
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2015. március 24. (hétfő) 18:00 

Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.) 

Jelen vannak: Bugár József elnök; Nagy Krisztina alelnök, Gyalog Zoltán, Horváth Sándor, Mets Miklós, 
Peics Antal Zsolt elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár és Faggyas Eszter. 

Távol van: Zsebeházy István elnökségi tag 

Ülésvezető: Bugár József 

Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton  

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gyalog Zoltán, Nagy Krisztina 

 

1. Előzetes pénzügyi beszámoló a 2014-es évről  Ea.: Scultéty Márton 

A főtitkár elmondja, hogy a tavalyra elfogadott költségvetést komolyabb eltérések nélkül sikerült végrehajtani, 
és mivel a tartalék sorok nem lettek elköltve, jelentős pozitív eredménnyel fogja a szövetség a 2014-es évet 
zárni. Nem valósult meg továbbá a tavalyra tervezett szerényebb felszerelés-beszerzés sem az utánpótlás 
válogatottnak. Mindezek eredőjeként idén lesz fedezet egy teljes garnitúra bozótruhát csináltatni a teljes 
keretnek. A végleges számviteli beszámoló májusban várható. 
 
2. A Budapest utánpótlás válogatott programja  Ea.: Gyalog Zoltán 

A válogatott névsora és idei programja a mellékletben található, az a korábbi évek hagyományait követi: 
tavasszal az ifi EB-re felkészítő országos edzőtáborhoz adunk támogatást, ősszel pedig a cseh ONEB-en vesz 
részt a csapat. A bozótruha-beszerzéshez kapcsolódóan Horváth Sándor elvállalja a dizájn kialakításának 
koordinálását. 

Határozat: Az elnökség a Bp. utánpótlás válogatott 2015-ös névsorát és programját egyhangúlag elfogadja. 
 
3. A Pilisi Parkerdővel való együttműködés aktualitásai  Ea: Bugár József, Scultéty Márton 

Az elnök és a főtitkár beszámol, hogy a tavaly decemberi ónos eső okozta jégkár után a BTFSZ és az MTFSZ 
részéről is felajánlást tettünk, hogy önkéntesekkel segítünk az erdőtakarításban. Az erdészet nemrégiben 
reagált erre, elfogadva a felajánlást, bár az önkéntességről szóló törvény előírásai miatt ez némi bürokráciával 
is jár. Nagy Krisztina elvállalja a szervezést. A legideálisabb időpontnak április 12.-e tűnik, mert akkor nincs 
komolyabb verseny és egyelőre meghirdetett edzőverseny sem. 
 
4. Az éves rendes közgyűlés összehívása  Ea: Bugár József 

Az éves beszámolóval nem akarjuk sürgetni a könyvelőcéget, mert egyelőre bizonytalan az idei szerződésük a 
főváros részéről. Ezért a közgyűlést csak a május végi határidő elé, 28.-ára időzítjük. Idén a bíróság 
iránymutatása szerint a közgyűlésen lesz tárgyalva a költségvetés is. 
 
5. Egyebek 

A főtitkár beszámol, hogy az idei első félévben Faggyas Eszter, aki az ELTE sportszervező szakára jár, a 
tanulmányai keretében gyakornokként segíti a szövetség munkáját. 

Bugár József elmondja, hogy Kozma László sporttársunk ismét kórházban volt a télen a lábával, és bár 
mostanra már kiengedték, bizonytalan, hogy a térképárusítás végett be tud-e járni a szövetségbe. Ugyanakkor 
a papír-alapú térképárusítás nagyságrendje már minimális. Ezért mostanában az igényeket a főtitkár szolgálja 
ki, ugyan csak előzetes egyeztetés alapján, viszont a korábbi nyitvatartási időnél szélesebb időintervallumban. 
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1. sz. melléklet – A Budapest Utánpótlás Válogatott programja 2015-re 
 
 

A Budapest Válogatott keretet a legeredményesebb versenyzők támogatására hozta létre a szövetség. A  
válogatottba kerülés feltétele, hogy több országos bajnokságon is pontszerző helyen végezzen az illető egy 
évben. Amennyiben egyéni dobogós helyezéssel büszkélkedik OB-n, automatikusan kerettaggá válik. Az OB-
k közé értendő az Országos Diákolimpia is. A keret kijelölése minden év elején történik az előző évi 
eredmények alapján, de az év közben elért eredményekkel is be lehet kerülni. 

A fentiek alapján a 2015-ös kerettagok: 

N20: Weiler Virág (96 SPA) 

N18: Kézdy Borbála (97 MOM), Néda Ágnes Rebeka (98 SPA), Maácz Fruzsina (98 MOM), Völgyesi Melody 
(97 SPA) 

N16: Hajnal Dorottya (00 SPA), Sárközy Zsófia (99 MOM) 

N14: Gárdonyi Csilla (01 MOM), Czakó Boglárka (03 MOM), Zempléni Lilla (03 MOM) 

F20: Miavecz Balázs (96 MOM), Tóth Adrián (96 TTE) 

F18: Zacher Márton (98 SPA), Egei Patrik (98 SPA), Peregi Dániel (97 SPA), Dalos Máté (97 TTE) 

F16: Horváth Csongor (00 MAT), Kálmán Erik (99 SPA), Ormay Mihály (99 SPA) 

F14: Szabó Marcell (01 MAT), Bujdosó Zoltán (02 SPA) 

A BTFSZ a keret számára az év során két programon támogatja a részvételt, ezek 2015-ben az alábbiak: 

IV. 10-12. Ifi EB felkészítő edzőtábor az országos válogatottal (Kolozsvár) 
IX. 26-27. Cseh Normáltávú Országos Bajnokság (az FN14 kivételével) 

Emellett a szövetség felszereléssel is tervezi támogatni a kerettagokat. A támogatás és az események pontos 
részleteit később tesszük közzé. Mivel a cseh ONEB-en nincs 14-es kategória, számukra más, később 
meghatározandó programra biztosítunk nagyobb támogatást. 

A támogatás és a válogatottban maradás feltétele, hogy egy évben min. 3 Bp. bajnokságon vegyen részt a 
kerettag. A 2014-es Budapest bajnokságokat alább listáztuk. A felszerelés-támogatásnál – az eredményesség 
mellett – előnyt élvez az, aki több bajnokságon vesz részt. 

II. 7. Budapest Sítájfutó Bajnoksága Bánkút 
III. 14. Budapest Normáltávú Bajnoksága Vérteskozma 
III. 15. Budapest Középtávú Bajnoksága Vérteskozma 
III. 21. Budapest Hosszútávú Bajnoksága Pilisszentiván 
IV. 25. Budapesti Tájfutó Diákolimpia Budapest, Káposztásmegyer 
V. 4. Budapest Éjszakai Bajnoksága Budapest, Káposztásmegyer 
IX. 5. Budapest Sprint ill. Sprint váltó Bajnoksága Budapest, Zugló 
X. 7. Budapest Tájkerékpáros Bajnoksága Budapest, Hármashatárhegy? 
XI. 22. Budapest Utánpótlás Csapatbajnoksága Budapest, Csillebérc 
 
Az idei szezon végén is megrendezzük a bajnokok vacsoráját, amelyre automatikusan meghívjuk azokat, akik 
valamely tájfutó országos bajnokságon első helyet értek el az FN 14-21-es kategóriákban, akár egyéniben, akár 



csapatban. Az edzők és a szakágak legjobbjainak meghívásáról külön dönt az elnökség. A Bp. összetett 
bajnokságot idén sem írja ki a szövetség, így ez alapján nem kerül senki meghívásra. 
 
Budapest, 2015-01-15 

Gyalog Zoltán 
Ifjúsági Bizottság 


