
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége 
2014. évi tisztújító közgyűléséről 

 
Ideje: 2014. május 26. (hétfő) 18:15 

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

Jelen vannak: 11 BTFSZ-tagszervezet képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint. 

A közgyűlést levezető Bugár József elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy az eredeti 18:00-
ás időpontban nem képviseltette magát a tagszervezetek fele, de a meghívóban 18:15-re összehívott 
közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. Így a közgyűlést megnyitja, és javaslatot 
tesz annak lebonyolítására: 

Ülésvezető: Bugár József 
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Zsebeházy István, Peics Antal Zsolt 
Szavazatszámláló: Horváth Sándor 
 
Napirend: 

1. A BTFSZ 2013-ról szóló, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása 
2. A Felügyelő bizottság jelentése 
3. Tisztségviselők választása 
4. Az alapszabály módosítása 
5. A BTFSZ 2014. évi pénzügyi tervének elfogadása 

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

1. Az éves beszámoló elfogadása 

Bugár József tömören összefoglalja a tagszervezeteknek előzetesen kiküldött éves beszámoló számait. 
2013-ban a költségvetés főösszegéhez képest komoly nyereséggel zárt a szövetség, de ez nagyrészt a 
Tájoló újság leszorított nyomdaköltségeinek és társadalmi munkában történő előállításának köszönhető. 
Az elnökség év közben nem kívánta elkölteni ezt a többletet, mert az év második felében sikerült 
elnyerni két pályázatot is, amelyek előfinanszírozásához szükség van tőkére. 

Az éves beszámolóhoz nem érkezett észrevétel. 

Határozat: A közgyűlés az éves beszámolót és annak közhasznúsági mellékletét egyhangúlag elfogadja. 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése 

A jelentést Török Imre terjeszti elő. A bizottság a BTFSZ 2013-as működésében nem talált kivetnivalót, 
azonban utólag vette észre, hogy a 2014. januári közgyűlésen a vezetők – köztük saját maga – 
megválasztása nem volt szabályos, mert az alapszabály nem ad lehetőséget a titkos szavazástól való 
eltérésre akkor sem, ha csak egy jelölt van egy posztra. Ezt a bíróság is észrevételezte, ezért a 
szavazásokat meg kell ismételni a következő napirendi pontban. 

Határozat: A közgyűlés a felügyelő bizottság jelentését egyhangúlag elfogadja. 

3. Tisztségviselők választása 

Az előző napirendi pontban ismertetettek miatt a januári közgyűlésből az elnök, az alelnök és felügyelő 
bizottság tagjainak választását meg kell ismételni. A jelöltek ugyanazok, mint januárban. 

Határozat: a közgyűlés Bugár Józsefet titkos szavazással, 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett 
elnöknek megválasztja. 



Határozat: a közgyűlés Nagy Krisztinát titkos szavazással, 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett 
alelnöknek megválasztja. 

Határozat: a közgyűlés Török Imrét titkos szavazással, 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a 
Felügyelő Bizottság vezetőjének megválasztja. 

Határozat: a közgyűlés Riczel Zsuzsannát titkos szavazással, 11 igen szavazattal (egyhangúlag) a 
Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja. 

Határozat: a közgyűlés Ézsiás Katalint titkos szavazással, 11 igen szavazattal (egyhangúlag) a Felügyelő 
Bizottság tagjának megválasztja. 

4. Az alapszabály módosítása 

Scultéty Márton főtitkár ismerteti, hogy az előző közgyűlésen elfogadott új alapszabály benyújtásra 
került a Fővárosi Törvényszéknek, amely néhány ponton kifogásolta azt. Az újabb változat egységes 
szerkezetben, a módosításokat vastaggal és dőlttel szedve előzetesen kiküldésre került a tagoknak. 
Ellenvetés nem érkezett hozzá. A módosítás tartalmazza azt is, hogy a jövőben szigorú feltételek esetén 
el lehessen térni a titkos szavazástól a tisztségviselők választásánál. 

Határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv mellékletében szereplő egységes szerkezetű alapszabályt 
egyhangúlag elfogadja. 

5. A BTFSZ 2014. évi pénzügyi tervének elfogadása 

A főtitkár emlékeztet, hogy az imént elfogadott alapszabály pontosította, hogy az éves költségvetés 
elfogadása közgyűlési hatáskör. Ezt az elnökség már tárgyalta az áprilisi ülésén, így Bugár József 
javasolja, hogy a közgyűlés az ott elfogadott változatot hagyja jóvá. A tagok ezzel egyetértenek. 

Határozat: A közgyűlés a 2014. április 15.-ei elnökségi ülés jegyzőkönyvének mellékletében szereplő 
költségvetést a BTFSZ 2014. évi pénzügyi terveként egyhangúlag elfogadja. 

Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök 19:50-kor a közgyűlést berekeszti. 
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