
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 
 

Ideje: 2012. március 5. (hétfő) 18:00 

Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.) 

Jelen vannak: Bugár József elnök; Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök; Peics Antal Zsolt, Mets Miklós, Schell 
Antal, Scultéty Gábor elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton és Zsebeházy István 

Távol vannak: Gyalog Zoltán 

Ülésvezető: Bugár József 

Jegyzőkönyvvezető: Zsebeházy István  
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Schell Antal, Scultéty Márton 

Napirend: A BTFSZ 2011. évi gazdagsági helyzetének értékelése és a 2012. évi költségvetési tervezet, a  
térképbizottság beszámolója, valamint a versenybírók minősítése, térképjavítók tanfolyama. 

Az eredetileg tervezett napirendből az elnökség törli az ifjúsági bizottsággal kapcsolatos pontot, mivel az 
előadó nincs jelen, és az az előző elnökségi ülésen részletesen megtárgyalásra került. 

 
1. A BTFSZ 2011. évi gazdagsági helyzetének értékelése, ill. 2012. évi költségvetési tervezete Ea.: 
Bugár József 

Bugár József elnök a könyvelőcégtől kapott tájékoztatás alapján ismertette a 2011-es év előzetes pénzügyi 
eredményét, ami szerint közel 650 ezer Ft-os veszteséget kellett elkönyvelni a visszafogott költekezés ellenére. 
Ezt részben bizonyos 2010-es tételek 2011-re áttolódott elszámolása okozta, hiszen 2010-ben komoly 
nyereséggel zárt a szövetség. Ettől függetlenül a Tájoló újság magas postaköltségei jelentősen terhelték a 
szövetség büdzséjét, valamint az NCA pályázatokból és az 1%-os felajánlásokból is kevesebb folyt be az előző 
évinél.  

Áttérve a 2012-es költségvetési tervezetre, az elszámolási nehézségek miatt célszerűbbnek látszik, ha a 
jövőben a Bp. Bajnokságok nevezési díjait az egyesületek számlázzák, és nem a szövetség, az csak az 
alaptámogatást fizeti a rendezőknek számla ellenében. Így viszont az éves forgalom kb. a felére fog visszaesni. 

A fővárosi támogatás mértékéről egyelőre nincs pontosabb információ, de a várható csökkenés miatt az 
utánpótlás válogatott támogatására a tavalyi keret körülbelül kétharmada jut. A Budapest Tájfutó Sportjáért 
Alapítványtól a tavalyi összeg kb. egynegyedére számíthat a szövetség, mivel az alapítvány vagyona kezd 
elfogyni. Scultéty Márton felveti, hogy az alapítvány is indulhatna az idén átalakuló NCA/NEA működési 
pályázaton, és felajánlja segítségét a megírásban. 

 

2. Térképbizottság beszámolója Ea.: Mets Miklós 

Mets Miklós felelevenítette a BTFSz honlap digitális térképtáráról már korábban is tárgyalt koncepciót, 
amelyet Marosffy Dániel fejleszt le a honlapon. Úgy tervezik, hogy a térkép-adatbázis adminisztrációja 
tagszervezeti szinten megy majd, így minden kiadó eldöntheti, hogy milyen minőségű mintatérképet tesz 
közzé, és a szövetségnek sem jelent túl nagy adminisztrációs terhet. A megvalósítással a tájkerékpár VB 
lefutása után tudnak érdemben foglalkozni, mivel abban mindketten vezető szerepet töltenek be. 

 
3. Térképjavítók tanfolyama, versenybírók minősítése Ea.: Peics Antal Zsolt 

Térképhelyesbítői tanfolyamot a tél folyamán szervezett az országos szövetség budapesti központtal, amelyen 
a fővárosból és vidékről is sokan voltak, így erre nincs szükség a BTFSz részéről. Versenybírói tanfolyam 
2009-ben volt utoljára, 2013 elején időszerű lehet egy újabb alapfokú tanfolyam kiírása. Felmerül, hogy a 
budapesti kisversenyek rendezéséhez hasznos lenne oktatást tartani az Ocad és a Sportident szoftverek 
használatáról is, a versenybírói szinttől függetlenül bármilyen érdeklődőnek. Peics Antal Zsolt vállalja, hogy 
kidolgozza a részleteket. 
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