
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 

 

 

38/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Vasi Triatlon Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

39/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

40/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Budapestman Triatlonverseny Kft. tagfelvételi kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

41/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Trion Sport Club tagfelvételi kérelmét.  

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

42/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2017. évi versenyszabályzatot. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

43/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Versenyengedély/Regisztrációs Űrlap – 2017 módosított változatát.  

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 



44/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött az elektronikus iktató program beszerzéséről, mely a titkárságra háruló 

megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt vált szükségessé. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

45/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Magyar Paralimpiai Bizottság részére benyújtásra kerülő 2017. évi 

paratriatlon szakmai- és költségvetési tervet. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

46/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az eredményességi támogatási rendszert a Tokyo 2020-as keret 

versenyzői számára. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

47/2017. (III.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, hogy a válogatott versenyzői támogatási szerződésben kerüljön 

rögzítésre, hogy a junior és elit támogatott versenyzőknek mind a Sprint Triatlon Országos 

Bajnokságon, mind a Rövidtávú Országos Bajnokságon kötelező az indulás. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

 

48/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

49/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta Szabó Zita főtitkár időszaki beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 

 

 



50/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a „2017. évi TriBest_TriFest közép-európai versenysorozat 

megrendezése”, „2017. évi Felnőtt Világkupa és Junior Európa Kupa megrendezése”, „2017. 

évi BudapestMan nemzetközi verseny megrendezése”, „2017. évi U23 Európa-bajnokság 

megrendezése”, valamint a „2017. évi V4 versenyek előkészítése és a 2017. évi ITU 

Versenyrendezői Konferencia megrendezése” programok szakmai tervét.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

51/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta a Piarsoft Kft. ajánlatát és elszámolását. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

52/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta az éves rendes közgyűlés időpontját és helyszínét. 

Időpont: 2017. május 30. napja 14:00 óra.  

A megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 30. 15:00 óra.  

Helyszín: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

52-1/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján javasolni fogja a Közgyűlésnek, hogy a 2018. évtől az egyesületi 

tagdíj havi 3.000 Ft-ra emelkedjék, azaz az éves tagdíj így 36.000 Ft legyen.  

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

53/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Magyar Triatlon Szövetség Közbeszerzési szabályzatát. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

54/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a 2017. június 15-én Kitzbühelben megrendezésre kerülő ETU – 

elnöki konferencián a Magyar Triatlon Szövetséget Szabó Zita főtitkár és Lehmann Tibor 

szakmai alelnök fogja képviselni. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 



55/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

A Főtitkár beszámolt az elnökségnek, hogy a Szövetség megnövekedett állami támogatásának 

köszönhetően, illetve a Sportfinanszírozási rendszer átalakításának köszönhetően lényegesen 

megnövekedtek az elszámolási és elszámoltatási feladok 2017-ben. Az Elnökség elfogadta a 

Főtitkár javaslatát, hogy az állami támogatások elszámolási munkaköltségei legyenek 

megjelenítve a támogatási szerződések költségei között. Az elnökség döntése alapján ez a 

költség nem lehet magasabb, mint a támogatási összegek 0,52%, azaz 52 ezreléke. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

56/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta a Fergeteg Triatlon Sportegyesület kérelmét, mely szerint a 

hozzájárulási engedély kiállításának egyszeri díjját nem kell a megfizetnie 

versenyszervezőnek a kérelemben foglaltakra tekintettel. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

57/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta a Tuttobici-Bottecchia Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

58/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta az 575 Team Kft. tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

59/2017. (IV.05.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség felkéri Szabó Zita főtitkár asszonyt, hogy tegyen javaslatot egy 3 millió forintos 

pályázati keretre, melyből a nem kiemelt státuszú versenyek 2017. évi támogatása 

megvalósítható. Egyúttal az elnökség felkéri Jankov István versenyrendszer igazgatót, hogy 

haladéktalanul dolgozza ki a tagszervezetek által max. 300.000 Ft támogatási összeg keretéig, 

versenyrendezési támogatás igénylésére beadható pályázat feltételeit. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

60/2017. (IV.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2017. évi Amatőr Versenyrendszert. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 



61/2017. (IV.27.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2017. évi Versenyrendezési Támogatási Pályázatot. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

62/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

63/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta Szabó Zita főtitkár időszaki beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

64/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség véglegesítette a Magyar Triatlon Szövetség 2017. május 30-án tartandó 

közgyűlésének előzetesen elfogadott napirendjét. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2016. évi elnökségi és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

2. 2016. évi könyvvizsgálói jelentés  

3. Felügyelő Bizottság 2016. évről szóló beszámolója 

4. 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

5. 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

6. 2017. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása 

7. Alapszabály módosítása 

8. Gazdasági társaság alapítása 

9. Az éves tagdíj megállapítása 

10.  Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

65/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a 2016. évi Sportágfejlesztési Támogatás (SF) szerződésmódosítására 

kidolgozott tervezetet, melyet a Magyar Triatlon Szövetség sportágfejlesztési támogatásainak 

összehangolása tett szükségessé. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

  



66/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elvi döntést hozott arról, hogy a versenyrendszer fejlesztése érdekében a 2018-as 

Versenyszabályzatban, illetve képesítési szabályzatában a következő szabályok pontos 

megfogalmazásra kerülnek: 

- 2018. január 1-től csak tagszervezet rendezhet az MTSZ alapszabályában rögzített 

sportágakban sporteseményt, sportversenyt. 

- Minden sportesemény, sportverseny szervező bizottságának elnöke közjegyzői 

nyilatkozattal vállalja a szervezési fellelőséget 

- A szervezőbizottság elnöke csak az MTSZ versenyszervezői akkreditációval 

rendelkező személy lehet. Versenyszervezői akkreditációt az MTSZ magyar 

versenyekre, illetve a nemzetközi versenyekre ad ki, 2018. január 1-től. (e-learning 

alapú tanfolyam és vizsga alapján) 

- Minden esemény, verseny helyszínén közreműködnie kell MTSZ álltal kiadott 

versenybírói engedéllyel rendelkező versenybírónak, 

- Az MTSZ, a sportág eseményein közreműködő önkéntes bázis építése érdekében, 

az önkénteseket nyilvántartani, illetve közreműködésüket dokumentálni kívánja, 

továbbá az önkéntesek képzésére az e-learning felületen kurzus kialakítását 

tervezi.   

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

67/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Igazgató beszámolóját a 2017/2018-as tanév Diákolimpiai 

programjába újra visszakerülő Duatlon Diákolimpiai versenyrendszer tervezetéről, az MDSZ-

szel történt többszöri egyeztetés állásáról, illetve a kérdésben még megoldásra váró 

feladatokról.  

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

68/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy az 54/2004. (III.31.) a sportrendezvények biztonságáról 

szóló Kormányrendelet felelősségbiztosításra vonatkozó szabályaira nyomatékosan hívja fel a 

versenyszervezők figyelmét, illetve a magyar piacon dolgozó biztosítók megkeresésével 

derítse fel, hogy a biztosító és az MTSZ közötti keret megállapodás, – mely  a 

versenyrendszer minden állomását magában foglalja –, milyen feltételek mellett jöhet létre. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

  



69/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elutasította a Honvéd Rákóczi Sportegyesület kérelmét, melyben kérte az MTSZ 

elnökségét, hogy tekintsen el a 2017. évi egyesületi támogatási programok 50.000 Ft-os alsó 

támogathatósági feltételétől. A program a kidolgozásakor alapvetően azokat a 

tagszervezeteket kívánta támogatni, amelyek hosszú távú működését és fejlődését a 

versenyzőbázis, versenyzőlétszám biztosítja, együttesen az amatőr, a para és az 

utánpótlássport területén. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

70/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége dr. Kézsmárki Évát a Fegyelmi Bizottság tagjává 

választja. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

71/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség a 2017. augusztus 5-6-án Velencén megrendezésre kerülő U23-as EB 

programjában szabadon álló időzónában (az EB egyéni versenyei előtt szombat délelőtt) egy 

speciális rövid távon rendezendő Amatőr Gála verseny megrendezését kezdeményezi. Az 

Amatőr Gála tekintetében felkérte a szakmai alelnököt, hogy a szervezőbizottság tagjaival 

egyeztessen a távokról, illetve a lebonyolítás részleteiről.    

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

72/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a TriKolor Kazinczbarcikai Triatlon Sportklub tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

73/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a „FutaPécs” Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

74/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Vascular Ventura Kft. Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 



 

75/2017. (V.02.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Futó és Szabadidősport Egyesület Kaposvár tagfelvételi kérelmét 

azzal kitétellel, hogy a tagfelvétel azzal a nappal lép életbe, amely napon a tagfelvételhez 

szükséges dokumentumok eredetiben megérkeznek az MTSZ irodájába. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

76/2017. (V.08.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

 

77/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

78/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta Szabó Zita főtitkár időszaki beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

79/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

A főtitkár tájékoztatta az elnökséget az U23-as Szervező Bizottság jelentései alapján az 

esemény rendezésével kapcsolatban felmerült problémákról. 

Az elnökség a helyzet megnyugtató kezelése érdekében egy szakértő versenyszervező 

megbízását tervezi, az esemény személyi közreműködői költségkeret emelkedése nélkül. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 

80/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Diákolimpiai támogatási szerződés tervezetet áttanulmányozta és felkérte 

Lipták Tamás szakmai igazgatót a további egyezető tárgyalások lefolytatására az MDSZ-szel, 

annak érdekében, hogy MTSZ javaslata megvalósításra kerülhessen, miszerint az országos 

döntőn az „A” kategóriának is legyen verseny, ugyanakkor az „A” és „B” kategória egy 

futamban versenyezzen, egyéniben külön, csapatban pedig összevontan kerüljön értékelésre. 

Az elsődleges cél az, hogy minél több iskola és diák indulhasson egyénileg és csapatban, 



illetve a legtehetségesebbek, igazolt sportolók is versenyezhessenek és iskolájuknak 

dicsőséget, a felvételihez többletpontot szerezhessenek. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

81/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta a 2017. évi versenyrendszerben lévő versenyek 

felelősségbiztosításával kapcsolatos megállapodás tervezetet és felkéri a Titkárságot, hogy a 

kontingensben lévő események szervezőivel bonyolítsa le a szerződéskötést.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

82/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Gerevich és para Gerevich keret elosztásán a 2017. II. félévére nem javasol 

módosítást, a szakágak vezetőinek előterjesztése alapján. Ugyanakkor az elnökség felkéri a 

szakágak vezetőit, hogy - a 2020-ig tartó stratégiai tervekkel összhangban, azokkal 

egybeszerkesztve - készítsenek tervet a Gerevich keretek elosztására. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

83/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a 2018. évi Országos Bajnokságok pályázati kiírásának időpontjáról, 

határidejéről illetve a tervezet döntés időpontjáról. 

Pályázat kiírása:  2017. július 1. 

Pályázat beadásának határideje:  2017. július 31. 

Elnökségi döntés a pályázatokról: 2017. augusztus 2. 

Az elnökség felkéri a Titkárságot, hogy a pályázati kiírást készítse elő, figyelembe véve az 

ülésen elhangzottakat: a mix-váltó olimpiára készüléséhez illeszkedve szupersprint OB 

rendezése, az amatőr esetében sprint és olimpiai távokon is a nem bolyozós versenyek 

preferálása, a verseny szervezés preferálása, a verseny szervezés minőségének garanciájaként 

a szükséges kompetenciák előírása. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

84/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség sajnálattal vette tudomásul a Lengyeltóti VSE értesítését a Triatlon Szakosztály 

megszűnéséről, felkéri a Titkárságot a tagnyilvántartásból való törlésre. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 



85/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség sajnálattal vette tudomásul a Marcali és Balatoni Úszó és Szabadidő SE 

értesítését a Triatlon Szakosztály megszűnéséről, felkéri a Titkárságot a tagnyilvántartásból 

való törlésre. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

86/2017. (VI.07.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a Győr 2017. 10.01-én megrendezésre kerülő 27. Büchl Hungária Szenior 

Triatlon versennyel kapcsolatos versenyrendezési hozzájárulási díj elengedéséről. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

87/2017. (VI.26.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a beérkezett versenyrendezési támogatási pályázatok elosztásáról.  

 

Támogatási elvek: 

1. A régóta megrendezésre kerülő versenyek kap nagyobb támogatást (az MTSZ 

partnerei voltak hosszú időn keresztül) 

2. Az elosztás függ a versenyzői létszámtól, az UP korosztály versenyzői számítanak 

nagyobb súllyal.  

3. A versenyen nyújtott szolgáltatás színvonalát emeli a chip-es időmérés, így kapnak 

támogatást ezért a versenyszervezők. 

4. Az OB eseményeket kiemelten támogatja az MTSZ. 

5. A triatlon versenyek támogatása minimálisan, de nagyobb, mint más szakágakban 

rendezett események támogatása. 

  



  

Helyszín Sportág Típus Időpont Rendező 
Támogatási 

összeg 

Nőtincs Terepduatlon OB  2017.09.03 Triatlon a 
Természetért 

288 000 

Balatonfenyves Triatlon 
Mixváltó 

OB  2017.06.04 BÚI 300 000 

Fonyód Triatlon MEFOB OB, 
UP ranglista 

2017.06.03 BÚI 300 000 

Kaposvár Triatlon Amatőr kupa 2017.07.02 Nagyatádi 
Triatlon 

180 000 

Tata Triatlon Amatőr kupa 2017.08.19 Footour SE 156 000 

Fadd-Dombori * Triatlon UP ranglista 2017.07.15-
16 

Szekszárdi 
Sportközpont 

 

Abony Aquatlon Egyéb 2017.06.11 Fergeteg 66 000 

Százhalombatta Aquatlon Egyéb 2017.10.29 VUK 114 000 

Balassagyarmat Triatlon Aquatlon OB, 
UP ranglista 

2017.07.01-
02 

BADISZ VSE 300 000 

Velence Triatlon Amatőr Kupa 2017.06.04 Nagyatádi 
Triatlon 

178 000 

Felsőtárkány Tereptriatlon Egyéb 2017.08.12 Egri Triatlon 
Klub 

177 400 

Dejtár Duatlon Amatőr Kupa 
Duatlon 

2017.04.30 BADISZ VSE 156 000 

Kiskunfélegyháza Szakaszos 
aquatlon 

Egyéb 2017.07.29 Jogging Plus 68 000 

Tiszalök Triatlon Amatőr 
Kupa, 
Honvédelmi 
verseny 

2017.07.08 Tekergők SE 157 000 

     

2 440 400 

*A pályázati követelményeknek nem felelt meg. Más forrásból, már kap támogatást. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 tartózkodott 

 

 

87-1/2017. (VI.26.) Elnökségi határozat 

 

A támogatásra irányzott forrás fennmaradó összegét a versenyekre kötött felelősségbiztosítás 

tekintetében felmerülő problémák rendezésére használja fel az MTSZ. 

 

Szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodott 

 

  



 

88/2017. (VI.26.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség megtárgyalta a 2017.06.18.-án megrendezett V. Bánk-X2S Team 

Terepfesztiválon történteket és döntött arról, hogy a Technikai Bizottság javaslat alapján az 

érintett versenyszervezőt kizárja a 2018-as, illetve 2019-es év országos bajnoksági 

pályázataiból. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

89/2017. (VI.26.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, hogy a 83/2017. elnökségi határozatban szereplő országos 

bajnokságokról szóló elnökségi döntés időpontját a 2017. évi kiemelt jelentőségű velencei 

U23 EB időpontjára (2017. augusztus 4-6.) való tekintettel 2017. augusztus 9-re módosítja. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 tartózkodott 

 

 

90/2017. (VII.20.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Pannonsport Kft. tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

91/2017. (VII.20.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Debreceni Multisport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 

92/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött arról, hogy az elnökségi ülésről emlékeztető készül. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 

93/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség a Szervezőbizottság által készített U23 Triatlon EB szakmai beszámolóját 

áttanulmányozta. Az elnökség megállapítja, hogy a verseny szervezését és rendezését számos 

elem hátráltatta: 

- önkormányzat tapasztalatlansága, 

- a rendőri és polgárőri közreműködők tapasztalatlansága, 

- az ETU orvos bizottsága által javasolt táv módosítása az időjárásra tekintettel, 

- rendkívül meleg időjárás a verseny hetében, 



- nagyszámú helyszínre látogató turista, 

- rendkívül szeles időjárás a vasárnapi napon. 

 

Az elnökség megállapítja, hogy az előkészítési és lebonyolítási folyamatok során számos 

hiányosság volt tapasztalható: 

- a versenyhelyszínen dolgozó közreműködők, a versenypályát biztosító személyzet 

alacsony létszáma, 

- a kerékpáros pálya forgalomtechnikai biztosítása, 

- a versenypálya elemét képező utcák parkoló autóktól való megtisztítása, 

- Utánpótlás OB depó kialakítása, 

- futópálya gyalogos közlekedéstől való szeparálása, 

- célterület mögötti frissítő zóna kialakítása  

szempontjából. 

 

Az elnökség a sportág és a szövetség fejlődésének tekinti, hogy 2010 óta először került 

megrendezésre ETU-ITU nemzetközi esemény a Magyar Triatlon Szövetség égisze alatt. A 

versenyen a magyar csapat várakozáson felül, 3 egyéni érmet szerzett, mely sikeres szereplés 

egyedülálló a sportág történetében. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

93-1/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján felkéri a főtitkárt, hogy a Versenyszervező Bizottság tagjaitól 

kérjen be személyes, hibafeltáró beszámolót és állítson össze egy szakmai ajánlást az 

Elnökség részére, nemzetközi események szervezési feladatait és ütemezését tartalmazó 

versenyrendezési protokoll tekintetében. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

93-2/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség véleménye szerint az U23 EB Szervező Bizottság tagjaival kötött megbízási 

szerződésben rögzített prémium fizetési feltételeit a szervezők nem teljesítették.  

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

94/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a főtitkári beszámolót. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

  



95/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a 2017. évi EB-n elért dobogós helyezések eredményességi 

támogatásáról. A versenyzők és egyesületük nyilatkozata alapján 200/2013 (VI.13.) Korm. 

rendelet rendelkezései szerint a következő elosztást javasolja a MOB-nak: 

 

U23-as Európa-bajnokság 2017, Velence 

Versenyző Támogatási összeg Edző Támogatási összeg 

Bicsák Bence                300 000 Ft  Tóth Szilárd                 210 000 Ft  

Bragmayer Zsanett                225 000 Ft  Kuttor Csaba                 157 500 Ft  

Dévay Márk                150 000 Ft  Dévay László                 105 000 Ft  
 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

96/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség meghallgatta a főtitkár beszámolóját a 2018. évi országos bajnokságok és 

ranglista versenyek megrendezésére beküldött tagszervezeti pályázatokról. A beérkezett 

pályázatok számára való tekintettel az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy a következő 2018. évi 

versenyek tekintetében írjon ki új pályázatot szeptember 30-i határidővel: 

- Rövidtávú duatlon OB 

- Hosszútávú duatlon OB 

- Utánpótlás OB 

- Rövidtávú Triatlon OB 

- Tereptriatlon OB 

- Terepduatlon OB 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

96-1/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján a 2018. évi Középtávú Országos Bajnokság Balatonkenesén 

2018.05.26-án kerül megrendezésre. 

 

Szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodott 

 

96-2/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján a 2018. évi Hosszútávú Országos Bajnokság Nagyatádon 

2018.07.28-án kerül megrendezésre. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

  



97/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött arról, hogy a XXX. ITU Kongresszuson Rotterdamban 2017. szeptember 

14-én Lehmann Tibor szakmai alelnök és Szabó Zita főtitkár képviseli a Magyar Triatlon 

Szövetséget. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

98/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség örömmel vette tudomásul, hogy Szabó Zita a Magyar Triatlon Szövetség 

főtitkára az ETU Esélyegyenlőség Bizottságának elnöki pozícióját nyerte el 2017. augusztus 

15-én. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

98-1/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján a főtitkár a Széchenyi István Egyetem sportdiplomáciai képzésén 

való részvétele az MTSZ  sportdiplomáciai fejlesztését szolgálja, ezért az MTSZ átvállalja a 

képzésen való részvétel költségét kétszer háromszázhúszezer forint értékben. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

99/2017. (VIII.16.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött a „Family Tree” Triatlon és Szabadidős Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

100/2017. (VIII.29.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntése alapján a Magyar Triatlon Szövetség Elnöke rendkívüli közgyűlést hív 

össze az MTSZ-KTC Támogatási szerződéssel kapcsolatban. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 

 

101/2017. (IX.06.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött arról, hogy az elnökségi ülésről emlékeztető készül. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 

 



102/2017. (IX.06.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a PSZB Ügyrendjét.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

103/2017. (IX.06.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az 2017. évi MPB díjak tervezetét azzal, hogy a Plesa díjra jelöli dr. 

Litavecz Annát. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

104/2017. (IX.25.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság határozati javaslatát a Tokyo 2020 Program 2017. 

év II. félévi támogatási elosztásával kapcsolatban. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 tartózkodás 

 

 

105/2017. (IX.25.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség jóváhagyta a MA-VIK TC kérelmét, mely szerint a hozzájárulási engedély 

kiállításának egyszeri díját nem kell a megfizetnie versenyszervezőnek a kérelemben 

foglaltakra tekintettel. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 


