
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 

 

 

56/2018. (III. 14.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség hozzájárult – Lehmann Tibor szakmai alelnök javaslata alapján - a Tokyo 2020 

olimpiai programhoz kapcsolódó, 2017 II. félév – 2018. I. félév időszakra biztosított 

támogatási keret kiosztásához. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

57/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség meghallgatta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató beszámolóját és 

további programtervezetét a 2018-as III. Ifjúsági Olimpiával kapcsolatban. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

57-1/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 
Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a szakmai bizottság javaslatát a 2018. évi elit 

versenyrendszerről. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

57-2/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a szakmai bizottság változtatási javaslatát a versenyszabályzat 11§ 4. 

pontja tekintetében. 

„Az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyző rövidtávú és rövidebb triatlonversenyek 

amatőr kategóriáiban nem kerülhet értékelésre, rövid távú versenyeken az abszolút 

kategóriában kell értékelni.” 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

  



57-3/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a szakmai bizottság javaslatát a Tokió2020 keret első félévi 

támogatásáról. 
 

Kovács Zsófia               1 000 000 Ft  

Faldum Gábor               1 000 000 Ft  

Tóth Tamás                  750 000 Ft  

Bicsák Bence                  450 000 Ft  

Bragmayer Zsanett                  750 000 Ft  

Dévay Márk                  350 000 Ft  

Sárszegi Noémi                  100 000 Ft  

Sebők Klaudia                  100 000 Ft  

Lehmann Bence                  100 000 Ft  

Vanek Ákos                  400 000 Ft  

Király István                  400 000 Ft  

Vanek Margit                  400 000 Ft  

Edzői utazás (5 esemény)               1 000 000 Ft  

Mix Váltó Notthingham-Leeds               1 200 000 Ft  

ÖSSZESEN:               8 000 000 Ft  
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

57-4/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

Az elnökség támogatja a szakmai bizottság javaslatát, hogy minél hamarabb kerüljön 

kidolgozásra a 2018. évi amatőr versenyrendszer. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

58/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség akként döntött, hogy a Sport XXI. Aquatlon program keretében megrendezésre 

kerülő versenyek (regionális döntők és országos döntő) rendező tagszervezetei 2018. évtől 

kezdődően kötelesek becsatolni a Szövetség főtitkára részére a vonatkozó egészségügyi 

szolgáltatási szerződés másolati példányát, valamint egyoldalú, írásos felelősségvállalási 

nyilatkozatot tenni. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

59/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy a 2018. évi versenynaptárban megjelölt versenyek, írásban 

nyilatkozó rendezőivel a versenyszezonra vonatkozó felelősségbiztosítás – tavalyi évhez 

hasonlóan – kontingens keretében kerüljön megkötésre a legoptimálisabb ajánlat alapján. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 



 

60/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Technikai Bizottság 2018. évi költségvetési tervét azzal a 

módosítással, miszerint a kifizetés a Szövetség részéről kizárólag a 2018. évi 

versenynaptárban feltüntetett versenyek kapcsán történhet, továbbá az üzemanyag költség 

szigorúan a NAV által közzétett, mindenkori üzemanyagár figyelembevételével állapítható 

meg, valamint a versenybírók díjai idei évben is a Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klubon 

keresztül kerülnek kifizetésre. 

Az elnökség döntött arról is, hogy 2019. évtől a versenybírói regisztrációs díj 10.000,-Ft-ban 

kerül megállapításra. Amennyiben a versenybíró versenyszezonban legalább egy triatlon 

versenyen résztvevőként indul, abban az esetben a Szövetség a 2018. évi regisztrációs díjhoz 

mért különbözetet visszautalja számára. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

61/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a 2018. évi, rendes közgyűlés meghívójának tervét és napirendjeit. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az Elnökség 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolója 

2. 2017. évi könyvvizsgálói jelentés  

3. Ellenőrző Testület 2017. évről szóló beszámolója 

4. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

5. 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

6. 2018. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása 

7. Alapszabály 16. § 1) bek. i) pontja szerinti szerződések jóváhagyása 

8. Elnökség részére felhatalmazás megadása 2018. évben, esetleges székhelyváltozás 

intézése tárgyában 

9. Alapszabály módosítása 

10. 2019. évre vonatkozó tagdíj megállapítása 

11. Szakszövetség tagszervezetei által beterjesztett egyéb javaslatok 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 

62/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött, miszerint a 2019. évi tagdíj összege tekintetében nem kíván módosítási 

javaslatot tenni a Közgyűlés részére, így annak összege maradjon 36.000,-Ft. 

Egyúttal az elnökség akként határozott, 2019. évben javasolni fogja a Közgyűlés számára, 

hogy 2020. évre a tagdíj kerüljön megemelésre 50.000.-Ft összegre. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 



 

63/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta a 2018. évi Sportegészségügyi 

Szabályzatot. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

64/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség hozzájárult a Balatoni Úszóiskola nevezési határidő módosítási kérelméhez. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

65/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub, valamint a DMTK-

KVSE Aquasport Egyesület részére küldjön ki tájékoztató levelet és határidő tűzésével hívja 

fel a tagszervezeteket jogvitáik rendezésére. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

66/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség tudomásul vette a Nagyatádi triatlon és Szabadidő Sportegyesület – eXtremeMan 

Kft. között létrejött versenyrendezési megállapodást. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

67/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntésével módosította a 2018. évi Versenyszabályzatot, és új személyi 

kategóriaként megállapította az ún. „kezdő triatlon versenyző” kategóriát, aki a triatlon, 

duatlon, aquatlon versenyeken versenyengedély, sportorvosi igazolás és licenc nélkül, 

serdülőnél rövidebb távon jogosult indulni. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

68/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Főtitkár beszámolóit, egyúttal – az előerjesztésben megjelölt jogi 

ügyekben -felhatalmazást adott részére a Szövetség nevében, megbízott ügyvéddel történő 

egyeztetésre. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 
 

 

  



69/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Sri Chimony Marathon Team Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

69-1/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

70/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

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

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

71/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy az ETU 2017-es junior II. ranghely díja az érintett klubok között 

egyenlő arányban kerüljön szétosztásra. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

72/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató javaslatát a 2018. évi 

Amatőr versenyrendszer szabályai kapcsán azzal a módosítással, hogy az éves 

klubregisztráció kiváltása feltétele az ITU és ETU versenyek korosztályos (Age Group) 

futamaiban való indulásnak. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

73/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

74/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

Az elnökség elfogadta az Iratbetekintési Szabályzatot. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 



75/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta az Iratkezelési Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú 

 

 

76/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Képesítési Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

77/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta az Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

78/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Dopping Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

79/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy a 2016. év óta tagdíjat nem fizető, továbbá önként kérelmező, 

jelenleg érvényes tagsággal rendelkező klubok jogviszonya az Alapszabály 9. § 12) 

bekezdésében biztosított határidő eredménytelen elteltét követően megszüntetésre kerüljön. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

80/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség jóváhagyta a Szakmai Bizottság UP regionális edző program támogatotti 

változás iránti határozatát. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

81/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy a 2018 évi Versenynaptárban Para OB-t szervező klubok 

között a szervezési támogatás 50%-os arányban kerüljön szétosztásra. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 



82/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség nem járult hozzá a Balatoni Úszóiskola nevezési határidő módosítási kérelméhez 

a 84-1/2015. (VII. 01.) számú elnökségi határozatban foglaltakra, valamint a versenyzők 

sportérdekeinek figyelembevételére tekintettel. 

 

Szavazás eredménye: 6 nem, egyhangú 

 

 

83/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a 2018. augusztus 8. napján, Glasgowban megrendezésre kerülő 

ETU éves körgyűlésre Dr. Bátorfi Béla elnököt delegálja. 

 

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú 

 

 

84/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta Lehmann Tibor szakmai alelnök javaslatát, miszerint a Veresegyházi 

Duatlon gyermek futamában a ranglistapontok a valós célba érkezés sorendjében legyenek 

kiosztva a versenyzőknek, továbbá a három, a versenyben az elterelésig vezető versenyző 

pluszban kapja meg a győztesnek járó ranglistapontot. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

85/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a 2018. évi Sport XXI. Program szakmai tervét. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

86/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a 2018. évi TriBest-TriFest szakmai tervét elfogadja azzal a 

módosítással, hogy a versenyszervezők részére továbbadásra kerülő támogatás mindösszesen 

43,5 millió forint, valamint a Szövetséget megillető jogdíj mértéke az versenyszervező részére 

átadott támogatás 10%-a + ÁFA. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

87/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött, hogy a 2018. november hónapban, „Underground Duatlon” 

elnevezéssel, nemzetközi duatlon verseny előkészítéséről szóló egyeztetések megkezdéséről. 

 

Szavazás eredménye: 7 igen, egyhangú 



88/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a XXII. ITU Triatlon Világkupa és Junior Európa Kupa Tiszaújváros 

szakmai tervét. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

89/2018. (V. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség hozzájárult a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. méltányossági kérelmében 

foglaltakhoz. 

 

Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú 

 

 

90/2018. (VI. 21.) Elnökségi határozat 

 

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

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

91/2018. (VI. 21.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség megtárgyalta, és elfogadta a 2018. II. félév – 2019. I. félév időszakra vonatkozó 

Sportág Fejlesztési költségvetési és szakmai tervet azzal a módosítással, hogy a verseny, 

élsport alprojekten belül, egyéb dologi kiadások között létesítmény bérletre külön kerüljön 

elkülönítésre keret. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

92/2018. (VI. 21.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a 2017. II. félév – 2018. I. félév időszakra vonatkozó 

Sportág Fejlesztési költségvetési és szakmai terv módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

93/2018. (VI. 21.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség elfogadta az Adatkezelési, Adatvédelmi Szabályzatot. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

  



 

94/2018. (VII. 13.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött arról, hogy az általa 91/2018. (VI.21.) határozattal elfogadott, 

2018/2019-es tanvére vonatkozóan, Duatlon Diákolimpia megrendezésére, utánpótlás 

alprojektben elkülönített mindösszesen 2 millió forintot átcsoportosítja a 2018. augusztus 4-i 

utánpótlás OB megrendezésének támogatása céljából. 

Szavazás eredménye:  5 igen 1 nem       

 

 

95/2018. (VIII. 06.) Elnökségi határozat 
 

Az Elnökség döntött arról, hogy a Szakmai Bizottság 4/2018. (04.05.) határozattal elfogadott, 

az Elnökség által 57/2018 (IV.10.) határozatban jóváhagyott, a 2018-as III. Ifjúsági 

Olimpiával kapcsolatos előzetes tervezet alapján a Buenos Aires-i versenyre az alábbi 

versenyzőket és kísérőt jelöli az utazásra: 

Ferenczi Nikolett 

Kiss Gergely 

dr. Pozsgay Gábor 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

96/2018. (VIII. 24.) Elnökségi határozat 
 

Az Elnökség elfogadta az Ózdi Kerékpáros Egyesület tagfelvételi kérelmét azzal a feltétellel, 

hogy a tagszervezetté válás napja az a nap, amikor a civil szervezet valamennyi, felvételéhez 

szükséges, szabályszerűen aláírt dokumentumát eredetben, és az éves tagdíj befizetéséről 

szóló banki bizonylat másolatát benyújtotta az MTSZ Titkársága felé. 

Az Elnökség egyúttal engedélyezi, hogy az Egyesület által, 2018. szeptember 1. napján, 

Ózdon megrendezni szándékozott verseny 25.000,-Ft-os hozzájárulási díj megfizetése mellett 

kerüljön megrendezésre az egyéb, verseny megtartásához előírt dokumentáció Szövetség 

részére történő becsatolásával egyidejűleg. 

Szavazás eredménye: 5  igen, egyhangú 

 

 

97/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött arról, hogy az ülésről emlékeztető készül (nem jegyzőkönyv), továbbá 

arról, hogy az zárt ülés formájában kerül megtartásra azzal, hogy az ülés első részén az arra 

meghívottak – a Szakmai Bizottság tagjai, az MTSZ jogi képviselője és tanácsadója – részt 

vehetnek. 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

  



98/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy az MTSZ kezdeményezzen kapcsolatfelvételt Budapest 

főváros kerületi, valamint a megyei jogú városok önkormányzataival együttműködési 

program megvalósítása céljából. A program felelőse Péter Attila elnökségi tag. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

99/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a Sárrét SE méltányossági kérelmét – tekintettel a 143/2017. (XII. 18.) sz. 

elnökségi határozatra, valamint a kérelem jogszerűen nem értelmezhető tartalmára – nem 

tudta elfogadni, ugyanakkor döntött arról, hogy a klub még fennálló tartozását 3 részletben 

fizesse vissza 2018. december 31. napjáig. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

100/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Fegyelmi Szabályzat módosítását. 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

101/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy 2018. október 5. napján, 16:00 órai kezdettel 

Versenyrendezői fórum kerüljön megrendezésre. 

Helyszín: K11 Művészeti és Kulturális Központ (1077 Budapest, Király utca 11.) 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

 

 

102/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy a 2018. évi Triatlon Díjátadó Gála megrendezésre kerüljön. 

Lehetséges időpontok: 2018. november 17. (szombat) 

     2018. november 24. (szombat) 

     2019. január 5. (szombat) 

Helyszín: ELTE Gömb Aula (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1a.) 

 

Szavazás eredménye: 5 igen, egyhangú 

  



103/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a 2018. szeptember 12. napján, Gold Coast-on (Ausztrália) megrendezésre 

kerülő ITU Kongresszusra az MTSZ nevében Lehmann Tibor szakmai alelnököt delegálja. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

104/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság javaslata alapján a Tokyo 2020 Program 2018. II. 

félév – 2019. I. félév támogatás felosztási tervét. 

 

 

Átadott Nem átadott 
 Kovács Zsófia           2 500 000 Ft    
 Faldum Gábor           2 250 000 Ft    
 Tóth Tamás           2 250 000 Ft    
 Bicsák Bence           3 000 000 Ft    
 Bragmayer 

Zsanett           2 250 000 Ft    
 Dévay Márk           2 250 000 Ft    
 Sárszegi Noémi              550 000 Ft    
 

Sebők Klaudia 
  

            550 000 
Ft  

 Lehmann Bence              550 000 Ft    
 

Vanek Ákos 
                         -   Ft  

            300 000 
Ft  

Amennyiben a második félévben 
eredményesen visszatér, 2018.09.30-ig 

Király István              550 000 Ft    
 Vanek Margit              300 000 Ft    
 Putnóczki Dorka              550 000 Ft    
 Lehmann 

Csongor           1 000 000 Ft    
 

Soós Gergő 
                         -   Ft  

            300 000 
Ft  

Amennyiben a második félévben 
eredményesen visszatér, 2018.09.30-ig 

Összesen         18 000 000 Ft  
         1 150 000 
Ft  

  

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

105/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség a Petőfi SE kérelmét elutasította, ugyanakkor döntött arról, hogy a klubnak az 

MTSZ felé fennálló tartozását abban az esetben kell megfizetnie, amennyiben újból 

tagfelvételi kérelmet kíván felé benyújtani. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

 



106/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Balatoni Úszóiskola SZSE 2018/2019-es tanévre vonatkozó, Duatlon 

Diákolimpia Országos Döntőjének megrendezésére vonatkozó kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

107/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség engedélyezte a 6 db, kérdéses, MTSZ nevére kiállított számla kifizetését. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

108/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött az OSEI sekélyvízi hypoxiás edzésmódszerről szóló szakmai tájékoztató 

szövetségi honlapon történő közzétételéről. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

109/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a SUNCITY Triathlon Team tagfelvételi kérelmét. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

110/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a főtitkár 2018. 08. hónapra vonatkozó, időszakos beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

111/2018. (IX. 04.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy nem kíván élni a Dorko szponzori ajánlatával. 

 

Szavazás eredménye: 4 nem, egyhangú 

 

 

112/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 
 

Az elnökség döntött arról, hogy az ülésről emlékeztető készül (nem jegyzőkönyv). 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

  



113/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség megtárgyalta a 2018. augusztus 11. napján, Szálkán megrendezett, „VII. Szálka 

Kupa” elnevezésű verseny előkészületei kapcsán történteket, és döntött arról, hogy kötelezi a 

Dynamic Triatlon Clubot a 2018. szeptember 11-én kelt, 2018. szeptember 19-ei fizetési 

határidejű, MTSZ-2018-2060 sorszámú számla ellenértékének haladéktalan, de legkésőbb 15 

napon belül, MTSZ részére történő megfizetésére; amely követelés meg nem fizetése esetén a 

behajtás érdekében az MTSZ jogi eljárást kezdeményez. 

Az elnökség egyúttal kifejezetten figyelmezteti a tagszervezetet azon kötelezettségére, 

miszerint a mindenkor hatályos MTSZ szabályzatok, és a vonatkozó magyar jogszabályok 

előírásait be kell tartania. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

114/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy a 2019-es MTSZ OB és ranglista versenyekhez kapcsolódó 

pályázatok benyújtására 2018. október 18 – 2018. november 4.; míg egyéb versenypályázatok 

beadására 2018. október 18 – 2018. december 31. közötti időszakban biztosít lehetőséget a 

tagszervezetek részére. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

115/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta, hogy Kecskeméten a FISU Egyetemi Triatlon Világbajnokság 2020. 

június 27-28. közötti időpontban kerüljön megrendezésre. 

Az elnökség egyúttal felkéri az Extrememan Kft.-t, mint a verseny helyi szervezőjét, hogy 

Kecskemét városvezetésével és a Neumann János Egyetem vezetésével kezdje meg a 

kapcsolatfelvételt és az egyeztetést. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

116/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség megtárgyalta a 2018. szeptember 30. napján, Győrben megrendezett, „XXVIII. 

Büchl Hungaria Szenior Triatlon” elnevezésű verseny előkészületei kapcsán történteket, és 

felkéri a Fegyelmi Bizottságot, hogy az esemény körülményeinek teljes körű feltárása, és a 

felelősségre vonás érdekében folytasson le eljárást a Veszprémi Triatlon Egylettel, mint 

versenyszervezővel szemben, továbbá a vizsgálat eredményéről adjon tájékoztatást. 

Az elnökség egyúttal döntött arról, hogy a Veszprémi Triatlon Egylet fizessen meg a 

Szövetség részére 25.000,-Ft versenyrendezési hozzájárulási díjat. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

  



117/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött a 2018. Goldcoast ITU U23 Triatlon Világbajnokságon elért dobogós 

helyezés után járó eredményességi támogatásról. A 200/2013. (VI.13.) Korm. rendelet 

rendelkezései szerint a következő elosztás javasolja a MOB-nak: 

 

Bicsák Bence részére 300.000 Ft 

Tóth Szilárd részére 210.000 Ft 

 

kerüljön kifizetésre. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú  

 

 

118-1/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság 16/2018. (10.03.) számú határozatát az Eilatban 

megrendezésre kerülő U23-as Európa Bajnokságon induló válogatott keretre:  

Nők: Sárszegi Noémi, Sebők Klaudia 

Férfiak: Dévay Márk, Lehmann Bence 

Kísérők: Lipták Tamás, Rendes Csaba 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

118-2/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

 

Az elnökség visszautalja átdolgozás céljából a Szakmai Bizottság 17/2018. (10.03) számú 

határozatát. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

118-3/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság 18/2018. (10.03) számú határozatát, mely szerint 

maximálja az utánpótlás ranglista események számát az előző években használt mértékben. 

Triatlonban 5 versenyből 3, duatlonban 3 versenyből 2 számítson be a végeredménybe és a 

duatlon esetében a tavaszi események kerüljenek preferálásra. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

  



119/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség megtárgyalta az X2S Team támogatási kérelmét és megállapította, hogy a terep 

versenyek rendkívül alacsony résztvevői létszáma és a rendelkezésre álló források szűkössége 

jelenleg nem teszi lehetővé a versenyrendezés anyagi támogatását. Ugyanakkor az elnökség 

fontosnak tartja és szakmailag támogatja a terepszakág népszerűsítésének jelentős javulását, 

amiben várja a szervezők fejlesztési ötleteit, javaslatait. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

120/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta az MTSZ 2019. évi mellékelt nyomtatványait: 

 

- Átigazolási lap 2019. 

- Amatőr versenyzők regisztrációs űrlapja 2019. 

- Tagszervezeti adatlap 2019. 

- Versenyengedély 2019. 

- Engedélyezési kérelem versenyrendezéshez rendes eljárásban 2019. 

- Engedélyezési kérelem versenyrendezéshez rendkívüli eljárásban 2019. 

- Versenyrendezői beszámoló 2019. 

- Versenyzői eredmény igazolása iskolai/tanulmányi pályázatokhoz 2019. 

- Versenyzői eredmény igazolása 2019. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

121/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött az Allianz Hungária Zrt.-vel, 2015. december 15-én kötött, csoportos 

személy (baleset) biztosítási megállapodás felmondásáról, egyúttal felkéri a Főtitkárt kérjen 

be árajánlatokat új biztosítás megkötéséhez. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

  



122/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a 2019. évben alkalmazandó MTSZ díjtételeket: 

 
Utánpótlásversenyző licensz díja 3.000,-Ft 

Amatőr versenyző klubregisztrációs díja 3.000,-Ft 

Egyéni regisztrált amatőr versenyző licensz díja 4.000,-Ft 

Elit versenyzők licensz díja 5.000,-Ft 

Para versenyzők licensz díja 0,-Ft (ingyenes) 

Átigazolási szolgáltatási díj 5.000,-Ft 

Hozzájárulási (alap)díj versenyszervezéshez 25.000,-Ft 

Hozzájárulási (emelt)díj versenyszervezéshez 

(sürgősségi és rendkívüli eljárások esetén, eljárásonként) 

50.000,-Ft 

Sürgősségi eljárásban benyújtott engedély kérelem díja 150.000,-Ft 

Rendkívüli eljárásban benyújtott engedélyezési kérelem díja 380.000,-Ft 

Versenynaptár módosításának szolgáltatási díja 

(2019.01.01. napját követően benyújtott igények esetén) 

5.000,-Ft 

Utólagos – versenyrendezéssel, versenyekkel kapcsolatos – eljárás 

lefolytatásának díja 

100.000,-Ft 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

123/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött arról, hogy a 2018. augusztus 9-11. között, Glasgowban megrendezett 

Mix Váltó EB pénznyereménye egyenlő részben kerüljön kiosztásra az érintett klubok között. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

124/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a VUK SE méltányossági kérelmét azzal a feltétellel, hogy a verseny 

megszervezésének, és megrendezésének előkészítésével kapcsolatos dokumentációt az MTSZ 

Titkársága felé hiánytalanul benyújtja. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

125/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség elfogadta a főtitkár 2018. 09. hónapra vonatkozó, időszakos beszámolóját. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 

  



126/2018. (X. 17.) Elnökségi határozat 

 

Az elnökség döntött – a 2018. október 5-ei Versenyrendezői Fórumon elhangzottak alapján – 

arról, hogy lépéseket tesz az MTSZ egységes nevezési rendszerének kialakítása érdekében. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

 


