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1. Beszámolók a Budapest Bajnokságokról Ea.: Scultéty Gábor
Scultéty Gábor versenybiztos elmondja, hogy összességében sikeresek voltak az eddig lezajlott Budapest
Bajnokságok. A hosszútávú bajnokságon a Szpari kupán a finn válogatott is indult, mivel épp akkor kezdtek
egy edzőtábort a Vértesben. Bugár József kiemeli az éjszakai bajnokságot, amelyet idén önálló versenyként
vállalt el a MOM lényegében a városban lebonyolítva (Gazdagrét-Hosszúrét), így sokan mentek el és a pályák
is technikásak voltak. Peics Antal Zsolt megjegyzi, hogy a szervezők rutintalansága miatt végül összefolyt a
szövetségi ellenőr és az ellenőrzőbíró az ő személyében, de ez nem jelentett problémát, mert jól elő volt
készítve a verseny.
A Budapesti Diákolimpia is sikeres volt, amit szintén a MOM rendezett, bár nem az eredetileg tervezett
budaörsi helyszínen, hanem a KFKI sporttelepről az Irhás-árok teteje felé. Ez amiatt alakult így, mert az
eredetileg a Diákolimpiával együtt tervezett Tájékozódási Sportok Fővárosi Fesztiváljára a főváros már nem
tudott támogatást adni, így azt a Tabáni Spartacus az utánpótlás-nevelési céljaihoz jobban igazodva, a
TÁMOP pályázata záróeseményeként a Tabánban rendezte meg. A fesztiválból valószínűleg ez volt az utolsó
alkalom, mivel a későbbiekben sem várható, hogy a fővárosi támogatás újjáéledne rá.
Idén első ízben sor került a Budapesti Amatőr Diákolimpiára is egy nappal a hagyományos előtt, amit a
Budapesti Diáksport Szövetség keretein belül működő tájfutó csoport rendezett Szeredai László és Antal
István vezetésével. Ezen mindössze 21-en vettek részt, lényegében a két főszervező tanár iskoláiból. A
jövőben célszerű lenne nagyobb távolságot tartani a két diákolimpia között, és a vonatkozó MTFSz-szabályzat
által is írt parkversenyként rendezni (most erdei volt a Farkaserdőben), amin több kezdő tudna részt venni.
Az elnökség megtárgyalta a 2013-as versenyek pályázatainak kiírását is. A bajnokságok pályázata lényegében
az idei feltételekkel kerül kiírásra (25 ezer Ft támogatás, plusz az érmeket/okleveleket és az aranyfokozatú
támogatók nevezési díját a BTFSz biztosítja). A (hagyományos) diákolimpiára azonban az eddigi 150 ezer Ftos támogatást már képtelen lesz a szövetség biztosítani a lecsökkent bevételekből. Scultéty Márton felveti,
hogy az elnökség fontolja meg a verseny ingyenességének megszüntetését, ennek ugyanis több árnyoldala is
van. Egyrészt a benevezett, de nem induló versenyzők aránya mindig nagy, ami fölösleges munka a
szervezőnek. Másrészt a Pest megyei Szövetség új vezetője (Szűcs Péter) részéről van készség a Budapesti és a
Pest megyei diákolimpiák összevont rendezésére a jövőben, a Pest megyei Szövetség viszont semmilyen
támogatást nem kap a megyei önkormányzat eladósodottsága miatt, így a Pest megyei iskolákba járóktól
mindenképpen kell nevezési díjat szedni. Ugyanakkor többnyire ezek a versenyzők is BTFSz-tagszervezetek
tagjai.
Határozat: Az elnökség felkéri a versenybiztost, hogy írja ki a 2013-as BTFSz-versenyek pályázatait. A
pályázati határidőt június 20.-ában állapítja meg, a döntési listát emailben fogja jóváhagyni az elnökség, de ha
szükséges, a középtávú OB-n személyesen is lehet egyeztetni a témában. A diákolimpia támogatását 50 ezer
Ft-ban határozza meg az elnökség azzal, hogy a rendező kérhet nevezési díjat, ennek tervezett mértéke
szempont a pályázat elbírálásánál.

2. A Közhasznúsági Jelentés véglegesítése Ea.: Gyalogné Csipi Erzsébet
Az éves beszámolót elkészítette a könyvelőcég, a 2011-es eredmény a korábbi előrejelzés szerint -675 ezer Ft,
így a vagyon 2 027 ezer Ft-ra csökkent. A közhasznúsági jelentés szöveges beszámolóját az elnök írta meg. A
jelentés annak terjedelme miatt nem képezi az elnökségi jegyzőkönyv mellékletét, hanem a főtitkár szétküldi a
tagszervezeteknek, és a közgyűlés általi elfogadása után közzéteszi a honlapon is.
A közgyűlés kapcsán Bugár József felveti, hogy a meghívó összeállításakor sajnos elsikkadt az, hogy Valkony
Ferenc halála miatt új tagot is kell választani a Fegyelmi és Etikai Bizottságba. Ezért ezt a napirendet a
helyszínen fogja felvetetni, és haladéktalanul egyeztet a 2010-es tisztségviselő-választásra megbízott
Jelölőbizottság tagjaival arról, hogy jelöljenek egy személyt erre a pozícióra.
3. Versenybírók minősítése Ea.: Peics Antal Zsolt
A márciusi elnökségin megbeszéltek szerint Peics Antal Zsolt egyeztetett az MTFSz Versenybizottságával is
egy újabb versenybírói tanfolyam kiírásáról 2013 elején, amely előadókkal fogja támogatni azt. A tanfolyam
második felében az SI/Ocad gyakorlati képzés is meg tud valósulni, ebben Scultéty Márton is felajánlja magát
előadóként.
Határozat: Az elnökség felkéri Peics Antal Zsoltot és a főtitkárt, hogy a megfelelő időben hirdessék meg a
tanfolyamot, és gondoskodjanak a lebonyolításáról.
4. Térképkiadási, javítási rend
A térképbizottság vezetője nincs jelen, így előterjesztés nem készült, ugyanakkor jelenleg nincs is abban az
anyagi helyzetben a BTFSz, hogy térképkészítést tudjon finanszírozni. A főtitkár felveti, hogy addig is, amíg
elkészül a részletes térképtár a honlapon, meg kéne jeleníteni ebben a menüpontban az egyes budapesti és
Budapest környéki terepek listáját a térképfelelős személyek megnevezésével. Gyalog László 2009-ben már
elkezdett egy ilyen listát összeállítani, Scultéty Gábor és Márton vállalják, hogy ezt véglegesítik. Emellett
célszerű lenne újra közzétenni a térképraktárból kapható kinyomtatott térképek listáját is.
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