BESZÁMOLÓ
A BTFSZ 2013. évi tevékenységéről és a 2010-2013 közötti elnökségi ciklusról
A Budapesti Tájfutók Szövetsége nehéz 4 éven van túl, elsősorban a források csökkenése miatt. Az
önkormányzati támogatás az időszak alatt a 40 %-ára esett vissza, a Bp. Tájfutó Sportjáért Alapítvány vagyona
is elfogyott, amely korábban egyaránt támogatta a szövetséget és az utánpótlás-nevelő egyesületeket, valamint
az NEA pályázati rendszerben sem számíthatunk már évről-évre olyan biztos működési támogatásra, mint
korábban az NCA-n. Emiatt szükséges volt a BTFSZ tevékenységének átalakítása, ami elsősorban a 2012-ben
megválasztott főtitkár (Scultéty Márton) vezetésével ment végbe, az alábbiak szerint.


A Budapest bajnokságok támogatását kénytelenek voltunk csökkenteni, amit a klubok elfogadtak,
általában továbbra is túljelentkezés van a versenyekre. Sajnálatos módon azonban a 2013-as
bajnokságok közül háromnál is komolyabb rendezési hibák voltak, amik nyilván összefügghetnek a
lecsökkent támogatással.



A Budapest válogatottra és a diákolimpiákra fordított összegeket is kénytelenek voltunk csökkenteni,
de tavaly sikerült elnyerni egy NEA szakmai pályázatot, amely keretében 2014-ben Erdélyben tudunk
edzőtábort szervezni az utánpótlás válogatottnak.



A szövetség a népszerűsítő versenyek terén aktívabbá vált. Elsősorban Csipi Erzsébet és Nagy
Krisztina közreműködésével jelen vagyunk minden évben a Nagy Sportágválasztókon, az Európa
Sport és Egészség Napján és egyéb kisebb népszerűsítőkön. Elsősorban egy MTFSZ pályázati projekt
keretében létrejött egy állandó pontos pálya a Hármashatár-hegyen. Szórólapot is készítettünk, amely
reklámozza az utánpótlás-nevelő klubokat, az edzőversenyeket és az állandó pontos pályát.



Hagyományos formájában továbbvittük a Budapesti Tájfutó Napok programját. Mivel a budapesti
egyesületek eredményessége örvendetesen megnőtt, a bajnokok vacsorájára annyian hivatalosak, hogy
már szinte szervezési problémát jelent. A díjazásokat kicsit átalakítottuk, tiszteletbeli elnökünk, dr.
Fekete Jenő létrehozta az egyetemistáknak szánt ’Jó Tanuló-Jó Tájfutó’ díjat, ezzel párhuzamosan a
Budapest Tájfutója díjakat csak a serdülő és ifi kategóriákra korlátoztuk. Az elmúlt egy hónapban
újraterveztük a Ripszám Henrik emlékverseny pályáját is a korábbi útvonalon jelentkezett problémák
miatt, amely most nagyobb változatosságot kínál az útvonalválasztások terén.



A Tájoló újság kevesebbszer, de nagyobb terjedelemben jelenik meg. Elsősorban Nagy Krisztina
segítségével sikerült a nyomtatási költségeket radikálisan lecsökkenteni, így az újság idén nem volt
veszteséges, 2014-től át tudunk térni a teljesen színes megjelenésre. Az előfizetők száma ugyanakkor
sajnos csökken.



Az edzőversenyek száma az elmúlt két évben jelentősen megnőtt, elsősorban Hegedűs Béla és
Hegedűs Zoltán eseményeinek köszönhetően. Ezek hasznosak új felnőtt érdeklődők bevonására és az
utánpótlás-nevelő egyesületek számára is technikai edzésként. A BTFSZ erre a terepengedélyezés
terén igyekezett rásegíteni, szorosabb kapcsolatot építettünk ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósággal. Azonban a jelenlegi jogszabályi környezet és természetvédelmi gyakorlat miatt nem
tudjuk központilag engedélyeztetni egy szezon versenyeit egyben, ez a rendezőkre marad. A főtitkár
felélesztette a személyes versenynaptár-egyeztető találkozó intézményét is a naptár összeállításának
megkönnyítésére. A későbbiekben a magyarországi sítájfutó versenyek szervezésében is nagyobb
szerepe lesz a BTFSZ-nek, mert 2013 őszén felvállaltuk, hogy fenntartója leszünk a sítájfutó közösség
összefogásával megvásárolt hószánnak.



A térképkiadás terén az anyagi problémák miatt ebben a ciklusban nem történt érdemi előrelépés, de a
főtitkár továbbfejlesztette a térkép-adatbázist, és a ciklus végén végre erre is sikerült elnyerni pályázati
forrást. A papír alapú térképek eladása folyamatosan csökken, és bár Kozma Laci bá továbbra is
lelkesen tartja az ügyeletet kedden és csütörtökönként délután, a szerepe az edzőversenyek
rendezésének segítésében sokkal fontosabb.



A honlap működésében némi változás volt, hogy 2013-tól kizárólag az MTFSZ naptárába kerülnek be
a versenyek anyagai, amit az egyesületek maguk is tudnak menedzselni. Ez egyrészt anyagilag is
megtakarítás, másrészt megszűnt a megosztottság, hogy melyik verseny anyaga melyik honlapon

található meg, harmadrészt nagyobb nyilvánosságot biztosít a versenyeknek. Ezzel párhuzamosan
bizonyos statikus tartalmakkal bővítettük a BTFSZ-honlapot, pl. a díjazottak listája, törzstámogatók,
alapítvány aloldala. A honlapot jelenleg a főtitkár és – a hírek tekintetében, társadalmi munkában –
Molnár Attila tartja karban. A főtitkár létrehozott egy levelezőlistát is, ami megkönnyíti a
kommunikációt az egyesületekkel.


A lecsökkent bevételeket igyekeztünk némileg ellensúlyozni azzal, hogy a szövetség vagyonát
befektettük állampapírokba. A szövetség pénztárának kezelésére egy külön személyt bíztunk meg
Lengyel Emőke személyében, aki igen precízen vezeti azt.



2013 első felében Peics Antal vezetésével újabb sikeres versenybírói tanfolyamot is lebonyolított a
szövetség, amin 26 fő tett vizsgát.



Végezetül, az elnökségi ciklus alatt bekövetkezett jogszabályi változásokhoz is alkalmazkodnunk
kellett. Így áttértünk a kettős könyvvitelre – a könyvelést továbbra is a főváros biztosítja –, és a
főtitkár előkészített a mostani közgyűlésre egy alapszabály-módosítást is.
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