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Budapesti Tarokk Egyesület 
Közgyűlési Jegyzőkönyv 

 

Közzétéve elektronikus formában a Tarokk Regiszteren. 

 

Dátum: 2018. november 13., 17h45   

Helyszín: Trombitás Királyi Söröző, 1024 Budapest, Margit krt. 101. 

Jelen lévők:  20 fő, a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Döbrönte Gábor felkéri Tessényi Ritát a jegyzőkönyvvezetésre, Aranyosi Zsoltot és Tóth Péter Csabát a 

jegyzőkönyv hitelesítésre. 

 

DG megállapítja, hogy a 17h30-ra összehívott közgyűléssel ellentétben, ezúttal a közgyűlés határozatképes. 

 

Ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat: 

 

I. Elnöki beszámoló 

II. Jövő évi terveink 

III. Egyebek  

 

Napirend, levezető, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők egyhangúan elfogadva. 

 

I. napirendi pont: elnöki beszámoló 

 

DG nem ért egyet a múlt heti elnökségi ülésen elhangzott kritikákkal, miszerint nem volt joga az elnökségi 

tagok megkérdezése nélkül közvélemény-kutatást tartania, ill. egyedül döntenie a pápai emlékkártya 

beszerzésében. (Az elnökségi tagok fenntartják véleményüket.) 

A BTE gazdasági helyzete stabil. A két verseny rendezése nullszaldós lett, annak ellenére, hogy a Zrínyi utcai 

Duna Palotában bérleti díjat fizettünk. Adományok segítettek ebben. 

Év végén dec. 18-án találkozunk utoljára, ekkor hirdet Csegezi T. eredményt a házi versenyünkben. 

A Közgyűlés nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

3/2018. (November 13.) közgyűlési határozatot: 

A Közgyűlés 19 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a háziversenyek minimális részvételi 

száma 19 legyen az értékelhetőséghez. 

  

Illusztrált Tarokk közgyűlés előtt állunk Pápán. Karig Gábor ismerteti az ITVB idei, a köz érdekében végzett 

tevékenységét, valamint, hogy a választott tagok (jelenleg Dr. Bajusz Katalin, Frank Ágnes és Karig Gábor) 

személyéről döntenek majd a Pápán jelenlévők. Szeretné, ha a jelenlévők közül minél többen szavaznának. 

Konfliktusok vannak a versenyrendezési időpontok körül: Pápa nem alkalmazkodik, pedig negyedik éve az ő 

igénye érvényesült a szombati rendezésben. KG méltatja a pápai rendező érdemeit a tarokk és kiemelten az 

illusztrált játék népszerűsítésében. Sajnálatos lenne, ha az illető kiesne a kuparendezők sorából.  
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A Közgyűlés nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

4/2018. (November 13.) közgyűlési határozatot: 

A Közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy a BTE delegált tagja az ITVB-ben a következő tisztújításig 

Bölcsföldi István legyen. 

 

A Közgyűlés továbbá, nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

5/2018. (November 13.) közgyűlési határozatot: 

A Közgyűlés 14 igen, 4 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a delegált tag minden áron 

érvényesítse az Illusztrált Tarokk Közgyűlésen azt az elvet, mely szerint a dupla (illusztrált és 

paskievics) országos kupa versenynapokon, adott helyszínen évente váltakozva legyen szombaton ill. 

vasárnap az illusztrált verseny.   

 

II. napirendi pont: jövő évi terveink 

 

2019. január 8-án, első klubnapunkon hirdetjük az éves BTE verseny eredményét. 

A BTE jövőre egy országos versenyt rendez – február 2-án. Az elnökség Bölcsföldi Istvánt kérte fel a verseny 

előkészítésére. A parlamenti versenyt jövőre a Magyar Paskievics Tarokk Egyesület szervezi, melynek elnöke 

Sóváry Zoltán. 

A Közgyűlés nyílt szavazással meghozza az alábbi, 

6/2018. (November 13.) közgyűlési határozatot: 

A Közgyűlés 10 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a klubestek továbbra is a 

Trombitás Királyi Sörözőben kerüljenek megrendezésre.  

 

2019-ben tisztújító közgyűlést tartunk. Az elnökség felkérte Aranyosi Zsoltot a jelölő bizottság vezetőjének, 

mérje fel: ki kit javasol elnöknek, ki vállalna elnöki tisztséget. 

 

3. napirendi pont: egyebek 

Gerbert Ottóné buzdít a jövőre is megrendezésre kerülő sárvári kupaversenyen történő részvételre. 

  

Levezető elnök megköszöni a részvételt, és az ülést berekeszti. 

 

 

 

Levezető elnök           Jegyzőkönyvvezető   

 

 

 

Hitelesítő                Hitelesítő 

 

************************** Jegyzőkönyv vége ************************** 


