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Időpont:   2006. május 26. (péntek) 

Jelen vannak: Bugár József elnök, Baráth Katalin alelnök, 
valamint a tagszervezetek részéről a képviselők a mellékelt 
Jelenléti ív alapján ( 16 fő) 

Meghívottként: Less Áron MTFSZ Főtitkár 

Levezető elnök:  Bugár József 

Szavazatszámlálók:  Lengyel Andrea  

Jegyzőkönyv vezető:  Lengyel Andrea 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szlávik Zoltán, Scultéty Gábor 

 

Tervezett napirendek: 
 

1. A BTFSZ Kiemelten Közhasznú Jelentésének elfogadása 
2. Egyebek 

 

A Közgyűlés a kihirdetett időpontra (17:30) még nem érte el a határozatképes létszámot, így 
30 perccel később újra összehívta a Levezető elnök a Közgyűlést, amely így már 
határozatképes lett. Megszavaztatta a jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket, és a napirendet a 
Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

1. A 2004. évi Közhasznúsági Jelentés elfogadása 
A Közhasznúsági Jelentést az ülés előtt mindenkinek kiosztottuk. 
A számok alapján veszteségesnek tűnik a 2005. év, viszont a Budapest Tájfutó Sportjáért 
Alapítványtól megígért támogatás második részlete (400 000 Ft) nem érkezett meg  2005-ben, 
csak 2006 januárban. Ez okozta, hogy a Mérleg negatív. A tényeket ismeretében ez nem nagy 
gond. 2005-ben folytattuk munkánkat, támogattuk az Utánpótlás munkáját. Pénzügyi okokból 
nem csökkent a teljesítményünk. Számok a mellékelt Közhasznú jelentésben. 
A 2006. év bizonytalan, bár több pályázatot nyertünk, mint tavaly: fővárosi támogatás, R jelű 
pályázat (sportiroda), NCA pályázat. A Nemzeti Civil Alapprogramhoz beadtunk Működési 
költségek és a Tájoló újság működésének támogatására pályázatot, még nincs eredmény. 
Sajnos idén megszorító intézkedéseket vezetnek be a pénzek szétosztásánál, ha lesz 
szerződzés, akkor is valószínűleg csak jövőre kapjuk meg a támogatás összegét.   
 

A Közgyűlés a Közhasznúsági Jelentést egyhangúlag elfogadja.  

(Tartózkodás:0, ellenszavazat: 0) 
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Kérdések, hozzászólások: 
Fekete J.: A beszámoló tartalma rendben és formája előírásszerű, de a felhasználás szerinti 
tervekkel nehezen összevethető. 
Less Áron: Juhász Miklós sajnos nem tudott megjelenni a Közgyűlésen, helyette a Főtitkár 
képviseli az Országos Szövetséget. Az új elnök és új főtitkár a korábbiakhoz hasonló jó 
kapcsolatot szeretne kialakítania BTFSZ-szel, mint eddig. Kiemlkedő partnerek voltunk és 
várják a további támogatásunkat. 
Bugár J: A BTFSZ az országos válogatottat is támogatni kívánja.a hazai 2009-es VB-ig. 
Vendége volt a MTFS Elnökségi ülésének, ahol a korábbi főtitkár, Vass László búcsúztatója 
volt.  
 

2. Egyéb 
A Fővárosi Önkormányzat Sportügyosztálya által szervezett Szigeti Sportvarázs programja 
megjelent a Pesti Est különszámaként. Bekerültünk a programba, Szlávik Zoltánék elvállalták 
a 2 napos verseny rendezését. Lesz parktájfutás, trail-O, mobilos tájfutás, mikrosprint. Új 
térkép készül ez alkalomra, Gajdos Tamás segítségével a TV-ben többször is lesz hírek a 
versenyről (Sport 1).  
 
A Wesselényi Alapítvány pályázata megjelent, egyesületek-szakosztályok pályázhatnak. 
 
Bugár J: A Magyar Túrista újságban kedvezényesen tudunk hírdetni, térképnyomtatásban is 
„segítenek”. 
 
Fekete J.: Pécs lett a kultúrális főváros. Egy környezetvédelmi programot terveznek, melynek 
része lesz egy kultúrális tájfutóversény, erre szívesen várja az ötleteket. 
 

Több észrevétel, felszólalás nincs, ezzel a Közgyűlést levezető elnök megköszöni a részvételt 
és a Közgyűlést bezárja. 

 

Mellékletek: 

• Jelenléti ív 
• 2005. Közhasznúsági jelentés 
• 2005. Gazdasági beszámoló 

Budapest, 2006.június 2. 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 Lengyel Andrea  

 főtitkár 

 

Hitelesítette: 

 

 

      Szlávik Zoltán     Scultéty Gábor 
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