
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 

 

Ideje: 2015. november 30. (hétfő) 18:00 

Helyszín: Budapest XII. ker, Hangya u. 20. (Mets Miklós háza) 

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

Távol vannak: Gyalog Zoltán és Zsebeházy István elnökségi tagok. 

Ülésvezető: Bugár József 

Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Horváth Sándor, Nagy Krisztina 

 
1. Beszámoló az év Budapest bajnokságairól 

Az idei bajnokságok sikeresen lezajlottak, rendezési probléma egyiken sem volt, a létszámok kifejezetten jók 
voltak. Év közben volt egy kis változás: pontbegyűjtő csapatbajnokság idén végül nem volt, viszont 
novemberben a MOM kupa keretében megrendezésre került egy utánpótlás csapatbajnokság. Az ifjúsági 
kategóriák egyéni eredményei lettek összegezve klubszinten, és a „klubok” lettek díjazva egy-egy tortával. A 
rendezőség és a főtitkár sikeresnek értékelte ezt a formát, és a következő évben is várható a megrendezése, 
erősebb reklámmal a komolyabb létszám érdekében. 

2. A díjak odaítélése 

Az elnökség áttekintette azokat a személyeket, akik szóba jöhetnek a Budapest Tájfutója és a Budapest 
Tájfutó Sportjáért díjakra. Az utóbbit illetően az idősebb fiúknál a jobb nemzetközi eredmények döntöttek 
Dalos Máté javára Zacher Mártonnal szemben, aki több OB-t nyert. A lányoknál problémát jelentett, hogy a 
fiatalok közül többen is jóval eredményesebbek voltak, mint az idősebbek. Az elnökség ezt azzal hidalta át, 
hogy Gárdonyi Csillát 14 éves kora ellenére az idősebb kategóriában díjazta, hiszen N18-ban több OB-t is 
nyert, de kupaversenyt még N21-ben is. 

Határozat: Az elnökség a 2015. évi Budapest Tájfutó Sportjáért díjat Lux Ivánnak adományozza, a Budapest 
Tájfutója címeket pedig az alábbi versenyzőknek: 

U -16 lány kategóriában: Sárközy Zsófia, MOM, edzője Kisvölcsey Ákos 
U 17+ lány kategóriában: Gárdonyi Csilla, MOM, edzője Kisvölcsey Ákos 
U -16 fiú kategóriában: Ormay Mihály, SPA, edzője Gyalog Zoltán 
U 17+ fiú kategóriában: Dalos Máté, TTE, edzője Horváth Magda 

3. A Budapesti Tájfutó Napok előkészítése 

Az elnökség kitűzi az időpontot, amely – alkalmazkodva más januári programokhoz (válogatott edzőtábor, 
MTFSZ-gála) – 2016. január 23-24. lesz. A program megegyezik az elmúlt évek programjaival. A teremtájfutó 
diákbajnokság után az MTFSZ trail-o bizottságának szervezésében terem-trailo verseny is lesz. Az idei 
bajnokok vacsorája a Trattoria Étteremben lesz a Ráday utcában, Mets Miklós és Bugár József 
szponzorálásában. 

4. Beszámoló a Budapest válogatottról 

Az idei két program az eredeti tervek szerint lezajlott. A főtitkár ellenőrizte a Budapest-bajnokságokon 
történő rajthozállásokat, ami a támogatás feltétele. Dalos Máté egyáltalán nem indult Bp. bajnokságon, 
Horváth Csongornál kettő, Szabó Marcellnél egy rajthozállás hiányzik, de ők csak a tavaszi programon vettek 
részt és kaptak rá támogatást. Ugyanakkor Horváth Csongor vállalta az első téli közös Bp. válogatott edzés 
pályakitűzését. Az elnökség úgy dönt, hogy idénre nem von vissza támogatást senkitől, de jövőre pontosítja a 
támogatási feltételeket, hogy ne utólagos legyen, így a korábbi rajthozállások alapján lehet támogatást szerezni. 
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