
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége 
2014. évi tisztújító közgyűléséről 

 
Ideje: 2014. január 17. (péntek) 17:30 

Helyszín: a budapesti sportszövetségek székházának harmadik emeleti tanácsterme (1053 Bp., Curia 
utca 3.) 

Jelen vannak: 19 BTFSZ-tagszervezet képviselői és a tiszteletbeli elnök a mellékelt jelenléti ív szerint, 
valamint Kozma László, Miháczi Zoltán, Nemesházi László, Nagy Krisztina és Scultéty Gábor. 

A közgyűlést levezető dr. Fekete Jenő György tiszteletbeli elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, 
hogy az eredeti időpontban a tagszervezetek képviselői közel teljes számban jelen vannak, így a 
közgyűlést megnyitja. Emlékeztet, hogy a tisztújító közgyűlés a Budapesti Tájfutó Napok 
rendezvénysorozatába illeszkedik, és röviden ismerteti e hagyományossá vált program történetét. Ezt 
követően javaslatot tesz a közgyűlés lebonyolítására: 

Ülésvezető: Dr. Fekete Jenő György 
Mandátumvizsgáló: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Gábor 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Kissné Ferencz Éva, Schell Antal 
Szavazatszámláló: Nemesházi László 
 
Napirend: 

1. Elnöki beszámoló 
2. Új alapszabály elfogadása 
3. Tisztségviselők választása 
4. Egyebek 

Határozat: A közgyűlés a fenti személyeket és napirendet egyhangúan elfogadja. 

1. Elnöki beszámoló 

Bugár József tömören összefoglalja a tagszervezeteknek előzetesen kiküldött, az elmúlt 4 éves ciklus 
tevékenységéről szóló elnöki beszámolót. Elemzi a korábbiaknál is súlyosabb anyagi nehézségek okait, 
az önkormányzati támogatás feleződését, és a sportszövetségek részére lehetséges pályázatok 
csökkenését. A korábbi tartalékok felélése után csak a kiadások lefaragása maradt lehetőségként. 
Szerencsére az egyesületek pótolni tudták az utánpótlás szövetségi támogatásának csökkenését, így 
összességében a budapesti tájfutó utánpótlás létszáma változatlan maradt, és eredményessége – 
köszönhetően a tagszervezetek kiváló szakmai munkájának – még javult is, amit jól mutat a megszerzett 
országos bajnoki címek növekvő száma. A szövetség fenntartotta a budapesti utánpótlás válogatott 
keretet, és biztosította a versenyzők számára a külföldi versenyeken történő megmérettetés lehetőségét, 
továbbá hozzájárult a fejlődést megalapozó edzőtáborokhoz. A gazdálkodásban a jövőre nézve sem lát 
esélyt lényegi javulásra, hiszen a tájékozódási sport messze esik a favorizált látványsportok világától. 
Ennek ellenére mindent el kell követni, hogy ötletekkel, ügyes pályázatokkal a kapcsolódó 
tevékenységek (pl. egészségmegőrzés, tömegsport, közösségi élet, regionális kapcsolatok, üdülési 
kínálat) terén létrejövő programokban aktívan részt vegyünk, ezáltal sokak számára lehetővé téve a 
sportágunkba történő bekapcsolódást. 

Kiegészítésül Scultéty Márton főtitkár röviden ismerteti a gazdálkodás jelenlegi helyzetét, miszerint az 
elmúlt évben a szövetség a minimalizált összegű költségvetését végrehajtotta. A pénzügyi beszámoló 
tárgyalása és a közhasznúsági melléklet elfogadása a májusi közgyűlés során esedékes. 

Az elnöki beszámolóhoz észrevétel nincs. 

Határozat: A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadja. 



2. Új alapszabály elfogadása 

A tervezett változásokkal megszövegezett alapszabály a tagszervezetek számára előzetesen kiküldésre 
került. A főtitkár ismerteti a főbb változásokat: 

 alkalmazkodás az elmúlt években megváltozott törvényi környezethez, 
 ezen belül is a közhasznúsági kritériumoknak való megfelelés, amit idén május 31.-ig kell 

újrakérvényezni, 
 a célok szélesítése, 
 az elektronikus kommunikáció átvezetése, a határidők lerövidítése, 
 a fegyelmi és etikai bizottság törlése, amelyre nem volt szükség az elmúlt két évtizedben, és a 

feladat elnökségi szinten is ellátható. 

A főtitkár magyarázatokkal egészíti ki az anyagot, indokolja azok szükségességét és várható hatását, és 
felhívja a figyelmet azon módosításokra, amelyeket a tagszervezeteknek is ajánlott és célszerű beépíteni 
a saját alapszabályukba. 

Határozat: A közgyűlés a jelen jegyzőkönyv mellékletében található új alapszabályt egyhangúan 
elfogadja. 

3. Tisztségviselők választása 

Az elnökség által a jelölésre megbízott Miháczi Zoltán rövid indoklással ismerteti javaslatát, amely 
valamennyi tagszervezettel történt egyeztetés alapján alakult ki. 

Elnök: egy jelölt, az eddig is elnök Bugár József, ezért a jelenlévők egyetértésével a szavazás nyílt. 

Bugár József – a megválasztást esetleg befolyásoló tényként – bejelenti eddigi egyesülete, a kislétszámú 
Budai Ősforrás SE megszűnését február elsejei hatállyal, és hogy az országos egyesületi rangsor élén álló 
Tabáni Spartacus SKE elnöki tisztét áprilistól elvállalja. 

Határozat: A közgyűlés Bugár Józsefet egyhangúan elnöknek választja. 

Alelnök: egy jelölt, Nagy Krisztina, ezért a jelenlévők egyetértésével a szavazás nyílt. 

Határozat: A közgyűlés Nagy Krisztinát egyhangúan alelnöknek választja. 

Tagok: 6 jelölt az 5 helyre, további jelölés nincs, választás titkos szavazással. 

A szavazatszámlálás eredménye: mind a 19 leadott szavazat érvényes, 

Mets Miklós  17 szavazat, 
Peics Antal Zsolt  17 szavazat, 
Gyalog Zoltán  17 szavazat, 
Horváth Sándor  15 szavazat, 
Zsebeházy István  15 szavazat, 
Máthé Fanni  14 szavazat. 

Határozat: a jelöltlistán az 5 legtöbb szavazatot kapott személy elnökségi tagnak megválasztva. 

Felügyelő bizottság: a javaslat szerint az eddigi tagok alkotnák, de Török Imre személyében új vezető 
lenne, míg a tagok Ézsiás Katalin és Riczel Zsuzsanna. Mivel további jelölés nincs, a tagok 
egyetértésével ez a szavazás is nyílt. 

Határozat: 18 igen és 1 tartózkodás mellett a felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés megválasztja. 

4. Egyebek 

Török Imre tájékoztatja a közgyűlést, hogy útmutatót készít a térképek szerzői jogával kapcsolatban. 

Szabon János továbbítja Zempléni András kérdését a Belső-Budai-hg. térképeinek használati 
feltételeiről, melyik térképnek ki a gazdája. A főtitkár kéri, hogy az erről összeállított, és kb. 80 %-os 



készültségben lévő adatbázis véglegesítéséhez mindenki tegye hozzá, amit tud, és utána szélesebb 
körben is publikálásra kerül. 

Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök 19:20-kor a közgyűlést berekeszti. 

 

 

 

 

Levezető elnök 

 

 

 

Hitelesítő 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Hitelesítő 

 


