
1/2018. (I.06.) Elnökségi határozat 

 

A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége visszahívja főtitkári tisztségéből Szabó Zitát. 

 

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú 

 

 

2/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 
 

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

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

3/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség 2018. 02. 02. napjától, határozatlan időre Dr. Kappel Patríciát választotta meg – 

megbízott főtitkárként – az MTSZ főtitkári feladatainak ellátására. Az új főtitkár hivatalba 

lépését követően a szakmai feladatokat Lipták Tamás szakmai igazgató, amíg a 

gazdálkodással kapcsolatos feladatokat Kovács Zoltán gazdasági vezető látja el. 

Az elnökség felkérte a titkárságot, hogy az ITU, az ETU és a tagszervezetek is kapjanak 

tájékoztatást a főtitkár személyében bekövetkező változásról. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

4/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, hogy továbbra is fenntartja az amatőr sportolók regisztrációjára 

vonatkozó, 2017. évi Versenyszabályzatban, valamint a 138/2017. (XII. 18.) elnökségi 

határozatban foglaltakat. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

5/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elutasította a Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Sportegyesület – WTC 

Budapest per kapcsán keletkezett perköltség tagszervezet részére történő megtérítése iránti 

kérelmet. 

 

Szavazás eredménye: 5 nem, egyhangú 

 

  



6/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntésével egyrészt tudomásul vette, hogy a 2019. évi „Európai Maccabi 

Játékok” triatlon verseny időpontja a szervezők terve alapján 2019. 08. 04. napja lesz; 

másrészt kéri ennek 2019. évi versenynaptárban történő figyelembevételét esetlegesen egy 

magyar rendezésű sportversennyel együttesen. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

7/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a 2018. 03. 08–11. napja között, Moszkvában megrendezésre kerülő ETU Elnöki 

konferenciára Dr. Bátorfi Béla elnököt, és további egy főt delegál. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

8/2018. (I.18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség támogatja a Tekergők Sport Egyesület kérelmét, miszerint 2018. június 23-án 

megrendezheti a LÖKIMAN versenyét.  

 

 

9/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkéri Péter Attilát, hogy TriatlonMagazin címen az általa ismertetett tervek 

alapján készíttessen egy bemutatkozó adást. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

10/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött a 2018. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokságok 

(MEFOB-ok) helyszíneiről és felkérő a rendezőket, hogy küldjék meg pályázatukat a Magyar 

Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) felé. 

MEFOB Duatlon Veresegyház 

MEFOB Sprint Triatlon Tiszaújváros 

MEFOB Rövidtávú Triatlon Fadd-Dombori 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

  



11/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség javasolja a 2018-ra tervezett junior Európa-kupa versenyrendezői fórum 

elhalasztását, és erről az ETU vezetésének tájékoztatását a titkárságra háruló plusz feladatokra 

hivatkozva, melyet az átszervezés idézett elő. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

12/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte Lipták Tamás szakmai igazgatót a vonatkozó tájékoztatás elkészítésére a 

MOB 2018. 01. 08. napján érkezett adatkérése tárgyában. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

13/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy az MTSZ mikrobuszainak használatáért a tagszervezetek, 

illetőleg külsős személyek által fizetendő díjak összege tárgyában Dr. Kappel Patrícia  mb. 

főtitkár a következő elnökségi ülésre dolgozzon ki koncepciót. Fő irányelv, hogy a 

gépjárművek a magyar triatlonsport érdekeit szolgálják, így a tagszervezetek számára kedvező 

áron álljanak rendelkezésre. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

14/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség megköszöni Rózsa Dóra age group koordinátornak a 2017. évi tevékenységét és 

felkéri, hogy 2018. évben is folytassa munkáját. A nemzetközi age group versenyeken induló 

versenyzők versenyruha támogatását – mivel a 2018. évi források még nem ismeretesek –  

jelenleg nem támogatja. 

Szavazás eredménye: 4 nem, egyhangú 

 

 

15/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a szövetség Halász Annamária és Petsuk Zoltán részére korábban 

megszavazott (34-2/2017. (III. 08.) Elnökségi határozat) támogatásból fennmaradó összegek a 

két versenyző részére minél hamarabb kerüljenek kifizetésre és egyben kifejezte abbéli 

szándékát, hogy a lehetőségekhez mérten a 2018-as évben is támogatásban részesüljenek a  

nem olimpiai szakágak. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

  



16/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy határozott, hogy elfogadja a Paratriatlon Válogatott 2018. évi szakmai 

programját, valamint költségtervét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

17/2018. (I. 18.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Földön, Vízen, Levegőben SE tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

18/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

19/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, hogy a 2018. évi OB szalagminták közül 2. számút fogadja el azzal a 

módosítással, hogy az úszás, kerékpár, futás feliratok kerüljenek feltüntetésre. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

20/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, hogy engedélyezi a TovaFutók SE Ajka Duatlon versenypályázatában 

megjelölt (amatőr és utánpótlás ranglistás) versenyek 2018. 09. 30-án történő megrendezését. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

21/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség felkérte Lehmann Tibor szakmai alelnököt arra, hogy az MTSZ nevében 

fogalmazzon meg levelet Heer Lajos és Rendes Csaba részére. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

22/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy biztosítási alkusztól szerezzen be a versenyek 

felelősségbiztosítása tekintetében új ajánlatot 2018. évre vonatkozóan. 

 



Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

22-1/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a versenyzők 2018. évi balesetbiztosítása ügyében 

szerezzen be biztosítási alkusztól ajánlatot. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

23/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a versenybírók eseti munkavállalása tekintetében 

készüljön részletes költségkalkuláció 2018. évre. 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

24/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a 2018. február 27. napján megtartásra kerülő Héraklész Díjátadó 

Gálára Dr. Bátorfi Béla elnököt, Dr. Kappel Patrícia főtitkárt, és Lipták Tamás szakmai 

igazgatót delegálja. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

25/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy az MTSZ Szakmai Nap nem kerül megtartásra 2018. február 24-

25. napján; egyúttal felkérte a Technikai Bizottság Elnökét, hogy készítsen részletes szakmai 

és költségtervet a rendezvénnyel kapcsolatban. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

26/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság 2018. évi Gerevich Aladár ösztöndíjra vonatkozó 

elosztási javaslatát. 

 

Versenyzői Gerevich Aladár ösztöndíj elosztása:  

 

Kovács Zsófia 106.000 Ft  

Faldum Gábor 106.000 Ft   

Bragmayer Zsanett 65.000 Ft  

Bicsák Bence 65.000 Ft 

Tóth Tamás 42.000 Ft 

Dévay Márk 42.000Ft 

Lehmann Csongor 35.000 Ft 



 

Edzői ösztöndíj elosztása: 

 

Baráth Tamás (Tiszaújvárosi TK) 53.000 Ft 

Rendes Csaba (Dr. Bátorfi AGRIA KTK) 53.000 Ft 

Nagy Csaba (DSC-SI) 53.000 Ft 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

26-1/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság Pocsai Balázs para szövetségi kapitány ajánlása 

alapján javasolt 2018. évi para Gerevich ösztöndíj elosztási tervét. 

 

Versenyzői para Gerevich ösztöndíj elosztása: 

 

Boronkay Péter 65.000 Ft 

Lévay Petra 60.000 Ft 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

 

26-2/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság EMMI Utánpótlás Edzők Programjában 2018. 

évben támogatásra javasolt sportegyesületek listáját. 

 

Régió Egyesület neve 
Nyugat-Dunántúl Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 

Közép-Dunántúl Esztergomi Triatlon Klub Sportegyesület 

Közép-Magyarország Uniqa Team Újbuda 

Közép-Magyarország Dabasi Szabadidő Sportegyesület 

Dél-Alföld Mogyi SE Baja* 

Észak-Alföld Martfűi Úszó és Triatlon Klub 

Észak-Magyarország        Tiszaújvárosi Triatlon Klub 

*: amennyiben Bajai Péter bekerül a Kiemelt Edzői Programba, úgy a Titán TC kapja meg. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

26-3/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség úgy döntött, hogy a 2018. évi Versenyszabályzatot – annak terjedelmére és 

szakmai részeire tekintettel – későbbi ülésen tárgyalja meg. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 



27/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság 2018. évi összetételére vonatkozó javaslatot. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

28/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Para Szakmai Bizottság módosított Ügyrendjét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

28-1/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság módosított Ügyrendjét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

28-2/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Technikai Bizottság módosított Ügyrendjét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

 

29/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a tárgyi eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban felkérte a Főtitkárt, hogy 

intézkedjen a hiány alapját képező számlákban megjelölt tárgyi eszközök hollétének 

felderítésére, és a 2018. évi tárolási nyilatkozatok beszerzése iránt. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

30/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy 2018. évben a rövidtávú OB Szombathelyen kerüljön 

megrendezésre. 

 

Szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

 

 

 



31/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte Dr. Székely Mózes társadalmi alelnököt, hogy az Amatőr Versenyzői 

Bizottság összetételének, valamint Ügyrendjének előkészítésére. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

32/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a 2018. március 9 – 11 között megrendezésre kerülő ETU Elnöki 

Konferenciára Dr. Székely Mózes társadalmi alelnököt, és Dr. Kappel Patrícia főtitkárt 

delegálja. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

33/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy egyeztessen az MEVSZ-szel a sportszakemberek 

oktatása ügyében, kérjen be szakmai és költségtervet. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

34/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Kilométergyűjtők Sport Egyesülete tagfelvételi kérelmét, azzal a 

feltétellel, hogy a tagszervezetté válás napja az a nap, amikor a szervezet valamennyi, 

felvételhez szükséges, szabályszerűen aláírt dokumentumát eredetben benyújtotta az MTSZ 

Titkársága részére. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

35/2018. (II. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Budapesti Triatlon Szövetség tagfelvételi kérelmét, azzal a feltétellel, 

hogy a tagszervezetté válás napja az a nap, amikor a szervezet valamennyi, felvételhez 

szükséges, szabályszerűen aláírt dokumentumát eredetben, és a tagdíj befizetéséről szóló 

banki bizonylat másolatát benyújtotta az MTSZ Titkársága részére. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

36/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 



 

37/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntésével elfogadta a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram 2017/2018. 2. 

félévre vonatkozó elosztási javaslatot. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

38/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség akként döntött, miszerint a 7/2017. (I. 18.) határozata 2.4.1.3. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: „Sportorvosi igazolás ajánlott, a versenyeken mindenki a saját 

felelősségére indul”. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

39/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Komárom-Európa Futó Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

40/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta az EXTREMEMAN Kft. tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

41/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Városi Sportegyesület Dunakeszi tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

42/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Csepel-sziget Kerékpár és Triatlon Sportegyesület tagfelvételi 

kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

  



43/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntésével tudomásul vette az MTSZ 2018. 01. – 02. havi kifizetéseire 

vonatkozó tájékoztatást. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

44/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség hozzájárult, hogy az MTSZ Twitter felhasználói fiókjogosultságának 

visszaszerzése érdekében a Főtitkár megtegye a szükséges intézkedéseket. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

45/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Technikai Bizottság, és a Szakmai Bizottság által kiegészített, 

javaslatokkal ellátott 2018. évi Versenyszabályzatot azzal a feltétellel, hogy a bolyozási 

tilalom abban kifejezetten kerüljön kihangsúlyozásra. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 

 

46/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a nemzetközi amatőr (Age group) versenyeken résztvevő sportolóknak 

térítésmentesen 1 darab galléros válogatott pólót, továbbá 15.000.-Ft-os egységáron, szürke-

fekete színű, „Legea” márkájú melegítő vásárlási lehetőséget biztosít. Az amatőr válogatott 

mezek finanszírozására ebben az évben keret nem áll rendelkezésre, így azokat a sportolók 

saját költségén tudják beszerezni az 575 Kft.-től. A tavalyi évben térítésmentesen átadott 

mezek természetesen ebben az évben is használhatók.  

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

47/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntésével jóváhagyta a 2018. évi, rendes közgyűlés időpontját. 

Időpont: 2018. április 26. 15:00 óra 

               megismételt közgyűlés ideje: 2018. április 26. 16:00 óra 

Helyszín: ERŐMŰVHÁZ Nonprofit Kft. díszterme (1077. Budapest Wesselényi utca 17.) 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

  



48/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a 2018. évi Átigazolási Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

49/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség hozzájárult, hogy az MTSZ Instagram felhasználói fiókjogosultságának 

visszaszerzése érdekében a Főtitkár megtegye a szükséges intézkedéseket, valamint kerüljön 

regisztrálásra Snapchat, és Youtube fiók is. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

50/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség tudomásul vette az MTSZ 2018. évi tárgyi eszköz leltára felülvizsgálati 

eredményét, egyúttal felkérte a Főtitkárt, hogy a hiányok alátámasztása végett a szükséges, 

további nyilatkozatok beszerzése iránt intézkedjen. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

51/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség akként döntött, hogy Fecskovics Attilát és Pocsai Balázst együttesen, teljes 2018. 

évre (12 hónapra), bruttó 200.000.-Ft/hó összegű megbízási díjjal tudja a Szövetség 

foglalkoztatni. 

A megbízási szerződések megkötésének előfeltétele nevezettek írásos, elfogadó nyilatkozata. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

52/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség tudomásul vette Lehmann Tibor szakmai alelnök Tokyo 2020 olimpiai program 

2018. év I. félévére nyújtott támogatási kerettel kapcsolatos tájékoztatását. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

53/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség tudomásul vette a 2018. évre vonatkozó válogatott versenymezekre adott 

ZEROD árajánlatban foglaltakat. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 



 

54/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a DMTK-KVSE Aquasport Egyesület tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

55/2018. (III. 06.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy tájékoztassa a Jogging Plus Szuperinfo Futóklubot az 

elnökség álláspontjáról a tagszervezet kérelmében foglaltak kapcsán. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 


