Budapesti Tájfutók Szövetsége

www.btfsz.hu

1053 Budapest, Curia u. 3. II/2.

Jegyzőkönyv
BTFSZ Elnökségi ülésre
Elnökségi ülés Időpontja: 2018. november 05. hétfő, 17:30
Helye: Funkwerk Iroda 1121 Budapest, Hangya utca 20.
Jelen vannak:
Bakó Áron, Gárdonyi Márk, Németh Ágnes, Hidvégi Attila, Peics Antal Zsolt, Györgyi Péter, Mets
Miklós elnök, Egei Petra főtitkár és Munkácsi Kitti a BSU főtitkára.
Ülés vezető: Mets Miklós
Jegyzőkönyvvezető: Egei Petra
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gárdonyi Márk, Györgyi Péter
Napirend előtt kötetlen beszélgetés formájában tájékozódtak a jelen lévők a BSU feladatairól és
vázoltuk a BTFSZ tevékenységét, feladatait általában.

Napirend:
1.

Legyen minden iskolának parktérképe
Megtekintettük az adatbázist: az iskolák adatbázisának szükséges a szűkítése, valamint
direkt kapcsolati pontokkal ki kell egészíteni.
Iskolák parktérképekhez rendelése rendben van, a parktérképek elérhetőségével ki
kell egészíteni az adatbázist.
Stratégia, további feladatok mellékelve. Ezen az elnök és a főtitkár dolgozik tovább.
Munkácsi Kitti jelezte, hogy van rá példa, hasonló Bp.-i programokat más sportágban az
országos szövetség finanszíroz

2.

Budapest bajnokságok kiírása írásos anyag. Ea.: Peics Antal Zsolt
A 2018-as Bp. Bajnokságokat áttekintette az elnökség. Pozitív, hogy a nyolc
bajnokságból hat Bp. területén került megrendezésre. Mindegyik jól sikerült, a
rendezésben hiba nem volt, a támogatások kifizetésének akadálya nem volt. Az idei
tapasztalatok alapján konkrét versenyszámokra kérünk be pályázatokat, kevesebb
választható versenyformát írunk ki, valamint a 2019-es kiírásba Pest Megyét is bele
vesszük.

3.

Budapesti Tájfutó napok - Diák Teremtájfutó Budapest Bajnokság kiírás a
honlapra, a versenynaptárba, díjazás. E.a.: Bakó Áron/Egei Petra
A kiírás készül, a honlapra fel kell tenni, a díjazást át kell gondolni.
Bajnokok vacsorája: helyszín, program, meghívottak köre - e.a.: Mets Miklós,
díjazottak – e.a.: Gárdonyi Márk /Egei Petra/
Helyszín kiválasztás alatt, Tájkerékpár meghívot Füzy Anna.
Ripszám ev., Szenior találkozó – e.a.: Hidvégi Attila (Hegedűs Bélával egyeztetni kell)
Hegedűs Bélával szerződni kell a Ripszámra, Szenior találkozó programja alakul,
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helyszínt kell keresni és a honlapra a hírt feltenni.
Ripszám tábla felújítása - Mets Miklós

4. Javaslat a Budapest Tájfutója díjra (N/F16, N/F18) – írásos beszámoló Gárdonyi
Márktól, valamint javaslat Budapest Tájfutó Sportjáért díjra ea.: Egei Petra
Márk javaslatát a Budapest Tájfutója díjra az elnökség megtárgyalta. Az idei sikeres év
volt, ezért Gárdonyi Márk javasolta, hogy terjesszük ki a díjat junior kategóriára is.
Miután az elnökség ezt elfogadta, már a bővített névsor alapján adományoztuk a díjat.
Díjazottak: Czakó Boglárka, Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán, Egei Balázs, Ormay Mihály,
Sárközy Zsófi.
A Budapest Tájfutó Sportjáért díjat Sőtér Jánosnak ítélte 2018-ban az elnökség.
5.

Tájékoztató az évi rendes közgyűlés előkészítéséről, közhasznúság
megszerzésére. Pest megye képviselete. Ea.: Mets Miklós
Mivel a közhasznúság kéréséhez alapszabály módosítás kell, így a közgyűlésnek ez az
egyik legfontosabb feladata. Január 18-ra tervezzük összehívni az évi rendes
közgyűlést.

6.

Budapest válogatott 2018 (írásos) ea.: Gárdonyi Márk
Az előterjesztést az elnökség egyhangúan elfogadta, a válogatottak elismerésének
módjáról később dönt Gárdonyi Márk erre vonatkozó előterjesztése alapján.

7. Következő elnökségi ülésre meghívni Pest megye képviselőit (Petra)
A főtitkár meghívja a közvetkező elnökségi ülésre Pest megye egyesületeinek
képviselőit, hogy megkezdődhessen ezen egyesületek beolvasztása a Budapesti
Tájfutók Szövetségébe.
8. BSU, támogatott események, molinó, elnöki-főtitkári találkozó
Mets Miklós beszámolt a BSU elnöki-főtitkári találkozóján elhangzott dolgokról, többek
között arról, hogy jövő évben Budapest lesz Európa sportfővárosa, ami a BTFSZ-nek is
nagyszerű lehetőség arra, hogy minél többen vegyenek részt az általa rendezett tájfutó
versenyeken.
9. Egyebek: főváros támogatása, lekötött pénzek
Az elnökség beszélt a jelenleg is folyó és elszámolt pályázatokról. Valamint szó esett a
BTFSZ által lekötött pénzekről.
Budapest, 2018. november 5.
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