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1. A BTFSz 2012-es munka- és ülésterve  Ea.: Bugár József 

A Bugár József elnök által előterjesztett ülésterv a mellékletben megtalálható. Scultéty Gábor javasolja, hogy a 
2013-as Budapest Bajnokságok pályáztatása jöjjön előre a tavaszra, mivel az MTFSz-ben is korábbi határidők 
lesznek a rangsoroló versenyekre való jelentkezésre.  

Bugár József megjegyzi, hogy a közgyűlés időpontja egyelőre csak nagyjából került a tervbe, az a nagyobb 
tagszervezeti részvétel érdekében várhatóan egy pénteki napon lesz (május 18. vagy 25.). 

Határozat: Az elnökség az üléstervet a fenti módosításokkal egyhangúlag elfogadja. 

 

2. Tájékoztató a 2012-es BTFSz versenynaptárról és a bajnokságok szerződéseiről  Ea.: Scultéty Gábor 

A versenynaptár összeállt és felkerült a honlapra, a szerződéskötések folyamatban vannak. A naptár határidőig 
megküldésre került a fővárosi sportirodának is. 

Az idéntől érvényes MTFSz és Magyar Diáksport Szövetség (MDSz) szabályzatba bekerült az amatőr (B 
fokozatú) területi döntő is. Ezt Budapesten maga a Budapesti Diáksport Szövetség (amely a BTFSz-nek 
tagszervezete is) rendezné meg Szeredai László vezetésével 2012. április 21.-én, egy nappal a hagyományos 
diákolimpia előtt. Szeredai László különböző támogatásokat kér az eseményhez: 
 nevezési díj nem lesz, a térképnyomtatás költségét a BTFSz viselje – az elnökség ezt elfogadja 
 a győztesek indulhassanak az országos döntőn – ez a szabályzat szerint nem lehetséges 

Scultéty Gábor felveti továbbá Összetett Budapest Bajnokság meghirdetését, a bajnoki fordulókon való 
indulás ösztönzésének elősegítésére. A fiataloknál az összetett győztesek meghívót kapnának a budapesti 
bajnokok vacsorájára, további helyezetteknél oklevél díjazás.  

Határozat: Az amatőr diákolimpia megrendezését és a Budapesti Összetett Bajnokság meghirdetését az 
elnökség egyhangúlag elfogadja. 
 

3. Szövetségi ellenőrök és ellenőrzőbírók küldése az első félévre  Ea.: Scultéty Gábor 

Az ellenőrzőbírókat a rendezők kérik fel, ez megtörtént azoknál a versenyeknél, ahol már van kiírás. A 
szövetségi ellenőri feladatokat az elnökségi tagok az alábbiak szerint osztják fel egymás között: 

 Sítájfutó és tájkerékpár bajnokságok: Mets Miklós 
 Hosszútávú bajn.: Gyalog Zoltán 
 Normál- és középtávú bajn.: Schell Antal 
 Hagyományos váltóbajn. és diákolimpiák: Bugár József 



 Éjszakai bajn.: Peics Antal Zsolt 
 Sprint és 2x2 fős váltóbajn.: Scultéty Gábor 
 Pontbegyűjtő csapatbajn.: Csipi Erzsébet 

 
4. A Budapest Válogatott programja  Ea.: Gyalog Zoltán 

A korábbi évek gyakorlata szerint egy-egy tavaszi és őszi cseh verseny lenne a válogatott programja, de idén a 
Szlovák Karszt kupa is szóba jön, mivel a junior VB kísérőversenye, érdekes lehet az ifiknek. Mivel a pénzügyi 
keret korlátozott, az elnökség abban marad, hogy a 3-ból 2 versenyre lehet támogatást kapni. A keret 
költségvetését és így a támogatásokat valószínűleg csökkenteni is kell az előző évekhez képest. Scultéty 
Márton javasolja, hogy a tavaszi program illeszkedjen az MTFSz ifi válogatottjának tervéhez, továbbá 
elmondja, hogy az őszi cseh normáltávú bajnokság idén az MTFSz programban is szerepel a 2013-as 
csehországi junior VB miatt. Így ezekre a versenyekre várhatóan MTFSz-támogatást is kapnak a jobb 
versenyzők, tehát a BTFSz-térítéssel együtt akár a teljes költséget át tudja vállalni a két szervezet. 

Az elnökség továbbra is fenntartja, hogy a válogatottsági támogatás feltétele 3 db Bp. Bajnokságon való 
részvétel (szakágtól függetlenül), amely már az első programig könnyedén teljesíthető. Gyalog Zoltán átvezeti 
a változásokat a terven, amely megtalálható a mellékletben. 

Határozat: a válogatott programját és elveit az elnökség a fentiek szerint egyhangúlag elfogadja. 
 
5. A 2012-es pénzügyi tervek áttekintése  Ea.: Bugár József 

A fővárostól jövő tavalyi kb. 40 %-os támogatáscsökkenés után idén további 30 %-os csökkenés várható, így 
két év alatt négytizedére esik a szövetség legnagyobb külső bevételi forrása. A Fővárosi Közgyűlés ugyanakkor 
csak február folyamán fog dönteni a város költségvetéséről, így pontos számok még nem állnak rendelkezésre. 

Addig a BTFSz szintjén a Budapest Bajnokságok támogatása (25 ezer Ft/verseny) a tavalyi szinten marad. 
Spórolni elsősorban a Budapest Válogatott kiadásain lehet, valamint az országos diákolimpián Budapestről 
feljutottak részvételének támogatásán. Pl. idén csak a nevezési díjat fizeti a szövetség, a szállást nem, úgyis 
közel lesz a verseny Budapesthez. A Tájoló újság költségei emelkednek (nyomda, posta), a 30. évfolyam 
biztos, a 31. még nem.  

A civil szervezetekről és a közhasznúságról szóló törvény változása nyomán szóba kerül a BTFSz 
közhasznúságának kérdése is. A kiemelten közhasznú státusz megszűnik, és új feltételei lesznek az egyszerű 
közhasznúságnak is, amelyet az éves beszámolók bírósághoz való benyújtásával párhuzamosan 2014 júliusáig 
lehet megújítani. Kérdés, hogy milyen előnyökkel jár egyáltalán. 
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1. sz. melléklet: A BTFSz Elnökségének 2012. évi ülésterve 
 
  

Február 7. 
 A BTFSZ 2012. évi munka- és ülésterve (Bugár.)  
 A 2012. évi Versenynaptár és szerződések (Scultéty G.)  
 Szövetségi ellenőrök és ellenőrző bírók küldése az I. félévre (Scultéty G.)  
 A Budapest Válogatott programja (Gyalog Z.)  
 Pénzügyi terv áttekintése, különös tekintettel a támogatok drasztikus csökkenésére 
 

 
 Március 5. 

 A 2011 évi gazdasági helyzet értékelése, a 2012 évi költségvetés tervezete (Gyalogné)  
 A térképbizottság beszámolója (Mets)  
 Az Ifjúsági Bizottság munkájának frissítése (Gyalog Z.) 
 Versenybírók minősítése, térképjavítók tanfolyama (Peics) 

  
Április 2.  

 A 2012. évi végleges költségvetés (Gyalogné)  
 Az éves Rendes Közgyűlés összehívása (Bugár)  
 Az éves jelentés előkészítése (Bugár)  
 Tájékoztató az Alapítvány munkájáról (Csipi E.)  
 A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O.) 
  

Május 7. 
 Beszámolók a budapesti versenyekről (Scultéty G.)  
 A Közhasznúsági Jelentés véglegesítése (Gyalogné.)  
 Térképjavítók minősítése (Peics) 
 Térképkiadási, javítási rend (Mets) 
 

Május 18. v. 25.     BTFSZ közgyűlés 
  
Június 4. 

 Beszámoló a Budapest Válogatott munkájáról (Gyalog Z.) 
 A BTFSZ honlapjának működtetése (Marosffy D., Molnár A.)  
 A II. félévi ülésterv felülvizsgálata (Bugár)  
 Beszámoló az első félévi budapesti versenyekről (Scultéty G.)  
 Ellenőrzőbíró küldés a II. félévre (Scultéty G.)  
 Az Elnökség nyári programja (Bugár)  

 
Szeptember 3. 

 A BTFSZ első félévi gazdasági helyzete (Gyalogné)  
 A 2013-2014 évi Budapest Bajnokságok kiírása (Scultéty G.)  
 Budapest Tájfutója pályázat kiírása (Bugár.) 
  

Október 1. 
 A Jogi Bizottság beszámolója (Lacsny M.)  
 Tájoló újság  helyzete (Schell) 

  
November 5. 

 Beszámoló a Budapest Válogatottról (Gyalog Z.)  
 A II. félévi budapesti versenyek értékelése (Scultéty G.)  
 A 2013.évi Versenynaptár tervezete (Scultéty G.)  
 Javaslat a Budapest Tájfutó Sportjáért Díjra (Bugár)  
 A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O) 

  
December 3. 

 Budapesti Tájfutó Napok programja (Bugár)  
 Tájékoztató az Alapítvány munkájáról (Csipi E)  
 A Propaganda Bizottság beszámolója (Schell A.)  
 A 2014 évi Budapest Bajnokságok (Scultéty G.)  
 A 2013. Évi Versenynaptár (Scultéty G.)  
 Budapest tájfutója díj odaítélése (Bugár)  
 Javaslat a Budapest Tájfutó Sportjáért Díjra (Bugár) 

  



2.sz. melléklet: Budapest válogatott 
 
 

21 fő 
 

F20 (’92-’93) F18 (’94-’95) F16 (’96-’97) F14 (’98-’99) 
Liszka Krisztián     ’92 SPA Oszkó Attila       ’94 SPA Tóth Adrián          ’96 TTE Zacher Márton      ’98 SPA 
Bakó Áron             ’92 SPA Hajdú Szása        ’95 SPA Miavecz Balázs   ’96 MOM  
Bugár Gergely        ’92 SPA Jenes Soma         ’95 SPA Lengyel Ádám      ’96 SPA  
Horváth Marcell     ’93 KST  Peregi Dániel         ’97 SPA  
Sulyok Ábel            ’93 SPA   Dalos Máté            ’97 SPA  

    
N20 N18 N16 N14 

Zempléni Réka      ’93 KST Kinde Vanda        ’94 KST Weiler Virág       ’96 SPA  
 Varsányi Kinga     ’94 KST Liszka Eszter      ’96 SPA  
  Faggyas Réka      ’96 TTE  
  Balázs Otília        ’97 SPA  

 
A Budapest Válogatottaknak támogatja a BTFSZ a 3 külföldi közös szervezésű versenyből kettőnél a 
nevezést, szállást valamint az eredményességtől függően az utazás egy részét. 
 
A válogatottba kerülés feltétele, hogy több országos bajnokságon is pontszerző helyen végezzen az illető egy 
évben. Amennyiben dobogós helyezéssel büszkélkedik OB-n, automatikusan kerettaggá válik. 
Az EB-re kijutott versenyzők a második félévben automatikusan bekerülnek a válogatottba. 
 
A válogatottban maradás feltétele, hogy egy évben min. 3 Bp. bajnokságon vegyen részt a kerettag. 
Amennyiben ezt nem teljesíti az illető, nem kapja meg a neki járó támogatást. 
 
Éves program tervezet: 
 
III. 10.   Budapest Hosszútávú Bajnoksága   Nagyszénászug 
III. 17.   Budapest Normáltávú Bajnoksága   Vértes; Öreg-Kotló 
III. 18.   Budapest Középtávú Bajnoksága   Vértes; Öreg-Kotló 
IV. 14.   Budapest hagyományos váltó bajnoksága  Pilisszentkereszt – Hosszú-hegy 
IV. 21.   Budapest Éjszakai Bajnoksága    Gazdagrét - Hosszúrét 
V. 26-27.  Serdülő és ifi válogató verseny   Csehország - Olomouc 
VII. 12-15.  Szlovák Karszt Kupa     Szlovákia - Kassa 
    http://web.tuke.sk/obeh/karst/ 
IX. 01.   Budapest Rövidtávú Bajnoksága   Solymár 
IX. 01.   Budapest 2x2 fős Váltó Bajnoksága   Solymár 
IX. 02.   Budapest Pontbegyűjtő Csapatbajnoksága  Gazdagrét 
IX. 29-30.  Cseh OB      Csehország - Trutnov 
 
 
 
2012-02-05 
Gyalog Zoltán 
BTFSz Ifjúsági Bizottság 
 
 


