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Jegyzőkönyv 

amely a 

Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület  

(székhelye: 1013 Budapest, Attila út 2.) 

közgyűlésén készült, 

Az Egyesület székhelyén, 2020. május 28. napján 

 

Bujdosó István leköszönő elnök az Egyesület közgyűlését 18.30 órakor megnyitja, üdvözli a 

jelenlévőket és kéri, hogy a közgyűlés Levezető Elnökének válasszák meg Vass Lászlót. 

Levezető Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására az elnökség kezdeményezésére került sor. 

A Levezető Elnök megállapítja, hogy rajta kívül jelen van 4 elnökségi tag, 2 felügyelőbizottsági tag és 

14 küldött (a mellékelt jelenléti ív szerint). 

A Levezető Elnök a megjelentek létszámára tekintettel megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes, 

mivel 18 fő, vagyis a szavazásra jogosult tagok 50 százalékánál legalább egy fővel többen a 

Közgyűlésen megjelentek. 

A Levezető Elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, akik Hentes Ildikó és Divin 

Péter, a jegyzőkönyv vezető személyére, aki Lengyel Ádám, valamint a tisztségviselők megválasztása 

során szavazat számlálók személyére, akik Németh Luca és Tálas József. A jelenlévők a fenti 

javaslatokat egyhangúlag elfogadják. 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  

Az Egyesület közgyűlése egyhangúlag Vass Lászlót levezető elnöknek, Hentes Ildikót és Divin 

Pétert jegyzőkönyv hitelesítőnek, Lengyel Ádámot jegyzőkönyvvezetőnek, Németh Lucát és Tálas 

Józsefet szavazat számlálónak választja, és a napirendi pontokat elfogadja (1/2020. sz. határozat). 

A Levezető Elnök ismerteti az ülés napirendjét: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az Egyesület 2019. évi munkájáról Ea: Bujdosó István 

Tájfutó Szakosztály Ea: Gyalog László 

Funkcionális Tréning Szakosztály Ea: Gyalog László 

2. A Tájfutó Szakosztály 2019. évi egyszerűsített 

beszámolója és közhasznúsági melléklete Ea: Gyalogné Csipi Erzsébet 

3. A Felügyelő-bizottság jelentése a 2019-es évről Ea: Jenei Margit 

4. Az Alapszabály módosításának megtárgyalása és  Ea.: Bujdosó István 

elfogadása    Lengyel Ádám 

5. A Tabáni Spartacusért emlékérem átadása Ea.: Bujdosó István 

6. Az új tisztségviselők (Elnökség, Felügyelő-bizottság)  Ea.: Felkért Jelölőbizottság 

megválasztása 
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7. Javaslat az Egyesület 2020. évi költségvetésére Ea: Bujdosó István 

       Lengyel Ádám 

8. Egyebek 

1. napirendi pont 

Az első napirendi pont keretében Bujdosó István először Monspart Sarolta üdvözletét közvetíti a 

jelenlévőknek, akit a közelmúltban a Nemzet Sportolójává választottak. Elmondja, hogy az elnökség 

sikeres ciklust zárt, a Tabáni Spartacus SKE megtartotta vezető helyét a pontversenyben, stabil pénzügyi 

és szakmai háttérrel kerül át az újonnan megválasztandó elnökség kezébe. Az egyesületen belüli 3 

szakosztályból csupán 1 maradt meg, a tájfutó szakosztály, így az Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy 

a szakosztályt megszünteti és tájfutó egyesületté alakult át. 

Gyalog László veszi át a szót. Beszámolóját már az Évzárón ismertette és ki is küldte a megjelenteknek, 

ezért azt nem mondja el ismét teljes egészében, csupán néhány tényszámot és kulcsszót emel ki. 

A Funkcionális Tréning Szakosztály beszámolóját is Gyalog László ismerteti. Tavaly a Közgyűlés 

elfogadta a szakosztály megszűnését. A szakosztály meg is szűnt, az egyesülettel szemben semmilyen 

követelése, kötelezettsége nem áll fenn. 

Az Egyesület közgyűlése az elnöki és a szakosztályvezetői beszámolókat egyhangúlag elfogadja 

(2/2020. sz. határozat). 

Időközben megérkezett plusz egy küldött, ezért a létszám 19 főre emelkedett. 

2. napirendi pont 

Az második napirendi pont keretében Gyalogné Csipi Erzsébet ismerteti röviden a Tájfutó Szakosztály 

2019. évi egyszerűsített beszámolóját és közhasznúsági jelentését, melyet előre kiküldött elektronikusan 

minden küldöttnek. Elmondja, hogy az Egyesület pénzügyileg tavaly igen sikeres évet zár, komoly 

tartalékkal kerül át az új vezetőség kezébe. 

Az Egyesület közgyűlése az Egyesület 2019 évre vonatkozó éves beszámolóját egyhangúlag 

elfogadja (3/2020. sz. határozat). 

3. napirendi pont 

Jenei Margit veszi át a szót. Elmondja, hogy a felügyelőbizottság jelentését mindenki olvashatta a 

kiküldött anyagok között, azt külön nem szeretné ismertetni. Összefoglalóan elmondja, hogy az 

Egyesület szabályosan működik, a felügyelőbizottságnak nem akadt feladata a tavalyi év folyamán. 

Az Egyesület közgyűlése az Felügyelő-bizottság jelentését a 2019-es évről egyhangúlag elfogadja 

(4/2020. sz. határozat). 
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4. napirendi pont 

A 4. napirendi pont keretében Lengyel Ádám ismerteti röviden az alapszabály változásait. Legfőbb 

különbség, hogy a szakosztályok megszűnésével kikerültek az alapszabályból az erre vonatkozó részek. 

Belekerültek az Egyesület által ellátott közfeladatok (4. pont). A Közgyűlés is utoljára zajlik ilyen 

formában, jövő évtől az Egyesület minden tagja jogosult lesz a Közgyűlésen való részvételre. A 

társadalmi elnöki pozíció megszűnik, új tisztségként pedig megjelenik a szakmai alelnöki és gazdasági 

alelnöki pozíció. Az elnökség pedig 13 fős létszámra bővül ki. 

Az Egyesület közgyűlése az Alapszabály módosításait 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 

elfogadja (5/2020. sz. határozat). 

5. napirendi pont 

Bujdosó István veszi át a szót. A Tabáni Spartacusért emlékérmet az Elnökség 2020 évben Szabó 

Józsefnek adományozza. Bujdosó István Bozán Györgyöt kérte fel egy rövid összefoglaló megírására 

József pályafutásáról a tájfutásban és az Egyesületben, melyet Tálas József olvas fel. 

6. napirendi pont 

A hatodik napirendi pont keretében a tisztségviselők jelölésére megbízott Tálas József ismerteti a 

jelenlevő küldöttekkel az Egyesület elnökségi tagjainak jelölendőket. A jelöltek listáját szétküldte 

minden résztvevőnek, újabb javaslat nem érkezett. Gyalogné Csipi Erzsébet és Dr. Gyalog László nem 

vállalta a jelölést, az alábbi jelöltek viszont mindannyian elfogadták a jelölést. 

Jelöltek az elnökségbe: 

- elnök: Morandini Viktor András 

- ügyvezető elnök: Lengyel Ádám 

- szakmai alelnök: Bujdosó István 

- gazdasági alelnök: Hentes Ildikó 

- további elnökségi jelöltek: 

o Bakó Áron 

o Balázsné Krasznai Orsolya 

o Horváth Attila 

o Jenei Margit 

o Kedl Ildikó 

o Morandini-Károlyi Hanga Nóra 

o Németh Luca 

o Peregi Dániel 

o Sulyok Ábel 
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Jelöltek a felügyelőbizottságba: 

- elnök: Vass László 

- tagok: 

o Divin Péter 

o Klement Gábor 

Vass László tájékoztatja a közgyűlést, hogy jelenleg vezető tisztséget tölt be két egyesületben. A Budai 

FC. Sportegyesület felügyelőbizottságának elnöke és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület titkára. 

Levezető Elnök kérdezi a megjelenteket, hogy egyetértenek-e a jelöltek listájával. 

Az Egyesület közgyűlése jelöltek listáját 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja 

(6/2020. sz. határozat). 

A Levezető Elnök felteszi a jelen lévőknek a kérdést, tudnak-e más jelölt jelentkezési szándékáról. 

Nem történt további jelölés, így a jelölőlista véglegessé vált. 

A Levezető Elnök kéri a elnöki, ügyvezető elnöki, szakmai alelnöki és gazdasági alelnöki jelöltet, hogy 

röviden meséljenek a terveikről az elkövetkezendő 3 évben. A jelöltek röviden ismertetik terveiket. 

A Levezető Elnök javasolja a megjelenteknek, hogy mivel pontosan ugyanannyi jelölt van, amennyi 

szükséges, így nyílt szavazással válassza meg a Közgyűlés az elnökség új tagjait. 

Az Egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadja, hogy az elnökség és felügyelőbizottság tagjait 

nyílt szavazással válassza meg (7/2020. sz. határozat). 

Az Egyesület közgyűlése 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett Morandini Viktor Andrást 

választja az Egyesület elnökének (8/2020. sz. határozat). 

Az Egyesület közgyűlése 18 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett Lengyel Ádámot választja az 

Egyesület ügyvezető elnökének (9/2020. sz. határozat). 

Az Egyesület közgyűlése 16 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett Hentes Ildikót választja az 

Egyesület gazdasági alelnökének (10/2020. sz. határozat). 

Az Egyesület közgyűlése 16 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett Bujdosó Istvánt választja az 

Egyesület szakmai alelnökének (11/2020. sz. határozat). 

Az Egyesület közgyűlése további elnökségi tagnak egyhangúlag megválasztja a következő 9 főt: 

Bakó Áron, Balázsné Krasznai Orsolya, Horváth Attila, Jenei Margit, Kedl Ildikó, Morandini-Károlyi 

Hanga Nóra, Németh Luca, Peregi Dániel, Sulyok Ábel (12/2020. sz. határozat) 

Az Egyesület közgyűlése egyhangúlag megválasztja Vass Lászlót a felügyelőbizottság elnökének 

(13/2020. sz. határozat) 

Az Egyesület közgyűlése egyhangúlag megválasztja Klement Gábort és Divin Pétert a 

felügyelőbizottság tagjainak (14/2020. sz. határozat) 

A Levezető Elnök megköszöni a leköszönő ügyvezető elnök, Gyalogné Csipi Erzsébet, és a leköszönő 

szakosztályvezető, Dr. Gyalog László, egyesületben és szakosztályban végzett hosszú éveken át tartó 

állhatatos munkáját. 
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7. napirendi pont 

A hetedik napirendi pont keretében a költségvetés megtárgyalására kerül sor. Lengyel Ádám fűz rövid 

magyarázatot az előre kiküldött anyaghoz. 

Idei költségvetésben negatív eredménnyel, -3 millió forinttal, számol a következő okokból. 

 

Bevételek szempontjából: 

- Versenybevételek szempontjából jelentős csökkenésre számíthatunk, mivel a nyáron nem lesz 

Hungária Kupa, egyéb országos bajnokságot pedig nem rendez az egyesület idén. A Tavaszi 

Spartacus Kupa helyett rendezendő Nyári Spartacus Kupán jóval kevesebb résztvevőre 

számíthatunk, mint az eredeti, márciusi, időpontban. 

- Nagyságrendileg egy negyedévnyi tagdíj kieséssel számolhatunk a bezárás és a várhatóan nagyobb 

mértékű lemorzsolódás miatt. 

- Sportszolgáltatásokból származó bevételeink is várhatóan csökkennek, sorban maradnak el az 

események, amik ez alatt a pont alatt szerepelnek. 

- Pályázatok szempontjából nem számíthatunk valószínűleg a tavalyihoz hasonlóan sikeres évre. 

Kiadások szempontjából: 

- A bevételek csökkenésével párhuzamosan csökkennek a kiadások is, de sokkal kisebb mértékben. 

A fix költségeink megmaradnak. 

- Nevezési díjakkal kapcsolatos költségek nem csökkennek drasztikusan, mert várhatóan minden OB 

meg lesz tartva ősszel, és a tavasszal elmaradt támogatott versenyek nagy része is pótolva lesz. 

- Versenyeink rendezési költségei nem csökkennek, várhatóan 3 nagy versenyt rendezünk  

(Tavaszi helyett Nyári Spartacus Kupa, Őszi Spartacus Kupa, Dobogókői Hegyifutóverseny). 

- Edzőket is szeretnénk megfizetni valamilyen mértékben. 

Összegzésül elmondja, hogy a vírus miatt eléggé bizonytalan évről beszélünk, nagyon nehéz jelen 

körülmények között hiteles költségvetést készíteni. A 3 milliós negatív egyenleg nem a felelőtlen 

költekezés eredménye lehet, a vírus hatásának tudható be. Jövőre visszaállhat minden a rendes 

kerékvágásba, nagyjából nullás költségvetéssel. 

A minimális tagdíj összegének (13 000 Ft/év) változtatására nem tesz javaslatot. Az esetleges új 

tagdíjrendszer kidolgozását az új elnökségre bízná, figyelembe véve a közgyűlés által elfogadott 

minimális tagdíj összegét. 

Az Egyesület közgyűlése a 2020. évi költségvetést és a minimális tagdíj összegét (13 000 Ft/év) 

egyhangúlag elfogadja (15/2020. sz. határozat). 

8. napirendi pont 

Az egyebek között először a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról és díjazásuk 

megállapításáról esik szó. Bujdosó István javasolja, hogy az Egyesület alkalmazza Balázsné Krasznai 

Orsolyát és Bakó Áront edzőnek, 2020. augusztus 1-jétől. Mivel mindketten tagjai az új vezetésnek, 

ezért díjazásának megállapítása is a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A javasolt havi bruttó díjazás 

mértéke: Balázsné Krasznai Orsolya esetén 70 000 Ft, Bakó Áron esetén 80 000 Ft. 

Az Egyesület közgyűlése 17 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett támogatja Balázsné Krasznai 

Orsolya és Bakó Áron alkalmazását edzőként, díjazásának mértékét pedig bruttó 70 000 illetve 

80 000 forintban állapítja meg (16/2020. sz. határozat). 
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Következő pontként a közgyűlésnek jóvá kell hagynia, hogy az Egyesület szerződést kössön Lengyel 

Ádámmal, mint edzővel. Lengyel Ádám ezt a feladatot díjazás nélkül vállalja társadalmi munkában. 

Az Egyesület közgyűlése támogatja a Lengyel Ádámmal, mint edzővel, kötendő szerződést 

(17/2020. sz. határozat). 

 

 

* 

 

 

 

 

A Levezető Elnök kijelenti, hogy gondoskodik a jelen Jegyzőkönyvben foglalt határozatoknak az 

érintettekkel való közléséről.  

További napirendi pont, indítványok, és felszólalások hiányában a Levezető Elnök a Közgyűlést 

berekeszti. 

Budapest, 2020. május 28. 

 

Vass László, Levezető Elnök:  

Lengyel Ádám, Jegyzőkönyv-vezető:  

Hentes Ildikó, Jegyzőkönyv-hitelesítő:  

Divin Péter, Jegyzőkönyv-hitelesítő:  
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