügyelőbizottság (FB) jelentése a 2018-as évről  
A levezető elnök felkéri Vass Lászlót, az FB elnökét a felügyelőbizottsági jelentés 
ismertetésére (6. sz. melléklet). Az FB szerint az Egyesület pénz- és vagyonkezelése 
megfelelő volt, probléma az év folyamán nem merült fel. 
Megkérdezi a közgyűlést, hogy a jelentést elfogadja-e. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
7/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a Felügyelőbizottság jelentését 
elfogadja. 
 
 

5. A Tabáni Spartacusért emlékérem átadása 
Immár tizenegyedik alkalommal kerül átadásra a Tabáni Spartacusért emlékérem.  
Az április 2-iki elnökségi ülésen javaslatot fogadott el az elnökség, így a Tabáni 
Spartacusért emlékérmet 2018. évre Kedl Ildikó kapja. 
Munkásságát (Gyalog László összeállítása alapján) Bujdosó István ismertette, melyben 
méltatta versenytitkári tevékenységét, alapos, megbízható munkáját (7. sz. melléklet). 
Kedl Ildikó megköszönte a díjat. 
 
 

6. Javaslat az Egyesület 2019. évi költségvetésére 
A levezető elnök felkéri Gyalog László szakosztályvezetőt, hogy ismertesse a 2019. évre 
tervezett költségvetést. 
Az egyesületnek nincs külön egyesületi költségvetése, a tájfutók, és a Funkcionális Tréning 
szakosztály költségvetéséből állt össze az egyesület működése. 2019-re, mivel jelen 
közgyűléssel a Funkcionális Tréning szakosztály bejelentette megszűnési szándékát, amit a 
kötzgyűlés elfogadott. a költségvetés megegyezik a Tájfutó Szakosztály költségvetésével. 
A Egyesület részéről már csak a Tájfutó Szakosztályt érintő, 2019. évi költségvetési 
javaslatot Gyalog László szakosztályvezető ismertette (8. melléklet) 
A Tájfutó Szakosztály, és így az Egyesület 2019. évi tervezett költségvetése 17,2 MFt 
bevétel mellett 17,2 MFt kiadás. 
A levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy a 2019. évi költségvetést elfogadja-e. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
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8/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással az Egyesület 2019. évi 
költségvetési tervét elfogadja. 
 
 

7. Egyebek  
Gyalog Attila, mivel az általa képviselt Funkcionális Tréning szakosztály jelen közgyűléssel 
megszűnik, lemond az Egyesület elnökségében viselt tagságáról. Helye a következő, 2020-
ban esedékes tisztújító közgyűlésig nem lesz betöltve. 
 
A Tájfutó Szakosztályban, így az Egyesületben minden tag tagdíjat fizet. Minden, tagdíjat 
fizető versenyző részére az egyesület versenyengedélyt vált ki, amely birtokában a 
versenyző jogosult a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség keretei között rendezett 
valamennyi tájfutóversenyen indulni. 
A tagdíj legkisebb mértéke 13e Ft/év, ezt a 70 éves vagy idősebb versenyzők fizetik. A 
tagsági díj korosztálytól és edzéslátogatottságtól függően változik, 13 és 60e Ft/év között. 
Szabályait az ügyrend tartalmazza. 
Azok a tagjaink, akik már nem versenyeznek, így versenyengedélyt sem kérnek, viszont 
dolgoznak a szakosztály érdekében, nem kell, hogy tagdíjat fizessenek. 
 
Vass László javasolta, hogy hatalmazza fel a közgyűlés az elnökséget, hogy az egyesület 
nevében alkalmazhasson egyesületi tagot is 2 közgyűlés közötti időben. 
Szavazás: Igen 20 fő, Nem 0 fő, Tartózkodik 0 fő 
9/2019. sz. határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással felhatalmazza az elnökséget, 
hogy az egyesület nevében alkalmazhasson egyesületi tagot is 2 közgyűlés közötti időben. 
 
Budapest, 2019. 04. 18. 
 
 
 
Gyalogné Csipi Erzsébet Bujdosó István 
       ügyvezető elnök elnök 
 
 
 
     Gyalog László  
 jegyzőkönyvvezető 
 
 
       Lengyel Ádám Bugár Gergely 
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


