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1. Előzetes pénzügyi beszámoló a 2013-as évről Ea.: Scultéty Márton
A főtitkár elmondja, hogy nincs érdemi új információ a januári közgyűlésen már elmondottakhoz képest,
mivel a tavalyi év számviteli zárása még nem történt meg. Vagyis a tavalyra elfogadott költségvetést
komolyabb eltérések nélkül sikerült végrehajtani, és mivel a tartalék sorok nem lettek elköltve, kb. 600 ezer Ft
pozitív eredménnyel fogja a szövetség a 2013-as évet zárni. A csökkenő költségvetési főösszeg ellenére erre a
megtakarításra szükség volt a tavalyi év második felében elnyert utófinanszírozásos pályázatok hitelezéséhez.
A végleges számviteli beszámoló május elejére várható.
2. A Budapest utánpótlás válogatott programja és egyéb élsport-kérdések Ea.: Gyalog Zoltán
A válogatott idei programja elég egyértelmű, mert az elnyert NEA-pályázathoz kapcsolódva hosszú idő után
újra egy többnapos, külön Bp. válogatott edzőtáborra tud sor kerülni Erdélyben, amit alapvetően a főtitkár
szervez. Emellett az ősszel szokás szerint a cseh ONEB szerepel a programban. Megbeszélésre és rögzítésre
kerül az erdélyi tábor pontos időpontja: július 28.-augusztus 3. között lesz.
Mint az élsporthoz kapcsolódó téma, felmerül javaslatként, hogy legyen végre leírva a bajnokok vacsorájára
automatikusan meghívottak köre, mert ez korábban csak szokásjog alapján ment, és voltak belőle problémák.
Ezt célszerűen bele lehet foglalni az utánpótlás válogatottról szóló, amúgy is aktuális körlevélbe. Horváth
Sándor javasolja, hogy mind a válogatott összeállítását, mind a vacsorát illetően az országos diákolimpia az
OB-kkal egyenrangúnak számítson. Az elnökségi tagok egyetértenek. A bajnokságok növekvő száma miatt
viszont a vacsorát illetően kérdés a részvételi feltételek esetleges szigorítása, főleg a csapat- és
váltóbajnokságok esetében. Az elnökségi tagok nagy része nem szigorítana, akár magán-adományként vállalva
a növekvő költségeket. Mets Miklós azt is egyértelműbbé tenné, hogy a szakágakra miként vonatkozik a
meghívás.
Másik, az élsporthoz kapcsolódó témaként felmerül még a Bp. összetett bajnokság kérdése. A főtitkár szerint
nem nagyon ment át a köztudatba az elmúlt két évben, bizonyos kategóriákban nem is volt összetett
eredménnyel rendelkező versenyző, az eredményhirdetésen sem volt jelen az érintettek jó része, így nem éri
meg az adminisztrációs és díjazási terhet. Inkább olyan ösztönzőkön kéne az elnökségnek gondolkoznia, ami
a teljes mezőny számára növeli a részvételi kedvet a Bp. bajnokságokon.
Szóba kerül még a felszerelés-beszerzés kérdése az utánpótlás válogatott számára, de ezügyben csak a
második negyedévben lehet érdemi lépéseket tenni, amikorra a költségvetési mozgástér tisztábban látszik. Az
még nem késő, hiszen az idei első program (az edzőtábor) előtt lesz.
Határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a bajnokok vacsorájára a tájfutó országos bajnokokat
(beleértve az egyéni diákolimpia számokat ill. a váltó és csapatbajnokságokat is) továbbra is automatikusan
meghívja. Az edzők és a szakágak legjobbjainak meghívásáról az elnökség dönt, utóbbinál az illetékes
szakágvezetés által adott javaslat alapján az alábbi kvótákkal: tájkerékpár 2 fő, trail-o 1 fő para-kategóriás + 1
fő kísérő, sítájfutás 1 fő. A Budapest összetett bajnokságot idén az elnökség nem írja ki.
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