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Jegyzőkönyv
Elnökségi ülésről
Időpont:
Jelen vannak:

2005. április 4.
Bugár József elnök, Kovács Olga alelnök, Marosffy Orsolya, Mets Miklós,
Molnár Attila, Schell Antal, Scultéty Gábor, Peics Antal elnökségi tagok.
Lengyel Andrea főtitkár.
Meghívottként:-

Tervezett napirendek:
1. Elnöki beszámoló a Fővárosi megbeszélésről (Bugár J.)
2. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O.)
3. A 2005. évi végleges költségvetés (Kovács O.)
4. A Környezetvédelmi Bizottság beszámolója (Peics A.)
5. Az Ifjúsági Bizottság munkájának frissítése (Kovács Z.)
6. Térképraktár (Molnár A.)
Egyéb
Fontos hozzászólások, határozatok:
1.

A Fővárostól a tavalyinál 100 000 Ft-tal többet kapunk. Többet kaphatnánk a
későbbiekben, ha a Bp.Bajnokságok rendezésének bevétele nálunk jelentkezne, és ebből
támogatnánk az egyesületeket, ami a bevétellel megegyező mértékű kiadást jelentene.
Különösen az NCA pályázatnál jelenthetne ez a bruttó forgalomnövekedés támogatási
összeg emelkedést. Fontos, hogy az ÁFA-körbe nem kerüljünk be.

2.

Tájkerékpár 2005-ös versenynaptár elkészült. 2004/2005-ös szezonban szerveztek
edzőtábort, 4 Sítájfutó OB, 3 Budapest Bajnokság és további 6 verseny volt. A Válogatott
nemzetközi szereplésé jó volt. A Sport-1 tv csatorna rendszeres összefoglalókat közölt a
versenyekről, rendezvényekről. A Sítájfutó kisversenyekre fontos lenne egy budapesti ill.
Budapesthez közeli térkép készítése. Sőtér János valószínűleg elkészíti idén a Normafa
térképet, melyről készíthető lenne sítájfutó térkép is, amit a Szövetség támogatna.

3.

Csatolva a végleges költségvetés.

4.

Egy felkérés volt környezetvédelmi tanácsadásra. A engedélyek megszerzésében illetékes
hatóságok listáját a Tájoló 2005/1 számában közölték, de ez megtalálható a
http://lazarus.elte.hu/tajfutas/magyar/engedely2004.htm oldalon is.

5.

Következő alkalomra elhalasztva.

6.

A térképraktárban 2005 január1-től új számlázási és raktárkészlet nyilvántartási rendet
vezettünk be és átrendeztük a raktárt. Kialakítottunk egy Működési Szabályzatot,
melyben a Raktáros feladatait rögzítettük. Sajnos a kívánt feladatok nem teljesültek teljes

egészében, ezért a következő Elnökségi ülésen végleges döntés születik a Raktáros
feladatait és személyét illetően.
Egyéb:
A „Tájfutás fejlesztése” címen az MTFSz készített egy javaslatot, amelyet az országos
közgyűlés jóváhagyott. Úgy értékeljük, hogy ez a javaslat nem tekinthető végleges, lezárt
koncepciónak, azt feltétlenül tovább kell gondolni, fejleszteni. Ebben a BTFSz szeretne
elöljárni. Alakul egy munkacsoport, amelyben nem csak elnökségi tagok vesznek részt. Pl.
Horváth Imre, aki az Asztali Labdarúgó VB megszervezésével és annak publikálásával kiváló
példát mutatott, hasznos tapasztalatokat gyűjtött. A munka során fontos elem a szenior korú
versenyzők be- és visszavonása a sportba, amely egy újabb lehetőség lenne a sportág
népszerűsítésére: rekreáció, egészségmegőrzés… (Az Utánpótlás nagy részét a Szeniorok
gyerekei adják ill. más sportágakból kiöregedett versenyzők) Mets Miklós indítja majd el a
Szövetség programját.
Csatolt dokumentumok: Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság írásos beszámolója és 2005-ös
költségvetés.
Egyebek:

Budapest, 2005. 04. 20.
Jegyzőkönyvet készítette:
Lengyel Andrea, főtitkár

Jóváhagyta:

Bugár József, elnök

