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1. A fővárosi sportvezetéssel közös aktuális ügyek 

A főtitkár bemutatja a Budapesti Sportszövetségek Uniója (BSU) főtitkárát, Réti Attilát, aki 2015 nyara óta 
tölti be ezt a posztot, és kérte, hogy a BTFSZ megismerése céljából részt vehessen az ülésen. Az elnökség ezt 
örömmel veszi, és több együttműködési lehetőségről is beszélgetés zajlik. Ezek közül 2016 első felében 3 
lehet aktuális, amelyek megvalósulását Scultéty Márton irányítja majd: 

- egy állandó pontos pálya a Margitszigeten 
- az irodahelyiség megújítása 
- a tájfutó edzőversenyek reklámozása a fővárosi lakosság számára a BSU megújuló honlapján keresztül. 

 
2. A Budapest utánpótlás válogatott programja 

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 válogatottba be- és kikerülés feltételei pontosodnak. 

Határozat: Az elnökség a Bp. utánpótlás válogatott 2016-os névsorát és programját egyhangúlag elfogadja. 
 
3. A Budapesti Tájfutó Napok értékelése 

A BTN a megszokott forgatókönyv szerint sikeresen lezajlott. A diákbajnokság létszámában újra volt 
növekedés. A Ripszám emlékversenyre Scultéty Márton tervezett egy rövidebb pályát is a fiatal és idős 
sporttársak részére, de ez sajnos nem növelte a létszámot az előző évekhez képest. Ugyanakkor a havas 
időjárás lehet, hogy többeket visszatartott a részvételtől. A Bp. Tájfutója díjakat illetően idén nagy nemzetközi 
versenyeken való részvétel költségeihez járulunk hozzá az érintett versenyzők esetében, ezzel is segítve a 
rutinszerzésüket. 
 
4. A BTFSZ 2016. évi munka- és ülésterve 

Bugár József elnök bejelenti, hogy az MTFSZ közelgő tisztújításán ő az egyik elnökjelölt, és siker esetén az 
MTFSZ alapszabálya szerint le kell mondania a BTFSZ elnöki tisztségéről. Emiatt az éves ülésterv 
megalkotásával megvárjuk az MTFSZ közgyűlést.  
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http://www.btfsz.hu/images/dokumentumok/Bp_valogatott_2016.pdf

