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BESZÁMOLÓ
A BTFSZ 2012. 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:
Tagjai:

Lacsny Márton
Imre Miklós, Vass László

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:
Scultéty Márton
A bizottságvezetők feladatukat ugyancsak társadalmi munkában látták el. Kozma László a
technikai ügyek intézését szintén önkéntesként végezte, bár egy nagyon szerény javadalmazást az Elnökség megszavazott számára, amelyet a Budapesti Tájfutó Napok keretében, a Szenior Talákozón adtunk át.
A BTFSZ weblapjának üzemeltetését 2012-ben is Molnár Attila végezte. A Budapest Válogatottat Gyalog Zoltán vezeti.
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 2012. évi munkatervének teljesítése:
A BTFSZ 2012. évi Munkatervét az Elnökség februári ülésén fogadta el. Ennek alapján az
Elnökség hatáskörébe tartozó feladatok:
1. A BTFSZ éves rendes közgyűlését 2012. május 18-ra összehívtuk. A közgyűlés elfogadta a Közhasznúsági Jelentést és azt a Tájolóban közzétettük.
2. Január 21-22-én megrendeztük a Budapesti Tájfutó Napokat. A 2013. évi rendezvény előkészületei megkezdődtek. Időpontja: 2013. január 26-27.
3. A Budapest Tájfutója díjak rendszere kicsit átalakult. A hangsúlyt még erőteljesebben az utánpótlásra helyeztük, ezért felnőtt kategóriában nem hirdetünk ilyen díjat,
hanem lejjebb vittük a korhatárokat: a 14-16 és 18-20-as kategóriákat vesszük figyelembe. 2012-re így Weiler Virág (SPA), Miavecz Balázs (MOM), Varsányi Kinga
(KST) és Bakó Áron (SPA) lettek a díjazottak az edzők javaslatai alapján, az elnökség a decemberi ülésén döntött.
4. Sor került a Budapest Tájfutó Sportjáért díj átadására is. A díjat idén Gyalog László
(SPA) vehette át a Bajnokok Vacsoráján. Az ez évi díj adományozásáról az Elnökség szintén a decemberi ülésén döntött.
5. A Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítványtól száznyolcvanezer forint támogatást
kaptunk. (Ez az előző évinek kevesebb, mint harmada.) A teljes összeget az utánpótlásra költöttük.
6. 2012-ben mind az Önkormányzattal, mind az MTFSZ-szel jók voltak a kapcsolataink. Sajnos az önkormányzati támogatás tovább csökkent, 2 év alatt a harmadára.
A BTFSZ elnöke hat alkalommal részt vett az MTFSZ elnökségi ülésén.
7. 2012-ben a Budapest Bajnokságok rendezését pályázat útján döntöttük el. Az egyre csökkenő támogatás miatt a korábbiak felét tudtuk csak a versenyrendszer fenntartására fordítani. Ha tovább csökken a támogatás, félő, hogy nem tudjuk fenntartani a bajnoki rendszert. A 2012-es bajnokságok költségvetése a korábbi évektől eltérően, egy kivételtől eltekintve nem folyt át a szövetségen, csak a rendezőknek fizettünk támogatást. Ez jelentősen csökkentette az éves forgalmat.
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 honlap működése egész évben folyamatos volt.
10. A BTFSZ bizottságai az elnökségi üléseken rendszeresen beszámolnak munkájukról. A munkaterv teljesítésében elmaradások nem voltak.
11. A NEA pályázaton a működési költségek fedezetére egyetlen budapesti tájfutó
szervezet sem tudott nyerni, pedig 2012-ben még az Alapítvánnyal is pályáztunk.
Az ebből származó bevételek hiánya éreztette hatását a szövetség és a tagszervezetek gazdálkodásában is.
12. Alkalmazkodva a törvényi előírásokhoz, a szövetség áttért a kettős könyvvitelre, és
ezt kihasználva a Tájoló újság még 2012-ben befolyt 2013-as előfizetési díjait elhatároltattuk, hogy a mérlegben kimutatott vagyon reálisabb legyen.
13. A fentiek miatt 2012-ben 1.284 ezer forint veszteséggel működtünk. Emiatt 2013-ra
vonatkozóan erősen átértékeljük a hangsúlyokat, a melléjük rendelhető eszközöket.

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 2011. évi számviteli beszámoló 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 2012. évi BTFSZ rendezvények kiírásai időben elkészültek, azokat közzétettük a
honlapunkon és a Tájolóban.
2. A budapesti tagszervezetek által rendezett versenyekre az ellenőrző bírókat az
egyesületek maguk kérték fel valamelyik másik egyesület versenybírói közül. Ez a
rendszer jól működött, nem tervezünk változtatást.
3. A BTFSZ rendezvények értékelése megtörtént. 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 megfeleltek az elvárásoknak. A rendező klubok a szerződésekben vállalt kötelezettségüknek eleget tettek.
4. A korábban sikeres szigeti Sportvarázs rendezvény anyagi okok miatt megszűnt.
EU keretből a 44 sportág csak egynapos rendezvényen tudott bemutatkozni, Európa Sport és Egészség Napja néven. Erősen lecsökkent területen, csökkentett bemutatkozási lehetőség volt. Mi svédpályás rendezvénnyel szerepeltünk, nagy sikerrel.
5. A 2013. évi versenynaptár már elkészült és a Tájolóban meg is jelentettük.
A Térképbizottság munkája:
1. Térképek eladásából származó bevétel egyre csökken, kb. 120 ezer forint volt.
Meglevő papír alapú térképeink nyomdai úton előállított térképek, amelyek nagyobbik része már nem alkalmas sem regionális, sem normál rangsoroló verseny megrendezésére, elsősorban turisták, külső érdeklődők a vásárlóink.
2. Az egyesületek viszont folyamatosan igyekeznek javítani a digitális állományokat,
legyen az a sajátjuk, vagy akár BTFSZ-tulajdonú térkép, és teljes mértékben áttértek az adott versenyre történő nyomtatásra.
BTFSZ honlap:
1. A honlap működése egész évben folyamatos volt.
2. Újdonságként az alapítvány anyagai is felkerültek a honlapra.
A Propaganda Bizottság munkája:
1. Rendszeresen megjelent a BTFSZ lapja a Tájoló, amely 2012-ben lett 30 éves. A
lap 8-szor jelent meg az év folyamán, 800 példányban kinyomtatva, az előfizetők

2.
3.
4.
5.

száma 417 volt, ebből 372 közvetlen előfizető, 45 fő pedig a szövetség támogatása
elismeréséül tiszteletpéldányt kap.
Minden szám a program szerinti időben készült el, színes borítóval, képanyaggal és
színes hirdetésekkel.
A finanszírozást segítő NEA pályázat 2012-ben nem volt.
A törzstámogatói rendszer segítségével a Tájoló terjesztését is elősegítjük.
Végül az utóbbi évek jellemző előfizetési adatai:

Év
Közvetlen
2005
514
2006
484
2007
464
2008
483
2009
447
2010
416
2011
389
2012
372

Támogató
69
66
70
72
42
43
40
45

Összesen
583
550
534
555
489
459
429
417

DVD Éves előfizetési díj (Ft)
225
2900
229
3000
197
3300
175
3900
173
4900
131
4900
81
5000
0
5000

A Környezetvédelmi Bizottság munkája:
1. A versenyek engedélyeztetését 2012-ben a szövetség megpróbálta összefogni.
Nem minden verseny csatlakozott, de sokan igen, számukra együtt kértük meg a
természetvédelmi engedélyt és az erdészet hozzájárulását.
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. A 24 fős válogatottunk ismét eredményes évet tudhat maga mögött. Tavasszal közös csehországi edzőtáborban vettünk részt a magyar és a cseh országos válogatottal. Nyáron a kassai Junior VB kísérő versenyén, a Szlovák Karszt kupán indulhattak legjobbjaink. A „nagy versenyünk” a Cseh OB volt, amely szeptember 1719.-a között Turnov térségében, a cseh Paradicsom szomszédságában került megrendezésre. Cseh sporttársaink évről évre nagyon magas színvonalú versenyekkel
szolgálnak a résztvevőknek. Idén is válogatottunk több mint egyharmada bekerült a
legjobb 10-be.
Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság
1. 2012-ben sikerült megrendezni Sítájfutó Budapest Bajnokságot, méghozzá egy alföldi terepen. Bár volt, ahol az olvadó hó nehezítette a versenyzők feladatát, de így
is több mint 50 fő indult el.
2. Évek óta mind népszerűbb a CSTSZ, a Csütörtöki Tájbringa Széria, melyet tavaszszal és ősszel összesen 15 fordulóval bonyolítottak le Budapest környéki terepeken, ismert, könnyen elérhető helyeken a szakág önkéntesei. A résztvevők létszáma alkalmanként 25-60 fő között.
Jogi Bizottság:
A bizottságnak ebben az évben nem volt feladata.

Technikai Bizottság:
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 megfelelő.
Tagszervezeteink működése:
2012-ben a BTFSZ-nek 25 klub, egyesület, szakosztály tagja volt. A versenyengedélyt
kiváltott versenyzők száma 606 fő volt az év végén. Ez jelentős csökkenésnek tűnik az
előző évi 672 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 977 fő van nyilvántartva a budapesti klubokban.
Budapest Tájfutója:
Idén is átadtuk a díjat, bár megváltozott kategóriákkal. Erősebben kívánjuk hangsúlyozni
az utánpótlás támogatását, ezért ez évtől felnőtt kategóriában nem adjuk ki a díjat. A
2012-es díjazottak:
U -16 lány kategóriában: Weiler Virág, SPA, edzője Gyalog Zoltán
U 17+ lány kategóriában: Varsányi Kinga, KST, edzője Kovács Zoltán
U -16 fiú kategóriában: Miavecz Balázs, MOM, edzője Kisvölcsey Ákos
U 17+ fiú kategóriában: Bakó Áron, SPA, edzője Gyalog Zoltán
A hagyományoknak megfelelően a bajnokok vacsoráján adtuk át a díjakat.
Szomorú hírek:
Az elmúlt egy évben is elment több kedves tájfutó barátunk: Molnár Magda, Horváth Lóránt, Csupor Miklós, Havas Sándor, Almás Károly, Müller János, Csáki Tibor, Büki Miklós

Budapest, 2013. május 9.

Bugár József
BTFSZ elnök

