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1. A közhasznúsági jelentés véglegesítése  Ea.: Scultéty Márton 

A jelentésnek egyelőre a számszaki részét kaptuk meg a könyvelőcégtől, a szöveges beszámolókat még meg 
kell írni a közgyűlésig hátralévő időben. Ezt és a tagszervezeteknek való szétküldést a főtitkár intézi. A 
végleges számok az előzetesen számoltnak megfelelőek: összesen 1 284 ezer Ft veszteség 2012-re (amiből 557 
ezer Ft a Tájoló bevételek elhatárolása), és ezzel 743 ezer Ft-ra csökkent a vagyon. 
 

2. A Budapesti Diákolimpia ügye  Ea.: Peics Antal Zsolt, Scultéty Márton 

A versenyen több, az eredményt befolyásoló hiba történt, ami miatt szövetségi döntés szükséges. Az esetet a 
résztvevőknek és az elnökségi tagoknak kiküldött levél foglalta össze, amely az 1. sz. mellékletben található. 

Scultéty Márton elmondja, hogy a levél kiküldése óta érkeztek visszajelzések, illetve személyesen is 
megkeresett érintett edzőket. Ez alapján úgy tűnik, hogy a Bp FIII, Pm FIII, Bp NV kategóriákban elfogadják 
a Gödöllőn kihirdetett sorrendet továbbjutás szempontjából a résztvevők, a hátrébb végzettek nem 
szándékoznak a döntőn indulni, így csak a másik két kategóriát kell újrarendezni. Az újrarendezésnek inkább a 
szerdai időpontot preferálták az érintettek, a hétvégén többeknek van már elfoglaltsága (pl. osztálykirándulás). 
A Silvanus SE ezúttal Hegedűs Béla vezetésével intézi az újrarendezést, Peics Antal pedig, aki az eredeti 
versenyen is ellenőrzőbíró volt, vállalja, hogy itt is ellátja ezt a feladatot. 

Peics Antal Zsolt elmondja, hogy sajnálja a rendezési hibákat, mert az újjáalakult rendező egyesület alapvetően 
igyekezett a korábbi versenyei színvonalát meghaladni: jó volt a terepválasztás (vegyes erdő-park jellegű 
terep), a gimnázium remek versenyközpontként szolgált, újonnan helyesbített és laminált térkép, emelt szintű 
díjazás, az amatőr diákolimpián ingyen lehetett indulni. Scultéty Márton megjegyzi, hogy összesen 327 
rajthozállás volt a versenyen, ami meghaladta a várakozásokat és rácáfolt a félelmekre, miszerint a mostanában 
főként budai utánpótlás korosztály részvételi kedvét visszaveti a gödöllői helyszín. 

Határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a Bp. Diákolimpia NIII és FIV kategóriáiban 
újrarendezésre van szükség, amelyre 2013. május 15-én, a Sirály Kupa 1. fordulója keretében kerüljön sor. 
 

3. A BTFSZ honlapjának működtetése  Ea.: Scultéty Márton 

A főtitkár elmondta, hogy a kisversenyek megnőtt száma és az egységesség miatt Molnár Attilával 
egyetértésben úgy döntött, hogy 2013 elejétől a budapesti versenyek is az MTFSZ versenynaptárba kerülnek 
be, ahol a rendezők az admin felülettel maguk tudják menedzselni a dokumentumok feltöltését. Emellett a 
szövetségi dokumentumok feltöltését a főtitkár saját maga végzi, így Molnár Attila vállalta, hogy a jövőben 
csak társadalmi munkában tölti fel a híreket, nincs szükség külön fizetett holnapkezelőre. 

A főtitkár bizonyos statikus oldalakkal is bővítette a honlapot, pl. a törzstámogatók és az alapítvány is kapott 
egy aloldalt, és felveti, hogy a BTFSZ által díjazott sporttársak névsorát is közzé lehetne tenni. Schell Antal és 
Scultéty Gábor vállalták, hogy kigyűjtik ezt a listát a Tájoló újság archívumából. 
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1. sz. melléklet 
 
 

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2013 EREDMÉNYEK 

A Silvanus SE rendezte a 2013-as Budapesti és Pest megyei Diákolimpiát. A verseny helyszíne Gödöllő 
Egyetemváros volt. A pontok felvezetése során 3 esetben történt hiba. 

 A 37-es pont nem lett kirakva, majd amikor kiderült, a rendezőség a 48. perc táján pótolta a 
hiányosságot. 

 A 61-62-es pontot az ellenőrzés során kifogásolta az ellenőrzőbíró, mivel kb. 8 méteren belül két 
azonos jellegű pont lett volna (jellegfa volt mind a kettő). Az ellenőrzőbíró javaslatára ezért úgy 
döntöttünk, hogy az egyik pontot, a 61-est a jellegfa melletti villanyoszlopra tesszük, a szimbólt is 
eszerint javítottuk. A felvezetőkhöz viszont ez az információ már nem jutott el, így a pont az eredeti 
helyére, a jellegfára került ki. Így a versenyen 30 m-en belül két azonos jellegű pont volt. 

 A 74-es híd pont a híd alá lett felvezetve, ami a szimbólban nem volt jelölve. Ezért az elején néhány 
versenyző nem vette észre a pontot és annak érintése nélkül továbbment, később a rendezőség által 
biztosított személyzet szólt a versenyzőknek. (A pályák véglegesítése során itt is kihúztuk a szimbólból 
a híd alatt megnevezést, de az információ a felvezetőkhöz nem jutott el.) 

 
A helyszínen az eredmények a 37-es előtti és utáni átmenetek kiemelésével lettek kihirdetve. Ez azonban 
ellentmond a versenyszabályzatnak, amely szerint a verseny a rajttól a célig tart. Nem lett kezelve továbbá a 
másik két probléma sem. Az ellenőrzőbíróval, az MTFSZ versenybizottságának vezetőjével és néhány 
résztvevő egyesületi vezetővel történt egyeztetés alapján ezért az alábbi döntést hoztuk: 

 A fenti hibákkal nem érintett Bp F II, Bp N II, Pm F II, Pm N II kategóriáknál a pályákon elért 
eredmények az érvényesek. 

 Szintén a pályákon elért eredmények érvényesek a Pm N IV, Bp F VI, Pm F VI kategóriákban, 
amelyekben ugyan szerepelt a 37-es pont, de 48 után rajtoltak, és a másik két hiba sem érintette a 
kategóriákat. 

 A Pm N V és Bp N VI kategóriákban nem volt induló. 
 A Pm N III, Bp N IV, Pm F IV, Bp F V, Pm F V, Pm N VI kategóriákban az eredményt 

megsemmisítjük. Ezekben a kategóriákban idén nincs fővárosi/megyei diákolimpiai eredmény, 
azonban mivel kevesebben vagy pont annyian indultak, mint a bejutó létszám, az országos döntőre 
minden, a megyein elindult versenyző nevezhető. 

 A Bp F III, Bp N III, Pm F III, Bp F IV, Bp N V kategóriákban az eredményt 
megsemmisítjük. Ezekben a kategóriákban a nagyobb létszám miatt a megyei forduló újrarendezése 
szükséges a továbbjutás eldöntéséhez. 

 



A fentiek alapján véglegesnek szánt eredménylistákkal lecseréltük az MTFSZ honlapon az előzetes listákat. 
 
Újrarendezésre a Vizsla Kupa 2. fordulót (2013. május 12., vasárnap, Hárshegy) vagy – az országos döntő 
rendezőitől a nevezésre kért haladékkal – a május 15-ei 3Sz versenyt (Csillebérc, KFKI) javasoljuk. 
Esetlegesen elkerülhető az újrarendezés bizonyos kategóriákban, amennyiben a Gödöllőn indultak közül a 
gyengébb versenyzők nem is szándékoznak az újrarendezésen ill. az országos döntőn indulni. Kérjük az 
edzőket/egyesületi vezetőket/szülőket, hogy gyűjtsék be ezt az információt a versenyzőiktől, ill. kérdezzék 
meg őket, hogy melyik újrarendezési időpont lenne a megfelelőbb számukra! Végleges döntést a május 6-án 
este tartandó BTFSZ elnökségi ülésen szeretnénk hozni, amelyre ezúton meghívunk minden érintettet. Az 
ülés a budapesti sportszövetségek székházában (1053 Curia u. 3., II. em. 2.) 18:00-tól kezdődik, ezen 
napirendi pontot 18:30-tól tervezzük tárgyalni. Aki nem tud eljönni, az természetesen írásban is informálhatja 
a többieket a fotitkar@btfsz.hu címen. 
 
Felmerült javaslatként, hogy minden induló jusson tovább, viszont ezt nem támogatjuk, mivel ezzel Budapest 
és Pest megye jogosulatlan előnyhöz jutna az országos döntőn a többi megyével szemben. 
 
Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézéseteket kérjük! Az újrarendezésen természetesen díjmentesen 
állhatnak rajthoz az érintett versenyzők, a rendezési költségeket a Silvanus SE állja, valamint más 
sportágfejlesztési célra fogjuk felajánlani a BTFSZ által az eredeti verseny számára biztosítani tervezett 
szerény rendezési támogatást is. 
 
 
Budapest, 2013. május 2. 
 
 
 

Simon Tamás Scultéty Márton Szűcs Péter 
 a verseny elnöke      BTFSZ főtitkár PMTFSZ elnök 

 


