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Napirend: Beszámoló a Budapesti Tájfutó Napokról, a BTFSz 2013. évi munka- és ülésterve, tájékoztató az 
alapítvány munkájáról, szövetségi ellenőrök küldése a Budapest bajnokságokra 

 

1. Beszámoló a Budapesti Tájfutó Napokról  Ea.: Bugár József 

A BTN a megszokott forgatókönyv szerint sikeresen lezajlott. A diákbajnokság technikai okok miatt új 
helyszínen, a Farkasréti Általános Iskolában volt. A Bp. Tájfutói számára a multinavigator.hu felajánlásával a 
rossz anyagi helyzet ellenére mégis sikerült fenntartani a felszerelés-beszerzési lehetőséggel történő díjazást. 
Bugár József felveti, hogy a Ripszám ev. esetleg megérett az újragondolásra, mert nagyon megnövekedett a 
forgalom a Szépjuhászné úton, és a vasút keresztezéséből is vannak problémák. Bozán György korábban 
javasolta, hogy a verseny inkább a Vadaskert/Hármashatár-hegy felé legyen, amelynek szintén lehet 
történelmi vetülete, mert Ripszám második versenyének arrafelé ment az útvonala. A főtitkár és az elnökségi 
tagok többsége amellett foglal állást, hogy a verseny továbbra is a BTN keretében a Hűvösvölgyből legyen 
megrendezve, a Ripszám emléktábla megkoszorúzásával. 

Határozat: Az elnökség megbízza Bozán Györgyöt, hogy az év folyamán dolgozzon ki új útvonal-
javaslato(ka)t a Vadaskert felé. 

 
2. A BTFSz 2013-as munka- és ülésterve  Ea.: Scultéty Márton 

A főtitkár által előterjesztett ülésterv a mellékletben megtalálható. A közgyűlés időpontja még függőben van. 
A Bp. bajnokságok odaítélése az előző évben alkalmazott módon történne: a nyár elején jelenik meg a 
pályázati felhívás, és az első őszi ülésen születik meg a döntés.  
Peics Antal javasolja, hogy a versenybírói tanfolyamnak legyen egy ünnepélyes eredményhirdetése a közgyűlés 
előtt. 
A főtitkár elmondja, hogy az ősszel tervezi annak az újjáélesztését, hogy a budapesti versenynaptárat az 
egyesületek képviselőivel közösen egy munkaértekezleten alakítsák ki. Idén nagyon megnőtt a 
népszerűsítő/edzőversenyek száma, és ütközések is voltak, amelyeket nehézkes volt emailben koordinálni.  

Határozat: Az elnökség az üléstervet egyhangúlag elfogadja. 

 

3. Tájékoztató az alapítvány helyzetéről  Ea.: Gyalogné Csipi Erzsébet 

Csipi Erzsébet, az alapítvány titkára beszámol arról, hogy az 1%-os felajánlások 71 ezer Ft-ra apadtak. 2012-
ben még osztott az alapítvány támogatásokat az utánpótlás-nevelő kluboknak és a Bp. válogatott 
finanszírozására a BTFSZ-nek is, 2013-ban azonban erre már nem lesz lehetőség, mert a vagyon ezzel 
mindössze 42 ezer Ft-ra csökkent. A főtitkárral egyeztetve az alapítványt a jövőben ahhoz kívánják átalakítani, 
hogy olyan nagyobb, uniós finanszírozású pályázatokon tudjon indulni, amelyeken az egyesületek vagy a 
szövetség a jogi formájuk miatt nem jogosultak. 

 

4. Szövetségi képviselők küldése a Budapest bajnokságokra  Ea.: Scultéty Gábor 



Az ellenőrzőbírókat a rendezők kérik fel, ez megtörtént azoknál a versenyeknél, ahol már van kiírás. A 
szövetségi képviselők feladata a versenyekről való beszámolás a BTFSZ Elnökségének, illetve a díjak átadása, 
amennyiben az elnök nincs jelen. Az elnökségi tagok az alábbiak szerint osztják fel a versenyeket egymás 
között: 

 Sítájfutó és tájkerékpár bajnokságok: Mets Miklós 
 Normál- és középtávú bajn.: Bugár József 
 Diákolimpia: Gyalog Zoltán 
 Éjszakai bajn.: Peics Antal Zsolt 
 Sprint és váltóbajn.: Scultéty Gábor 
 Pontbegyűjtő csapatbajn.: Scultéty Márton 
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1. sz. melléklet: A BTFSz Elnökségének 2013. évi ülésterve 
 
  

Február 4. 
 A BTFSz 2013. évi munka- és ülésterve (Bugár) 
 Beszámoló a Budapesti Tájfutó Napokról (Bugár) 
 Tájékoztató az alapítvány munkájáról (Gyalogné)  
 Szövetségi ellenőrök küldése (Scultéty G.) 
 

Március 4. 
 A 2012. évi gazdasági helyzet értékelése (Scultéty M.)  
 A Budapest válogatott programja (Gyalog Z.) 
 Beszámoló a versenybírói tanfolyamról (Peics) 
 Az éves rendes közgyűlés összehívása (Bugár)  

  
Április 8.  

 A 2013. évi költségvetés tervezete (Scultéty M.)  
 Az alapszabály aktualizálásának kérdései (Scultéty M.)  
  

Május 6. 
 A közhasznúsági jelentés véglegesítése (Gyalogné) 
 A BTFSz honlapjának működtetése (Scultéty M.)  
 

Május     BTFSZ közgyűlés 
  
Június 3. 

 A térkép-helyzet áttekintése (Mets) 
 Beszámoló az első félévi budapesti versenyekről (Scultéty G.)  
 A 2014. évi Budapest bajnokságok kiírása (Scultéty G.)  

 
Szeptember 2. 

 A BTFSz első félévi gazdasági helyzete (Scultéty M.)  
 A 2014. évi Budapest bajnokságok odaítélése (Scultéty G.)  
 

Október 7. 
 Tájoló újság helyzete (Schell) 
 Beszámoló az éves népszerűsítő eseményekről (Scultéty M.) 

  
November 4. 

 Beszámoló a Budapest válogatottról (Gyalog Z.) 
 A Budapest Tájfutó Sportjáért Díj odaítélése (Bugár)  
 Beszámoló a második félévi budapesti versenyekről, éves rajthozállási statisztikák (Scultéty G.)  

  
December 2. 

 Budapesti Tájfutó Napok programja (Bugár)  
 Budapest Tájfutója Díjak odaítélése (Bugár)  
 A 2014. évi versenynaptár tervezete (Scultéty M.) 

  
 


