
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 
 
Ideje: 2012. június 4. (hétfő) 18:00 

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

Jelen vannak: Bugár József elnök; Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök; Gyalog Zoltán, Mets Miklós, Schell Antal, 
Scultéty Gábor elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár 

Távol van: Peics Antal Zsolt elnökségi tag 

Ülésvezető: Bugár József 

Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Schell Antal, Scultéty Gábor 
Tervezett napirend: beszámoló a Budapest Válogatott munkájáról (Gyalog Z.); a BTFSZ honlapjának 
működtetése (Marosffy D., Molnár A.); beszámoló az első félévi budapesti versenyekről (Scultéty G.)  

 
1. Beszámoló a Budapest Válogatott munkájáról  Ea.: Gyalog Zoltán 

A februári elnökségi ülésen elfogadott programnak megfelelően a május 26-27.-ei hétvégén vett részt a csapat az 
országos válogatottal közösen a csehországi Lipník nad Becvou-ban megrendezett váltó- és sprintversenyeken. A 
21 fős keretből 18-an jelentkeztek, ebből 3 Szparis junior fiú a cseh klubjának színeiben kapott lehetőséget a 
váltóversenyeken való indulásra. Az elfogadott költségvetés alapján Gyalog Zoltán és Scultéty Márton előzetesen 
fejenként 10 ezer Ft-os támogatást hirdettek meg a Bp. válogatottak számára, amelynek azonban továbbra is 
feltétele a min. 3 Budapest bajnokságon való indulás. 

 
2. A BTFSZ honlapjának működtetése  Ea.: Scultéty Márton 

Scultéty Márton tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy elkérte Molnár Attilától a hozzáférési adatokat mind a 
honlapot kiszolgáló Joomla-rendszerhez, mind magához a tárhelyhez, így a jövőben ő maga is fog tudni 
anyagokat tölteni a honlapra a főtitkári munka keretében. Ettől függetlenül – főleg a versenynaptár töltéséhez, a 
kisversenyek nagy száma miatt – továbbra is szükség van Molnár Attila közreműködésére is. A válogatott 
menüpont nagyon nehézkesen tölthető, valószínűleg kezdeményezni fogja az átalakítását Marosffy Dánielnél. 

 

3. Beszámoló az első félévi budapesti versenyekről   Ea.: Scultéty Márton 

A májusi ülésen Scultéty Gábor és Bugár József már részletes tájékoztatást adtak a tavaszi Budapest 
bajnokságokról, azóta újabb bajnokság nem volt, legközelebb csak augusztus végén lesz. Június első hétvégéjén 
viszont három egymást követő napon is népszerűsítő eseményekre került sor a szövetség szervezésében. 
Pénteken a Nagy Sportágválasztó iskolai napján a Tabáni Spartacus (Csipi Erzsébet, Cser Krisztina), szombaton a 
családi napon a KST (Ludvig László, Szekér Orsolya) volt kint, vasárnap a margitszigeti Európa Sport Napon 
pedig Nagy Krisztina és Laták Rudolf segédkeztek önkéntesként. A megjelenést és a felszerelések szállítását a 
főtitkár koordinálta. Az elnökség ezúton is köszöni az aktivisták munkáját! 
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