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Jelen vannak: Schell Antal, Mets Miklós, Scultéty Gábor, Csipi Erzsébet, Bugár József,
Gyalog Zoltán, Peics Antal, Scultéty Gábor, Gyurkó Fanni, Scultéty Márton, Gösswein Csaba

Tervezett napirendek:
1. a 2010. évi gazdasági helyzet értékelése, a 2011. évi költségvetés tervezete (Gyalogné Csipi
Erzsébet)
2. A térképbizottság beszámolója (Mets Miklós)
3. Az ifjúsági bizottság munkájának frissítése (Gyalog Zoltán)
4. Versenybírók minősítése, térképjavítók tanfolyama (Peics Antal)
Fontos hozzászólások, határozatok:
1. A költségvetés tervezet még nem készült el, mivel a 2010. évi értékelést sem lehetett
elkészíteni a könyvelő iroda késedelme, illetve hibás tájékoztatása miatt. Év közben úgy tűnt,
hogy a 2010. év veszteséges lesz, de most úgy néz ki sikerült nyereségesen zárni az évet. A
2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalását Bugár József a következő elnökségi ülésre
halasztotta.
2. A fővárostól kevesebb támogatás érkezik a 2011. évben. A Szigeti Sportvarázs elmarad, a
fesztivál jellegű rendezvényekre nem kapunk támogatást, ennek ellenére a Tabáni Spartacus
az MTFSZ támogatásával meg tudja rendezi az Budapesti Tájfutó Fesztivált. A klubok idén is
pályázhatnak az „SZ” jelű támogatás keretében, amely feltételeiről a budapesti klubokat
értesíteni fogjuk.
3. A 2010. évben megszületett ötletek alapján 2011-ben nagyobb hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a BTFSZ egységesen, és sikeresen jelenjen meg a sportoló közönség felé. A koncepció
alapján egységes érmeket terveztettünk a Budapest Bajnokságokra. A terveket Töreki Ákos
készítette, Mets Miklós pedig megcsináltatta a porcelán érmek első szériáját.
5. A brand építéshez kapcsolódóan a BTFSZ logója lesz a BTFSZ-es okleveleken is,
amelyeket elkészítésével Máthé Istvánt bízzuk meg.
Bugár József szerint zászlót is kellene csináltatni, valamint a Tájoló újságban és a Budapest
Válogatottak tájfutó ruháin is már ez az új logó jelenjen meg.

6. Mets Miklós beszámolt a térképbizottság tevékenységéről. Marossfy Dániel dolgozik a
honlap fejlesztésen. A BTFSZ honlapján lesz egy fül, arra ráklikkelve megjelennek a térképek
nevei, legfontosabb adatai, illetve egy kis kivágat (minta).
Az adatbázis még kialakítás alatt van. Kérdés, hogy milyen adatoknak kellene feltétlenül
szerepeltetni benne. A honlapon lesz egy e-mailcím, amely segítségével információkat lehet
kérni, az e-mail Mets Miklósnak megy.
Mets Miklós ismerteti, hogy Kisvölcsey Ákos (MOM) már felajánlott egypár térképet, és azt
szeretné elérni, hogy előbb utóbb státusz legyen, a térkép-felajánlás.
Az adatbázisban megjelenő térképeket csak saját célra lehet letölteni.
7. Ifjúsági bizottság munkájának frissítése keretében Gyalog Zoltán ismertette idén milyen
versenyeken vehetne részt a Budapest Válogatott. A Budapest Válogatott működését a
Tájfutásért Alapítvány is támogatja. Gyalog Zoltán szerint érdemes a magyar válogatottal
közös edzőtáborokba menni, illetve versenyezni, hisz szerencsére több Budapest Válogatott
versenyző is tagja a nemzeti válogatottnak.
8. Peics Antal a versenybírók minősítésével kapcsolatban elmondta, hogy frissíteni kell az
adatokat, és a minősítéseket is felül kell vizsgálni.
Budapest, 2011. 03. 07.
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