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Tervezett napirendek:  

1. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O.) 
2. A Jogi Bizottság beszámolója (Lacsny M.) 
3. A Térképbizottság beszámolója (Gombkötő P.) 

 
 
Fontos hozzászólások, határozatok: 

1. 2006-ban a Világ Bajnokságon szép eredményeket értek el a válogatoptt versenyzők. A 
sportág népszerűsítésére a csütörtöki tájbringa széria idén is folytatódott. Az 5. futam Bp 
Bajnokság volt. Tervek a 2007. évre: nagy versenyek a közeli szomszédos országokban 
lesznek, lehetőséget adva a nagyobb létszámú magyar részvételre. A Bizottság írásos 
beszámolót az Elnökség egyhangúlag elfogadta (csatolt dokumentum). 

2. Az Alapítvány tagjainak változása miatt a Bíróság felé be kell jelenteni a változásokat. 
Az Alapszabály szerint új Tisztségviselőt küldünk a Kuratóriumba. A Sportolói szerődés 
Sporttörvénnyel összehangba hozható, bár a Szerződés szövegén kisebb változásokat 
még kell tenni. Ha a versenyző Budapestről eligazol, a szerződés nem szűnik meg, csak a 
támogatás, a szerződés csak 2 év múltán szűnik meg. A versenyző az eligazolásban nem 
akadályozahó meg. A szerződést határozott időre kötjük. BTFSZ hozzájárulással 
igazolhat el. 

3. Térkép kiadása\javítása Hárshegy - felülvizsgálata nem teljeskörűen valósult meg, 
további javítást igényel. Jövő tavasszal szeretnénk elkezdeni a munkát, ennek 
előkészítése most folyik. A Térképtárban a térképek értékesítése történt ill. 
versenyzőkartonok kerültek nyomtatásra. A Bizottság  Beszámolóját az Elnökség 
egyhangúlag elfogadta. (csatolt dokumentum) 

 
Csatolt dokumentumok: 

• Térképbizottsági beszámoló 
• Tájkerékpár Biztottság beszámoló  

 
 



Egyebek:  
 
 Valkony F. másolt térképen rendezett versenyt. Ezt az ügyet Fegyelmi bizottság elé kell vinni. 

A későbbiekben megoldást jelenthetne, ha fénymásolt térképen rendezett verseny után a 
rendező indulók után egy meghatározott összegű térképhasználati hozzájárulást fizetne. 
Ehhez a térképkiadási Szabályzatot módosítani kell. 

 
 Zöld Ponttal kölcsönös támogatási megállapodás született e hónapban. Reméljük e 

kapcsolatból hasznos, tájfutást népszerűsítő programok születnek majd. 
 
 A Bp. Középtávú és Normáltávű Bajnokságán a rendezők (TIPO) az idősebb korosztályok 

számára is kiírtak kategóriákat. 
 
 A Budapesti Tájfutó Napok dátumát meg kell határozni. A szombati sorverseny helyett 2007-

ben diák mikrosprint bajnokságot- Diákolimpiát rendezünk. Vásárhelyi Tasst fogjuk felkérni 
a lebonyolításra, támogató kell szerzni a rendezéshez. Felmerült a Minimax neve 
támogatóként, Mets Miklós felveszi a kapcsolatot a vezetőséggel (Sün). MINIMAX 
Teremtájfutó Diákolimpia. Szombat délután Fekete Jenő tart előadást Tibetről. Horváth 
Magdát és Wengrin Ágnest felkérjük, mint szenior Világbajnokokat egy beszámoló 
megtartására. A Bajnokok vacsorája szervezésében Horváth Magdi segítségét kérjük majd 
idén is. A Ripszám emlékverseny rendezését – megemlékezés koszorúzással az emléktábla 
előtt - a TIPO 2007 –ben is elvállalta. 

 
 ELNÖK/Főtitkári utazás beszámolója. 

 

 
Budapest, 2006. 10. 14. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 Lengyel Andrea, főtitkár 
 
 
Jóváhagyta: Bugár József, elnök 
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