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Időpont:  2006. április 3. 
Jelen vannak: Bugár József elnök, Józsa Dorottya, Gombkötő Péter dr., Mets Miklós, 

Peics Antal, Schell Antal, Scultéty Gábor, Lengyel Andrea (főtitkár) 
elnökségi tagok. 
Meghívottként: Ézsiás Katalin, Csipi Erzsébet, Marosffy Orsolya 

Tervezett napirendek:  

1. A 2006. évi végleges költségvetés (Hidasné) 
2. Az Ifjúsági Bizottság munkájának frissítése (Mets) 
3. Tájékoztató az Alapítvány munkájáról (Csipi E.) 
4. Beszámoló a Budapest Nagydíjról (Ézsiás K) 
5. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O) 
6. 2005. évi minősítések (Szecsődi Á.) 
7. Beszámoló a Hosszútávú Budapest Bajnokságról (Gombkötő P.) 

 
 
Fontos hozzászólások, határozatok: 

1.  A beszámoló nem tudott eljönni, ez a napirendi pont elmaradt. 

2. A Budapest Válogatottnak tervezett szerződések szerint nyújtott anyagi támogatáshoz 
költségkeretet kell biztosítani. A 32 válogatottból 11 kiemelt, a kiemelt versenyzők 
kapnának csak támogatást ezentúl. Felmerült, hogy felnőtteket ne vegyünk be ebbe a 
támogatási rendszerbe. Fontos kérdés a támogatás összege és formája. 

3. Nem történt változás az előző beszámoló óta. Deseő S. összehívja a kuratóriumot az 
elkövetkezendő hetekben. 

4. Az előzetesen benevezettek száma 650 fő volt, ebből a rossz idő miatt (megmaradó hó) 
550 fő jött el. Külföldi országokat cseh és szlovák versenyzők képviselték. A Főváros R 
jelű pályázatához ezt a versenyt terveztük támogatni, de a késői pályázati kiírás szerint 
csak március 31. után rendezett versenyek pályázhatnak. Az Elnökség egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az őszi Spartacus kupa fog a pályázatban szerepelni. (előzetes beszámoló 
csatolva) 



5. 2006-tól bevezették a minősítési szabályzatot. 5 nemzetközileg is minősített sportoló is a 
sportágban. 
A 2005-2006-os szezon hó szempontjából jó volt. Sajnos a 2006 év eleji versenyek –
köztük a két országos bajnokság is –elmaradtak ill. későbbre halasztódtak az új, a 
környezetvédelmi eljárási díjakat szabályozó 33/2005 (XII.27.) rendelet miatt. Ezzel együtt 
megrendeztek három országos bajnokságot, két Budapest bajnokságot és néhány 
népszerűsítő versenyt is. Oroszországban volt az Európa Bajnokság.  
A tájkerépár versenyek szezonja most kezdődik. Finnországban lesz a VB, ahol Jankó 
Tamás lesz a nemzetközi ellenőrző bíró. Az EB lengyelországban, Varsó közelében lesz 
majd. Idén újra elindul majd a csütörtöki tájbringa széria. (beszámoló csatolva, 
melyekben az elért eredmények részletezve megtalálhatóak) 

6. Ez a napirend elmarad. Legközelebb nem vesszük fel a napirendek közé. Ha megszületik 
a minősítés, postázzuk az egyesületeknek. Ez lesz az utolsó hagyományos minősítési lista 
a minősítési rendszer megváltoztatása miatt. 

7. A Hosszútávú Budapest Bajnokság az időjárásnak, terepnek megfelelő volt. Színvonalas 
térkép és pálya, fűtött öltöző és zuhany várta a versenyzőket. A rendezés viszont nem 
volt hibátlan, feltehetően a fiatal és tapasztalatlan rendezői csapatnak. Az 
eredményhirdetés elmaradt. A későbbiekben nagyobb körültekintéssel kell rendező 
csapatot választani. 

Egyéb: 

A Tájoló újság fejlesztéséhez benyújtott NCA pályázatban végül egy újság terjedelmű, színes, 
diákoknak szóló különszám elkészítés vállaltuk. Tervezzük, hogy ezt a különszámot 
ingyenesen eljuttatjuk az iskolákhoz. Akkor hasznosulna ez az ötlet a legjobban, ha ehhez egy 
verseny-népszerűsítő program is kapcsolódna. Mivel az MTFSZ programja is az iskolákat 
célozza meg, abban állapodott meg az Elnökség, hogy a 2006/2007-es tanév második 
félévében fogjuk elkezdeni a programot. A program lényege: kerületenként (néhány kerületi 
iskola együtt?) rendeznénk iskolai versenyeket, ahonnan a legjobbak továbbjutnak egy 
döntőre. A győztes csapat egy hazai, kétnapos nemzetközi versenyre nyerne egy utazást. 

 

Csatolt dokumentumok:  

• Budapest Nagydíj elszámolása 

• Sítájfutó és Tájkerékpár bizottság beszámolója. 

 

Budapest, 2006. 04. 18. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 Lengyel Andrea, főtitkár 
 
 
 
Jóváhagyta: Bugár József, elnök 
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