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Tervezett napirendek:  

1. A BTFSZ első félévi gazdasági helyzete (Hidasné B.K.) 
2. A 2007-2008 évi budapesti versenyek pályázati kiírása (Scultéty G.) 
3. Budapest Tájfutója pályázat kiírása (Bugár J.) 
4. Az Ifjúsági Bizottság beszámolója (Mets M.) 
5. Kiemelt versenyzők Szerződésének véglegesítése (Mets M.) 
6. Bp. Nagydíj versenybíró pályázat 

 
Fontos hozzászólások, határozatok: 

1. Az Utánpótlás válogatott őszi programja szerint még egy nagy kiadás lesz idén, a cseh 
bajnokságra utaznak ki a csapattal. (Sajnos csak drágább szállást találtak.) További tétel 
lesz még az egységes felszerelés beszerzése (bozótruha). A Támogatási szerződés 3 
fiúnak (törekvés számlája BTFSZ-nek címzik) Az NCA támogatásra 2 pályázatot 
nyújtottunk be idén is, a Tájoló újság pályázatára sajnos nem ítéltek meg támogatást, a 
működés költségekre viszont idén 700 eFt nyertünk-szemben a tavalyi 900 eFt-tal. Az 
Alapítványtól - a jogi helyzete miatt - idén még nem kaptunk pénzt. Kiadás lesz még idén 
két nagy verseny: a Tipo rendezte Budapest Bajnokság és a Budapest Nagydíj (őszi 
Spartacus kupa). A bevétel 1000 eFt körül lesz majd. Az MTFSZ-től sem érkezett meg az 
újság költségeinek szerződés szerinti támogatása sem. A Szigeti Sportvarázs költségei 
sem jelentek még meg teljesen. 

2. A pályázatok beérkezési határideje változatlan, a mindkét pályázatot felrakjuk a 
honlapra, a Budapest Nagydíj pályázatot elküldjük a budapesti szakosztályoknak 
körlevélben, a Budapest Bajnokságok pályázati kiírásait pedig a Tájoló újságba 
következő számába tesszük be. Az Elnökség korábban megítélt a Sítájfutó és Tájkerékpár 
bizottságnak 35 eFt-ot, amelyet most fognak felhasználni a Csütörtöki Tájbringa Széria 
lebonyolítására- az Elnökség beleegyezéésvel. Az utolsó, idényzáró verseny Budapest 
Bajnokságként fog majd szerepelni. 

3. A Budapest Tájfutója díj odaítélése idén is elnökségi döntés lesz. A Tájoló októberi 
számában fog megjelenni a pályázati kiírás. 

4. Az előző időszak óta megrendezett versenyek: Diákolimpia váltó versenye. Jó 
eredmények születtek és sikeres volt a csapat koordinátor munkája is. 

5. A kiemelt versenyzők támogatásához a szerződés megnevezése MEGÁLLAPODÁS lesz. 
A szöveget közösen végignéztük, a kérdéses részeket együtt átfogalmaztuk, kijavítottuk. 
Az utolsó verziót elküldjük Lacsny Mártonnak felülvizsgálatra.   

6. lásd 2. pont. 

 



 

Egyebek:  
• Alapítvány: Deseő László a Bt jogán volt a kuratóriumban. A Bt megszűnt, mi 

delegáljuk. Deseő László, Sulek J., Szopori Éva, titkár Csipi Erzsébet. Küldöttünk Deseő 
László. Elnökség egyhangúlag elfogadta. 

• Margitsziget térkép kiadását terveztük a Szigeti Sportvarázs rendezvényre. A térkép 
Hegedüs Ábel saját javítása, javítás után maradna az ő tujadona. Molnár Péter is 
elvállalná a térkép elkészítését alaptérképről, ez esetben a tulajdon a BTFSZ-é lenne. 
Feladata: térkép elkészítése. Mindenképpen szükségünk van rá. 

• Tibay Ilona támogatását kérte az edzője az ide évi teljesítménye alapján. Elnökségi 
döntés: pályázzon az Alapítványhoz támogatásért. Az Elnökség a jövő évre vonatkozóan 
dönt legfeljebb. 

 
 

Csatolt dokumentumok: 

1. BTFSZ terv 2006. 1 félév 

2. Pályázati kiírás a budapesti versenyekre 

3. Megállapodás- kiemelt versenyzők támogatása 

 
Budapest, 2006. 09. 17. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Lengyel Andrea, főtitkár 
 
 
 
Jóváhagyta: Bugár József, elnök 
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