
Budapesti Tájfutók Szövetsége 
1053 Budapest 
Curia u. 3.  
 

Jegyzőkönyv 
Elnökségi ülésről 

 
Időpont:  2010. május 4.  
Jelen vannak: Bugár József elnök, Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök, Skultéty Gábor, 

Gyalog Zoltán elnökségi tagok és Gyurkó Fanni főtitkár. 
 
 
 

Tervezett napirendek:  

            1.Beszámolók a budapesti versenyekről (Scultéty G.)  

2.A Közhasznúsági Jelentés véglegesítése (Gyalogné Csipi Erzsébet)  

3.Térképjavítók minősítése (Peics A.) 

4.Térképkiadási, javítási rend (Mets M.) 

5.Diákolimpia (Bugár J.) 

6.Munkamegosztás az elnökségben (Bugár J.) 

Fontos hozzászólások, határozatok: 
 
1.Az elmúlt időszakban több Budapest Bajnokságot rendeztek, illetve lezajlott a Diákolimpia 
és a Tájfutó Fesztivál is. 

1.1.A Pontbegyűjtő Budapest Bajnokságról Bugár József és Gyalog Zoltán, valamint 
Skultéty Gábor a BTFSZ által kirendelt ellenőr tartott beszámolót: a 22 induló csapat 
megfelelő létszám, több csapatra nem nagyon lehet számítani, legfeljebb, ha a klubokban nő a 
leigazolt versenyzők száma. A kísérőversenyre kell nagyobb hangsúlyt fektetni, így egyre 
több egyéni futó gyűjthetne csapatot maga mellé.(Gyalog Zoltán) 

Kérdésként merült fel hogyan lehetne növelni a csapatlétszámot. Még az országos tájfutó 
rendszerben sem teljesen elfogadott a versenyforma. Több szabadon választott pontot kellene 
fogni, minél több a szétosztandó pont, annál izgalmasabb a verseny.(Bugár József) 

Sok gyerek volt, sokan indultak. Tombolával lehetne ösztönözni az embereket, hogy 
megvárják az eredményhirdetés végét.(Gyalog Zoltán) 

 



 

3.A közhasznúsági jelentés, a május 20-i közgyűlésre kész lesz. Bugár József készíti a 
szöveges beszámolóval együtt. 

4. Térképjavítók minősítése, és térképjavító tanfolyam Sőtér János, Sőtér Márton, Scultéty 
Márton közreműködésével indulhatna el, előre láthatólag idén ősszel.  

5.Megtörtánt a feladatok elosztása az elnökségi tagok között.  

6.Az utánpótlás Budapest Válogatott részt vett a szlovák országos bajnokságon, illetve az azt 
követő edzőtáborban. Gyalog Zoltán tartott beszámolót. 28 fő vett részt, szombaton délelőtt, 
válogató verseny volt az eb-re, szombaton délután és vasárnap délelőtt kétfordulós verseny. 
Hétfőn még két edzés volt. Mindenképpen megérte elmenni, sajnos a mezőny nem volt erős. 
A hétfői váltó edzés sikerült a legjobban. A költségvetést Gyalog Zoltán állítja össze. 

 

Döntés: 
1.A Szabon János vezette rendező egyesülettől levonásra kerül 20.000 Ft, mert a Diákolimpia 
hiányosan került megrendezése. Az Elnökség. egyhangúlag szavazta meg 

 

Egyebek: 
1. Szabon János e-mailben tiltakozott a 20.000Ft-os levonás miatt, melyet a Diákolimpia 
hiányos rendezése miatt szavazott meg az Elnökség. 

 

 

 

Budapest, 2010. 05. 04. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Gyurkó Fanni, főtitkár 
 
 
 
 Jóváhagyta:                                                              Bugár József, elnök 
 


