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1. A 2014. évi költségvetés tervezete  Ea.: Scultéty Márton 

Elöljáróban az elnök és a főtitkár beszámolnak a március végi BSU-értekezleten elhangzottakról. Negatívum, 
hogy a szövetségek fővárosi támogatása tovább csökken. Jó hír viszont, hogy a főváros anyagilag támogatja a 
diákolimpia megerősítésében a Budapesti Diáksport Szövetséget, így az tudja vállalni a korábbi 150 ezer Ft-os 
támogatást az ingyenes nevezésért cserébe, valamint a díjazást is biztosítja. Technikailag a BTFSZ és a BDSZ 
között jön majd létre egy támogatási szerződés, amit mi továbbadunk a rendező egyesületnek, így ez egy 
átfolyó tétel a költségvetésben. 
A MOB-HSZE pályázatból hosszú évek után újra lesz térképkészítési tevékenység is, és a kisversenyek 
növekvő száma növeli a térkép-értékesítési bevételt is. A bankkamat nagyobb része is ennek tekinthető a 
Silvanus SE-vel kötött befektetési barter-ügylet keretében (bővebben ld. a 2013. szeptemberi elnökségi ülés 
jegyzőkönyvében). 
A Tájoló újság a költségvetésen belül idén is külön lesz kezelve, ami egy komolyabb tartalék sort biztosíthat. 
Ugyanakkor ez a jelentős társadalmi munka eredménye és függvénye az előfizetések számának alakulásának is, 
ezért ennek felhasználásáról most még nem célszerű dönteni. A Tájoló nyomda-költségének növekedése csak 
annak az eredménye, hogy idéntől minden oldalon színesben jelenik meg a lap, egyébként gyakorlatilag a 
tavalyi árszínvonalon kaptunk árajánlatot. 
A fővárosi működési támogatás csökkenése miatt a főtitkár egyelőre nem számolt a két hónappal korábban 
felvetett ötlet, a Bp. bajnokságokon való részvétel támogatásának beindításával. Erre, vagy más 
sportágfejlesztési célokra akkor juthat, ha az elnökség később hozzányúl a tartalék sorhoz. 
Nagy Krisztina jelzi, hogy szívesen közreműködik olyan sportszer-kereskedő cégekkel való 
kapcsolatfelvételben, akikkel potenciálisan együtt lehetne működni a Bp. válogatott felszerelés-beszerzése 
ügyében reklám-barterrel. Az ismeretségi köréből van néhány ötlete. 

Határozat: Az elnökség a mellékletben található költségvetést egyhangúlag elfogadja. A tartalék sor 
felhasználásról csak az év második felében dönt a költségvetés teljesülése függvényében. 
 

2. Az éves rendes közgyűlés összehívása  Ea.: Scultéty Márton 

Az eredeti tervben május 5. szerepelt, de a főtitkár javasolja, hogy próbáljuk megvárni a bíróság válaszát az új 
alapszabályra, mert az esetleges módosításokról megint csak egy közgyűlésnek kell döntenie. Ezért a tervezett 
időpontot az elnökség május utolsó hetére módosítja, a pontos napot a főtitkárra bízva a terem-foglaltság 
függvényében. A főtitkár javasolja, hogy így a júniusi elnökségi ülés se egy héten belül, hanem később, csak a 
Középtávú és Váltó OB után legyen. 

 

3. Egyebek  Ea.: Bugár József 
Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy idén megvalósulni látszik a Valkony Ferenc-emléktábla kihelyezése 
Hűvösvölgyben. A felavatására július 30-án kerülne sor, amikor egy regionális rangsoroló verseny is lesz az 



érintett réten Hegedűs Béla főszervezésében. Az elnökségi tagok egyeztetik a felirat szövegét, de a végleges 
változatot Bugár Józsefre bízzák, mivel ő intézkedik a legyártásáról is munkáltatójánál, az Inconex Kft.-nél. 
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1. sz. melléklet: A BTFSz 2014. évi költségvetése 
 

Bevételek   
Állam SZJA 1% 150 
Állam önkormányzati támogatás 700 
Állam BDSZ diákolimpia támogatás 150 
Állam működési pályázatok 0 
Állam projektpályázatok 1360 
Saját erdélyi tábor résztvevői bevételei 600 
Saját térképek-kartonok értékesítése 120 
Saját ESEN 40 
Saját egyéb bevétel 100 
Saját törzstámogatók (általános) 350 
Tájoló törzstámogatók (újság előfizetés) 200 
Tájoló újság további előfizetési díjak 1750 
Tájoló egyedi újság-eladások 15 
Tájoló újság reklám 150 
Bank kamat 120 

  Összes bevétel 5805 
   
Kiadások   
Up.-válogatott nevdíjak (do. váltó, cseh ONEB) 170 
Up.-válogatott felszerelés 135 
Sportszolgáltatás iroda 100 
Sportszolgáltatás főtitkár 120 
Sportszolgáltatás pénztáros 120 

Sportszolgáltatás Budapest bajnokságok anyagi támogatása + 
támogatói nevezési díjak 200 

Sportszolgáltatás Budapesti diákolimpia szervezése A+B 150 
Díjazások Budapest bajnokságok érmei, oklevelek 160 
Díjazások Budapest Tájfutó Sportjáért díj díszoklevél 30 
BTN díjazások: vásárlási utalványok 72 
BTN bajnokok vacsorája 100 
BTN Ripszám+teremtájfutó+beszerzések 100 
Támogatások Bp. bajnokságok részvételének ösztönzése 0 
Projektek erdélyi térkép+tábor 1200 
Projektek Vadaskert térképkészítés 800 
Egyéb népszerűsítők 40 
Egyéb honlap (tárhely) 20 
Egyéb egyéb kiadás 130 
Tájoló nyomda 1020 
Tájoló posta 320 
Tájoló internet 82 
Tájoló egyéb (bekötés, anyagktg., elismerés, stb.) 220 
Tájoló tartalék 473 
Bank bankköltségek 43 
  Összes kiadás 5805 

 


