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A szakosztály létszáma: 21 fő  

1997 elején a létszámunk 16 fő volt. Az első negyedévben 4 fő nem vállalta a tagsággal 

járó követelményeket, azonban a nyár folyamán 9 fő lépett be a szakosztály tagjai sorába.  Így 

alakult ki a 21 fős létszám. A következő évben tovább szeretnénk bővíteni a taglétszámunkat. 

A jelenlegi létszámból 12 fő rendelkezik rajtengedéllyel, amely feljogosít a magyar és 

külföldi tájékozódási futóversenyeken való részvételre. A többi versenyző a szabadidősport 

legkülönbözőbb vállfajaiban kamatoztatja képességeit. Leginkább az országúti futóversenyek 

állnak az első helyen, de számos túraversenyen, triatlon és duatlon versenyen is képviseltettük 

magunkat.  

A tájfutó versenyzők közül 2 fő rendelkezik I. osztályú minősítéssel. A férfi versenyzőnk 

az országos ranglistán az elmúlt évi 34. helyhez képest jelenleg a 20.-25. helyet foglalja el. A 

beszámolóig még nem készült el a hivatalos országos eredménylista, ezért csak a saját 

számításaink szerint becsüljük ezt az eredményt. A női versenyzőnk csak 1998.-ban kezdi 

nálunk a versenyzést. 

A tájfutóversenyeken résztvevő többi versenyzők alapvetően a meghirdetett 

kategóriánkénti országos és egyéb szenior versenyeken vesznek részt, ami alapja a szenior 

összetett bajnokság értékelésének. Ennek alapján a szakosztályból 3 fő ért el országos szintű 

eredményt, azonban a hivatalos eredmények még nem állnak rendelkezésünkre. Saját 

számításaink szerint az előző évi eredményekhez hasonló eredményt értünk el. 

F 40 kategóriában 1 fő 30.-35. hely 

F 45 kategóriában 1 fő 40.-45. hely 

F 50 kategóriában 1 fő 20.-25. hely. 

 A szakosztály az év folyamán 1997 július 12.-én rendezte meg a már hagyományos 

Simon Lajos Tájfutó Emlékversenyt, immár ötödik alkalommal, ami egyben a Magyar 

Honvédség 3. Tájfutó Napja is volt.   

A verseny rendezéséről, lebonyolításáról elismerően nyilatkoztak a meghívott 

szakemberek, a megyei és városi önkormányzat sportvezetői és nem utolsósorban a versenyzők 

is. A verseny megrendezése elsősorban a 25. Klapka György gépesített lövészdandár 

parancsnokság önzetlen segítségének köszönhető. Jelentős publicitást kaptunk a tatai, tatabányai 

és a komáromi televízió, valamint a helyi lapok és az országos szaksajtó jóvoltából. 

 Az idei versenyen volt minden eddigi legtöbb részvevő. Megközelítőleg 500 fő vett részt 

22 kategóriában. Az idei versenyen először a honvédségi csapatversenyen a szakosztályunk 

versenyzői nyerték el a „Simon Lajos” vándorkupát és a Magyar Honvédség Amatőr Tájfutó 

Csapatbajnoka címet. Már országos híre van a tömegeket mozgósító családi- és 

gyermekversenynek, ahol a támogatóink jóvoltából értékes díjakat sorsoltunk ki a résztvevők 

között. A családi- és gyermekversenyen 210-en indultak.  

 



 2 

 Sajnos idén sem sikerült a versenyre külföldi vendégeket meghívni, de a tervünk az, 

hogy a jövőben újra nemzetközi szintre emeljük a versenyünket. 

 A verseny rendezésének kiadása 199 219 forint volt. Az elmúlt évi versenyhez képest ez 

39 %-os emelkedést jelent. A bevételünk 47 100 Ft. volt, ez 86 %-os emelkedés. Összességében 

a verseny költségvetése az elmúlt évi költségekhez képest mintegy 30 %-os többletkiadással járt. 

 Versenyzőink az év folyamán összesen 59 versenyen vettek részt. 37 verseny volt 

tájékozódási futóverseny felnőtt, ifjúsági és szenior korosztályokban, ebből 30 rangsoroló 

besorolású. Ezen kívül 21 egyéb versenyen vettünk részt országszerte. 

 Sok versenyzőnk látogatja a triatlon és duatlon versenyeket, egy fő vett részt a Balaton, 

valamint öböl átúszó versenyeken, ezen kívül képviseltettük magunkat, teniszversenyeken, 

különböző teljesítménytúrákon, de az esetek többségében különböző futóversenyeken. 

 Mint látható a szakosztály fő irányvonala a tájékozódási futás, de az  egyéb sportágakban 

való aktív részvétel is mutatja a szabadidősport jelentős szerepét is. 

 

Gazdálkodás 

 Bevételeinket az elkészített költségvetési terv szerint használtuk fel. 

 Tudtuk fedezni a nagyobb versenyek költségeit, az egyéb versenyek nevezési és utazási 

költségeit, valamint a szükséges felszerelések költségeit is. 

 

  A szakosztály összesített bevétele 1997.-ben 431 937, 00 Ft 

- Simon Lajos ev. Bevételei 47 100,00 Ft 

- Tagdíj bevételek 30 500,00 Ft 

- Támogatások bevételei 250 000,00 Ft 

 MH  250 000,00 Ft 

 THAC  0,00 Ft 

 Egyéb  0,00 Ft 

- Egyéb bevételek 104 337,00 Ft 

  

  A szakosztály összesített kiadásai 1997.-ben 424 192, 00 Ft 

- Utazási költségek 45 703,00 Ft 

  Személygépkocsi  30 738,00 Ft 

  Egyéb (busz, vonat, stb.)  14 965,00 Ft 

- Versenyek nevezési díjai 49 515,00 Ft  

- Simon Lajos ev. Kiadásai 199 219,00 Ft 

- Szövetségi tagdíjak 16 620,00 Ft 

  Országos Szövetség  16 620,00 Ft 

  Megyei 

Szövetség 

   0,00 Ft 

- Egyéb kiadások 109 030,00 Ft 

  

  A szakosztály egyenlege 7 745, 00 Ft 
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Az 1998 év tervezett feladatai 

 

1./ Tagtoborzás 

A szakosztály továbbra is nyílt minden sportot szerető és azt bármilyen szinten végző 

sporttársunk számára. Az 1997. évben történt taglétszám növekedése kedvező feltételeket 

teremthet a további növekedéshez. 

2./ Versenyeken való részvétel 

 Az eddigi tapasztalatok, valamint a várható anyagi lehetőségünk alapján az alábbi 

mennyiségű versenyeken való részvételünk várható 

- Tájfutó verseny: 40, ebből országos és rangsoroló 30. 

- Egyéb tömegsport jellegű verseny: 35 – 40 

3./ Versenyrendezés 

A VI. Simon Lajos Emlékverseny, MH Amatőr Tájfutó Nap. – 1998. július 11. 

4./ Tervezett költségvetés 

a. Bevételek:  

- Alapvetően számítunk a MH támogatására, mintegy 300 000 Ft. értékben. 

- Pályázatok bevételeiből mintegy 50 000 Ft. bevételre számítunk 

- Tagdíjbevételek: 30 000 Ft. 

- Egyéb bevételek: 100 000 Ft. 

Tervezett bevételeink összesen, mintegy 480 000 Ft. 

b. Kiadások: 

- A versenyek nevezési díja, utazás: 120 000 Ft. 

- Simon Lajos Emlékverseny megrendezése: 300 000 Ft. 

- Országos szövetségi tagdíjak, a szakosztály-verseny helyezésétől, valamint a 

taglétszámtól függően kb.: 20 000 Ft. 

- Egyéb kiadások: 40 000 Ft. 

5./ Egyéb feladatok 

- Szakosztály ülések előkészítése, végrehajtása. 

- Év végi összesítések, beszámolók elkészítése. 

 

Tata, 1998. január 06.-án 

 

 

 (Mészáros Károly) 

  szakosztályvezető 


