
 

JEGYZŐKÖNYV 

közgyűlésről 
 

Készült: a Budapesti Tájfutók Szövetsége közgyűlésén 

2018. január 19. napján 17:30-kor 

 

Helyszín: a budapesti sportszövetségek székházának harmadik emeleti 

tanácsterme (1053 Budapest, Curia utca 3.) 

 

Jelen vannak: a külön íven felvett jelenléti íven feltüntetett személyek. 

 

Az ülésen akadályoztatása miatt Bugár József bejegyzett elnök nem tudott megjelenni, ezért 

az elnökség jelenlevő tagjai javaslatára a jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 

két jegyzőkönyvet hitelesítőt és két szavazatszámlálót választanak. 

 

Levezető elnök neve: Borosznoki László 

 

Jegyzőkönyvvezető neve: Egei Petra 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Gyalog László 

 Nagy Krisztina 

 

Szavazatszámlálók neve:  Schell Antal 

    Györgyi Péter 

    Dr Fekete Jenő György  

 

Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, azon 12 tagszervezet képviselteti magát. 

 

Levezető elnök javaslatot tesz a napirendre, amely az alábbi pontokból áll: 

 

Napirendi pontok: 

1.) Az Egyesület módosított Alapszabályának elfogadása 

2.) Tisztségviselők megválasztása 

a.) Az elnök megválasztása 

b.) Az alelnök megválasztása 

c.) Az elnökség tagjainak megválasztása 

d.) A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása 

3.) Egyebek 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

 

1.) Az első napirendi pont keretében a levezető elnök ismerteti a közgyűléssel, hogy a 

Egyesület módosított Alapszabály tervezete a tagszervezetek számára előzetesen a 

meghívóval egyidejűleg kiküldésre került. A bírósági nyilvántartásba vett hatályos, 2004-es 

bejegyzett alapszabályhoz képesti főbb változtatásokat pedig a levezető elnök felkérésére 

Tálas József ismerteti: 

- szükségszerű változások az elmúlt években megváltozott jogszabályi környezethez, így 



különösen a civil törvényhez, az új, 2013-as Ptk-hoz, valamint az új közhasznúsági 

kritériumoknak megfelelően; 

- a célok szélesítése; 

- az elektronikus kommunikációnak megfelelően a határidők lerövidítése; 

- a fegyelmi és etikai bizottság megszüntetése, amelyre nem volt szükség az elmúlt 

évtizedekben, és amelyek feladata az elnökség által is ellátható lesz, amennyiben szükséges; 

- az alelnök és főtitkár számára is önálló képviseleti jog megteremtése annak érdekében, hogy 

az elnök esetleges akadályoztatása esetén is a napi ügyek vitele zökkenőmentesen történjen. 

 

A tervezett változtatásokat a 2004-es alapszabályhoz képest vastag, dőltbetűkkel szedett a 

módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabályt átadja a jelenlévőknek, kérve őket, hogy 

azt tanulmányozzák át. 

 

Ezt követően a közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 12 igen szavazattal, 

egyhangúan elfogadta a Budapesti Tájfutók Szövetsége módosított Alapszabályát. 

(1/2017. sz. határozat) 

 

2.) A második napirendi pont keretében a tisztségviselők jelölésére megbízott Miháczi 

Zoltán által készített PPT prezentációt (betegség miatti távolléte okán) a levezető elnök 

ismerteti a tagokkal. A prezentáció bemutatja a a tisztségviselők rövid szakmai előéletét.  A 

jelölőbizottság javaslata valamennyi tagszervezettel történt egyeztetés alapján alakult ki. 

A levezető elnök tájékoztatja a tagszervezeteket, hogy jelen lenni nem tudó jelöltek (Peics 

Aladár, Ézsiás Katalin és Riczel Zsuzsa) az elfogadónyilatkozatukat a mai napon eljuttatták 

hozzá. Majd felteszi a jelen lévőknek a kérdést, tudnak-e máj jelölt jelentkezési szándékáról. 

Ilyen nem történt, igy a jelölőlista véglegessé vált. 

 

Elnökválasztás: az elnöki tisztségre egyetlen jelölt Mets Miklós, ezért a jelenlevők teljes 

egyetértésével a szavazás nyílt. 

 

Ezt követően a közgyűlés a szavazásra jogosultak egyhangú szavazatával, 12 igen 

szavazattal Mets Miklóst a Szövetség elnökének választotta (2/2017. sz. határozat) 4 

(négy) évre. 

 

 

Alelnökválasztás: az alelnöki tisztségre egyetlen jelölt Gárdonyi Márk, ezért a jelenlevők 

egyetértésével a szavazás nyílt. 

 

Ezt követően a közgyűlés a szavazásra jogosultak egyhangú szavazatával, 12 igen 

szavazattal Gárdonyi Márkot a Szövetség alelnökének választotta (3/2017. sz. határozat) 

4 (négy) évre. 

 

 

Elnökségi tagok választása: hét jelölt az 5 helyre. A résztvevők megtekintették a jelölt 

elnökségi tagok rövid bemutatkozását. A jelenlevők közül további jelölés nincsen, a választás 

titkos szavazással történik. Az tagjelöltek bemutatása közben megérkezett Hegedűs Zoltán, a 

Vizsla egyesület képviselője,  így    13 –ra nőtt szavazati joggal rendelkező a tagszervezetek 

száma. 

 

A szavazatszámláló bizottság tagjainak beszámolója alapján a levezető elnök 

jegyzőkönyvezés céljából rögzíti, hogy a szavazás az elnökségi tagokra egyenként, titkos 



szavazás formájában (zárt borítékba helyezett szavazócédulákkal) történt. 

 

A szavazatszámláló bizottság a szavazóurna felbontása, és a szavazatok értékelése után 

megállapította: 

 

Minden szavazat érvényes.  

 

A szavazatszámlálás eredménye: 

 

    11 szavazat – Bakó Áron 

    5 szavazat – Hegedűs Zoltán 

    11 szavazat – Hidvégi Attila 

    5 szavazat – Gyalog László 

    10 szavazat – Györgyi Péter 

               12  szavazat – Németh Ágnes 

    11 szavazat – Peics Antal Zsolt 

 

A szavazatszámlálás eredményének megfelelően az alábbi tagokat választotta (4/2017. 

sz. határozat) 4 (négy) évre a Szövetség Elnökségi tagjaivá: 

 

Az Elnökség tagjai: 

Név: Bakó Áron 

Anyja születési neve: Fekete Andrea 

Lakcím: 1072 Budapest, Rákóczi út 14/III/2 

 

Név: Hidvégi Attila 

Anyja születési neve: Bedi Aranka 

Lakcím: 1191 Budapest, Kisfaludy u. 25. 

 

Név: Györgyi Péter 

Anyja születési neve: Rohonyi Hedvig Eszter 

Lakcím: 1118 Budapest, Bereck u. 4. 

 

Név: Németh Ágnes 

Anyja születési neve: Dudás Ilona 

Lakcím: 2000 Szentendre, Barackvirág u. 3. 

 

Név: Peics Antal Zsolt 

Anyja születési neve: Turai Éva 

Lakcím: 1116 Budapest, Fehérvári út 233. VIII./26 

 

A megválasztott elnök, alelnök és elnökségi tagok kijelentik, hogy a tisztséget elfogadják és 

velük szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A távol lévők elfogadó nyilatkozattal ezt 

korábban megtették. 

 

 

Felügyelő bizottság: a javaslat szerint az eddigi tagok, Ézsiás Katalin és Riczel Zsuzsanna 

alkossák a továbbiakban is a felügyelő bizottságot, a felügyelőbizottság elnöke továbbra is 

Török Imre legyen. Tekintettel arra, hogy további jelölés nincs, a tagok egyetértésével a 

szavazás nyílt. 



 

Ezt követően a közgyűlés a szavazásra jogosultak egyhangú szavazatával, 12 igen és 1 

tartózkodó szavazattal Török Imrét a Felügyelőbizottság elnökévé, valamint Ézsiás 

Katalint és Riczel Zsuzsannát a Felügyelőbizottság tagjaivá választotta (5/2017. sz. 

határozat) 4 (4) évre. 

 

A megválasztott bizottságvezető kijelenti, hogy a tisztséget elfogadja és vele szemben 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A távol lévők elfogadó nyilatkozattal ezt korábban 

megtették. 

 

 

6.) Ez után a levezető elnök megkérdezte a megjelenteket, hogy az egyebek körében van-

e valamilyen előadni valójuk.  

 

Mets Miklós megválasztott elnök kérte, hogy az új Elnökség tagjai a Közgyűlést követően 

maradjanak ott és az Elnökség alakuló ülésén válasszák meg a Szövetség főtitkárának Egei 

Petrát. 

 

 

Ezután a levezető elnök megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és egyéb megvitatandó 

kérdés hiányában a közgyűlést 19 órakor berekesztette és felkérte a jelenlévőket a jelenléti ív 

aláírására. 

 

Melléklet jelenléti ív és tagjegyzék. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. év január hó 19. napján 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 ** ** 

 levezető elnök jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 ** ** 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

Előttünk, mint tanúk: 

 

1. Név: ……………………………………… 2. Név: ……………………………………… 

 cím: ……………………………………….  cím: ………………………………………. 

 szig. sz.: .………………………………….  szig. sz.: .………………………………….

 aláírás: …………………………………….   aláírás: …………………………………… 


