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Jelen vannak: Bugár József elnök, Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök, Mets Miklós, 

Schell Antal, Skultéty Gábor, Gyalog Zoltán, Szopori Éva, Peics Antal 
elnökségi tagok és Gyurkó Fanni főtitkár. 

 
Tervezett napirendek:  

1.A 2010. évi végleges költségvetés (Csipi E.) 

2.Az Éves Rendkívüli Közgyűlés összehívása (Bugár) 

3.Tájékoztató az Alapítvány munkájáról( Csipi E.) 

4. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O.) 

 

 
Fontos hozzászólások, határozatok: 
 
1.A Budapest Válogatott első közös versenye Szlovákiában lesz, edzőtáborral és válogató 
versenyekkel egybekötve. Az utazás koordinációját Gyalog Zoltán ismertette. Várhatóan 400-
450.000 Ft-ra jön ki a verseny és az utazás költsége. 

2. A 2010. évi teljes költségvetés tervezetét Bugár József elnök ismertette. A Fővárossal 
kötött előzetes szerződésben a tavalyi támogatás negyede várható. 

3. Tájkerékpár versenyek népszerűek, 50-50 ember volt a csütörtöki tájbringa versenyeken. 
Tóth Gergőt megbízta Mets Miklós a Kakukk-hegy térkép kijavításával. 

4. A hétvégi diákolimpia és Tájfutó fesztivál a Fülemile-tábor területén zajlott, meglepően sok 
induló volt. Tájkerékpár és teljesítménytúra versenyt is rendeztek, több tájékozódási ágat is 
felvonultatott a fesztivál, ezt az irányt kéne folytatni, jó kapcsolatokat alakított ki a különböző 
szövetségek között. Az eddig fesztiválok közül ez volt a legjobb technikailag, nagyságrendi 
áttörés azonban nem volt a létszámban. A túrázókkal érdemes ezt a kapcsolatot fenntartani. A 
beszámolót még várjuk Szabon Jánostól. A térkép minőségével nem volt baj, de lehetet volna 
új. Sok technikai hiba volt a szervezésben. Nem volt oklevél, nem volt frissítő. Kisvölcsey 
Ákos szerint szakmailag ült a verseny. Scultéty Gábor, mint ellenőrzőbíró beszámolt a 
versenyről. 

5. A Térképbizottság beszámolója szerint (Mets Miklós) Lenkei Ákos elkérte a Margit-sziget 
térképet. Hegedűs Zoltán kijavíthatná a térképet, és így lenne egy jó Margit-sziget térkép a 
BTFSZ térképtárban. Ezeket a térképeket bárki letöltheti, de fizetnie kell érte. A BTFSZ 
tulajdona lehetne a Kakukk-hegy térkép, Kisvölcsey Ákos átadja. János-hegyet ugyan ilyen 
módszerrel meg lehetne szerezni. A városi terepeknek nyíltan elérhetőnek kellene lennie, 
bárki által letölthetők. 



6.Tájfutásért Alapítványhoz az 1%-okból egyre kevesebb összeg folyik be. 300.000Ft 
környékén van a befolyt összeg. Az eddigi támogatást igyekeznek fenntartani. 

7. A budapesti sítájfutó bajnokságok rendben lezajlottak, jól sikerültek (Bugár), technikai 
problémák nem voltak. Fontos tájkerékpár események lesznek az év folyamán, amelyeket a 
BTFSZ támogat. 

8. Az éves rendes Közgyűlést az elnök 2010. május 20-ra hívja össze. A Meghívót levélben és 
az egyesületi címlistán is ki kell küldeni. 

Döntés:  

1.A Diákolimpián több probléma volt: az SI rendszer csak nehézkesen működött, frissítő nem 
volt, a rajt-szalagozás helyenként hiányzott, okleveleket csak e-mailben küldték el az 
iskoláknak, az érmek nem voltak feliratozva. A rendezőktől 20.000Ft-ot le kell vonni. 
További 30.000 Ft visszatartunk, amelyet akkor kapnak meg, ha az okleveleket elkészítik, 
megcímezve az iskoláknak a borítékolják, és beküldik a  BTFSZ-hez, hogy ellenőrzés után a 
Főtitkár postázhassa. 

 
Egyebek: 
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