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1. Tájékoztató a Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány helyzetéről
Csipi Erzsébet, az alapítvány titkárának beszámolója az 1. sz. mellékletben olvasható. Sajnálatát fejezi ki, hogy
az új elnökségi tagok közül ketten sincsenek jelen az ülésen, pedig elsősorban az ő tájékoztatásukra íródott.
2. Beszámoló az első félévi budapesti versenyekről
Bugár József összefoglalja, hogy az országos rangsorolók keretében rendezett bajnokságok (normáltávú –
Szpari Kupa, éjszakai – Szélrózsa Éjszakai, középtáv – Tipo Kupa) rendben lezajlottak annak megfelelő
létszámmal. A hosszútávú bajnokság viszont terepengedélyezési problémák miatt elmaradt. Szintén nem
került megrendezésre a versenynaptár zsúfoltsága és a rendezői kapacitás hiánya miatt a hagyományos (3x1
fős) váltóbajnokság. A diákolimpia helyszíne pedig módosult Budaörsről a Széchenyi-hegyre.
3. A 2015. évi Budapest bajnokságok kiírása
A főtitkár elmondja, hogy a kiírás a tavalyi forgatókönyvhöz hasonlóan mostanában jelenne meg augusztus
végi jelentkezési határidővel, és szeptember elején lenne egy ülés a 2015-ös versenynaptár témájában, ahol
erről is döntés születhet. Előzetesen egyeztetett Zsebeházy István elnökségi taggal arról, hogy az idéntől ő
vállalja a pályázatok fogadását és a javaslat összeállítását az elnökség felé. A főtitkár javasolja továbbá, hogy
fixen csak az elmúlt években népesebb bajnokságok (középtáv, normáltáv, sprint, sprintváltó, diákolimpia)
legyenek kiírva, és további 2-3-at a tagszervezetek rendezési ötletei közül válasszon ki az elnökség. A jelenlévő
tagok ezzel egyetértenek.
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1. sz. melléklet: A Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány
1992-ben alapították, az alábbi célokkal:









A fővárosi tájfutó diáksport versenyrendszerének és bajnoki rendszerének támogatása, színvonalának emelése.
A fővárosi tájfutó versenyek utánpótlás kategóriáiban nevezési díjak részbeni vagy teljes átvállalása.
Azon egyesületek támogatása, akik az ifjúsági tájfutás tekintetében jelentős terheket vállalnak és elfogadják az
alapítvány céljait.
A szabadidősport kategóriájú tájfutó versenyek rendezése, vagy ilyenek támogatása.
A diák és szabadidősport szakemberképzésében és továbbképzésben való aktív részvétel.
Az iskolai sportszervezetek, úgy mint DSE és DSK-szervezetek támogatása tevékenységük bővítésében és
szakmai fejlesztésében.
A tájfutó sport fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez szükséges eszközrendszer beszerzése, biztosítása.
A fenti célok megvalósítására, illetve ezekkel kapcsolatos kutatások és tanulmányok segítésére ösztöndíjakat
írhat ki.

Alapítók és a felajánlott vagyon megoszlása:




Budapesti Tájékozódási Futó Szövetség
a Fővárosi Sportigazgatóság
a D and K Bt. (Dixi) 25 db tájolót

100.000,- Ft készpénzt
100.000,- Ft készpénzt
50.000,- Ft értékben

A kuratórium tagjai: Deseő László elnök, Schulek János, Bíróné Szopori Éva kuratóriumi tagok, Vass László
titkár. 2006-ban én vettem át Vass Lacitól az alapítvány titkári funkcióját
2011-ben bővült a tevékenységi kör:



Egyetemi és főiskolai „Jó tanuló jó sportoló”mozgalom támogatása,
Egyetemista és főiskolai diákok tanulmányainak és sportolásának ösztöndíjjal való segítése

témakörökkel. Mindez Fekete Jenő kezdeményezésére történt. A „Jó tanuló jó sportoló” címhez minden
évben azóta is biztosítja a 100 e Ft-ot. Ugyanekkor lemondott Szopori Éva a kuratóriumi tagságról, helyette
Fekete Jenő és Borókai Gábor lett kuratóriumi tag.
Bevétele nem volt az Alapítványnak, csak az 1%-okból kapott támogatások. 2006 óta (amióta átvettem a
titkári funkciót), vannak adataim:
Időszak
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

kapott összeg Ft
1 088 000
836.279
271 000
330 000
268 578
258 323
71 373
115 000

A kapott összegeket a BTFSZ által a Budapest válogatottak támogatására és elsősorban az utánpótlás
nevelésében élen járó budapesti egyesületek támogatására fordítottuk. Igyekeztünk mindig számszaki alapokra
helyezni a támogatást (minősítések száma, minősége, rajtengedélyes versenyzők száma stb.).
Több alkalommal pályáztunk, főleg a NEA-ra, de nem nyertünk. Működési költsége nincs az alapítványnak,
sportrendezvényeket nem rendez, mert nincs embere.
2007 évtől a jogszabály adta lehetőséget kihasználva évente 6-700 e Ft értékben vettünk számítástechnikai
eszközöket az egyesületeknek, BTFSZ-nek. Akkor egyes cégek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket
(annak legfeljebb 70 százalékos mértékéig) csökkenthették szakiskolák támogatásával, számítástechnikai
eszközök vásárlásával. Felvettük a kapcsolatot ismerős iskolákkal, vettünk nekik ebből számítógépeket,
melyeknek egy részét „kihelyezték” sportlétesítményekbe. Egy ilyen beruházás akkor még nagy segítségnek

számított az egyesületeknek. Sajnos ezt a „kiskaput” 2010-ben bezárták. Ebben az évben már csak patronokat
tudtunk venni a „kihelyezett” gépekbe.
Nem maradt más bevételi forrásunk, mint az 1%, ami évről évre csökkent, és Svarc bácsi célzott támogatása.
2013-ban elhatároztuk, hogy vidéki telephelyet „szerzünk”, és új tevékenységi köröket veszünk fel. A Középmagyarországi régió már elérte az EU-s fejlettség 80%-át, így lényegesen kevesebb támogatási lehetőséget kap.
Ezért gondoltunk a vidéki telephelyekre. Gánt és Szolnok került szóba. Gánton Piri néniék és a polgármester
asszony is partnerek lettek volna. Szolnokon Dixinek voltak kapcsolatai, ő is megegyezett a helyi
önkormányzat sporttal foglalkozó előadójával. Azonban az érvényben lévő jogszabályok szerint egy alapítvány
esetében az eredeti céloktól távol eső új tevékenységi körök nem vehetők fel, és a működési terület sem
módosítható olyan egyszerűen. Ettől függetlenül szükség lenne az alapító okirat újraírására, hogy megfeleljen a
2011. évi Civil törvény és az új Ptk. előírásainak. Ennek hiányában az alapítvány el fogja veszíteni a közhasznú
státuszát is, bár ez nem jár érdemi hátránnyal. A bírósági eljárás keretében jó lenne megújítani a kuratóriumot
is, szinte mindegyik tag szívesen átadná a helyét fiatalabb és aktívabb sporttársaknak, ha sikerülne találni
ilyeneket.
Közben annyi sikertelen pályázás után nyertünk a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán. „Sportoljon
minél több gyerek” címmel adtam be Tódorral (mint Sparival) közösen pályázatot, 790 e Ft-ra, a felét, 395 e
Ft-t nyertünk el. A programok: Gyalog Zoli által rendezett Föld Napja, a Nagy Sportágválasztó, és a Spari
által rendezendő nyári edzőtábor. Utófinanszírozású a pályázat, tehát ha elszámoltunk, megcsináltuk a
beszámolót (… és elfogadják), akkor kapunk pénzt. Ennek nagyobb részét a Spari kapja, mivel a
rendezvényekhez is ő adja az embereket. Ami marad, azt a BTFSZ által a budapesti utánpótlás válogatottak
támogatására fordítjuk.
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Csipi Erzsébet
az Alapítvány titkára

