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Bugár József elmondta, hogy az előzetes hírek szerint a főváros eddigi 1.700 MFt 
támogatás helyett előre láthatóan 55%-kal kevesebbet tud adni, így kb. 800 e Ft-ra 
fogja csökkenni a támogatottságunk. Ez a változás lényegesen behatárolja a 
szervezet mozgásterét. 
 
Bevétel várható még az  
-  1%-okból, a  
-  Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítványtól 
A többi pénz gyakorlatilag átfolyó tételek összessége.  
 
A Tájoló bevételéből ugyan lehetne valami haszon, de az utóbbi években jó, ha az 
egyenleg nullszaldós. Sokkal kevesebb az eddigi előfizetések száma, mint 
korábban. 
 
Nincs más lehetőségünk, mint a 2011. évi költségvetés „átstrukturálása”. 
 
A Budapest Bajnokságokra szánt 50 ezer forintokat megfelezzük. Ez 10 bajnokság 
esetében 250 e Ft-t jelent.  
Felére kell csökkenteni a főtitkár díjazását is, ez havi 40 e Ft volt eddig, most csak 
20 e Ft lesz. 
Nem szeretné viszont csökkenteni a Diákolimpiára betervezett 150 e Ft 
támogatást.  
Javasolja a Tájoló példányszámának 8-ról 6-ra, és a példányszám 800-ról 600-ra 
való csökkentését. 



Kérdés még a Budapest Válogatott Prágai versenyre, illetve a Cseh OB-ra való 
utazásának a finanszírozása. 
 
Mets Miklós  lemond a két sítájfutó bajnokság megrendezéséről, (úgysincs hó), és 
vállalja, hogy a táj-kerékpár bajnokságot ingyen megrendezik. 
Javasolja, hogy az erre szánt pénzből vegyen a BTFSZ egységes érmeket, 
melyeket az ifi kategóriákban 18 éves korig kellene kiosztani. Ebből a pénzből 
lehet finanszírozni az elkövetkező 3-4 év”érem-beruházását”.  
 
Schell Antal nem javasolja a Tájoló kiadási számának a csökkentését. Pár éve 10 
számból 8 lett, akkor a hiányzó számokat beépítették a 8 kiadásba. Ez most nem 
lehetséges. Különben is előre meghirdették a számok megjelenési időpontját, 
többen befizették az éves előfizetési díjat. Utólag ezen változtatni nem lehet. 
Javasolja, hogy próbáljuk meg – hirdetéssel, rábeszélésekkel – növelni az 
előfizetők számát. Várjunk április végéig, mennyi lesz az összes előfizetői 
létszám. 
Ezt a javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 
 
Bugár József szerint a tavalyi POCS, amit a Tabáni Spartacus rendezett, nagyon 
jól sikerült. Reklámozni kellene a Tájolóban, korábban megrendezésre kerülő 
versenyeken, hogy idén több legyen a résztvevők száma.  
A versenyt nem tudja idén a tavalyi mértékben támogatni, ennek ellenére Gyalog 
Zoltán , az előzetes megbeszélések szerint vállalja a rendezést. Bízik benne, hogy 
a jó időpont választás miatt magasabb lesz a nevezők száma, és ha hasznot nem is 
hoz, nem lesz ráfizetéses és jó felkészülés lesz az POCSB-re. 
 
Bugár József még elmondta, hogy nemrég megkereste őt Csidei Lajos a Magyar 
Turista főszerkesztője, aki felajánlotta, hogy ha kérjük, megjelenteti a Tájolót a 
havi megjelenésű újságjában. Feltehetően ők is anyagi gondokkal küszködnek. Az 
újság A/4-es formátumú, van benne egy turista melléklet, mely programokat, 
beszámolókat tartalmaz.  
 
Mets Miklós javasolta, hogy ezt mindenképpen halasszuk el, ez az ajánlat csak 
akkor fogadható el, ha már egyáltalán nem lesz pénzünk, se más lehetőségünk.  
 
Szopori Éva elmondta a Budapest válogatott 2011. évi programját. (Részletes 
beszámoló a mellékletben). 
 
Két külföldi versenyt tervezett, 
április 22-24 Prágai Húsvét, 
szeptember 17-19 Cseh Ob.  
 
Ezeken a versenyeken a nevezést és a szállást a BTFSZ téríti, az úti költséget a 
versenyzők. 
 



Bugár József elmondta, hogy a Budapest Válogatott ez évi költségvetésére szánt 
összeg előre láthatóan kb. 500 e Ft lesz. 
 
Gyalog Zoltán költségcsökkentő tényezőként javasolta, hogy a versenyzők ne 
kollégiumi szállásokon, hanem tornatermekben aludjanak. Szerinte kicsi az esélye, 
hogy ez hatással lesz a versenyzők eredményére, viszont, jóval olcsóbb. 
 
A kiemelt versenyzők szerződését (Lenkei Zsolt, Kerényi, Gyurkó Fanni) újra kell 
tárgyalni. Tavaly 100 e Ft-t tudtunk fizetni, de a jelen anyagi helyzetben ezt újra 
kell gondolni. Támogatást akkor tudunk adni, ha valamelyik pályázaton nyerünk 
pénzt.  
 
Május 27-28-án kerül megrendezésre a Nagy Sportágválasztó - SPORT NAPJAI 
rendezvény. 27. péntek iskolai nap, 28 szombat, családi nap. A korábbi években 
10 ezer körüli volt a látogatók száma. 
A tájfutás részvételét az utóbbi 4 évben az MTFSZ - a diák tájfutás programból 
finanszírozva – biztosította. Mivel szerintük ez budapesti program, hatáskörileg a 
BTFSZ feladata lenne. 
Pénzt nem tud rá biztosítani, csak a korábban elkészített térképet és SI rendszert 
adná. Csipi Erzsébet vállalta, hogy végigkérdezi a budapesti klubokat, ilyen 
feltételekkel ki vállalja a két teljes napot igénybe vevő rendezvény 
megszervezését.  
 
Döntés: 
Az Elnökség egyhangúlag megszavazta,  
 

-  a válogatott Cseh OB-n való részvételét. Az értékelhető eredménnyel rendelkező 
versenyzőknek A kategóriában téríti a nevezési díjat, és a tornatermi szállást, a B 
kategóriában csak a nevezési díjat és a szállást nem.  

- a Főtitkár díjazásának a felére csökkentését 
- a Budapest Bajnokságok támogatásának felére csökkentését, 
- a Budapest Bajnokságokon az ifjúsági kategóriákban az érmek biztosítását, 
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