
JEGYZŐKÖNYV 
A Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület  

2019. 09. 26-iki elnökségi üléséről 
 
Felvéve: a Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület hivatalos klubhelyiségében 
2019. szeptember 26-án. 
 
Jelen vannak: Bujdosó István (B.I.) egyesületi elnök, Gyalogné Csipi Erzsébet (Cs.E.) 
ügyvezető elnök, Gyalog László (Gy.L.), Horváth Attila, Kedl Ildikó elnökségi tagok, Vass 
László (V.L.) felügyelő bizottsági elnök, Klement Gábor FB-tag. 
Nincs jelen: Bakó Áron elnökségi tag, Jenei Margit FB-tag. 
 
 
Az ülést Csipi Erzsébet ügyvezető elnök vezette le. 
 

Az előzetesen kiküldött napirend az alábbi volt: 
 

1. Az Egyesület esetleges átalakulásának megvitatása  Ea: Bujdosó István 
2. Az Ügyvezetés feladatköre és felelőssége   Ea.: Csipi Erzsébet 
3. Egyebek 

 
Cs.E. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Gyalog Lászlót, hitelesítésére Horváth Attilát és 

Kedl Ildikót, ezt a jelenlevők egyhangúlag elfogadják.  
2019/5. sz. határozat: A 2019. 09. 26-iki elnökségi ülésen jegyzőkönyv vezetésére Gya-

log Lászlót, hitelesítésre Horváth Attilát és Kedl Ildikót az egyesület elnöksége 
egyhangúlag elfogadta. 

 
 
Cs.E. megnyitja az ülést. Áprilisban hoztunk döntést, hogy szeptemberben megtárgyaljuk 

az esetleges átalakulást. Ezt kell most elsőként megvitatni. 
 
1. Az Egyesület esetleges átalakulásának megvitatása  Ea: Bujdosó István 
B.I. Elsőként ismerteti, hogy a tervezett 2022-es EB-rendezés esetén milyen megoldás le-

het az egyesület pénzügyi rizikóinak kiküszöbölésére. A javaslata csak erre az egy ver-
senyre egy kft. létrehozása. Ebben lehet tulajdonos az egyesület is, így csak a 3 MFt 
törzstőke erejéig felelős. 
A pályázatot B.I. beadta az MTFSZ-nek. Az elfogadta, és továbbítja az IOF felé. A pá-
lyázat 15M Ft veszteséggel készült. Az volt B.I. kérése a Tabáni Spartacus nevében, 
hogy a 80e EUR TV-közvetítés díjának 75%-át vállalja át az IOF. Ez esetben nem lenne 
veszteség, hanem nyeresége lenne a rendezésnek.  
A verseny időpontja 2022. 08. 22–28., 3 arénával. Az MTFSZ főtitkára csak 2 arénát 
szeretne a költségek csökkentése céljából. 
A megrendezéshez B.I. a Tabáni Spartacus nevében kérte a 2021-es ROB, a 2022-es 
KOB és az EB kísérőversenyeként a Hungária Kupa megrendezésének jogát is. 
2019. októberben sajtótájékoztató lesz a versenyről Móron, ahol Bugár József (és felté-
telesen Bujdosó István) lesz ott. 
Az EB-rendezés társadalmi elnökének tisztét Schneider Béla vállalta el. 
A rendezéshez a Vértes lézerszkennelése történne meg, ennek költsége kb. 15M Ft. 
Pályakitűzés főként külsőkkel történne (Morandini Viktor középtáv selejtező, Lenkei 
Zsolt középtáv döntő, Forrai testvérek váltó). Hosszútávra Dénes Zoltán jelölését egy-
előre az MTFSZ nem fogadja el, szóba került még Szabó András. 
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B.I. az EB-rendezés feltételeinek és feltételezett körülményeinek ismertetése után továbbra 
is javasolja az egyesület-szakosztályrendszer megszüntetését. 

V.L. is javasolja a jelenlegi rendszer átalakítását. Első javaslata volt, hogy 3 fő legyen hi-
vatalos, bíróságon is bejegyzett képviselő, Bujdosó István társadalmi elnök, Gyalog 
László elnök és Gyalogné Csipi Erzsébet ügyvezető elnök. Emellé olyan elnökség kel-
lene, amelyben az érdemi munkát végzők, mint részfeladat-felelősök valamennyien 
benne lennének. 
A javaslat megvitatása során több más verzió is felmerült a jelenlegi rendszer felváltásá-
ra, amelyekről nem most kell dönteni (pl. lehetne külön gazdasági és szakmai vezető, 
utóbbi lehetne a vezetőedző is, de más is). 

Cs. E. szavazásra teszi fel a kérdést: az egyesület-szakosztályrendszer megszűnjön-e, és 
csak elnökség vigye tovább az egyesület tagjainak munkáját: 
3 igen (Bujdosó István, Horváth Attila, Kedl Ildikó), 1 nem (Gyalog László) és 1 tartóz-
kodás (Csipi Erzsébet) mellett a javaslat elfogadásra került. 

2019/6. sz. határozat: A javaslatot, hogy az egyesület-szakosztályrendszer szűnjön 
meg, és csak elnökség vigye tovább az egyesület tagjainak munkáját, az egyesület 
elnöksége 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
 
V.L. felajánlotta, hogy szívesen közreműködik egy új, kidolgozandó javaslat elkészítésé-

ben. 
Az elnökség megbízza Cs. E.-t, hogy készítse el a javaslatot október 20-ig, és ehhez kérje 

fel V.L. FB-elnököt a javaslat kidolgozásában való részvételre. 
Cs. E. szavazásra teszi fel a kérdést: a javaslat egyhangúlag elfogadásra került. 
2019/7. sz. határozat: Az elnökség megbízza Csipi Erzsébetet, hogy készítsen el a ja-

vaslatot az egyesület-szakosztályrendszer megszűnésének módjára október 20-ig, 
és ehhez kérje fel közreműködésre Vass László FB-elnököt. A megbízási javaslatot 
az egyesület elnöksége egyhangúlag elfogadta. 

 
B.I. javasolta egy levelezőlista létrehozását az átalakulás kérdéseinek megvitatására. Ennek 

tagjai az elnökség és az FB tagjai, az edzők, valamint a konkrét feladatokat végző tagok 
lennének. 

Cs. E. szavazásra teszi fel a kérdést: a javaslat egyhangúlag elfogadásra került. 
2019/8. sz. határozat: A javaslatot, hogy jöjjön létre egy levelezőlista az elnökség által 

javasolt tagokkal az átalakulás kérdéseinek megvitatására, az egyesület elnöksége 
egyhangúlag elfogadta. 

 
2. Az Ügyvezetés feladatköre és felelőssége  Ea.: Gyalogné Csipi Erzsébet 
Cs. E. ismertette, hogy elkészített egy összeállítást az elnök és az ügyvezető elnök jelenlegi 

feladatairól az Alapszabály és az SZMSZ szerint, valamint az ügyvezető elnök és a 
szakosztályvezető gyakorlati feladatairól. Ezt a táblázatot kiegészítve lehet az új elnök-
ség feladatmegosztásáról beszélni. 

B.I. jelenlegi feladatai: az Egyesület/szakosztály versenyrendezéseinek, a válogatottak ver-
senyzésének, edzőtáborokban való részvételeknek, valamint saját rendezésű edzőtábor-
oknak a szervezése.  

Továbbiakat az átalakulás feltételeinek tisztázása után lehetne lépni. 
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3. Egyebek 
Cs.E.: Horváth Attila folyamatosan végzi az esetleges meghibásodásokat az egyesület he-

lyiségeiben – lehetne technikai igazgató. 
 A MÁK lejárt kötvényeit a Magnetbankban kellene lekötni. 
B.I. ún. Revolút-kártya használatát javasolja valutaváltásokra (középárfolyamon, ingyenes 

utalásokkal). 
 
 
Budapest, 2019. szeptember 26.  
 
 
 
……………………………………….. ……………………………… 
Gyalogné Csipi Erzsébet              dr. Gyalog László 
egyesületi ügyvezető elnök       jegyzőkönyv-vezető 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………… 
      Horváth Attila              Kedl Ildikó  
jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 


