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1. A BTFSZ aktuális gazdasági helyzete (Scultéty M.) 

A főtitkár elmondja, hogy az év elején megalkotott költségvetési tervhez képest csak kisebb kilengések 
vannak. A rosszul sikerült bajnokságok után nem fizetett a szövetség és a fővárosi támogatás is nagyobb lett 
40 ezer Ft-tal, viszont a Bp. válogatott programjainak finanszírozását nem fogtuk vissza olyan drasztikus 
módon, mint a téli tervekben szerepelt. A Tájoló előfizetők száma tovább csökkent, de az olcsóbb nyomdai 
költségek miatt az újság nullszaldója tartható. Augusztusban 1,5 millió Ft értékben a tervezett állampapír-
vásárlást is sikerült megejteni, amihez 900 ezer Ft értékben a Silvanus SE nyújtott kamatmentes kölcsönt, a 
BTFSZ-es térképek használatáért cserébe. 
Scultéty Márton kitér arra is, hogy a NEA szakmai pályázatán sikerült félmillió Ft-ot nyerni egy erdélyi 
projektre (amit még a 2012-es közgyűlésen ismertetett), így jövő tavasszal Székelyföldön lesz egy edzőtábor a 
Bp. válogatottnak friss térképeken. 
 
2. A 2014. évi Budapest bajnokságok odaítélése (Scultéty G.) 
A versenybiztos ismerteti, hogy most – nyilván a rosszul sikerült idei bajnokságok miatt is – csak 4 
egyesülettől érkeztek jelentkezések (BEA, MOM, SPA, TTE), viszont bizonyos bajnokságokra mind a négyen 
jelentkeztek. Az elnökség áttekinti a jelentkezéseket, és megalkot egy javaslatot, amelyben a 4 egyesület 2-2 
bajnokságot rendezhetne, mind bevett időpontokban: nagyobb országos versenyeken vagy megyei 
hétvégéken. Gyalog Zoltán jelzi, hogy a SPA részéről a pontbegyűjtő csapatbajnokság rendezése kissé 
szociális vállalás, és jövőre szívesen gyakoroltatná az egyesület fiataljait egy váltó megrendezését illetően is. 
Scultéty Gábor szerint nyitva van a lehetőség, hogy a sprintváltó mellett a hagyományos is megrendezésre 
kerüljön, amennyiben erre sikerül megfelelő időpontot találni. 
A főtitkár jelzi, hogy szept. 17.-ére összehívott egy találkozót az egyesületek képviselői számára a jövő évi 
budapesti versenyeket illetően, ahol a naptár kérdések, a terepengedélyezés és a térképek ügye is napirendre 
kerül. 

Határozat: Az elnökség felhatalmazza a versenybiztost, hogy a szept. 17.-ei találkozón egyeztesse a klubokkal 
a bajnokságok tervezetét, majd hirdesse azt ki. 
 

3. Egyebek 
Mets Miklós ismertet egy javaslatot, amely mintegy irányelvként szabályozná a budapesti és környéki térképek 
használatát és felújítását a különböző jogtulajdonos magánszemélyek és szervezetek, ill. a használók között 
igazodva ahhoz, hogy ma már gyakorlatilag csak elektronikus formában léteznek a térképek. A főtitkár 
megjegyzi, hogy a háttérben folyamatosan dolgozik a Gyalog László által 2009-ben készített adatbázis 
továbbfejlesztésén. Javasolja, hogy a témára akkor térjen vissza az elnökség, ha megkapott minden szükséges 
adatot a táblázat véglegesítéséhez, illetve az irányelvek pontosabban leírásra kerültek. 



Bugár József elmondja, hogy Valkony Ferenc halálának lassan két éves évfordulója kapcsán szeretne egy 
emléktáblát állítani egy olyan erdei helyszínen, ahol sok általa rendezett 3SZ-jellegű verseny központja volt. 
Sajnos az eredetileg tervezett vadaskerti rétről eltűnt az a szikla, ami alkalmas lett volna a rögzítéshez. 
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