Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2014. február 7. (péntek) 17:00
Helyszín: Budapesti Tájfutó Szövetség hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: Bugár József elnök; Nagy Krisztina alelnök, Horváth Sándor, Mets Miklós, Peics Antal Zsolt,
Zsebeházy István elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár, dr. Fekete Jenő György tiszteletbeli
elnök és Schell Antal.
Távol van: Gyalog Zoltán elnökségi tag
Ülésvezető: Bugár József
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Schell Antal, Zsebeházy István
1. Beszámoló a Budapesti Tájfutó Napokról Ea.: Scultéty Márton
A BTN a megszokott forgatókönyv szerint sikeresen lezajlott. A közgyűlésen meglepően magas arányban
voltak jelen a tagszervezetek. A diákbajnokságon némileg kevesebb résztvevő volt a korábbi évekhez képest,
sok potenciális résztvevőnek ezen a napon volt a középiskolai felvételi. A Ripszám emlékversenyen a
hómentes terep és az új útvonal az elmúlt évtizedre visszatekintve rekord létszámú versenyzőt vonzott. Az
útvonalról pozitív visszajelzések jöttek. A Bp. Tájfutói számára és a Bp. Tájfutó Sportjáért Díjhoz idén is a
multinavigator.hu felajánlásával sikerült vásárlási utalványokat biztosítani a nem túl rózsás anyagi helyzet
ellenére.
2. Elnökségi hatáskörben lévő tisztségviselők választása Ea.: Bugár József, Scultéty Márton
Bugár József mindenek előtt az új elnökség munkamegosztását veti fel. Mets Miklós vállalja, hogy továbbra is
viszi a szakágak képviseletét, Peics Antal Zsolt pedig a versenybíró-képzést. Gyalog Zoltán, bár az ülésen nem
tudott jelen lenni, előzetesen jelezte, hogy a Bp. utánpótlás válogatottat továbbra is összefogja. A többi
elnökségi tagnak egyelőre nem lesz speciális feladata. Az elnökség továbbra is számít a főtitkár munkájára.
Scultéty Márton pedig jelzi, hogy bár édesapja kiszállt az elnökségből, továbbra is vállalja az éves versenyzői-,
rajthozállási kimutatások és egyéb, a fővárosnak leadandó statisztikák összeállítását.
Határozat: Az elnökség egyhangúlag meghosszabbítja Scultéty Márton főtitkári megbízatását, megválasztja
Scultéty Gábort statisztikai referensnek, valamint határoz Schell Antal újság-főszerkesztő állandó
meghívásáról az elnökségi ülésekre. Mindegyik megbízatás az elnökségi ciklus végéig (2018. január) szól.
3. A 2014-2018-as elnökségi ciklus prioritásai Ea.: Bugár József, Scultéty Márton
Az elmúlt elnökségi ciklusokban a BTFSZ nagy hangsúlyt fektetett az élsportra, de a főtitkár szélesítené a
kört. Elsősorban pályázati forrásokból elindítaná a Budai-hegység tájfutótérképeinek felújítását, ami nagyon
időszerű. 2014-re sikerült is elnyerni erre némi forrást. A Bp. utánpótlás keret programjait lehetőség szerint
szintén pályázati forrásokból finanszírozná. Ami mozgástér a költségvetésben marad, abból pedig be lehetne
indítani egy olyan támogatási programot, amely az egyesületeket támogatja az ifjúsági korosztály Bp.
bajnokságokon való rajthozállásának növelésében. Emellett szeretne fiatalokat (végzős gimnazistákat és
egyetemistákat) is bevonni a szövetségi munkába, népszerűsítők lebonyolítása, irodai feladatok vagy a Tájoló
újság terén, amit külföldi versenyeken való részvétel támogatásával honorálhatna a szövetség.
Az elnökségi tagok nagyrészt egyetértenek. Bugár József felveti, hogy a Bp. bajnokságokhoz kapcsolódó
támogatási programnak csak akkor van értelme, ha hosszú távon is tudjuk vinni. A főtitkár vállalja, hogy az
első félév során részletesebben kidolgozza a javaslatokat.
4. A BTFSZ 2013-as munka- és ülésterve Ea.: Scultéty Márton

A főtitkár által előterjesztett ülésterv a mellékletben megtalálható. Májusban nem lesz külön elnökségi ülés,
csak a közgyűlés. A 2015-ös versenynaptárt egyeztető találkozó pedig a szeptemberi ülés keretében lesz, amire
meghívást kapnak a tagszervezetek képviselői is.
Határozat: Az elnökség az üléstervet egyhangúlag elfogadja.
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