
1/2017. (I.05.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a következő olimpiai ciklusra felkéri a Technikai Bizottságban betöltendő 

feladatok ellátására  

 

1. Nagy Alpár elnököt 

2. Földvári Róbert, elnök helyettest 

3. Tóth Adrienn, tagot 

4. Jankov István, tagot 

5. Borbély Miklós, tagot 

6. dr. Varga Béla, külső tagot 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

2/2017. (I.05.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a következő olimpiai ciklusra felkéri a Fegyelmi Bizottságban betöltendő 

feladatok ellátására 

 

1. dr. Kézsmárki Éva, elnököt 

2. dr. Nemes András, tagot 

3. dr. Varga Péter, tagot 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

3/2017. (I.10.) elnökségi határozat 

Az elnökség döntött a Szakmai Bizottság javaslata alapján a Kiemelt Edzői Program (KEP) 

résztvevő edzők személyéről (az EMMI által kiadott KEP eljárásrendnek megfelelően), és az 

alábbi javaslatot teszi az Emberi Erőforrások Minisztériumának. 

Kiemelt Edzői Program 2017. évi javaslat: 

 Tóth Szilárd (PSN Zrt.) – 3. kategória    400.000 Ft 

 Bajai Péter (Mogyi SE Baja) – 4. kategória    350.000 Ft 

 Dr. Pozsgay Gábor (Budaörsi TK) – 4. kategória   350.000 Ft 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

4/2017. (I.18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján az elnökségi ülésről a hangfelvétel mellett emlékeztető készül. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

  



5/2017. (I.18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta Szabó Zita főtitkár időszaki beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

6/2017. (I.18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség a főtitkár asszony által összeállított munkatervet megtárgyalta és apróbb 

módosításokkal elfogadta. Döntött róla, hogy minden hónap első szerdáján legyen elnökségi 

ülés. Felkérte a főtitkárt, hogy minden elnökségi ülés előtt legalább 5 nappal korábban 

történjen meg  a napirendi pontok és a hozzá kapcsolódó írásbeli előterjesztések kiküldése. 

Felkéri a főtitkárt, hogy heti, de legalább két heti rendszerességgel küldjön tájékoztatást az 

elnökségi tagoknak a folyó ügyekről.  

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

7/2017. (I.18.) Elnökségi határozat 

 

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége áttekintette a versenyengedélyekre, versenyengedély 

díjára, illetve regisztrációs díjakra vonatkozó 22/2016. (III.08.) Elnökségi határozatott. Az 

elnökségi határozat módosítása mellett döntött: 

Versenyengedélyek és regisztráció a Magyar Triatlon Szövetség versenyein 

A sportolók részvételének feltétele az MTSZ által támogatott versenyeken: 

1. Triatlon versenyengedély (elit, utánpótlás és para): 
1.1. érintett sportolók: 

1.1.1. elit kategória 

1.1.2. utánpótlás kategóriák: újonc, gyermek, serdülő, ifi, junior 

1.1.3. para kategória 

1.2. kiváltás feltétele: 

1.2.1. MTSZ tag sportszervezet által kitöltött adatlap 

1.2.2. Az MTSZ online felületén a versenyengedély kiváltása. 

Versenyengedély/Regisztrációs Űrlap kitöltése és postai vagy elektronikus 

megküldése a Titkárságra, és a versenyengedély online felületen történő 

bankkártyás kifizetése 

1.2.3. sportorvosi engedély 

1.3. díja: elit versenyzőknek 5000 Ft,  

utánpótlás versenyzőknek  3000 Ft 

para versenyzőknek 0 Ft (ingyenes) 
1.4. adott évben elit vagy utánpótlás versenyengedély és amatőr regisztráció 

egyszerre nem váltható ki 

1.5. a Versenyengedély kiváltása feltétele a Magyar Triatlon Szövetség 

utánpótlás-, elit-, paratriatlon versenyrendszerében való részvételnek. 

1.6. az utánpótlás, elit, paratriatlon versenyengedély kiváltása az ITU 

versenyrendszerében rendezett nemzetközi utánpótlás, elit (U23, felnőtt), para 

versenyeken Magyarország képviseletében való indulás feltétele 

 



 

2. Triatlon regisztráció (amatőr): 
2.1. érintett sportolók a korosztályos (amatőr) kategóriák: A18-24, A25-29, …,  

A75+ 

2.2. típusai: éves klub regisztráció, éves egyéni regisztráció  

2.3. éves klub regisztráció: 
2.3.1. feltétele: 

2.3.1.1. Az MTSZ online felületén a tagszervezet által a 

versenyengedély kiváltása. Versenyengedély/Regisztrációs Űrlap 

kitöltése és postai vagy elektronikus megküldése a Titkárságra, és a 

versenyengedély online felületen történő bankkártyás kifizetése  

2.3.1.2. Sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki 

a saját felelősségére indul 

2.3.2. díja: 3000 Ft 
2.3.3. a klubos regisztráció kiváltása az ITU versenyrendszerében rendezett 

Age-group futamokban (AG18-19, AG20-24, AG25-29, …) Magyarország 

képviseletében való indulás feltétele. 

2.4. éves egyéni regisztráció: 
2.4.1. feltétele:  

2.4.1.1. Egyénileg kitöltött online adatlap 

2.4.1.2. Az MTSZ online felületén a regisztrációhoz szükséges 

adatok megadása és a regisztrációs díj online felületen történő 

bankkártyás kifizetése 

2.3.1.3. Sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki 

a saját felelősségére indul 

2.4.2. díja (éves): 4000 Ft 
2.5. a regisztráció kiváltása feltétele a Magyar Triatlon Szövetség 

versenyrendszerében való részvételnek.  

2.6. a regisztrációs szám megegyezhet a korábbi versenyengedély számával (ez 

egyszerűsíti az adminisztrációt, és nincs szükség új azonosítók bevezetésére) 

 

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú 

 

 

8/2017. (I.18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség megtárgyalta a szakmai alelnök által összeállított és beadott javaslatot a 

szövetség szakmai apparátusának fejlesztéséről. 2017. február 1-től a javaslat alapján kinevezi 

a következő szakembereket: 

- Lipták Tamás szakmai igazgató (UP koordinátor) 

- Fecskovics Attila utánpótlás asszisztens (UP edző) 

- Pócsai Balázs szakmai program koordinátor (UP edző) 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

9/2017. (I.18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a rendkívüli közgyűlés összehívásáról telephely létesítés tárgyában, 

melynek időpontja: 2017. február 9 (csütörtök) 14.30, helyszín: 1076 Budapest, Szinva utca 4. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 



10/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta Szabó Zita főtitkár időszaki beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

11/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát és továbbra is követendő szabálynak 

tekinti a 116-1/2015. (X.07.) számú elnökségi határozatában hozott döntését az utánpótlás 

nevezési díjakkal kapcsolatban. 

 „…Az újonc és Serdülő kategóriákban maximalizálásra kerülnek a nevezési díjak. 

Újonc: maximum 2000 Ft 

Gyermek és serdülő: maximum 3500 Ft.  

A helyszíni nevezés maximum 1000 Ft-tal lehet drágább a fent említett áraknál.” 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

12/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött az U23 Európa Bajnokság főszervezői pozícióit betöltő szakemberek 

személyéről, feladatiról, javadalmazásáról és az eredményességi kritériumokról. A főtitkár 

közvetlen irányítása alatt dolgoznak, munkájukról a főtitkárnak, szükség esetén az elnökségnek 

kötelesek beszámolni. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 

 

13/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a versenyrendszer igazgatói posztot betöltő szakember személyéről, 

feladatairól és javadalmazásáról. Munkáját közvetlenül a főtitkár irányításával látja el. 

 

Szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodott 

 

 

14/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az olimpiai ötpróba sorozat triatlon próba lebonyolításával kapcsolatos 

tervezett szabályokat.   

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

  



 

15/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az MTSZ és a válogatott kerettag sportolók között megkötésre kerülő 

szerződés tervezetet.  

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

16/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az MTSZ és a kiemelt támogatásban részesülő versenyszervezők között 

megkötésre kerülő szerződés tervezetet mellékletét képező kötelezően végrehajtandó feladatok 

listáját. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

17/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta Szabó Zita főtitkár javaslatát az MTSZ hatályos Alapszabályának 

felülvizsgálatára. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

18/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2016. évi Triatlon Díjátadó Gála pénzügyi beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

19/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a 2017. évi Triatlon Díjátadó Gála helyszínéről, mely a pozitív 

visszajelzések alapján ismét az ELTE Gömb Aulájában kerül megrendezésre 2018. január 6-

án. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

20/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta Szabó Zita főtitkár javaslatát, a paratriatlon szakágvezetői posztra Pocsai 

Balázs személyében. A kialakított egységes – elit, UP és para - szakmai elvárásoknak 

megfelelően a para szakágvezető az MTSZ szakmai igazgató felé tartozik beszámolási 

kötelezettséggel. Egyúttal az eddigi szakágvezetőt dr. Litavecz Annát paralimpiai bizottsági 

összekötőnek nevezi ki. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

  



21/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az Érdi Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

22/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Castor Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

23/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a TovaFutók SE Triatlon Szakosztály tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

24/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta Lehmann Tibor szakmai alelnök javaslatát a Szakmai Bizottság 2017. 

évi összetételére. 

 

 

Javaslat a 2017. évi Szakmai Bizottság összetételére 

 
A különböző területek, 2016. évi rangsorok és esetleges összeférhetetlenségek ismeretében, a 

javasolt tagok Magyar Triatlonsportban betöltött szerepének, aktivitásának figyelembe 

vételével a 2017. évi Szakmai Bizottság összetételére a következő javaslatot teszem: 

 

1. Szakmai Bizottság vezető (MTSZ szakmai alelnök): Lehmann Tibor (Tiszaújvárosi 

Triatlon Klub) 
2. 2016. évi Összetett Egyesületi Pontverseny. alapján: Budaörsi Triatlon Klub (Vanek 

Gábor) 

- 1. hely az abszolút pontversenyben 

3. Elite Pontverseny alapján: Mogyi SE Baja (Bajai Péter) 

- 2. hely az Elite Pontversenyben (az 1. helyezett Budaörsi Triatlon Klub mögött) 

4. Utánpótlás Pontverseny alapján: DSC (Pap Zsolt) 

- 2. helyezett az UP Pontversenyben. (az 1. helyezett Tiszaújvárosi Triatlon Klub 

mögött) 

5. Sport XXI. rangsor alapján: Martfűi ÚTK (Balogh József) 

- 2. helyezés a Sport XXI. rangsorban (az 1. helyezett DSC mögött) 

6.  Szakmai Igazgató és UP vezető: Lipták Tamás 

7. SZB vezető javaslata alapján: Kuttor Csaba (Uniqa Újbuda Team) 

8. SZB vezető javaslata alapján: Rendes Csaba (Dr. Bátorfi-Agria KTK) 



- A 2016 évben végzett munkájuk alapján további szerepvállalásukra számítok. 

- Az élversenyzői, menedzselési, és nemzetközi tapasztalatuk miatt. 

 -    Az egyesületük magyar triatlon életben betöltött szerepe és aktivitása okán. 

9. SZB vezető javaslata alapján: Tóth Szilárd (PSN Zrt.) 

- A 2016-év - olimpikonok mellett- legjobb magyar nemzetközi eredményét elérő 

versenyző (Bicsák Bence) edzője. 

Az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos napirendi pontokhoz tárgyalási joggal meg kell 

hívni valamennyi olimpiai kerettag sportoló klubjának képviselőjét, amennyiben nem 

tagja a bizottságnak. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

25/2017. (II.08) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a 2017. évi Gerevich ösztöndíj 

vonatkozásában. 

 

Versenyzői ösztöndíj elosztás: 

Kovács Zsófia 132.000 Ft 

Faldum Gábor 112.000 Ft 

Tóth Tamás 112.000 Ft 

Bicsák Bence 70.000 Ft 

 

Edzői ösztöndíj elosztás: 

Baráth Tamás (Tiszaújvárosi TK) 53.000 Ft 

Szabó Attila (Dr. Bátorfi AGRIA KTK) 53.000 Ft 

Nagy Csaba (DSC-SI) 53.000 Ft 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 tartózkodás 

 

 

26/2017. (II.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött Pocsai Balázs paratriatlon szakágvezető javaslatáról a 2017. évi Gerevich 

Aladár sportösztöndíj keret felosztásáról. 

 

A fogyatékos sport támogatására rendelkezésre álló összeg 125.000.-Ft/hó 

 

Boronkay Péter      55 000 Ft/hó (Paralimpia 9. hely) 

Lévay Petra       30 000 Ft/hó (paratriatlon VB 6. hely) 

Németh Gyula - Boronkay Péter edzője   20 000 Ft/hó 

Gább Dávid - Lévay Petra edzője    20 000 Ft/hó 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

  



27/2017. (II.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Sportegészségügyi Szabályzat elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

28/2017. (II.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat elfogadásáról.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

29/2017. (II.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesületének tagfelvételi 

kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

30/2017. (II.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Mohácsi Szabadidő és Tömegsport Sportegyesületének tagfelvételi 

kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

31/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a Technikai Bizottság 2017. költségvetéséről és eszközbeszerzéséről. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

32/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, hogy 2017-ben kísérleti jelleggel meghirdetésre kerül a Paradualton 

Országos Bajnokság. Az esemény a II. Veresegyház Város Duatlon verseny keretén belül kerül 

megrendezésre, időpont: 2017. április 9. 

 

Szavazás eredménye: 3 igen, 1 tartózkodás 

 

  



33/2017. (II.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött az EMMI Utánpótlás Edzők Programjában támogatásra kerülő 

egyesületekről. A program szabályzata alapján minden magyarországi közigazgatási régióban 

egy utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesület részesülhet támogatásban. 

 

Régió Egyesület neve Edző neve 

Nyugat-Dunántúl Kőszegi Triatlon és Úszó Klub Hóbor Péter 

Közép-Dunántúl Esztergomi Triatlon Klub Sportegyesület Heer Lajos 

Dél-Dunántúl átadásra kerül a Közép-Mo-i régiónak  

Közép-Mo. Csepel Dolphins SC Kegye Tibor 

Átadott Közép-Mo. Dabasi Szabadidő Sportegyesület Várdai Zoltán 

Dél-Alföld Titán Triatlon Club Farkas István 

Észak-Alföld Martfűi Úszó és Triatlon Klub Balogh József 

Észak-Mo. Tiszaújvárosi Triatlon Klub Balogh Bence 

 

Szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem 

 

 

34/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság határozati javaslatát a kitzbüheli Elit Triatlon 

Európa-bajnokságra szóló egyéni nevezési feltételekről. Nevezhető, aki az alábbi feltételeknek 

megfelel: 

- Alanyi jogon felkerül a rajtlistára és 

- Várhatóan a mezőny első felében végez és 

- Rendelkezik értékelhető nemzetközi eredménnyel 2017 évben a nevezési határidő előtt 

A nevezettek végső névsoráról a Szakmai Bizottság javaslata alapján az elnökség dönt. 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

34-2/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság Csomor Erika szakág vezető előterjesztésére 

benyújtott javaslatát a hosszútávú szakág 2017. évi támogatás elosztásáról. 

A támogatásban részesülő versenyzők: 

- Halász Annamária (Budaörsi TK): 2016-ban top 10-es IM eredmény, 2015-ben több top 

5-ös IM 70.3 sorozatban, 20. hely a IM 70.3 VB-n. 

- Csőke Balázs (Triacto): 2016-ben top 10-es IM eredmény. 

- Major József (SzESE): 2016 Ironman sorozat 2 db 7. hely, 2015-ben két top 20-as IM 

eredmény. 

- Flander Márton (Mogyi SE Baja): 2016-ban megnyerte a nagyatádi hosszútávú OB-t, 

2015-ben magyar bajnok hosszútávon, 13. hely Rothban. 

- Hankó Dávid (Tiszaújvárosi TK): 2015-ben top 5-ös eredmény a budapesti IM 70.3 

versenyen. (A 2016-os év balszerencsés volt, főleg technikai problémák miatt.) 

- Petsuk Zoltán (Csepel Dolphins SC): két top 6-os eredmény a Challenge-sorozatban, 

hazai hosszú távú OB-n 2016-ban 3., 2015-ben 2. 



- Badar Gergő (Tiszakécske VSE): fiatal feltörekvő tehetség, első nemzetközi 

próbálkozásait már siker kísérte, többek között megnyerte a poreci nemzetközi 

versenyt Horvátországban. 

 

A rendelkezésre álló 1,25 millió forint a versenyzők között az alábbiak szerint oszlik meg: 200-

200 ezer forint/fő Halász Annamária, Csőke Balázs, Major József, Flander Márton. 150-150 

ezer forint/fő Hankó Dávid, Petsuk Zoltán és Badar Gergő.   

 

A támogatás folyósításának további feltételei: 

- A támogatott versenyző magyar triatlon egyesület versenyengedéllyel rendelkező tagja 

az adott évben. 

- A támogatott versenyző nemzetközi eseményeken Magyarország színeiben indul.  

- A felsorolásban szereplő versenyek közül legalább kettőn részvét vesz: 

 sprint duatlon OB 

 rövid duatlon OB 

 sprint triatlon OB 

 rövid triatlon OB 

 középtávú triatlon OB 

 hosszútávú triatlon OB 

Abban az esetben, ha a versenyző nem teljesíti a szerződés feltételeit, különös tekintettel a 

versenyeken való részvételeket, a támogatás utólagos visszafizetésére kötelezett. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

34-3/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Szakmai Bizottság javaslata alapján rögzítette az Olimpiai Reménységek 

Versenyének válogató versenyét. A válogató verseny a bajai Sprint Országos bajnokság és 

utánpótlás ranglista verseny lesz. (2017.06.24-25.)  

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

35/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a „2024. évi olimpiai pályázathoz kapcsolódó sportszakmai és 

sportlétesítmény fejlesztési feladatok” program szakmai tervét.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

36/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Domoszló Sportklub tagfelvételi kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 



37/2017. (III.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadja a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület tagfelvételi 

kérelmét azzal a feltétellel, hogy tagsági viszonya azzal a nappal lép életbe, amely napon, az 

egyesület új, bíróság által elfogadott alapszabálya megküldésre kerül a Magyar Triatlon 

Szövetség titkárságára. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 


