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Jegyzőkönyv 
Elnökségi ülésről 

 
Időpont:  2005. május 9. 
Jelen vannak: Bugár József elnök, Harkányiné Kovács Olga alelnök, Kovács Zoltán, 

Molnár Attila, Schell Antal, Scultéty Gábor, Peics Antal elnökségi tagok. 
Lengyel Andrea főtitkár. 
Meghívottként: dr. Fekete Jenő tiszteletbeli elnök, Szopori Éva 

Tervezett napirendek:  

1. Beszámolók a budapesti versenyekről (Scultéty G.) 
2. A Közhasznúsági Jelentés véglegesítése (Kovács O.) 
3. Az éves Rendkívüli Közgyűlés összehívása (Bugár J.) 
4. Az Ifjúsági Bizottság munkájának frissítése (Kovács Z.) 

 
Fontos hozzászólások, határozatok: 

1. Két nagy budapesti verseny volt az előző Ülés óta: a Bp. Nagydíj – Postás-Matáv Kupa 
és a Bp. Közép- és Normáltávú Bajnokság – Tipo –Semmelweis Ev., illetve a Bp. 
Diákolimpia. (A nyáron még éjszakai, rövid és váltó bajnokság lesz.) Jól sikerültek a 
versenyek. A Diákolimpián 136-an indultak, ez a létszám a tavalyinak duplája, a 
lebonyolítás sikeres volt. A Bp. Bajnokságok jól sikerültek a Mátrában, a létszám 
kedvező volt. A Bp. Nagydíjat új terepen rendezték meg a Cserhátban. 
Versenyközpontját jól választották meg, a létszám 900 fölötti volt. 

2. A Közhasznúsági jelentés végleges formában elkészült, az előírásoknak megfelel. A 
közgyűlés a jövő héten lesz (május 17-én, kedden). 

3. A Szövetsége Elnöke május 17-keddre hívja össze a Közgyűlést. Főbb napirendi pontok: 
a közhasznú jelentés elfogadása és új tag választás az Etikai és Fegyelmi Bizottságba: 
Kovács Zoltán helyett Fábry Pál lenne az új tag. 

4. Az MTFSz egy új utánpótlás támogatási tervet dolgozott ki, amely nagymértékben 
egyezik azzal, ami a BTFSz korábban működtetett. A decemberi edzői konferencia után 
új  irányban kezdtek el utánpótlás versenyzőket toborozni: az eddig 12 éves korban 
kezdődött tájfutás oktatása, de mostantól 8-10 éves gyerekeket próbálnak a tájfutással 
megismertetni. Sajnos nagy iskolai ellenállásba ütköztek. Összesen 10 kisiskolás 
gyereket sikerült beszervezni, de nagyon nehéz a munka. Felnőtteken keresztül könnyebb 
lenne elérni a gyerekeket, melyhez a kerületi újságban kellene/lehetne felhívásokat 
megjelentetni (- szülők gyerekekkel együtt. Illetve parkok, iskolaudvarok térképének 
elkészítése lenne hasznos. A téli edzések sajnos a nagy hó miatt elmaradtak, az edzések 
támogatására szánt összegeket az UP versenyzők külföldi edzőtáborainak segítésére 
fordítjuk. Hegedüs Zoltán 40eft támogatást kapott eddig - Gösswein Cs. és Zsebeházy I. 
részére. A többi edzővel is folytatunk megbeszéléseket ez ügyben. 

Egyebek: Fekete Jenő javaslata, hogy a Bp. Bajnokságokon a növekvő Szövetségi támogatásokat 
nyomatékosabba kell hangsúlyozni a versenyeken. 

 
Budapest, 2005. 05. 06. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Lengyel Andrea, főtitkár 
Jóváhagyta:  Bugár József, elnök 
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