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Schell Antal megállapítja, hogy a tagszervezetek több mint 50 %-a jelen van, így a Közgyűlés 
határozatképes. 
A Közgyűlés a fent említett személyeket a Jelölő Bizottságba, valamint jegyzőkönyv 
vezetőnek és hitelesítőnek egyhangúlag elfogadja. 
 
Tervezett napirendek: 

1. Beszámoló a BTFSZ 2003. évi tevékenységéről (Dr. Fekete Jenő) 
2. Etikai és Fegyelmi Szabályzat (Lacsni Márton) 
3. Alapszabály módosítás (Dr. Fekete Jenő) 
4. Elnökválasztás (Jelölő bizottság – Rédl Gábor) 

 
A Közgyűlés a tervezett napirendet egyhangúlag elfogadja. 
 
1. Beszámoló a BTFSZ 2003. évi tevékenységéről (Dr. Fekete Jenő) 
Az írásban benyújtott beszámolóhoz az elnök szóbeli kiegészítéseket fűz: 
A gazdasági beszámoló még nem készült el, az a 2003. évi Mérlegzáró rendkívüli 
közgyűlésen lesz napirenden 2004. májusban. 
Az Elnökségben 2003.-ban egy személyi változás történt, Vásárhelyi Tas egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tudta a további munkát vállalni. Az Elnökség Kovács Zoltánt jelölte a megüresedett 
elnökségi posztra, melyet a 2003. májusi rendkívüli közgyűlés jóváhagyott. 
Szakosztályi konzultációt tavasszal tartottunk egy elnökségi ülés keretében, melynek 
elsősorban a szakosztályokkal való kommunikáció, a vélemény-nyilvánítás volt a célja, 



melyek alapvetően befolyásolhatják a BTFSZ munkáját. Az őszi konzultációt elhalasztottuk, 
hogy az új UP program is témája lehessen a találkozónak. 
A Tájfutó Napok rendezvénysorozat beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Hasonló 
rendezvénysorozat jelenleg nincs Magyarországon. További kezdeményezések vannak a TN 
színesebbé tételére (előadások, Tájfutó Bál), de a jelenlegi programokat is tovább kell vinni. 
A Tájfutó Napok keretén belül a Budapest Tájfutója Díj kiosztása, a Budapest Tájfutó 
Sportjáért Díj odaítélése, valamint a Bajnokok Vacsorája a sorozat ”csúcspontjai”. 
A Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány működése az elmúlt időszakban az Elnökség előtt 
nem volt teljesen átlátható, hiányos információkat kaptunk, amely miatt az Elnökség Mets 
Miklóst kérte fel, hogy az Alapítvány munkájában külsősként vegyen részt és erről informálja 
az Elnökséget. 
Az elmúlt évben a Versenybizottság pályázat útján rendeztette meg a Budapest 
Bajnokságokat, mely kezdeményezés alapvetően sikeresnek mondható. Az idei évre is már 
kijelölésre kerültek a rendező szakosztályok, a szerződések aláírása folyamatban van. 
Némelyik verseny rangsorolóként került megrendezésre, így a versenyzői létszám is 
növekedett. Így ez a fajta együttműködés mindkét félnek előnyökkel járt. 
A BTFSZ hivatalos honlapja 1 éve üzemel, a regisztrált 6500 látogató a hasonló honlapokhoz 
képest jó látogatottságnak felel meg. Fontos, hogy mindig friss információk jelenjenek meg a 
honlapon. 
Tavaly megkezdődött a versenybírói képzés szervezése, melyet idén februárban tartunk, 
vizsga márciusban. Az előadók az egyes témakörökben már megvannak. 
A Térképbizottság pályázat útján adta ki az egyes terepek javítási munkáit, így a BTFSZ 
irányításával fokozatosan felújíthatóak a budapesti és környéki térképek. 
Az elmúlt év második felében felmerült egy olyan lehetőség, hogy a tájfutás két szaklapja, a 
Tájoló és a Tájfutás összeolvadna. Az Elnökség megtárgyalta az esetleges előnyöket, 
hátrányokat, illetve meghatározta a minimális elvárásokat, azonban a Tájfutás 
szerkesztőgárdája még 1 évig vállalta a munkát, így ez a lehetőség jelenleg nem aktuális. 
Az utóbbi idők gyakorlatához képest megszűnt az a fajta kényszerhelyzet, mely szerint a 
természetben űzhető sportágak nem kaptak terephasználati engedélyt. Az illetékes 
szakszövetségek együttesen egy petíciót nyújtottak be, hogy ezen sportokat ne akadályozzák a 
különböző hatóságok. 
Az UP nevelésben nem csak az élsportra, hanem a tömegesítésre is hangsúlyt kell fektetni. A 
minősített versenyzők száma csökken, a nemzetközi eredményesség azonban nőtt (Ifjúsági 
Európa Bajnokság). Itt kell megemlíteni a budapesti Magyar Bajnokokat, akik a 
Válogatottban is nagy számmal szerepelnek. 
A tavalyi évben két új bizottság jött létre, a Sítájfutó és Tájkerékpár, valamint a Jogi 
Bizottság. Az előbbi az egyéb tájékozódási sportokban tevékenykedik, míg a Jogi Bizottságot 
az Etikai- és Fegyelmi Szabályzat miatt kellett létrehozni.  

2. Etikai és Fegyelmi Szabályzat (Dr. Lacsni Márton) 

Az Etikai- és Fegyelmi Szabályzat, valamint az Alapszabály előzetesen kiosztásra került a 
jelenlevőknek. Az Etikai- és Fegyelmi Szabályzat tájékoztatóként, mivel annak elfogadását a 
májusi közgyűlésen javasoljuk. Addig az Elnökség felé lehet megtenni az esetleges 
észrevételeket. Jogilag ellenőrizve lett, tehát nincs benne szabálytalan paragrafus. 
 



3. Az Alapszabály módosítása (Dr. Fekete Jenő) 
Az Alapszabály módosítására az elnök és a főtitkár jogkörének a változása miatt volt szükség. 
A módosításban csak az aláírási jog változik: az Elnökség által kijelölt személy(ek) 
rendelkezhetnek a BTFSZ számlája felett. (az eddigi alapszabályban csak az elnök és a 
főtitkár együttesen tehette ezt meg) 
Hozzászólások: 
Szeredai L.: Üdvözli az Etikai- és Fegyelmi Szabályzatot. Ismét kéri az UP szabályozását. 
Horváth I.: Megjegyzésként a beszámolóban a kollaudálás szó használata szabálytalan. 

Egyébként megköszöni az Elnökség és a Bizottságok eddigi munkáját. 
Fekete J.: Az UP keret kijelölésénél szubjektív szempontokat is figyelembe lehet venni, 

fontosak lehetnek.A vonatkozó és elvárt irásbeli UP szabályozás ez év feladata. 
Kovács O.: A Budapest Válogatottal kapcsolatban nyíltak voltunk mindenre, nem 

zárkóztunk el semmi elől. 
A Közgyűlés az elnökségi Beszámolót és az Alapszabály szükséges módosításait 
egyhangúlag elfogadta. 
Módosítás: - a 21.§ 2. bek. e. pontját a közgyúlés egyhangúlag elfogadja, ennek értelmében a 
záradék kiegészítés módosul: „…1999. május 31.-i és a 2004. január 16.-i…” részre. 

4.      Elnökválasztás (Jelölő bizottság – Rédl Gábor) 

Fekete Jenő az elnöki pozícióból való felmentését kéri a Közgyűléstől, melyet röviden 
megindokol. A levezető elnök megköszöni az elnök eddigi munkáját, majd átadja a szót a 
Jelölő Bizottságnak. 
Rédl Gábor röviden ismerteti Fekete Jenő munkásságát, majd Bugár Józsefet javasolja a 
BTFSZ elnökének. Újabb személyre jelölés nem érkezik, így a közgyűlés Bugár Józsefet 
egyhangúlag elfogadja jelöltként. 
A megüresedett posztok miatt a Felügyelő Bizottság vezetőjét, illetve FB tagot is választania 
kell a Közgyűlésnek. FB elnöknek Ézsiás Katalint, FB tagnak Török Imrét jelöli, mely 
jelöléseket a Közgyűlés egyhangúlag elfogad. 
A titkos szavazás eredményét Schell Antal ismerteti: 

 Bugár József  elnök  16 igen szavazat 

 Ézsiás Katalin  FB elnök 16 igen szavazat 

 Török Imre  FB tag  16 igen szavazat 

A Közgyűlés így a fenti személyeket az említett pozíciókba egyhangúlag megszavazta. 
Tiszteletbeli elnöknek a Jelölő Bizottság Fekete Jenőt javasolja, melyet a Közgyűlés 
egyhangúlag megszavazott. 
Bugár József megköszöni a Közgyűlés bizalmát, és röviden megemlíti azokat a területeket 
(UP élsport és tömegesítés, terephasználat), melyekre nagy hangsúlyt kíván fektetni. 
Fekete Jenő megköszöni az eddigi munkáját az elnökségnek és megjegyzi, hogy nem kíván 
pihenni, továbbra is szeretne tovább dolgozni. 
 



A Közgyűlés végén egyéb hozzászólások hangzottak el:  
Szabon J: Ismerteti a TN keretén belül megrendezésre kerülő Ripszám emlékverseny 

programját. 
Borosznoki L: Köszönti az új tisztségviselőket és Fekete Jenőt, akit ezúton jelképesen 

tiszteletbeli MOM tagnak fogad. 
Fekete J.: A Budapesti Tájfutó Napok Programját ismerteti. 
Bugár J.: Bejelenti az első Elnökségi ülés időpontját 
 
 
Több észrevétel, felszólalás nincs, ezzel a Közgyűlést levezető elnök megköszöni a részvételt 
és a Közgyűlést bezárja. 
 
Budapest, 2004. január 23. 
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Laki Balázs  
főtitkár 
 
Hitelesítette: 
 
 
 
  Ézsiás Katalin     Szeredai László 


