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Napirend: A BTFSZ 2012. évi gazdagsági helyzetének értékelése, a Budapest válogatott programja,
beszámoló a versenybírói tanfolyamról, az éves rendes közgyűlés összehívása.
1. A BTFSZ 2012. évi gazdagsági helyzetének értékelése Ea.: Scultéty Márton
A főtitkár elmondja, hogy még nem készült el a számviteli beszámoló, ezért csak cash-flow alapon számolta ki
a tavalyi év eredményét: eszerint a kiadások alul- és a bevételek felültervezése miatt 719 ezer Ft veszteség volt.
További 557 ezer Ft veszteség fog megjelenni a 2012-es eredményben azzal, hogy a kettős könyvvitelre való
kötelező átállás miatt kérte a könyvelőcéget, hogy a Tájoló újság kapcsán 2012-ben befolyt előfizetési díjak és
támogatások legyenek elhatárolva 2013-ra. Így a szövetség vagyona december 31-én 719 ezer Ft volt, amelyet
mindenképpen meg kell őrizni, különben likviditási gondok jelentkeznek év közben. A 2013-as költségvetést
ennek megfelelően pontosabban és konzervatívabban kell megtervezni. A fővárosi támogatás mértéke úgy
tűnik, nem csökken tovább, 860 ezer Ft marad.
2. A Budapest válogatott programja Ea.: Gyalog Zoltán
Nem készült írásos előterjesztés, mert Gyalog Zoltán az ülést megelőző héten külföldön volt, és a pénzügyi
keretek sem világosak még. Ugyanakkor a pozsonyi Central European Sprint Orienteering Meeting nevű
április közepi verseny egy jó lehetőségnek tűnik, mert a fiataloknak nincs nevezési díj, és több országban is
rangsoroló versenynek számít. Emellett az ősszel a pénzügyi lehetőségek függvényében az Alpok-Adria Kupa
jöhet szóba, ahol eleve regionális csapatok indulnak, van váltóverseny is, és idén itthon lesz a Mecsekben, így
viszonylag olcsó.
3. Beszámoló a versenybírói tanfolyamról Ea.: Peics Antal Zsolt
A versenybírói tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgája az ülést megelőző napon volt, de a hivatalos
eredményhirdetéshez hátra van még a pályatervezési feladat beadása és elbírálása. A tanfolyam jól sikerült,
összesen 26 fő vizsgázott a végén, vidékről is voltak résztvevők. Mets Miklós közreműködésével az új
versenybírói szabályzat szerinti külön tájkerékpáros szakági versenybírói vizsgát is lehetett tenni. Közben az
MTFSZ versenybizottsága összeállította és nyilvánosságra hozta az egységes országos versenybírói adatbázist,
így a jövőben a megyei szövetségekre kisebb feladat jut ezen a téren.
4. Az éves rendes közgyűlés összehívása Ea.: Scultéty Márton
A főtitkár beszámol róla, hogy májusban a pénteki napokra már foglalt volt a nagyterem, így végül az elnökkel
egyeztetve május 16., csütörtök délutánra foglalták le. A hivatalos közgyűlési meghívó később, a
közhasznúsági jelentés elkészülte utána megy ki a tagszervezeteknek.
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