
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége 
2012. évi rendes közgyűléséről 

 

Ideje: 2012. május 18. (péntek) 17:00 

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

Jelen vannak: 12 BTFSz-tagszervezet képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint 

Bugár József elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy az eredetileg 17:00 órára meghirdetett 
közgyűlésen nem voltak jelen elegen, így a BTFSz alapszabálya szerint a megismételt közgyűlés 17:30-kor a 
résztvevők létszámától függetlenül határozatképes. Bugár József javaslatot tesz a közgyűlés lebonyolítására: 

Ülésvezető: Bugár József 
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Fekete Jenő, Szeredai László 
 
Napirend: 

1. Elnöki beszámoló és a BTFSz Közhasznúsági Jelentése 
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
3. Tisztségviselő-választás 
4. Egyebek 

A 3-as napirendi pont újként kerül be a meghívóhoz képest, mivel sajnálatosan elsikkadt a meghívó 
összeállításakor, hogy Valkony Ferenc tavalyi halála miatt új tagot kell választani az Etikai és Fegyelmi 
Bizottságba. 

Határozat: A közgyűlés a fenti személyeket és napirendet egyhangúan elfogadja. 

1. Elnöki beszámoló és a BTFSz Közhasznúsági Jelentése 

Bugár József tömören összefoglalja a tagszervezeteknek előzetesen kiküldött elnöki beszámolót, valamint az 
éves beszámoló számait. A 2011-es évet 675 ezer Ft veszteséggel zárta a szövetség, de ennek részben oka, 
hogy bizonyos 2010-es költségek elszámolása átcsúszott 2011-re (2010-ben jelentős nyereség volt). 

Az elnöki beszámoló kapcsán többen megemlítik, hogy a Tájoló újság kiadását illetően a szövetség tartson ki a 
végsőkig. A térképek témájában Hegedüs Ábel megjegyzi, hogy ő tervezi az általa készített térképeket 
nevezési díj nélküli események számára ingyen letölthetővé tenni. 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése 

A Felügyelő Bizottság vezetője munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott a közgyűlésre eljönni. A jelentést a 
tagszervezetek előzetesen megkapták, de a levezető elnök is ismerteti azt. Jogi és pénzügyi szempontból a 
Felügyelő Bizottság a BTFSz 2011-es működésében kifogásolnivalót nem talált.  

Határozat: A közgyűlés az elnöki beszámolót, a BTFSz 2011. évi Közhasznúsági Jelentését, és a Felügyelő 
Bizottság jelentését elfogadja. 

3. Tisztségviselő-választás 

Az elnökség korábban dr. Fekete Jenő tiszteletbeli elnököt kérte fel, hogy a tagszervezetek véleményét kikérve 
tegyen javaslatot az Etikai és Fegyelmi Bizottság új tagjára. Dr. Fekete Jenő Vass Lászlót, a szövetség korábbi 
főtitkárát javasolja. 

Határozat: A közgyűlés Vass Lászlót a BTFSz Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjának egyhangúan 
megválasztja. 

4. Egyebek 



Az egyebek napirendi pontban főleg a szövetség 2012-es költségvetése kerül szóba. A legutóbbi elnökségi ülés 
óta szakmai kiírásokat is közzétett a NEA, amin a szövetség megint megpróbálhat az újság számára forrást 
szerezni, másrészt Scultéty Márton egy térképkészítéssel összekapcsolt erdélyi edzőtábor ötletét vázolja az 
utánpótlás válogatott számára. Nagyobb volumenű pályázatok is szóba kerülnek, de azok lebonyolításához 
szükséges lenne növelni a szövetség munkáját támogató aktivisták számát is. 

Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök 19:00-kor a közgyűlést berekeszti. 
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