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Fontos hozzászólások, határozatok: 

1. A BTFSZ 2005. évi munka- és ülésterve: versenybírói tanfolyam 4 évenként szokott 
lenni, 2005-ben nem lesz. A későbbiekben továbbképzést kellene majd szervezni, mert a 
harmad és másod osztályú képzés a BTFSz feladata. A továbbképzés megszerezéséhez 
egy digitális Versenybírói adatbázis kell készíteni. A továbbképzéseket elvégzetteket 
pedig fel kell terjeszteni elsőosztályú versenybírónak az MTFSz-nél. Központi 
ellenőrzőbiroi csoport van készülőben MTFSz-ben. A BTFSz Rendes Közgyűlése május 
20-án pénteken lesz majd. Nyári ülést idén sem tervezünk. Kovács Zoltán elnökségi tag 
illetve Szakosztályi elnök lett, emiatt nem lehet Felügyelő Bizottsági tag.  Bugár József 
felkérte Fábry Pált, aki elvállalta az Felügyelő Bizottsági tagságot. 

 

2. A TÁJOLÓ-Tájfutás újság Szerkesztőjének technikai felszereltsége elavult, nem  
megfelelő, az Internet nehezen és lassan működik, kicsi az adatátvitel sebessége. Az 
MTFSz azt a javaslatot tette, hogy a BTFSz által a szerkesztőség fejlesztésére szánt 
összeghez még egyszer annyit hozzátesz – a felső határ 150 ezer Ft, azaz összesen 300 
ezer Ft. A támogatás internet, számítógép vagy alkatrész illetve kellék. Az MTFSz a 
szolgáltatásért azt kéri, hogy 2006-ban ne emelkedjen az újságért adott MTFSz juttatás. 
A BTFSz vállalta a számítógép ill. tartozékainak frissítését, felújítását, az MTFSz ezen 
összeghatárig állja az Internet előfizetési díját. Az elnökség ezt a javaslatot megszavazta 

3. Az MTFSz székhelye megváltozott, itt már nem tud parkolóhelyet biztosítani a Csepel 
tehetautójuknak, felajánlották a BTFSz-nek, hogy vegye meg 1 Ft jelképes összegért. Az 
autó „tartozéka” 3 rendezői sátor, amit az autóval szeretnének eladni, ez 100 ezer Ft 
lenne, amit az év végéig kellene csak kifizetnünk. V. Tas versenyrendezői felszerelést 
szeretne működtetni az autóval, a sátrakat bérbe lehet adni illetve a rendezői 



szolgáltatásért is lehetne pénzt kérni. Kezelői szerződés. A BTFSz nem tud parolóhelyet 
biztosítani az autó számára, ezért nem tart igényt az autó megvásárlására. 

4. Szövetségi ellenőrök küldése: 

• Bp.hosszútávú Bajnokság: Scultéty G. 
• Bp.Nagydij: Bugár J. 
• Sprint-Normál Bajnokság: Peics A. 
• Diákolimpia: Kovács Z. 
• Éjszakai Bajnokság: Mets M. 
• Rövid Bajnokság: Kovács O. 
• CsB: Schell A. 

5. A dobogógői Bp. Éjszakai és Nappali Sítájfutó Bajnokságról számolt be Vásárhelyi Tas: 
jó versenyt sikerült rendezniük, népszerű, sok érdelkődővel. Tapasztalat: az Eötvös 
síházban volt a versenyközpont, ami nagyon kellemes volt a nagy hidegben. A nagy hó és 
érdeklődésre való tekintettel március 14-én délelőtt egy rövidtávú sítájfutó versenyt 
rendeznek SI-vel, délután tömegrajtos sítájfutó maratont. A Versenyközpont a Hotel 
Nimród, uszoda-szauna belépő az 1000 Ft-os 2 futamos nevezési díjban szerepelne, és itt 
lenne az eredményhirdetés is. Ötlet: nyáron parktájfutó versenyt is lehetne itt rendezni. 
Az Elnökség megszavazta, hogy ez legyen a Bp. Sítájfutó Sprint Bajnokság és 10eFt-tal 
támogatja a rendezést. A későbbiekben egy sításfutó-parktájfutó központot lehetne 
Dobogókőn kiépíteni, amihez ki kellene javítani és kiadni a terület térképé. Erdélyi 
Tiborral elkezdődtek a megbeszélések, a  Térképbizottság feladata ennek megvalósítása.  

6. Szecsődi Ákos sajnos nem tudott ma eljönni, de a 2004. évi minősítések táblázatot 
elküldte nekünk. - csatolva. Az MTFSz Min. Bizottság vezetője lett Szecsődi Ákos. 

7. Ellenőrzőbíró küldés az I.félévre :mivel rangsoroló versenyek, nem budapesti hatáskörű. 
még nincs meg mindegyik. 

8. A Budapest Bajnokságok helyzete, Versnynaptár és szerződések: CsB és a Szeredai L. 
által rendezett verseny szerződése még nincs aláírva és a Hosszútávú Bajnoksággal 
vannak apróbb gondok.  

9. A térképbizottság beszámolója: kijavították a békásmegyeri lakótelepet környékét Békás-
térkép (Forrai testvérek). A Szövetség támogatja a térkép kiadását – Sőtér János 
kinyomtatja a Postás Kupa térképeivel, a BTFSz fizeti a kiadást. Mi értékesítjük, viszont 
a készítőé marad a tulajdon. Felmerült még a Kamaraerdő térkép felújítása illetve a 
Budakeszi Vadaspark bejárata körüli terepről készíthető 1: 4-5000 méretarányú térkép, 
ami szerdai versenyre jó lenne.  

10. Budapest Nagydíj helyzete: térkép még nincsen teljesen kész, de egy része már meg is 
van rajzolva. Szállások vannak: hotel, kollégium, sátor. VK: rendezve, engedélyek mind 
megvannak. Polgármester vizet, villanyt biztosítja, illetve tisztelet díjakat ajánlott fel. 

Egyebek:   

 
Budapest, 2005. 03. 08. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 Lengyel Andrea, főtitkár 
 
 
Jóváhagyta: Bugár József, elnök 
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