Budapesti Tájfutók Szövetsége
1053 Budapest, Curia u. 3.

Jegyzőkönyv
2009. évi rendes közgyűlésről

Időpont:

2009. január 16. (péntek)

Jelen vannak:

Bugár József elnök, Baráth Katalin alelnök,
valamint a tagszervezetek részéről a képviselők a mellékelt
Jelenléti ív alapján ( 15 fő)

Meghívottként:

Fekete Jenő tiszteletbeli elnök,
Juhász Miklós MTFSZ elnök

Levezető elnök:

Fekete Jenő

Szavazatszámláló:

Kissné Ferencz Éva

Jegyzőkönyvvezető:

Lengyel Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Schell Antal, Gombkötő Péter dr.

Kissné Ferencz Éva jelzi, hogy a 25 tagszervezetből 15 képviselő jelen van, megkezdhetjük az
közgyűlést.
Tervezett napirendek:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló az Elnökség 2008. évi munkájáról
Pénzügyi beszámoló
Felügyelő bizottság beszámolója
Egyebek

A Közgyűlés a kihirdetett időpontra 17:30-ra elérte a határozatképes létszámot. A Levezető
elnök megszavaztatta a jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket, a szavazatszámlálót és a
napirendet. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A Könyvelés a könyvelést nem tudja elkészíteni az év e szakaszára, ezért a Pénzügyi és
Felügyelő bizottsági beszámoló elmarad, a májusi közgyűlésen tárgyaljuk meg ezt a napirendi
pontot. A módosított napirendi pontot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Napirendek:
1. Beszámoló az Elnökség 2008. évi munkájáról
2. Egyebek
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1.

A 2008. évi elnöki beszámoló (Bugár József)
A „Pénzügyi beszámolót” javasolja, hogy állandó jelleggel tegyük át a májusi
közgyűlésre, addigra a Könyvelés is végez a feladatokkal és elkészül a közhasznúsági
jelentés is.
2010-ben új elnökség választása lesz, így a választások évében meg kell tartani a januári
Közgyűlést is.
Az elmúlt év történéseit összefoglaló kiadott beszámolót a jegyzőkönyvhöz mellékelve
és a Közgyűlésnek kiadva. Ezt ismerteti az Elnök.
Kiemeli, hogy 2008-ban Budapest Tájfutójának az Elnökség a következő versenyzőket
választotta: Őry Eszter, Gösswein Csaba, Tibay Ilona, Vellner Gábor. A díjak átadása a
Budapesti Tájfutó Napokon történik majd.
A Budapest Tájfutó Sportjáért díjat idén Kozma Lászlónak adományozta az Elnökség.
Köszönjük munkáját!
Hiánnyal zártuk az évet 2008-ban. A Tájoló újságnak 340e Ft vesztesége volt. Új
nyomdát kerestünk, ahol nyomdatechnikailag olcsóbban, hasonló minőséggel tudjuk
előállítani majd az újságot. Számonként további 25eft lesz a megtakarítás egy technikai
lépés kihagyásával. Kisebb példányszámot fogunk nyomtatni. Pályázni fogunk idén is az
NCA-nál és az NKA-nál is.
2009-ben lesz a Világ Bajnokság. Az esélyesek felkészítésére idén is támogattunk
kiemelt versenyzőket. (1,5 mFt). A BTFSZ támogatta versenyzők adják a Válogatott
Keret fő részét.
2009-ben a bevételeink nem fognak nőni. Az SZJA 1% befizetés folyamatosan csökken,
az Alapítvány bevétele szinte kizárólag csak 1 %-ból van, ez sajnos szintén nagyon
lecsökkent.
Elmúlt évekből van még tartalék, de ezt nem szeretnénk felélni.

2.

Egyéb

Elnök által javasolt témák:
Témák:
1. Térképek kérdése.
Térképek státusza, funkciója megváltozott. Friss nyomtatásokon versenyzünk. A BTFSZ
térképraktárában lévő térképek nem aktuálisak, Térképmúzeumnak tekinthető. 2008-ban
elkezdtük összeszedni az állományok elérhetőségét, melyet a Tagszervezetek és más
érdeklődőknek kiküldenénk. Ezt a nyilvántartást nem tudtuk teljesen elkészíteni.
2. Diáktájfutás:
Az MTFSZ harmadik éve a Diáktájfutás támogatására programot vezet.. BTFSZ is
támogatta ezt a programot (nyomtató, számítógép, projektor, sátrak, egyéb eszközök
vásárlásával) Budapesten alig használják, nem érint elegendő iskolát és diákot.
3.Budapest Bajnokságok:
A versenyrendszer korábbi átalakításával az OB-ra bejutáshoz nincs szükség Budapest
Bajnokságokra. Színvonaluk egyre romlik. Ne hagyjuk, hogy ne legyenek megfelelően
magas színvonalúak a versenyek. Figyeljünk oda a megfelelő minőségű pályák
kialakítására. Az UP számára is jó versenyzést lehetne biztosítani, mindamellett, hogy
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nemzetközi versenyekre is el kell vinni őket tapasztalatszerzés miatt Az Elnökségi tagok
ellenőrizni fogják a versenyeket, színvonalas pályák legyenek a versenyeken. Ehhez akár
külön pályakitűzőt kellene megbízni a fiatal és szenior pályák tervezésére.
Pályakitűzői tanfolyamot szervezünk 2009-ben.
Hozzászólások
Máthé István: Budapest bajnokságokról konkrétumokat szeretne hallani.
Szabon János: régen létszám alapján támogattunk, vissza kellene térni ehhez.
Török Imre: külön verseny adatbázis működik, amiket az MTFSZ és BTFSZ működtet.
Javaslata legyen egy, de az jó és használható. Integrálni lehetne a két versenynaptárat.
Fekete Jenő:
A Tájoló nem csak a BTZFSZ lapja, a sportágnak csak egy újságja van. Országos
Szövetség támogassa a kiadását.
A versenyszínvonal visszaesik a vb előtt, ez nem jó. VB-t nem érzi magának a tájfutó
társadalom.
A SzMSz átvizsgálása a 2010-es választás előtt időszerű lenne. Az előzőt 1995-ben
módosították. BTFSZ feladata térképkiadás: funkció átalakult, követni kell a
változásokat.
Kissné Ferencz Éva: inkább technikás pályák kialakítását támogatná. Ifjúság nevelők
egyesületek támogatására: pl: nevezési díjakra pályázathatna a klub.
Válaszok
18 éves korig létszámarányos támogatás működött korábban , fejenkénti elszámolással.
Nem működött ez a rendszer a kevés fiatal és amiatt, mert a rendezők úgy vélték, hogy
nincs ráhatásuk az indulói létszám növelésére.
Korábban fővárosi és alapítványi pénzt kaptunk az utánpótlás létszámának növelésére -3
évig kaptunk ilyen célra támogatást ( 1,2 m Ft). A Főváros megszűntette ezt, sőt más
pénzt is csökkentett. Iharos Alapítvány is megszűnt. Máshogyan kell támogatni a Bp
Bajnokságokat.. Fővárosi pénzeket kapjuk ugyan, de ezekkel célzottan kell elszámolni
Adatbázisok egyesítéséről már volt szó. (Mets Miklós fog) BTFSZ/MTFSZ honlap
kettőssége az MTFSZ honlap fejlesztésével lehetne megoldani, melynek része lenne a
BTFSZ honlap is.
Szeredai László: aki pénzt ad, az diktálja a feltételeket. Tanárok, edzők támogatására
lenne szükség.
Mivel a BTFSZ is támogatja a diáktájfutás programot, az eszközök felhasználában a
budapesti szervezet elsőbbséget élvez, de ilyenre sajnos kevés példa volt.
.
Az Elnöki beszámolót a szavazáson a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
MTFSZ nevében hozzászól Juhász Miklós:
Gratulál az eredményeinkhez. Sokat teszünk. Együttműködés kiváló a 2 szervezet között,
további részvételre buzdít. Pénz kérdés mindenhol előjön, növekvő kiadás, csökkenő
bevételek. Összlétszámunk nem csökken, gyerekek sokkal többféleprogramon vehetnek
részt.
Versenynaptár: nagy örömmel támogatja az együttműködést.
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Tájoló újság: támogató program segíthet. Újság nagy érték (tartalom és precizitás).
Megjelenési formák papír v. elektronikus
BpBajnokságra szükség van. Hagyomány, nem kellene felrúgni, még ha sok indok is van
rá.
Együttműködés jó út pénzszűkös időben is. Megújulásunkban segítő együttműködést ajánl
fel.
Tevékeny és gondolkodás jó.
Sok sikert kíván!
Határozatok
1. Térkép adatbázis kialakítására február 1-ig személyi javaslatokat kér az elnökségGyalogh László önként elvállalja.
2. Ad Hoc bizottság felállítása a diáksport támogatás megoldására. Felkérjük Varga
Andrást a Budapesti Diáksport Szövetség elnökét az együttműködésre, delegáljon
résztvevőt ebbe a bizottságba.
3. SzMSz átvizsgálása, naprakésszé tétele.
4. Ad Hoc bizottság felállítása a Budapest Bajnokságok minőség javításra. Feladat:
verseny kiértékelésére pontozási rendszer kialakítása (kérdőívekkel, internetes
eszközökkel, stb.)
Egyenkénti szavazásokkal a határozatokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Több észrevétel, felszólalás nincs. A Közgyűlést levezető elnök megköszöni a részvételt és a
Közgyűlést bezárja.
Mellékletek:
•
•

Jelenléti ív
Elnöki beszámoló 2008. évről

Budapest, 2009. január 19.
Jegyzőkönyvet készítette:
Lengyel Andrea
főtitkár
Hitelesítette:

Schell Antal

Gombkötő Péter dr.
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