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Időpont:  2007. február 5. 
Jelen vannak: Bugár József elnök, Hidasné Baráth Katalin alelnök, Peics Antal, Gombkötő 

Péter, Schell Antal, Scultéty Gábor elnökségi tagok. 
Meghívottként: Szopori Éva. 

 
Tervezett napirendek:  

1. 1. A BTFSZ 2007. évi munka- és ülésterve (Bugár J.)  
2. A Budapest Válogatott programja (Szopori É.) 
3. A 2006. évi Versenynaptár és szerződések (Scultéty G.)  
4. Szövetségi ellenőrök és ellenőrző bírók küldése az I. félévre (Scultéty G.) 

 
 
 
Fontos hozzászólások, határozatok: 
 

1. Ülésterv változtatások: a hóhiány miatt a sítájfutó bizottság beszámolóját 1 hónappal 
elhalasztjuk-áprilisra. Az ifjúsági bizottság beszámolóját viszont márciusra tesszük. A 
bizományosi térkép bevételezését gördülékenyebben kell kezelni. Fontos szempont az 
Ifjúsági bizottság fejlesztése. E-mailben kiküldjük az ülésterv végleges változatát. 

2. Szopori Éva részt vett az Alapítvány ülésén. Bp Válogatott részére 600 e Ft-ra 
lecsökkentették a támogatást, a  350 e Ft-ot a 24 gyerek edzőtáboroztatására költheti Éva. 
A kiemelt válogatottjaink juniorok lettek, juniorokat nem támogat az Alapítvány (Lenkei 
Zs.,  Kerényi M., Őry E.,  Tass K., Máthé F.), de fejenként 50 eFt jutalomban 
részesülhetnek, ha jó eredményeik lesznek. Tibay Ilona 80 e Ft-ot kapott szponzor 
szerződés miatt. A ’Reménység tábor’ felújításaként edzőknek fejenként 50 eFt térítést ad 
az Alapítvány.   
A Válogatott összetétele és programja a csatolt dokumentumban részletesen olvasható.  
Márciusban egy csillebérci közös edzéssel kezdenek. Egységes budapesti bozótruha 
megrendelés alatt (tartalék is rendelve lesz). Tavasszal cseh verseny lesz, melyen a 
kiemeltek és néhány meghívott vesz majd részt. A kiemelt verseny a Termenland Kupa 
lesz 2007-ben. A teljes keret a Szentendre kupára megy együtt, ide egy edzőtábort szervez 
majd Éva; Soproni szállással. Az őszi cseh OB-n a kiemeltek és meghívottak vehetnek 
majd részt. 2007-ben a tavalyi 1,5 mFt helyett 1,2 m Ft-ot tudunk előre biztosítani. A 
Beszámolót az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta. 

3. Versenynaptár: végleges, szerepelnek benne a BTFSZ versenyek és a 3Sz versenyek is. 
Budapesti bajnokságok: középtávot MOM vállalta,, rövidtávút a Hidegkúti Szpari rendezi 
majd. A szerződéseket előkészítettük. A Diákolipmiát 150 eFt-tal támogatjuk, de a rendező  
részvételi díjat nem szed. Ezen a versenyen felnőttek 1 óra eltolással indulhatnak csak. A 
budapesti versenyekre 50 eFt a támogatás egységesen. 

4. Szövetségi ellenőrök: Nappali Bugár J.,éjszakai Gombkötő P., diákolimpia Dorka, 
Rövidtávú: Scultéty G., középtávú: Peics A., Nagydíj: Lengyel A., Sportvarázs: Bugár J. 
(júni 16-17). Diákolimpiára ellenőrzőbírót nekünk kell küldeni- diákversenyekben legyen 
benne. 



 
 

Egyebek:  
• Fábry Pál elhunyt január 29-én, Etikai és fegyelmi bizottság tagja volt. Helyére 

választanunk kell  új tagot a rendes közgyűlésen májusban. 
• 2005 második félévi 400 eFt hiányzik Vass Lacitól. Ellenőrizni kell a befolyt összegeket! 
• Reménység tábor 
• Sport Ügyosztály szervezte Elnök - Főtitkári megbeszélés: önerőt kell felmutatni 2007-

ben. Első negyedévre megkapjuk a tavalyi 1. negyedéves összeget. A többi bizonytalan. 
EU-s pályázatok: egészség, kultúra, turisztika témában lehet pályázni.  
Józsa Dorka feladata lesz a pályázatfigyelés. Csipi Erzsi EU-s pályázatíró. Kisebbség 
bevonása.  

• Budapest Nagydíj rendezésének helyzete: Csatolt dokumentum. Horváth Imre lesz a 
kapcsolattartó a Zöld Pont és a BEAC között.  

• Turistákkal pünkösdkor csillebérci rendezvény lesz. Ennek keretében rendezünk egy kis 
versenyt-pontbegyűjtő.  

 
Csatolt dokumentumok: 

• UP beszámoló és válogatott összeállítás, program. 
 
 
Budapest, 2007. 02. 10. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Lengyel Andrea, főtitkár 
 
Jóváhagyta:  Bugár József, elnök 
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