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BESZÁMOLÓ
A BTFSZ 2011. évi tevékenységéről

1. Az Elnökség összetétele:
A 2010. január 22-i közgyűlés által megválasztott Elnökség:
Elnök:
Bugár József
Alelnök:
Gyalogné Csipi Erzsébet
Tagok:
Gyalog Zoltán, Mets Miklós, Peics Antal Zsolt, Schell Antal, Scultéty
Gábor

A Felügyelőbizottság elnöke:
Tagjai:

Ézsiás Katalin
Riczel Zsuzsanna, Török Imre

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke: Lacsny Márton
Tagjai:
Imre Miklós, Valkony Ferenc (év közben elhunyt)
Az Elnökség az év folyamán 9 alkalommal ülésezett előre tervezett, de minden alkalommal aktualizált napirendek szerint. A választott tisztségviselők feladatukat kivétel nélkül társadalmi
munkában látták el.
2. A BTFSZ bizottságai és vezetői:
Gazdasági Bizottság:
Gyalogné Csipi Erzsébet
Versenybizottság:
Scultéty Gábor
Térképbizottság:
Mets Miklós
Propaganda Bizottság:
Schell Antal
Környezetvédelmi Bizottság:
Peics Antal Zsolt
Ifjúsági Bizottság:
Gyalog Zoltán
Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság: Marosffy Orsolya
Jogi Bizottság:
Lacsny Márton
Technikai Bizottság:
Kozma László
Főtitkár:
Gyurkó Fanni, majd Gösswein Csaba
A bizottságvezetők feladatukat ugyancsak társadalmi munkában látták el. Kozma László a
technikai ügyek intézését szintén ingyen végezte, bár egy nagyon szerény javadalmazást az
Elnökség megszavazott számára, de azt Ő továbbra sem veszi fel.
A BTFSZ weblapjának üzemeltetését Molnár Attila végzi. A Budapest Válogatottat egy ideig
Szopori Éva, majd lemondása után Gyalog Zoltán vezette.

Az elnökség hangsúlyi pontokat határozott meg, amelyekkel kiemelten kívánt/kíván foglalkozni.
Ezek:

1. az utánpótlás válogatott támogatása, közös edzések tartása, részvétel olyan versenyeken,
amelyek jól szolgálják jövőbeli fejlődésüket
2. a környezetünkben található terepek térképeinek karbantartása, javítása, a térképtár fejlesztése
3. A Tájoló újság megjelentetése
A BTFSZ 2011. évi munkatervének teljesítése:
A BTFSZ 2011. évi Munkatervét az Elnökség februári ülésén fogadta el. Ennek alapján az Elnökség hatáskörébe tartozó feladatok:
1. A BTFSZ éves rendes közgyűlését 2011. május 19-re összehívtuk. A közgyűlés elfogadta a Közhasznúsági Jelentést és azt a Tájolóban közzétettük.
2. Január 22-24-én megrendeztük a Budapesti Tájfutó Napokat., és előkészítettünk a 2012.
évit.
3. A Budapest Tájfutója díjak a Tájfutó Napok keretében kiosztásra kerültek. Budapest Tájfutója Díjat kapott: Füzy Anna (OSC), Lenkei Zsolt (Tipo), Weiler Virág (SPA), Horváth
Marcell (KST). 2011. évre a pályázati kiírás időben megjelent, az elnökség a decemberi
ülésén döntött.
4. Sor került a Budapest Tájfutó Sportjáért díj átadására is. A díjat idén Szabon János
(KFKI) vehette át a Bajnokok Vacsoráján. Az ez évi díj adományozásáról az Elnökség
szintén a decemberi ülésén döntött.
5. A Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítványtól hétszázezer forint támogatást kaptunk. A teljes összeget az utánpótlásra költöttük.
6. 2011-ben mind az Önkormányzattal, mind az MTFSZ-szel jók voltak a kapcsolataink. A
BTFSZ elnöke hét alkalommal részt vett az MTFSZ elnökségi ülésén.
7. 2011-ben a Budapest Bajnokságok rendezését pályázat útján döntöttük el. Ez a módszer
a tapasztalatok szerint bevált, a legtöbb versenyünk regionáli rangsoroló lett, állandósult
a résztvevők létszáma. A minőséggel egyes rendezők esetében még gondok vannak, de
örvendetes, hogy több új kezdeményezés is volt, pl. a kétfordulós Középtávú Bajnokság
(MOM), de említhetjük a pörgős Váltó Bajnokságot is (BEAC). A 2012. évi versenyeket
megpályáztattuk, a Versenybizottság javaslata alapján az Elnökség a decemberi elnökségi ülésen döntött.
8. A budapesti bajnokságokra az Elnökség szövetségi ellenőröket küldött. A szövetségi ellenőrök tapasztalataikról beszámoltak, a tanulságokat a jövő évi rendezvényekkel kapcsolatos szerződéseknél figyelembe vesszük.
9. A BTFSZ honlap felügyeletét Molnár Attila látja el. A honlap működése egész évben folyamatos volt, néhány apró, szokásos rendszerhibától eltekintve. Legtöbben közvetlenül
keresik az oldalt, de továbbra is sok a bejelentkező az mtfsz.hu -ról.
10. A BTFSZ bizottságai elnökségi üléseken rendszeresen beszámolnak munkájukról. A
munkaterv teljesítésében komoly elmaradások nem voltak.
11. Elkészült az elérhetőségi körünkbe tartozó, digitális formában létező térképek első jegyzéke, amelyet pontosítani, bővíteni szeretnénk a jobb elérhetőség érdekében. Feltesszük
őket a honlapunkra, de ez még nincs teljesen kidolgozva.
12. Az NCA pályázaton működési költségek fedezetére 458 000 forintot nyertünk. A pénzt
részben az iroda megfelelő felszerelésére, csinosítására, részben céljaink színvonalasabb megvalósítására használtuk fel.
13. A tavalyi 1.100 ezer forint nyereség részben egyes 2010-es költségek kényszerű elhalasztásával keletkezett, de idén ezeket is kifizetve 675 ezer forint veszteségünk lett.
A Gazdasági Bizottság munkája:

1. A BTFSZ pénzügyeinek intézése, vagyonának kezelése, a pénzforgalom és az utalványozási fegyelem ellenőrzése folyamatosan történik. Pénzügyi elszámolásainkkal, a határidők betartásával kapcsolatban csúszás, probléma nem volt.
2. A 2010. évi Mérleg időben elkészült, azt a Közgyűlés május 19-én elfogadta.
3. A Közhasznúsági Jelentés elkészült, azt a Közgyűlés május 19-én elfogadta, és a Tájolóban közzétette.
4. A törzstámogatási rendszer felhívás a Tájolóban megjelent, ügyeit folyamatosan intézzük.
A Versenybizottság munkája:
1. A 2011. évi BTFSZ rendezvények kiírásai időben elkészültek, azokat közzétettük a honlapunkon és a Tájolóban.
2. A budapesti tagszervezetek által rendezett versenyekre az ellenőrzőbíró-küldés megegyezéses alapon történik. A rangsoroló versenyek esetében jól működött a rendszer, de
a regionális rangsoroló versenyeknél még fennakadások voltak. 2011-ben igyekeztünk
időben információhoz jutni az országos szövetségtől a tervezett versenyek várható időpontjáról, majd a rendező klubbal egyeztetve küldtük ki az ellenőrző bírót.
3. A BTFSZ rendezvények értékelése megtörtént. Röviden: valamennyi Budapest bajnokságot nyílt versenyként hirdettük meg, többségük regionális rangsoroló is volt. Továbbra
sincs igény az egyesületi váltóra. Megrendeztük viszont a normál váltót és a pontbegyűjtő csapatbajnokságot, utóbbit önálló versenyként. A versenyek minőségükben többnyire
megfeleltek az elvárásoknak, néhol azonban kisebb szervezési, technikai hibákat tapasztaltunk. Sajnos a pályák sem mindig felelnek meg a bajnokságtól elvárható színvonalnak.
A rendező klubok a szerződésekben vállalt kötelezettségüknek eleget tettek.
4. A negyedik ízben megrendezett Tájfutó Fesztivált ismét nyílt versenyként, kifejezetten
népszerűsítési céllal rendeztük. A Fesztivál a Diákolimpiával együtt zajlott. Az időjárás is
kedvezett és az előző évinél több indulónk volt.
Sajnos a finanszírozással erős gondok vannak: a Főváros ebben az évben még pályázható rendezvényként kezelte és kaptunk rá pénzt, de jövőre már nincs rá keretük. Kérdéses a további megrendezhetőség.
5. Sikerként és még nagyobb lehetőségként értékeltük a szigeti Sportvarázs rendezvényen
való szokásos részvételünket. Szintén anyagi okokból viszont a 44 sportág csak egynapos rendezvényen tudott bemutatkozni. Erősen lecsökkent területen, csökkentett bemutatkozási lehetőség volt. Mi svédpályás rendezvénnyel szerepeltünk, nagy sikerrel. Jövőre kérdéses a rendezvény léte is.
6. A 2012. évi versenynaptár elkészült és a Tájolóban meg is jelentettük.
7. Az elért eredményeket a mellékelt táblázat tartalmazza.
A Térképbizottság munkája:
1. Térképhasználati Szabályzatot fogadtunk el, amely tisztázza, rendezi a jogi és anyagi
problémákat.
2. Térképek eladásából származó bevétel egyre csökken, kb. 75 ezer forint volt. Akadozik
az értékesítés: meglevő térképeink nyomdai úton előállított térképek, amelyek nagyobbik
része nem alkalmas sem regionális, sem normál rangsoroló verseny megrendezésére.
Már a 3SZ versenyekre is alig visznek belőle, csak turisták, külső érdeklődők a vásárlóink. Elnökségi döntés született arról, hogy 2008 végéig megszüntetjük a térképtárat. Térképeinket akciók keretében kiárusítjuk, az eladhatatlan készletet leselejtezzük. A döntést
nem sikerült végrehajtani, elsősorban személyi problémák miatt. A bizottságnak új vezetője lett, aki a hangsúlyt a digitális térképtár létrehozására helyezte. El is készült a digitális térképállomány első összesítő nyilvántartása. Ebben azok a terepek szerepelnek,
amelyek a fővárosban, vagy annak könnyel elérhető közelében vannak. Ez fogja alapját

képezni a honlapunkon megjelenő digitális térképtárnak, amelyet főleg anyagi okok miatt
nagyon nehéz létrehozni.
3. A fenti okok miatt egyre kevésbé beszélhetünk hagyományos térképkiadásról. 2011-ben
egy, a szövetség által kiadott térképen sikeresen teszteltük az elektronikus térképkarbantartás és kiadás módszertanát, azaz az igénylő megkapja az állományt és a rajthoz állások száma után fizet a szövetségnek, mely ezt a bevételt főleg e térkép napra készen
tartására fordítja. Célunk a módszert 2012-ben több térképre kiterjeszteni.
BTFSz honlap:
1. A honlap működése egész évben folyamatos volt.
2. A honlapot jelentősen átalakítottuk, teljesen új rendszer szerint működik. így hosszútávra
biztosítva van a honlap gyakorlatilag korlát nélküli bővíthetősége. A versenynaptár áttekinthetőbb és színesebb lett, valamint a budapesti versenyek külön legyűjthetővé váltak
a többi versenytől. Egy link a Budapest válogatottakat mutatja be, fényképpel és rövid
sport önéletrajzzal. Követhető az évenkénti változás is. A „Hírek” részben lehetőség nyílt
a szebb megjelenésre és csatolt linkek kapcsolására. A „Hivatalos” részben pedig a
jegyzőkönyvek és egyéb fontos dolgok rendezettebb formában és visszamenőleg tekinthetők meg. Kibővült az adatbázis az edzők és az edzéseik elérhetőségének felsorolásával.
3. A BTFSZ honlap feltöltése folyamatosan történik. Külön felhívjuk a figyelmet a friss hírekre, ahol a legújabb gyors információk is megtalálhatók. Új dolog az oldalon, a Budapest
és környékén működő edzéseknek létrehozott menü. Itt egy táblázatban láthatóak hol és
kik tartanak edzéseket gyerekeknek
A Propaganda Bizottság munkája:
1. Rendszeresen megjelent a BTFSZ lapja a Tájoló, amely 2012-ben lesz 30 éves. A lap 8szor jelent meg az év folyamán, 800 példányban kinyomtatva, az előfizetők száma 429
volt, ebből 389 közvetlen előfizető, 40 fő pedig a szövetség támogatása elismeréséül
tiszteletpéldányt kap. 2011-ben 12 új előfizető jelentkezett, viszont a 2010-esek közül 45en nem fizettek elő.
2. Minden szám a program szerinti időben készült el, színes borítóval, képanyaggal és színes hirdetésekkel. Bevált a nyomdaváltás, más nyomdai módszereket használunk, ezzel
sikerült annyira csökkenteni a költségeinket, hogy 2011-ben nem volt veszteséges az újságunk. Sikerült a korábbi évek DVD előfizetéseit rendezni, új DVD előfizetéseket már
nem terveztünk.
3. NCA pályázaton 2011-ben sem nyertünk, bár az utolsó fordulóig a nyertesek között szerepeltünk.
4. A törzstámogatói rendszer segítségével a Tájoló terjesztését is elősegítjük.
5. Végül az utóbbi évek jellemző előfizetési adatai:
Év
Közvetlen
2005
514
2006
484
2007
464
2008
483
2009
447
2010
416
2011
389

Támogató
69
66
70
72
42
43
40

Összesen
583
550
534
555
489
459
429

DVD Éves előfizetési díj (Ft)
225
2900
229
3000
197
3300
175
3900
173
4900
131
4900
81
5000

A Környezetvédelmi Bizottság munkája:
1. A versenyek engedélyeztetésében 2011-ben nem volt szükség külön segítségre tőlünk.

2. A BTFSZ versenyeken komolyabb környezetvédelmi probléma nem merült fel.
Az Ifjúsági Bizottság munkája:
1. A Bizottság munkája alapvetően a Budapesti Utánpótlás Válogatottra épült.
2. Az Utánpótlás Válogatott munkáját év elején még Szopori Éva irányította, aki egészségi
problémái miatt lemondott. Ez után az Ifjúsági Bizottság vezetője, Gyalog Zoltán vette át
az irányítást. A 24 fős válogatottunk ismét eredményes évet tudhat maga mögött. A programok száma lecsökkent, de nemcsak anyagi okok miatt, hanem azért is, mert nagyon
sok a verseny, sűrű az országos válogatott programja is, ahol legjobbjaink egyre nagyobb számban vesznek részt.
3. A válogatott tavasszal egy cseh edzőtáborban vett részt, majd nyáron a Szlovák Karszt
Kupán, ami elsősorban a junioroknak volt fontos, hiszen 2012-ben a környéken lesz a junior VB.
4. A „nagy versenyünk” a Cseh OB, amely szeptember 17-19.-a között Becov nad Jezerou
térségében került megrendezésre. Cseh sporttársaink évről évre nagyon magas színvonalú versenyekkel szolgálnak a résztvevőknek. Idén válogatottunk több mint egyharmada
bekerült a legjobb 10-be. Hajdú Szása csak másodpercekkel maradt le a dobogóról.
5. Azok a 14 évesek, vagy fiatalabbak, akik nem indulhattak a cseh OB-n, részt vehettek a
szokásos novemberi velencei versenyen, ami főleg technikai nehézsége miatt jó felkészülési lehetőség a sprint versenyekre.
A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság munkája:
1. Sítájfutásban a 2012. évi Versenynaptár elkészült, melyhez a Bizottság munkája is
nagyban hozzájárult.
2. 2011-ben végre sikerült rendezni Budapest Bajnokságot, mert volt elég hó. 2011 január
9-10-én viszont bepótoltuk Galyatetőn, ahol az olvadó hó nehezítette ugyan a versenyzők feladatát,de így is több, mint 50 fő indult el.
3. Évek óta mind népszerűbb a CSTSZ, Csütörtöki Tájbringa Széria, melyet tavasszal és
ősszel összesen 15 fordulóval bonyolítottunk le Budapest környéki terepeken, ismert,
könnyen elérhető helyeken. Mindig két pálya állt rendelkezésre: egy népszerűsítő (könynyű, nem túl hosszú) és egy komolyabb. Tájkerékpáros térkép, benyomtatott pályák (a
BTFSZ anyagi támogatásával) és magántámogatással,SportIdenttel. A résztvevők létszáma alkalmanként 25-60 fő között.
A Jogi Bizottság munkája:
1. A bizottságnak ebben az évben nem volt feladata.
.
A Technikai Bizottság munkája:
1. Ez évben is elkészült a BTFSZ leltára, szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
2. Térképek, kiadványok és egyéb tájfutó kellékek árusítására minden kedden és csütörtökön a hivatalos órák alatt kerül sor.
3. A BTFSZ rendezvények technikai kiszolgálása, a felszerelések karbantartása kielégítő.
Vettünk új bútorokat, amelyeket még nem volt időnk használatba venni.
Tagszervezeteink működése:
2011-ben a BTFSZ-nek 26 klub, egyesület, szakosztály tagja volt. A versenyengedélyt kiváltott
versenyzők száma 672 fő volt az év végén. Ez jelentős csökkenésnek tűnik az előző évi 761
főhöz képest, de a magyarázat az országos szövetség által jelentősen megemelt engedély díjakban rejlik. Sokan nem váltják ki a rajtengedélyt, hanem csak a 3sz versenyeken, illetve nyílt

kategóriákban indulnak, esetleg vállalják a „versenyen kívül” indult megjegyzést. Jól mutatja ezt,
hogy a fenti létszámon túl további 848 fő van regisztrálva a budapesti klubokban.
Budapest Tájfutói:
Idén is átadtuk a díjat. Most a felnőtt nőknél Füzy Anna (OSC), a felnőtt férfiaknál Lenkei Zsolt
(TTE, edzője Horváth Magda), az ifjúsági lányoknál Weiler Virág (SPA, edzője Gyalog Zoltán),
az ifjúsági fiúknál pedig Horváth Marcell (KST, edzője Kovács Zoltán) érdemelte ki a díjat, amelyet a Budapesti Tájfutó napok keretében, a Bajnokok vacsoráján adtunk át.
Szomorú hírek:
2011-ben is elment több kedves tájfutó barátunk: Valkony Ferenc, Varga László, Dóra Tibor és
Peiker György.

Budapest, 2012. május 7.
Bugár József
BTFSZ elnök

