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Jegyzőkönyv
Elnökségi ülésről
Időpont:
Jelen vannak:

2007. október 1.
Bugár József elnök, Baráth Katalin alelnök, dr Gombkötő Péter, Józsa
Dorottya, Mets Miklós, Peics Antal, Schell Antel, Scultéty Gábor, Lengyel
Andrea elnökségi tagok.

Tervezett napirendek:
1. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O)
2. A Jogi Bizottság beszámolója (Lacsny M.)
3. A Térképbizottság beszámolója (Gombkötő)
Fontos hozzászólások, határozatok:
1. ezt a napirendi pontot a novemberi ülésre áttetük
2. nem történt jogi eset az elmúlt időben.
3. A 2007-es térképjavítási tervek szerint a Margitsziget felülvizsgálata Monár Péter
közreműködésével elkészült 3 verzióban: Margitsziget Észak, Margitsziget Dél,
Margitsziget. Az Úszó EB maradvány építési területét még átnézi a munkálatok befejezése
után. A M-észak térképből közel 1000 db bekerült a térképraktárba a Sportvarázs
rendezvény befejeződésével, a M-délből rendelésre nyomtatunk. Jogdíj cserében egy
verseny térképének kinyomtatásához az OCAD állományt kiadjuk. A János-hegy Normafa térképek kiadása is felmerült, ahová Szabon J. Diákolimpiát tervezi. A Hárshegy
végleges elkészítéséhez szükség lenne egy jó alaptérképre, jó légifotó nincs-drága lenne.
Bizományosi értékesítés: hátrányt nem jelent, de nem működik a rendszer. A térképtár
mostani működését felül kell vizsgálni. (beszámoló mellékelve) Javaslatok: kartonok árát
emeljük meg. Javaslat: Térképbizottság vezetője kapjon nagyobb lehetőségeket az árak
meghatározásában. Szavazás: egyhangúlag elfogadta az Elnökség. Javaslat 2: a honlapon
található térképleltár listába írjuk be, hogy ki a forgalmazó, kitől lehet megvenni a térképet
közvetlenül. Javaslat3: térképtár kiürítése, újakat ne vegyünk, nyomtató nagyobb
használata - fogadóidőben, esetleg valakinél kihelyezve. Döntés: térképraktár kifuttatása a
januári térképleltár elkészítése után.

Egyebek:
1.
A kiemelt versenyzők szerződését meg kell kötni mihamarabb.Felelős: Mets Miklós.
Javaslat: a kiemeltek közé vegyük be Lenkei Zsoltot, 300 000 Ft támogatással. Szavazás: a
jelenlévő egyhangúlag elfogadták.

Javaslat: a kiemeltek támogatását a tavasszal lecsökkentettük a rossz gazdasági helyzetünk miatt.
A jelenleg jól alakuló helyzetre való tekintettel emeljük vissza az eredeti támogatási
összegekre a támogatásokat. Szavazás: jelenlévők egyhangúlag elfogaták.
2.
Javaslat: nyomtatót használni helyben! Hozott papír esetén a nyomtatás díja: 70 Ft/ pld. Honlapra
feltenni.
3.
Mets M.: többen megkeresték gyerekek tájfutásra oktatásával kapcsolatban. Elkészít egy
táblázatot az aktuálisan edzői tevékenységeket végzőkről. A holnapra felrakjuk majd ezt a
táblázatot. btfsz@btfsz.hu cím előállítása, ezt hírdetni. Honlapra külön fül készítése tanításról
(Molnár A- Marosffy D.)
4.
Tájékoztatás: MTFSZ elnökségi ülés lesz, várhatóan döntenek a Tájfutás újság működtetéséről.
Sportágfejlesztési terv megvalósulásáról beszámoló lesz.
5.
Beszámoló az Elnök-Főtitkári horvátországi konferenciáról.

Budapest, 2007. 09. 08.
Jegyzőkönyvet készítette:
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