
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége 
2016. évi rendes közgyűléséről 

 
Ideje: 2016. május 5. (csütörtök) 17:30 

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

Jelen vannak: 18 BTFSZ-tagszervezet képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Bugár József 
és Bujdosó István. 

A közgyűlést levezető Bugár József elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy a közgyűlés 
határozatképes, mivel a tagszervezetek több mint fele képviselteti magát. Így a közgyűlést megnyitja, és 
javaslatot tesz annak lebonyolítására: 

Ülésvezető: Bugár József 
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Zsebeházy István, Nagy Krisztina 
Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság: Bugár József, Török Imre, Dudás István 
 
Napirend: 

1. A BTFSZ 2015-ről szóló, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása 
2. A Felügyelő bizottság jelentése 
3. Tisztségviselők választása 
4. Az alapszabály módosítása 
5. A BTFSZ 2016. 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. 
Hasonlóan az előző két évhez, 2015-ben is a költségvetés főösszegéhez képest komoly nyereséggel zárt 
a szövetség, de ez elsősorban két tényezőnek köszönhető: egyrészt a Tájoló újság társadalmi munkában 
történő előállításának, másrészt pályázati bevételeknek. Mivel a jövőre nézve egyik sem biztos, az 
elnökség év közben nem kívánta elkölteni ezt a többletet. 
Az éves beszámolóhoz nem érkezett észrevétel. Bugár József javasolja, hogy egyben legyen a szavazás a 
felügyelőbizottsági jelentéssel, amivel a közgyűlés egyetért. 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése 

A jelentést Török Imre terjeszti elő. A bizottság a BTFSZ 2015-ös működésében nem talált 
kivetnivalót, azonban felhívja a figyelmet az alapszabály aktualizálásának fontosságára (amelyre egy 
későbbi napirendi pontban a közgyűlés vissza is tér). 

Határozat: A közgyűlés az éves beszámolót és a felügyelő bizottság jelentését egy tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül elfogadja. 

3. Tisztségviselők választása 

Mivel február 28-án Bugár József lett a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség új elnöke, a BTFSZ-ben 
betöltött elnöki és egyúttal elnökségi tagi posztjáról lemondott. Továbbá lemondott elnökségi tagságáról 
Gyalog Zoltán is. Emiatt új elnök és elnökségi tag(ok) választására van szükség, akik az elnökség 
mandátumának végén esedékes tisztújító közgyűlésig (2018. január) fogják betölteni ezeket a posztokat. 

Az elnökség korábban Török Imrét bízta meg a jelölések koordinálásával, aki a közgyűlést megelőzően 
emailben szétküldte a tagszervezeteknek a jelöltek bemutatkozó anyagait. Az elnöki posztra két jelölt 
van, Bujdosó István és Mets Miklós. A helyszínen nem kíván senki újabb jelöltet állítani. 



Határozat: A titkos szavazás eredménye alapján Mets Miklós 12 szavazatot, Bujdosó István 6 
szavazatot kapott. A közgyűlés Mets Miklóst elnöknek megválasztja. 

Mivel Mets Miklós eddig is elnökségi tag volt, így két további elnökségi tagot kell választani. Erre 
előzetesen négy jelölt volt: Bujdosó István, Hegedűs Béla, Gyalog László, Németh Ágnes. Azonban az 
előbbi két személy jelzi, hogy visszalép a jelöltségtől. További jelölteket a közgyűlés nem állít.  

Határozat: A titkos szavazás eredménye alapján Gyalog László 13 szavazatot, Németh Ágnes 16 
szavazatot kapott. Mivel mindketten megkapták a tagszervezetek többségének támogatását, a közgyűlés 
mindkettőjüket elnökségi tagnak megválasztja. 

4. Az alapszabály módosítása 

Bugár József ismerteti, hogy a 2014-ben elfogadott új alapszabályra 2015. őszén megkaptuk a bíróság 2. 
körös hiánypótlását, amely ügyészségi észrevételeken alapult. Mivel a szövetség erre nem reagált időben, 
a bíróság a télen törölte a BTFSZ közhasznú besorolását. Jelen módosításokkal a hiánypótló végzésben 
foglaltak szerint járunk el, ezután már remélhetőleg mindenben megfelel az alapszabály a Civil 
törvénynek és a Ptk.-nak is. A tervezet előzetesen kiküldésre került a tagszervezeteknek. Hozzászólás, 
ellenvetés nem érkezik. 

Határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletében szereplő egységes szerkezetű 
alapszabályt egyhangúlag elfogadja. 

5. A BTFSZ 2016. évi pénzügyi tervének elfogadása 

A költségvetést Scultéty Márton főtitkár terjeszti elő, az az előző évek struktúráját követi. A MOB 
szabadidősportos pályázata, amin az előző években sikeresek voltunk, sajnos megszűnt. Azonban 
meglepő módon idén sikerült nyerni mindkét NEA-pályázaton, így a Tájoló újsággal együtt elég biztos 
lábakon áll a költségvetés. Ugyanakkor mivel a pályázati bevételek bizonytalanok, az újság pedig év 
végével várhatóan megszűnik, továbbra is indokolt a takarékosság a kiadások terén (nagy tartalék sor). 

Határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében szereplő költségvetést a BTFSZ 2016. 
évi pénzügyi terveként egyhangúlag elfogadja. 

Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök 19:40-kor a közgyűlést berekeszti. 
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