
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2016. október 3. (hétfő) 18:00 

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

Jelen vannak: Mets Miklós elnök; Gyalog László, Horváth Sándor, Németh Ágnes, Peics Antal Zsolt, 
Zsebeházy István elnökségi tagok valamint Scultéty Márton főtitkár. 

Távol van: Nagy Krisztina alelnök 

Ülésvezető: Mets Miklós 

Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton  

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gyalog László, Peics Antal Zsolt 

 

1. Javaslat a Kozma László Emlék-alap létrehozására 

Az előző ülésen nem volt idő részletesen megtárgyalni a közadakozásból maradt pénz jövőbeli felhasználását, 
de Scultéty Márton és Peics Antal Zsolt kérik az elnökséget, hogy döntsön erről, mert a felajánlóknak 
szeretnének tájékoztatást adni.  

Határozat: az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a felajánlásokból megmaradt 278 ezer Ft-ot az alábbi 
célokra fordítja: 

 Kozma Laci sírjának megkoszorúzása évente egyszer. 

 Új térképek készítésének támogatása Budapesten ill. környékén. A térképek tulajdonjoga a BTFSZ-é lesz, 
és fel kell rajtuk tüntetni, hogy Kozma László emlékére készült. 

 A Laci emlékére szervezett kisversenyeken legtöbbször indulók díjazása később kidolgozandó részletek 
szerint. 

Az alappal kapcsolatos kifizetések és kommunikáció felelőse továbbra is Peics Antal Zsolt. 
 
2. Döntés különböző Budapest bajnokságokról 

Az elnökség véglegesít néhány, a közeljövőben rendezendő bajnokságot, amelyekről korábban még nem 
született döntés. A Bp. utánpótlás csapatbajnokság október 8-án a Vizsla Kupa keretében kerül 
megrendezésre, ugyanabban a lebonyolítási formában, mint tavaly, és a díjazás a legjobb egyesületeknek idén 
is egy-egy torta lesz. Hagyományos módon az utolsó CSTSZ-en, október 13-án lesz megtartva a tájkerékpáros 
bajnokság. Az egyik NEA pályázat-keretében pedig elnyertünk némi pénzt trail-o bajnokság lebonyolítására is. 
Ennek az időpontja és a helyszíne függ a parasportolókat összefogó szervezetekkel való egyeztetésektől, amik 
megkezdődtek - a pályázat teljesítési időszaka március 31-én zárul, tehát eddig kell mindenképp megrendezni. 

Az elnökség tárgyal a jövő évi budapesti diákolimpia rendezéséről is, amelyre az előző ülésre nem érkezett 
érdemi pályázat. Scultéty Márton felvet egy jó helyszín-ötletet (Pestszentlőrinc, Bókay-kert), a rendező pedig 
valószínűleg maga a BTFSZ lesz egy központi stábbal, Hegedűs Béla vezetésével. 
 
3. Beszámoló az éves népszerűsítő eseményekről 

Idén is jelen voltunk a Nagy Sportágválasztó tavaszi és őszi kiadásán is, részben önkéntesekkel, részben 
szerényen díjazott fiatal aktivistákkal. Utóbbit az alapítványba érkező pályázati források tették lehetővé. A 
tavalyi szünet után idén ismét volt ingyenes sportnap a Margitszigeten a főváros szervezésében május 21-én 
„Tedd meg magadért!” néven, amelyen Hegedűs Béla vállalta a tájfutó program megszervezését. A 
tagszervezetek iskolai programjai is folyamatosak. Az elnökség megköszöni minden érintett munkáját. 
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