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Jegyzőkönyv 
2007. évi rendes közgyűlésről 

 

Időpont:   2007. május 24. (csütörtök) 

Jelen vannak: Bugár József elnök, Baráth Katalin alelnök, 
valamint a tagszervezetek részéről a képviselők a mellékelt 
Jelenléti ív alapján ( 11 fő) 

Meghívottként:  Fekete Jenő tiszteletbeli elnök,  

Levezető elnök:  Fekete Jenő 

Mandátum-, és szavazattszámláló Biz. elnök: Szabon János, Szeredai László, Török Imre 

Jegyzőkönyv vezető:    Lengyel Andrea 

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Józsa Dorottya, Schell Antal 

 

Tervezett napirendek: 
1. 2006. évi Közhasznú jelentés elfogadása 
2. Felügyelő bizottság beszámolója 
3. Új tag választása az Etikai és Fegyelmi Bizottságba 
4. Egyéb 

A Közgyűlés a kihirdetett időpontra (17:00) még nem érte el a határozatképes létszámot, így 30 
perccel később újra összehívta a Levezető elnök a Közgyűlést, amely így már határozatképes 
lett.  A levezető elnök javaslatot tett a tisztségekre ( jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv 
hitelesítők, a szavazatszámláló bizottság tagjai) melyet a Köszgyűlés 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. A szavazás során a Napirendet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

1. 2006. évi Közhasznú jelentés elfogadása (Bugár József) 
A bevételek és kiadások a Jelentésből kiolvashatók, a közhasznú tevékenység pozitív lett 
2006-ban. Nincs nagy eltérés a nullától, lényegében ez a feladatunk. A kapott pénzt 
Budapest tájfutására fordítjuk. 2007-ben a Fővárostól kevesebb támogatást kapunk: 300 e 
Ft-tal; és nem kapunk támogatást a Budapest Nagydíj megrendezéséért sem. Sajnos ezt az 
információt nemrégen kaptuk, így az előre tervezett versenyt támogatnunk kell valamilyen 
formában. A Bp Nagydíj keretében megrendezzük a Lágymányosi Tájfutó Fesztivált, 
koncentrálva a nyílt kategóriákra és az ifjúsági, gyerek kategóriákra. Rendezőként 
Vásárhelyi Tass fogjuk felkérni, a rendezvényre meghívjuk a ZöldPontot is. Ezzel 
pályázunk a fővárosi támogatásra. 
A téképkiadás reformjára van szükség-azokat fogjuk támogatni, melyekre a kluboktól 
igény érkezik. A klubok térképiadását tudjuk már segíteni egy modern lézer nyomtató 
bérbeadásával. A nyomtatásért elkért összegből a fesékek költségét tervezzük fedezni. A 
Szigeti Sportvarázs rendezvény térképeinek előállítására már használni is fogják a 
nyomtatót. Tervünk, hogy a versenyek rendezését is támogassuk egy laptop – áram-
fejlesztő komplett mobil rendszerrel. Ehhez pályázatokat fogunk írni. 
A Budapest Bajnokságok támogatásának megváltoztatása szükséges-csökkenő 
versenyszám, kevesebb gyerek miatt. Versenyenként 50 eFt lesz a támogatás, az  éjszakai 
verseny rendezése plusz támogatást kap, kiemelten kezeljük a Diákolimpiát.  
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A Szigeti Sportvarázst szintén külön kezeljük, a rendezvényre meghívjuk a geochallange 
képviselőit is. A Sportvarázyra meghívottak lesznek: Monspart Sarolta, Domonyik Gábor 
és Gajdos Tamás. 
 
Kérdések, hozzászólások:  
Török I: a Lágymányosi verseny engedélyeztetését az egyetemnél időben el kell kezdeni!! 
A Lézerprinter oldalszámlálóval rendelkezik, ez megkönnyíti a bérbeadást. 

Válasz: a rendezők időben lekezdik majd az engedélyezést, az ELTE rektorától kapnak 
ajánlólevelet. 

Szeredai L: versenyek számának csökkenése tarthatatlan, legfontosabb lenne a 
váltóverseny 
Szabon J: új tervek a diákolimpia támogatásának növeléséhez – kapcsolat felvétele a 
budapesti diáksport szövetséggel. 
Fekete J: a fővárosi támogatás függ az önkormányzat összetételétől 
Szabon J: a fiatalabb vezetőknek lehetőséget és időt ekll adni a feladatok megvalósítására. 
Peics A: összeállítani egy szórólapot, amit a sportvarázson osztogatni lehet.  
Mets M: sportvarázhoz ez meg kel valósítani Budapest egyes területein kik vállalnak edzés 
vezetést (edzők neve és elérhetőségük.). Felelős: Mets Miklós, határidő: sportvarázs.  
Szeredai L, Török I: a Jelentésben előjel hibák találhatók. A fejlécekben eFt illetve Ft-
megtévesztő lehet. 

Válasz: jelezzük a Könyvelőknek. 
 
Több észrevétel nincs, a közhasznúsági jelentásről a Felügyelő Bizottság beszámolója után 
szavaz a Közgyűlés.   
 
Az adó 1%-okból befolyt támogatást az  utánpótlás támogatására fordítottuk. 

2. Felügyelő bizottság beszámolója (Ézsiás Katalin) 
 
A felügyelő bizottsági jelentést előzetesen írásban kaptuk meg a FB-tól, távollétében Török 
Imre olvassa fel. A beszámoló a jegyzőkönyhöz mellékletként csatolva. A jelentéshez 
kérdés, hozzászólás nincs.  
 
A közhasznú jelentés elfogadására szavazás:    13 igen és 1 tartózkodás. 
A felügyelő Bizottság jelentés elfogadására szavazás:  13 igen és 1 tartózkodás. 

3. Új tag választása az Etikai és Fegyelmi Bizottságba (Valkony Ferenc) 
 

A Jelölő Bizottság javaslatára új tagnak Dr Czenner Tibort választotta meg a Közgyűlés 
egyhangúlag (14 fő).  
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai:  

 Czenner Tibor 
 Imre Miklós 
 Lacsny Márton 

4. Egyéb 
Gyászhírek 
Elhunyt Vízteleky László 84 éves korában, Tóth Tamás és Nagypál Györgyné Rebeka 

 

A Közgyűlés a Közhasznúsági Jelentést egyhangúlag elfogadja.  

(Tartózkodás:0, ellenszavazat: 0)  
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Több észrevétel, felszólalás nincs, ezzel a Közgyűlést levezető elnök megköszöni a részvételt és 
a Közgyűlést bezárja. 

Mellékletek: 

• Jelenléti ív 
• 2006. Közhasznúsági jelentés 
• 2006. Gazdasági beszámoló 
 
 

Budapest, 2007. május 30. 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 Lengyel Andrea  

 főtitkár 

 

Hitelesítette: 

 

 

  Józsa Dortttya      Schell Antal 
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