
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége 
2013. évi rendes közgyűléséről 

 

Ideje: 2013. május 16. (csütörtök) 17:00 

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

Jelen vannak: 8 BTFSz-tagszervezet képviselői a mellékelt jelenléti ív szerint, és a versenybírói vizsga 
eredményhirdetése kapcsán számos vendég. 

Bugár József elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy 17:00-kor nincs jelen a tagszervezetek fele, de 
az első napirendi pontként tervezett versenybírói oklevél-átadás e nélkül is megtartható. Egyúttal megismételt 
közgyűlést hív össze a maradék 3 napirendi ponttal 17:30-ra, amely az alapszabály szerint a résztvevők 
létszámától függetlenül határozatképes. A versenybírói vizsga eredményeit Peics Antal Zsolt foglalja össze, 
majd átadja az okleveleket. 17:30-kor Bugár József javaslatot tesz a közgyűlés lebonyolítására: 

Ülésvezető: Bugár József 
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Hegedűs András, Peics Antal Zsolt 
 
Napirend: 

1. Elnöki beszámoló és a BTFSZ Közhasznúsági Jelentése 
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
3. Egyebek 

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 2012-es évet 1 284 ezer Ft veszteséggel zárta a szövetség. A jogszabályok változása 
miatt 2012-ben át kellett térni a kettős könyvvitelre, ez lehetőséget adott arra, hogy a Tájoló újság év végén 
befolyó, de a következő évet illető előfizetési díjait elhatároljuk 2013-ra. Ez 557 ezer Ft-tal jelentkezik a 
veszteségben, valójában ez a pénz már évekkel ezelőtt el lett költve. Mivel ez már a második jelentősen 
veszteséges év volt, a 2013-as költségvetést a főtitkár vezetésével teljesen újratervezte az elnökség, komoly 
megszorításokat hajtva végre. 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése 

A Felügyelő Bizottság vezetője munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott a közgyűlésre eljönni, de az egyik 
tag jelen van A jelentést a tagszervezetek előzetesen megkapták, a főtitkár felolvassa azt. Jogi és pénzügyi 
szempontból a Felügyelő Bizottság a BTFSZ 2012-es működésében kifogásolnivalót nem talált.  

Határozat: A közgyűlés az elnöki beszámolót, a BTFSZ 2012. évi Közhasznúsági Jelentését, és a Felügyelő 
Bizottság jelentését egyhangúan elfogadja. 

3. Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban Scultéty Márton főtitkár az egyesületek 2014-es versenyrendezési tervei felől 
érdeklődik, annak érdekében, hogy a 2013 első félévi problémák (diákolimpia rendezési hibák, jó sprint- és 
váltóbajnokság, de rossz időpont miatt kevés résztvevővel) ne ismétlődjenek meg. Mivel a jelenlévők nem 
tudnak még kiforrott elképzelésekről beszámolni, a témára később tér vissza a szövetség. 

Szóba kerül a következő közgyűlés időpontja is. Az elnökség mandátuma 2014-ben lejár, ezért tisztújító 
közgyűlésre lesz szükség. A jelenlévők egyetértenek az elnökkel, hogy ezt célszerű lenne még a versenyidőszak 
előtt a télen, hétvégére időzítve megtartani a minél nagyobb részvétel érdekében. Kérdés viszont, hogy 
ekkorra el tud-e készülni az éves beszámoló, vagy annak elfogadására egy újabb közgyűlést kell tartani.  

Egyéb hozzászólás nem lévén, a levezető elnök 18:30-kor a közgyűlést berekeszti. 
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