
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 
 

Ideje: 2012. szeptember 10. (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: a BTFSz első félévi gazdasági helyzete (Gyalogné), a 2013. évi Budapest Bajnokságok 
odaítélése (Scultéty G.), Budapest Tájfutója pályázat kiírása (Bugár) 

 
1. Költségvetési helyzet  Ea.: Scultéty Márton 

Az alelnök kérésére a főtitkár készítette el az előterjesztést (1 sz. melléklet). Schell Antal elmondja, hogy a 
Tájoló újság előfizetési díjai ill. ezzel összefüggésben a támogatások kb. harmada még rendszerint az előző 
évben, november-decemberben befolyik. Így a tervezett bevétel csak akkor fog teljesülni, amennyiben 
folytatódik az újság kiadása, és a szövetség készpénz-vagyona tulajdonképpen ezzel az 500-600 ezer Ft-tal 
kevesebbnek tekinthető a mérleghez képest. 

A főtitkár felveti, hogy a vezetékes telefon kihasználatlan, ráadásul a vonatkozó törvények miatt még adót is 
kell utána fizetni, és megbízási díjak hiányában csak emiatt kell az adóhatóság felé a havi járulékbevallást 
teljesíteni, amely így fölöslegesnek tűnik. 

Határozat: Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy mondja le a vezetékes telefont. 

 

2. 2013. évi Budapest Bajnokságok odaítélése  Ea.: Scultéty Gábor 

A bajnokságokat még a nyáron, emailes szavazással tervezte véglegesíteni az elnökség, de az elnököt a szenior 
VB-n ért szerencsétlen autóbaleset miatt ez végül csak a mostani személyes ülés keretében történik meg. Az 
alábbi pályázatok érkeztek: 

 Normáltávú: SPA (a Tavaszi Spartacus Kupa keretében) 
 Diákolimpia: KST (Gödöllő-Egyetemváros, a Pest megyeivel közösen) 
 Középtáv: SPA (a Tavaszi Spartacus Kupa keretében), BEAC (az Eötvös ev. keretében) 
 Váltó: BEAC (az Eötvös ev. keretében) 
 Sprint: MOM (Martinovics-hegy), HSP (Budai vár) 
 Sprintváltó: SPA (Gellért-hegy), MOM (Martinovics-hegy) 

Az éjszakaira, a pontbegyűjtő csapatra és a hosszútávra nem volt jelentkező. 

Scultéty Gábor javasolja, hogy a sprint és a sprint váltó az ideihez hasonlóan egy napon kerüljön 
megrendezésre a MOM által, mivel a többi pályázó már többször kapott lehetőséget, másrészt mintegy 
elismerésképpen a tavalyi és idei kitűnő rendezéseikért. 

Gyalog Zoltán és Scultéty Márton megjegyzik, hogy a pontbegyűjtőt egy könnyen megközelíthető helyszínen 
mindenképpen érdemes lenne megrendezni az OB előtti hétvégén, mivel ebből a versenyformából nincs más 
verseny a naptárban, a Bp. bajnokság egy jó gyakorlási lehetőség az utánpótlás-nevelő kluboknak. 

Felmerül továbbá, hogy mivel mostanában a SPA adja a mezőny nagyobb részét a Bp. bajnokságokon, és ők 
március 15-én a másnapi Tavaszi Spartacus Kupa rendezése miatt nem tudnának részt venni az ekkorra 
tervezett Eötvös ev.-en, így ez nem ideális Bp. bajnokságok számára. 



Határozat: Az elnökség a fenti listában aláhúzással jelölt rendezőket megbízza az adott verseny 
megrendezésével, valamint megbízza Scultéty Gábort, hogy a következő ülésig további egyeztetéseket 
folytasson az egyesületekkel a fennmaradó versenyekről. 

 

3. Egyebek 

Gyalog Zoltán tájékoztatja az elnökséget, hogy a Bp. válogatottról az év elején elfogadott előterjesztés szerint 
újabb fiatalok kerültek be a keretbe az országos bajnokságokon elért eredményeik alapján: Egei Patrik, Ormay 
Mihály és Nagy Viktória. Az előbbi kettő a második keretprogramon, a Szlovák Karszt kupán is részt vett, 
ami azért lényeges, mert mindannyian 14-esek, és így a harmadik programon, a cseh normáltávú OB-n nem 
fognak tudni indulni, mivel ott 16 a legkisebb kategória. 

Scultéty Márton tájékoztatja az elnökséget, hogy újabb népszerűsítő programok koordinálása volt aktuális a 
közelmúltban. Szeptember 21-22-én kerül megrendezésre a Nagy Sportágválasztó őszi kiadása, amelyen 
pénteken ismét a SPA lesz jelen, szombaton pedig Szűcs Péter és a főtitkár. Okt. 6-án a Budapesti 
Szabadidősport Szövetség szervez több sportágból álló eseményt „Moccanj Budapest!” néven a Fővárosi 
Műjégpályán, amihez Nemesházi László szervezésében egy trail-o versennyel csatlakozunk. (Másnap a Spar 
Maraton Fesztivál keretében az MTFSz égisze alatt Kiss Zoltán fog tájfutó bemutató pályát kirakni a 
Városligetben.) 

A Bp. Tájfutója Díjról szóló napirendi pontot az elnökség idő hiányában a következő ülésre halasztja. 
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1. sz. melléklet: A BTFSz 2012. első félévi gazdasági helyzete 
 
 
Az első félévben a kiadási tételek nagyjából a terveknek megfelelően alakultak, a bevételekben lehet, hogy 
elmaradás van (lásd alább). Az év elején elhatározott elvek szerint idén általában nem fut át a szövetségen a 
Bp. bajnokságok költségvetése, csak a támogatásokat fizetjük ki. Kivételt jelentenek a BEAC által rendezett 
sprint bajnokságok, valamint egy tavalyi HSP-s bajnokság számláit csak idén sikerült lekönyvelni. (A 
számlatömbök kezelését szigorítani kell.) 

Idén eddig nem voltak olyan nem tervezett, forgalmat növelő tételek sem, mint tavaly pl. a svéd szenioroknak 
rendezett edzések. A legkomolyabb terven felüli tétel egy 24 ezer Ft-os bevétel az Egyetemi Fesztivál 
költségvetéséből. 

A kiadási tételeknél még jó néhány, az első félévet illető sem lett kifizetve. A Bp. válogatott programjait majd 
csak egyben számlázom az MTFSz részéről, és úgy tűnik, a Tabáni Szpari még nem számlázta az országos 
diákolimpia nevezési díjait. A főtitkári és pénztárosi kifizetéseket is csak év végén eszközöljük. A Bp. 
Tájfutója díjakkal járó kifizetésekből még szintén van, ami függőben van (Lenkei Zsolt, Wengrin Ágnes, 
Horváth Marcell/Kovács Zoltán jutalmait biztosan kifizettük, Weiler Virágét/Gyalog Zoltánét biztosan nem.) 

A NEA működési pályázat eredményéről még nincs hír. 

 
Néhány figyelemreméltóbb költségvetési szám: 

 Tájoló előfizetések jún. 30.-ig: 1 257 ezer Ft (éves terv: 1 800 ezer Ft) 
 Magánszemély támogatók: 280 000 Ft (éves terv: 500 ezer Ft) 
 Önkormányzati támogatás: időarányosan rendben (860 ezer Ft éves szinten) 
 Térkép-eladás: 80 ezer Ft (éves terv 100 %-a) 
 Pénzügyi műveletek eredménye: 14 ezer Ft (kamat 35 ezer Ft, bankköltség 21 ezer Ft) 
 Telefonszámla: 7-8 ezer Ft/hó + min. 3 ezer Ft/félév adók 
 Internet: 6850 Ft/hó 

 
Két technikai észrevétel: 

 a MOM felé van 3000 Ft tartozás, véletlenül ennyivel kevesebbet sikerült utalni az általuk rendezett 
tavaszi bajnokságok számláihoz képest 

 a júniusi margitszigeti programra kapott BSU-támogatás a Tájoló bevételeihez lett könyvelve 
véletlenül 

 
Budapest, 2012. szeptember 7. 
 
 
 

Scultéty Márton 

főtitkár 
 


