
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2015. február 3. (kedd) 18:00 

Helyszín: Budapesti Tájfutó Szövetség hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.) 

Jelen vannak: Bugár József elnök; Nagy Krisztina alelnök, Gyalog Zoltán, Horváth Sándor, Mets Miklós 
elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár, dr. Fekete Jenő György tiszteletbeli elnök, Hegedűs Béla, 
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Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gyalog Zoltán, Nagy Krisztina 

 

1. Erdei versenyek 2015-ben  Ea.: Scultéty Márton 

A főtitkár meghívta az ülésre a főbb versenyrendezőket annak egyeztetésére, hogy a szerdai és hétvégi 
edzőversenyek közül melyik lesz erdei terepen és hol, figyelembe véve a december eleji jégkár miatt 
lecsökkent területet is. Ez a BTFSZ-tulajdonú térképek biztosítása és az erdészeti/természetvédelmi 
engedélyezés miatt is lényeges. A BEAC és a MOM előzetesen, a KOS (Szabon János) pedig a helyszínen 
jelzik, hogy ők alapvetően intézik maguknak az engedélyeket a csekély számú versenyükre, a többiek viszont 
élnének egy szövetségi szintű engedélyezési eljárás lehetőségével. 
 
2. A Budapesti Tájfutó Napok értékelése  Ea.: Bugár József, Scultéty Márton 

A BTN a megszokott forgatókönyv szerint sikeresen lezajlott. A diákbajnokságra Gyalog Zoltánnak sikerült 
megnyernie díjátadónak Simicskó István sportállamtitkárt, viszont tovább csökkent a létszám a korábbi 
évekhez képest. A Ripszám emlékverseny rendezését idén a Tipo nem vállalta, ezért Hegedűs Béla vette át a 
Bp. Tájfutó Sportjáért Alapítvány égisze alatt. Alapvetően a tavaly megalkotott új útvonal volt a jégkár miatt 
csekély módosítással. A Bp. Tájfutói számára és a Bp. Tájfutó Sportjáért Díjhoz idén a jobb anyagi helyzetnek 
köszönhetően tudtunk pénzdíjat adni. 
Mets Miklós felveti, hogy a bajnokok vacsoráján most hiányzott a fényképes-videós beszámoló, erre jövőre 
jobban kéne figyelni, mert kicsit üres volt nélküle az esemény.  
 
3. Az elnökség 2015-ös 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. Az őszi ülések pontos dátumai később lesznek meghatározva 

Határozat: Az elnökség az üléstervet egyhangúlag elfogadja. 
 
4. Egyebek 

Nagy Krisztina felveti, hogy a szövetség számára is létre kéne hozni egy Facebook-oldalt, amit el is vállal, 
kérve a tagokat, hogy a későbbiekben ők is működjenek közre a szerkesztésében. 

A főtitkár beszámol, hogy a viszonylag sok hónak köszönhetően idén megint lesz sítájfutó Budapest-
bajnokság, mert az országos bajnokságok megrendezése mellett az MTFSZ sítájfutó bizottságának van még 
kapacitása egy bánkúti futamra. A nagy távolság miatt viszont nem várható nagy részvétel, ezért a BTFSZ 
anyagilag csak nagyon szerényen járul hozzá a versenyhez.  
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1. sz. melléklet: A BTFSZ Elnökségének 2015. évi ülésterve 
 
  

Február 3. 
 Erdei versenyek 2015-ben 
 Beszámoló a Budapesti Tájfutó Napokról 
 A BTFSZ 2014. évi munka- és ülésterve 
 

Március 24. 
 Előzetes pénzügyi beszámoló a 2014-es évről 
 A Budapest válogatott éves programja 
 A Pilisi Parkerdővel való együttműködés aktualitásai 
 Az éves rendes közgyűlés összehívása 

 
Május 28. – Közgyűlés 

 A 2014-es számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása 
 A 2015. évi költségvetés tervezete 
 A felügyelő bizottság jelentése 

 
Szeptember – bővített ülés 

 A 2015-ös budapesti versenynaptár összeállítása, beleértve a bajnokságokat is 
 A térkép-helyzet áttekintése 
 

Október 
 Aktuális gazdasági helyzet 
 A honlap helyzete 
 Tájékoztató az alapítvány munkájáról 
 Beszámoló az éves népszerűsítő eseményekről 

  
November 

 Beszámoló a Budapest válogatottról 
 A Budapest Tájfutó Sportjáért Díj odaítélése 
 Beszámoló az év Budapest bajnokságairól, éves statisztikák  

  
December 

 Budapesti Tájfutó Napok programja 
 Budapest Tájfutója Díjak odaítélése 
 Tájoló újság helyzete 


