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2002. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2002. évi határozatai 
 
1/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a 2001-es éves munkát értékelő közgyűlés 2002.03.22-én (péntek), 14 órai 
kezdettel kerüljön megnevezésre. Helye Budapest, Hotel Stadion, “ABC” Terem. 
 
2/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a sportág 2001-es évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
3/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szövetség 2001-es évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 



 
4/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szövetség 2001-es évi közhasznú tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
5/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a sportág 2002-es évi a kiemelt versenyeinek naptárát. 
 
6/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Héraklész válogatott keret 2002. évi szakmai programját. 
 
7/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a tiszaújvárosi úszóedzőtáborról készült beszámolót. 
 
8/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Héraklész program által a várhatóan 2002. évre biztosított 8,5 millió Ft-on felül 
az utánpótlás-válogatott felkészítésére jelenlegi helyzetében nem tud további anyagi forrást biztosítani. 
 
9/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy 2002. 02.04-i hatállyal társadalmi megbízatásként Nemes Csaba mint szakmai 
igazgató kerüljön kinevezésre. 
 
10/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a szövetség 2002. Marketing Tervét. 
 
11/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy az olimpiai válogatott kerettagokkal legyen aláíratva a MOB és a szövetség által 
elkészített sportolói szerződés. Aki ennek nem tesz eleget, az elveszti kerettagságát és az ezzel járó támogatást. Azon nem olimpiai kerettag 
sportolók, akik szövetségi támogatás nélkül az EB-n 1-6, a VB-n 1-8 helyeken végeznek, visszamenőleg ugyanazt a támogatást kapják, mint 
amit az idáig kerettagtársaik kaptak. 
 
12/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy 2002-es évre a versenyengedély díja 600 Ft+ÁFA (672 FT) azoknak az 
egyesületeknek, akik ezt március 31-ig megkérik. Ezt követően május 31-ig az elmúlt évi árat 2000 Ft+ÁFÁ-t (2240 FT-ot) kell fizetni. Május 31. 
után a versenyengedély hosszabbítására nem lesz lehetőség. Az elnökség javasolni fogja a közgyűlésnek, hogy az egyesületi tagdíjat 2003. 
Évtől 4000 Ft-ban állapítsa meg. 
 
13/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, módosításokkal egyhangúlag elfogadta a szövetség 2002. Versenyszabályzatát. 
 
14/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a duatlon szakág szakmai és pénzügyi tervének hiányában azt, hogy 2002. évben 
Csomor Erika felkészülésére és versenyeztetésére 500.000 Ft-ot biztosít. Ezen felül a szakág által javasolt EB, VB résztvevők nevezési díjai 
kerülnek kifizetésre. 
 
15/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy az Informatikai Bizottság munkájában a jövőben Dr Márkus Gábor is vegyen 
részt. 
 
16/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a győri Triatlon EB-t megelőző, hazai kvalifikációs versenyek az age-group 
helyett a Korosztályos EB kvalifikációs verseny néven kerüljenek meghirdetésre. 
 
17/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Triatlon EB időpontjának megváltozása miatt a fonyódi középtávú OB július 
13-án szombaton, a balassagyarmati váltó csapat OB pedig július 14-én, vasárnap, a gyermek és serdülő sprint ranglista versenyek pedig egy 
nappal előbb, szombaton lesznek Balassagyarmaton. 
 
18/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a leveleki EB válogató egy héttel korábban, június 9-én kerül Leveleken 
megrendezésre. Az Orvos- és Gyógyszerész OB marad az eredeti időpontban, június 9-én, a nagykanizsai EB kvalifikációs verseny sprint- és 
rövidtávon, június 15-én, a kétbodonyi terep triatlon OB június 16-án kerül megrendezésre. 
 
19/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a triatlon diákolimpia OB 2002 június 23-án, Lakitelken, a triatlon amatőr OB 
pedig június 29-én, Kiskörén kerüljön megrendezésre. A fenti határozatokra Kecskemét visszalépése miatt volt szükség. 
 
20/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a versenyszabályzat 2002. évi módosítását és azt, hogy az 500 példányban 
kerüljön kiadásra. 
 
21/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2002. évi versenybírói díjakra tett bizottsági javaslatot, mely szerint a minősített 
díj 400 Ft/óra, 2. osztályú 500 Ft/óra, 1. osztályú 600 Ft/óra. A vezető versenybírói pótlék 4000 Ft/óra, a szakág vezető bírói pótlék 1000 Ft. Az 
összegek bruttóban értendők. 
 
22/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság maximális előnevezési díjakra vonatkozó javaslatát, me ly szerint a 
rövidtáv 1000 Ft, a sprinttáv 700 Ft, a serdülő 500 Ft, a gyermek 400 FT, az újonc 200 Ft. A helyszíni nevezési díjak mindig maximum az 
előnevezési díjak kétszeresei lehetnek. 



 
23/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a versenybírói vizsga költségeit. Ez alapján a regisztrációs díjat  800 Ft-ban, a 
vizsgadíjat 700 Ft-ban állapította meg. 
 
24/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a Magyar Kupa pontszámítási rendszerét dolgozza ki a következő elnökségi ülésre. 
 
25/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség elutasította a Vitál Klub kérését, - mely szerint egy sportolójuk eredménye más egyesületnél került beszámításra- a 2001 évi 
ponttáblázat kifizetését illetően. 
 
26/2002 Eln. Hat. 
Az OSC részére a Nemzeti Sportuszodában válogatott úszópálya kerüljön megrendelésre, melynek összegét azonban az OSC-nek kell fizetni. 
 
27/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag támogatta az ETU győri tisztújító közgyűlésére Márkus Gergely főtitkári, Dr. Varga Béla 
technikai bizottsági posztra való jelölését. Szintén az ETU kongresszus elé kerül indítványozásra az, hogy a jövőben legyen Aquatlon Európa 
Bajnokság. Az ifjúsági korosztálynak legyen egyéni EB sprint, vagy az ennél rövidebb, 500m úszás, 15 km kerékpár, 3 km futótávon. A jelenlegi 
állás szerint junior kategóriában országonként alanyi jogon 1 fő indulhat az EB-n, ezt a létszámot javasoljuk 2 főre emelni. 
 
28/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta Z-né Verrasztó Gabriella beszámolóját az orfűi Héraklész kerékpár táborról. 
 
29/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy kerüljenek felszólításra a ’Héraklész Triatlon Program’ régióvezetői, hogy 
tíz napon belül legyen működőképes és folyamatos a polár órák edzésinformációinak adatszolgáltatása Zakariás Géza felé. 
 
30/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag felszólította a Szakmai Bizottságot, hogy a Versenyzői Bizottság véleményének kikérésével 
2002. július közepéig dolgozza ki a 2004. évi athéni olimpia kvalifikációs feltételeit. 
 
31/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Duatlon Ifi és U23-as Európa Bajnokságon induló magyar csapatot. 
 
32/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatára a Triatlon Európa Bajnokság válogatási feltételeit. 
Ez alapján a felnőtt nőknél a válogató I-VI. helyezettje, a felnőtt férfiaknál a válogató I-V. helyezettje kerül be az EB csapatba, valamint 1-1 fő 
beválogatására a Szakmai Bizottságnak is van lehetősége. A juniorok és az U23-asok esetében a válogatón elért eredménye alapján kerül a 
teljes csapat kijelölésre, csak nagyon indokolt esetben változtathatja meg ezt a Szakmai Bizottság. A csapatversenyekben indulók személyét a 
válogatót követően jelöli ki a Bizottság. A Szakmai Bizottság javaslatára a Főtitkár kérni fogja az ETU-tól, hogy mint rendező, a junioroknál 6-6 
fő, a felnőtt férfiaknál pedig 8 fő indulhasson. 
 
33/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy a csehországi június 9-i Olimpiai Reménységek 
Versenyre a tiszaújvárosi május 19-i ranglista verseny alapján kerüljön az utazó csapat kijelölésre. Az utazó csapat Zakariás Géza vezetésével 
vesz részt a versenyen. 
 
34/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a mexikói Triatlon Világbajnokság válogatási elveit 
illetően. A felnőtteknél azok indulhatnak, akik az ITU kvalifikációs feltételeit teljesítik. Az U23-as korosztálynak a tiszaújvárosi világkupa lesz a 
válogató az U23-as EB-re, és aki ott jól szerepel, az mehet a VB-re. A juniorok részére a válogató a Fadd-Dombori OB lehetne, azonban ott az 
ifi és junior korosztály külön futamban indul, és azokat a nagy számú indulók miatt nem lehet összevonni. Így a Szakmai Bizottság a leveleki 
válogatóktól kezdve figyeli az ifi és junior mezőnyt, és az azt követő versenyek eredmények alapján kerül az utazó keret kijelölésre. 
 
35/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Papp Zsolt által beterjesztett ponttáblázatot a Magyar Kupa vonatkozásában. 
 
36/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette Czencz Péter Főtitkár beszámolóját a Triatlon EB előkészületeiről. 
 
37/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal 2002. évi a június 23-i lakitelki Triatlon Diákolimpia Országos döntőjének versenykiírását. 
 
38/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Szabálykönyv kerüljön pontosításra: Ennek megfelelően a felnőttek részére 
csak rövidtávon, a seniorok részére csak sprinttávon legyen triatlon és duatlon sportágban országos csapatbajnoki cím hirdetve, az egyéni 
eredmények összeadásával. Az U23-as korosztály részére sprint, rövid, közép és hosszútávon is a junior korosztálynak pedig csak sprinttávon 
(és rövidtávon?) kerüljön egyéni országos bajnoki cím kiírásra. 
 
39/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség négy ’igen’ és egy tartózkodással megszavazta, hogy Hóbor Péter a versenyző és az egyesületek kérésére egyedi, rendkívüli 
átigazolással, - mérlegelve a versenyző eddigi múltját-, átigazolhat a Proform Triatlon Klubba. 
 
40/2002 Eln, Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az amatőrök a leveleki rövidtávú OB-n és junior EB-n is szerezhetnek 
kvalifikációs helyet a korosztályos EB-re. 
 
41/2002 Eln. Hat. 



Magyar Kupa 
1. Futamok: 
-Triatlon Rövidtávú OB, Levelek, június 08-09. Pontozás: 1,3xegység. 
-Triatlon Sprint OB, Fadd-Dombori, augusztus 9-11. Pontozás: 1xegység 
-Aquatlon OB, Szeged, augusztus 3. Pontozás: 1xegység 
2. Záró futam: 
-’Továbbjutsz vagy kiesel?’, Tiszaújváros, szeptember 14. Pontozás 1,5x egység 
Záró futam indulási feltételei: 
-legalább két futamon rajthoz kell állni 
-a 3 futamon gyűjtött Kupa pontok alapján (a legjobb 2 verseny számít) a legjobb 32 férfi és 16 nő 
Egységnyi pontozás: 
-férfiaknál 1-32. helyezett kap pontot 
-nőknél 1-16. helyezett kap pontot 
A férfiaknál az 1. helyezett 32 pontot, a 2. helyezett 31 pontot, a 3. helyezett 30 pontot kap és így tovább. 
A nőknél az 1. helyezett 16 pontot kap, a 2. helyezett 15 pontot, a 3. helyezett 14 pontot. És így tovább. 
Amennyiben a korosztályok a triatlon sprint OB-n illetve Aquatlon OB-n a sprinttávon külön-külön indulnak, a Magyar Kupa pontokat az elért 
időeredmények alapján összeállított abszolút lista alapján osztjuk ki. 
 
42/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Versenyzői Bizottság megalakulását, melynek vezetője Léhmann Tibor. Tagjai: 
Molnár Erika, Walkó Andrea, Kuttor Csaba, Lipták Tamás, Bajai Péter. A Bizottság képviselője az elnökségi ülésekre tanácskozási joggal kerül 
meghívásra. 
 
43/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a győri triatlon EB-n egyéniben induló női és férfi felnőtt, valamint junior versenyzők 
listáját, valamint a junior lány és fiú csapatot. A javaslatot előzetesen a Szakmai és a Versenyzői Bizottság is támogatta. 
 
Felnőtt női egyéni indulók: 
Csomor Erika, SZVSE Batta 
Molnár Erika, UTE 
Góg Anikó, Eötvös DSE, Orosháza 
Walkó Andrea, SZVSE Batta 
Hubai Tímea, Molplast, Győr 
Danka Olga, Széchenyi FSC, Győr 
Szomjas Borbála, Budafoki MTE 
Felnőtt férfi egyéni: 
Kuttor Csaba, Buda-Cash Team, Kaposvár 
Ágoston Szabolcs, Buda-Cash Team, Kaposvár 
Kis Gyula, Buda-Cash Team, Kaposvár 
Szilágyi Egon Buda Cash Team, Kaposvár 
Lipták Tamás, Oxigén DSI, Debrecen 
Hóbor Péter, Proform Triatlon Klub, Pécs 
Varga Szabolcs, Proform Triatlon Klub, Pécs 
Bajai Péter, Mogyi SE, Baja 
Junior lányok: 
Nagymihály Adrienn, TVK Mali, Tiszaújváros 
Poros Tímea, Mogyi SE. Baja 
Koch Renáta, Mogyi SE. Baja 
Márta Melinda, Kistarcsai ÚTK 
Csáthy Rita, Oxigén DSI, Debrecen 
Junior fúk: 
Pocsai Balázs, Kistarcsai ÚTK 
Rendes Csaba, Esztergomi TK 
Vanek Ákos, Budafoki MTE 
Benőcs Zoltán, TVK Mali, Tiszaújváros 
Papp László, Széchenyi FSC, Győr 
Nógrádi Tamás, Proform, Pécs 
Esküdt Roland, Építők AC. 
Junior lány csapat: 
Nagymihály Adrienn, TVK Mali, Tiszaújváros 
Gyenesei Judit, Építők AC. Kaposvár 
Márta Melinda, Kistarcsai ÚTK 
Varga Zsuzsa, Trikatív SE, Nyíregyháza 
Kiskó Anna, Oxigén DSI, Debrecen 
Junior fiú csapat: 
Pocsai Balázs, Kistarcsai ÚTK 
Rendes Csaba, Esztergomi TK. 
Benőcs Zoltán, TVK Mali, Tiszaújváros 
Papp László, Széchenyi FSC, Győr 
Az ötödik induló az EB egyéni versenyeredménye alapján kerül kijelölésre, különös tekintettel a futóteljesítményre. 
 
44/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség három igen szavazattal, két tartózkodással elfogadta a férfi felnőtt csapat tagjait: 
Kuttor Csaba, Buda Cash Team, Kaposvár 
Ágoston Szabolcs Buda Cash Team, Kaposvár 
Héczey András, Buda Cash Team, Kaposvár 
Buru Gábor, TVK Mali, Tiszaújváros 
Kaldau Szabolcs, TVK Mali, Tiszaújváros 
 



45/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség négy igen, egy tartózkodással elfogadta a felnőtt női csapat tagjait: 
Walkó Andrea, SZVSE Batta 
Csomor Erika, SZVSE Batta 
Góg Anikó, Eötvös DSI, Orosháza 
Molnár Erika, UTE 
Szabó Zita, Oxigén DSI, Debrecen 
Ha a csapatversenyzők közül bármely csapattag visszalépne, akkor az EB egyéni versenyeinek eredménye alapján kerül kijelölésre a 
csapatversenyben helyettesítő ember. 
 
46/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az U23-as triatlon EB-n induló női és férfi versenyzők névsorát. 
 
Nők: 
Góg Anikó, Eötvös DSI 
Hubai Tímea, Molplast, Győr 
Szomjas Borbála, Budafoki MTE 
Gergelics Natália, Anonym SE 
Gellér Gabriella, Vitál SE:, Székesfehérvár 
Gyenis Nóra, Molplast, Győr 
Férfiak: 
Lipták, Oxigén DSI, Debrecen 
Buru Gábor 
Kaldau Szabolcs 
Kis Gyula 
Bajai Péter, Mogyi SE, Baja 
Bíró Zsolt, Oxigén DSI, Debrecen 
Tartalék: 
Török Dániel, TVK Mali 
Lukács Péter, Budafoki MTE 
Az Európai Triatlon Szövetség az elmúlt héten az alanyi verseny helyett a luxemburgi versenyt nevezte ki az U23-as triatlon EB helyszínéül, 
melynek időpontja július 21., helye: Echternach, Luxemburg. 
A versenyzők ide önköltséggel utazhatnak ki, a Szövetség a versenyfelszerelést és a nevezési díjat biztosítja. 
 
47/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a győri ETU Kongresszuson Dr, Márkus Gábor, Dr. Varga Béla és Z-né 
Verrasztó Gabriella képviseljék a Magyar Triatlon Szövetséget. 
 
48/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az Egyesületi Ponttáblázatban a nemzetközi csapat eredményeknél, 
amennyiben nincs négy induló csapat, úgy azon verseny eredménye nem számít a ponttáblázatba. 
-Az Elnökség tudomásul vette Czencz Péter beszámolóját a Triatlon EB előkészületeiről. Örömmel nyugtázta, hogy a szervezési feladatok jó 
ütemben haladnak, sajnálattal vette tudomásul, hogy pénzügyi nehézségek vannak a rendezés körül. 
 
49/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a november 9-i cancuni VB-n a felnőttek mezőnyében azon magyar versenyző 
indulhasson, aki az ITU kvalifikációs szabályzatának megfelelően azt kiharcolja. A junior lányoknál az ITU szabályzata szerint három fő 
indulhat, az ő kiválasztásuk úgy történik, hogy a Fadd-Dombori sprinttávú OB abszolút ifjúsági és junior eredménye alapján-ők egy időpontban 
rajtolnak-, az 1. és 2. helyezett utazó, a 3. versenyzőt a Szakmai Bizottság jelöli ki. A junior fiúknál öt versenyző indulhat, közülük a Fadd-
Dombori sprinttávú OB junior versenyének 1. és 2. helyezettje utazó, a további három VB indulót a Szakmai Bizottság jelöli ki, amelyek között 
lehet ifjúsági versenyző is, azonban a kijelölendő három plusz főből legalább egynek juniornak kell lenni. A VB-re a tervek szerint az indulás 
október 30-án lesz, a hazautazás november 11-én. Lehetőség adódik arra, hogy a Szakmai Bizottság az érintett versenyzőkkel és edzőkkel 
konzultálva a triatlon VB-t megelőző Aquatlon VB-re is nevezzen a kiutazók közül versenyzőket. 
 
50/2002 Eln, Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a triatlon VB-re való utazás előfinanszírozási alapon történjen. A nevezési 
díjakat valamennyi versenyzőnek a szövetség fizeti, azonban az utazási és szállásköltségeket nem, illetve csak abban az esetben, ha az adott 
versenyző az egyéni triatlon VB-n a beérkezett versenyzők között az első harmadban fejezi be a versenyt. Ebben az esetben a szövetség teljes 
költségtérítést biztosít. Abban az esetben, ha a beérkezett versenyzők egyharmada és első fele között ér be a célba, úgy 50%-os visszatérítést 
kap. 
 
51/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az ITU kongresszusán Dr. Márkus Gábor és Czencz Péter képviselje. Márkus 
Gergely mint ETU tisztségviselő lesz jelen. 
 
52/2002 Eln. Hat. 
A Szövetség Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját a győri triatlon Európa Bajnoksággal kapcsolatban. A 
felnőtt versenyzők szereplését gyengének ítélte, azonban megállapította, hogy anyagi problémák miatt a felkészülés március óta kizárólag 
egyesületi keretek között zajlott.atH A versenyzők képviseletében jelenlévő Kuttor Csaba sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy feladta az EB-n a 
versenyt, de mint azt az EB utáni orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy vérképe nem volt megfelelő, s ami miatt a mai napig orvosi kezelés alatt 
áll. Kuttor Csaba saját, és Ágoston Szabolcs versenyzésével kapcsolatban még megjegyezte, hogy valószínűleg nem volt szerencsés 
számukra a december óta tartó túl hosszú új-zélandi felkészülés. Az EB előtt négy héttel már nem indult versenyen, a jobb EB szereplés 
érdekében. 
A juniorok vonatkozásában is gyengének ítélte meg az Elnökség az eredményeket, melynek okait egyes junior lányok esetében képességbeli 
hiányosságokban, más versenyzők esetében pedig formaidőzítésben és pszichés okokban látja. 
 
53/2002 Eln. Hat. 



Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a jövőbeni világversenyeken magyar színben csak az indulhat, aki az adott 
világverseny előtt alapos orvosi vizsgálaton vesz részt és annak eredménye megfelelő lesz. Valamint, elfogadja a kiutazással és a kinn 
tartózkodással kapcsolatban a Szakmai Bizottság javaslatait és előírásait. 
 
54/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szakmai és a Versenybizottság által beterjesztett javaslat további 
tárgyalására van szükség, melynek véglegesítésére az Elnökség következő, szeptemberi ülésén kerül sor. 
 
55/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség tudomásul vette a győri Triatlon EB gazdálkodásáról szóló beszámolót. Mivel még nem minden területen történtek meg a 
kifizetések, ezért a végleges gazdálkodási adatok a következő elnökségi ülésre állnak össze. Az EB Szervező Bizottsága augusztus 30-án 
tartja záróülését, melyen az EB lebonyolításának szakmai és gazdálkodási lezárása megtörténik. 
 
56/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség meghallgatta, és tudomásul vette a Szakmai Bizottság U23-as triatlon EB-vel kapcsolatos beszámolóját. Megállapította, hogy a 
vártnál gyengébb, azonban még elfogadható eredmények a kerékpáros tudás hiányosságának következményei. Az EB-n tapasztalt 
különlegesen nehéz kerékpárpálya a magyar versenyzők tudását meghaladja. 
 
57/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség meghallgatta, és tudomásul vette a Szakmai Bizottság beszámolóját a serdülő ifjúsági EB szakmai értékelésével kapcsolatban. 
Örömmel nyugtázta, hogy az erős mezőnyben a magyar csapatok minden kategóriában végig versenyben voltak az arany éremért. Az EB-n 
elért egy arany, két ezüst és egy bronzéremért a versenyzőket és edzőiket elismerés illeti. 
 
58/2002 Eln. Hat. 
A Szövetség meghallgatta, és tudomásul vette a Szövetség 2002. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Sajnálattal nyugtázta, hogy az 
idei évben az utóbbi évek legalacsonyabb mértékű minisztériumi, állami illetve szponzori támogatásban részesült a Szövetség. Ennek ellenére, 
ha szerény mértékben is, a Szövetség működése biztosított. 
 
59/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal megvitatta és elutasította Ágoston Szabolcs kérését, amely a Triatlon EB-n, az úszás rajtjánál eltűnt 
versenycipőjének megtérítésével kapcsolatban érkezett. 
 
60/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat igen szavazattal döntött a triatlon VB-n induló magyar csapatot illetően. 
Felnőtt versenyzők azok, akik az ITU szabályzatának megfelelően a világranglista állása szerint erre jogosultak (várhatóan Molnár Erika, Kuttor 
Csaba és Ágoston Szabolcs). U23-as versenyzők, Góg Anikó, Hubai Tímea és Bajai Péter, Biró Zsolt, Kaldau Szabolcs, Kis Gyula, Lipták 
Tamás. Junior versenyzők: Czérna Rita, Gergelics Dóra, Gyenesei Judit, Esküdt Roland, Rendes Csaba, Nógrádi Tamás, Pocsai Balázs, 
Kovács Dávid vagy Molnár Ádám. 
 
61/2002 El. Hat. 
A Szövetség hat igen szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a triatlon VB-n csak a fent felsorolt versenyzők indulhatnak, és az esetleges 
lemondások esetén se helyettesíthetők más versenyzőkkel 
 
69/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség négy igen, egy tartózkodás mellet elfogadta, hogy Csomor Erika és Koch Renáta duatlon VB nevezési díját a Szövetség fizesse, 
Szűcs Ákos pedig saját maga fizesse. 
 
63/2002 Eln. Hat. 
Az elnökség hat igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy azon sportolók részére, akik az év végén olimpiai kvalifikációs helyen állnak, és 
nem részesültek edzőtábori támogatásban, az év végén személyenként 250 ezer Ft támogatást kapnak. 
 
62/2002 Eln. Hat. 
Az elnökség nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az athéni olimpia válogatási feltételeit. Az olimpián a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
szabályzata alapján 50 férfi és 50 nő indulhat. 9 országból maximum három versenyző, az összes többi ország maximum két főt indíthat az ITU 
kvalifikációs válogatási rendszerének megfelelően. A 2004. május 7-i triatlon VB-t követően kialakul, hogy országonként hány fő nevezhető az 
olimpiára. Szövetségünk elnöksége abban döntött, hogy a Magyarországot képviselő versenyzők kiválasztása miképp történjen. Abban az 
esetben, ha csak egy versenyző indulhat, akkor az a versenyző lesz az, aki a 2004. május 7-i verseny után a legjobb helyen áll a 
világranglistán. Abban az esetben, ha két magyar versenyző indulhat, akkor a világranglista legjobb helyén lévő magyar indulhat, a második 
induló pedig a 2004-ben kijelölt három versenyen legtöbb világranglista pontot szerző lesz. Várhatóan ez a három verseny a triatlon VB, a 
triatlon EB és az athéni triatlon világranglista pontszerző versenye lesz. Abban az esetben, ha három magyar versenyző indulhat, úgy a 
világranglista legjobb helyen álló egy magyar versenyzője lesz az, a további két helyen az induló pedig a 2004-ben előzőekben feltűntetett 
három versenyen a legtöbb világranglista pontot szerzők lehetnek. A nemzetközi szabály szerint csak az nevezhető az olimpiára, aki a 
világranglista 1-125 közötti helyek valamelyikén szerepel. A Magyar Triatlon Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli esetben a 
Magyar Olimpiai Bizottsággal konzultálva a fenti határozatot megváltoztassa. 
 
64/2002 Eln. hat. 
Az elnökség kilenc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2002.évi I-VIII. havi gazdálkodásról szóló beszámolóját. A 
költségvetésből 300 ezer Ft támogatást biztosít a Versenyszervező és Informatikai Bizottság részére, valamint 500 ezer Ft-ot a Szakmai 
Bizottság részére. 
 
65/2002 Eln. hat. 
Az elnökség nyolc igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a triatlon EB gazdálkodásáról szóló beszámolót. Örömmel állapította meg, 
hogy az anyagi nehézségek ellenére az EB veszteség nélkül zárult. 
 
66/2002 Eln. Hat. 
Az elnökség a versenybizottság kérésére kilenc igen szavazattal a 2003. évi versenynaptár előkészületével kapcsolatos döntést a következő 
október 9-i ülésre halasztotta. 
 
67/2002 Eln. Hat. 



Az elnökség kilenc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Z.-né Verrasztó Gabriella beszámolóját a Héraklész-program kerettervéről. Az idei 
évi OB ranglista eredményei alapján októberben kerülnek kijelölésre a válogatott keret tagjai. Majd ezekből a várhatóan 53 fős Héraklész keret. 
November végén, december elején közös úszóedzőtábort szervezünk a keret részére. 
 
68/2002 Eln. Hat. 
Az elnökség nyolc igen szavazattal és egy tartózkodással megerősítette a 139/2001 (11.30) elnökségi határozatot, mely alapján az OB 
értékelése a ranglista alapján 1.5-szeres szorzóval szerepel. A Szakmai Bizottság véleménye szerint a fenti határozatban elírás történt, ők nem 
kívánták, s a jövőben sem kívánják megváltoztatni azt a gyakorlatot, hogy az OB eredménye az elmúlt évi szisztémáknak megfelelően 
szerepeljen. A fentiek ellenére az elnökség tartja magát az elfogadott határozatához, mivel ezt a hibát a versenyszezon során senki sem 
jelezte. A versenyszezon után pedig nem tartaná etikusnak a szabályt megváltoztatni. 
 
70/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a triatlon VB-re kér az ITU-tól a férfiak részére egy szabadkártyát, amelyre 
azon versenyző tarthat jogot, aki két héttel a VB-t megelőzően a világranglistán a legjobb helyen lesz azok között, akik nem kaptak még 
indulási jogot a VB-re. 
 
71/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy VB-n indítsunk el egy-egy női és férfi csapatot a Team Time Trial rendszerű 
csapatversenyen. A kint lévő versenyzők közül aki akar, azt benevezzük az Aquatlon VB-re is, azonban az 55USD nevezési díjat a 
versenyzőnek előzetesen be kell fizetnie. Aki a versenyen a célba érkezők között az első harmadban végez, 100%-osan, aki az első felében 
végez, 50%-ban visszakapja a nevezési díjat. 
 
72/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót a Versenybírói Bizottság 2002. évi hazai versenyek értékeléséről. 
Révész: Kérjük, hogy a 2003-as évre kerüljön egy új Szabálykönyv kiadásra. 
 
73/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2003. évre vonatkozó versenybírói díjszabást. 
A versenybírói díjak 2000. évben kerültek megállapításra, ezen változtatni kell. 
Javaslatunk: 
2000. év 2003. év 
Minősített(/óra): 400 Ft. 500 Ft. 
II. o. (/óra): 500 Ft. 600 Ft. 
I. o. (/óra): 600 Ft. 700 Ft. 
Szakágvezetői pótlék: 1000 Ft 1000 Ft 
Vezetőbírói pótlék: 4000 Ft 4000 Ft 
 
74/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadta a 2003. évi kiemelt duatlon versenyek tervezett időpontját. Gyermek, 
serdülő sprinttávon tavasszal kettő, ősszel egy ranglista verseny legyen. A ranglista alapját a három ranglista verseny, plusz az országos 
bajnokág képezze, amelyekből a két legjobb eredmény számít. Eszerint a gyermek, serdülő és ifi korosztálynál sprinttávon az I. helyezett 36 
pontot, a II. helyezett 32 pontot, a III. helyezett 29 pontot, a IV. helyezett 27 pontot, az V. helyezett 26 pontot … és így tovább kapna. Az OB 
kiemelt pontozással bírna, az I. helyezett 42 pontot, a II. helyezett 38 pontot, a III. helyezett 35 pontot, a IV. helyezett 33 pontot, az V. helyezett 
pedig 32 pontot kapna, stb. 
 
75/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2003. évi hazai rendezésű triatlon versenyek országos bajnokságainak időpontját. 
A gyermek, serdülő és ifjúsági korosztálynak négy ranglista verseny és az OB lesz a raglista alapja, amelyből a három legjobb eredmény 
számít. A számítás módja a duatlon ranglistánál leírtaknak megfelelő lesz. A triatlon rövidtávú ranglista alapja két ranglista verseny, plusz az 
OB, amelyből a két legjobb eredmény számít. A junior, a felnőtt és a szenior versenyzők ranglista versenyeinek kiszámításának  módja a 
későbbiekben kerül elfogadásra. 
 
76/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a jövőben az országos bajnokságokat megelőző nyílt futamok újonc 
versenyeiben a dobogós versenyzők is kapjanak érmet. Azonban részükre továbbra sem adunk ki hivatalos országos bajnoki címet. 
 
77/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság beszámolóját az olimpiai kvalifikáció jelenlegi állásáról. Az 
Elnökség köszönetét fejezi ki az érintett versenyzőknek, edzőiknek, és klubjaiknak azért az erőfeszítésért, amelynek eredményeként szinte 
önerőből, jelenleg egy női és két férfi versenyzőnk olimpiai kvalifikációs helyen van, és egy harmadik férfi versenyzőnk is éppen a határán. 
 
78/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal egyhangúlag megszavazta, hogy az amatőrök minél nagyobb számú bevonása, megtartása, megbecsülése 
érdekében jövőre ’Triatlonnal Új-Zélandba’ névvel egy akciót rendez. Az ezzel kapcsolatos elképzeléseket a minisztériummal történt egyeztetés 
után a Hírlevélben és a Triatlon újságban vitára bocsátja, majd december közepéig véglegesíti az akció kiírását. 
 
79/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2002. évi Triatlon Bál Siófokon, az Ezüstpart Hotelben kerüljön 
megrendezésre. A Bál keretében az év sportolói és a ranglista győztesek díjai kerüljenek átadásra. A minősített versenyzők okleveleiket a 
megyei szövetségek ünnepségein vehetik át. A bál lebonyolítására Péter Attila kapott megbízást, amely 2002. november 30-án kerül 
megrendezésre. 
 
80/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt igen szavazattal elfogadta, hogy az Elnökség nehezményezi, hogy az Elnök Úr az utóbbi időben több elnökségi ülésen nem vett 
részt. 
 
81/2002 Eln. Hat. 



Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a beérkezett nagy számú kérést elfogadva, mégis a Triatlon Bálon kerül sor 
az aranyjelvényes és az I. osztályú sportolók oklevelének átadására. Az érdekeltek közül akik ezen az ünnepségen nem vesznek részt, 
azoknak a megyei triatlon szövetségeken keresztül történik az oklevelek átadása. 
 
82/2002 Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége megtárgyalta az ’Újvárostól-Új-Zélandig’ programmal kapcsolatos teendőket. Sajnálattal állapította meg, hogy az 
akcióra nem várható állami támogatás, ennek ellenére további finomítások után december közepére megtörténik az akciósorozat kiírása. 
Várhatóan az athéni Olimpiára kiírásra kerülő ’Olimpiai Ötpróba’ akció triatlon-duatlon rendezvényei is kapcsolódnak egymáshoz. 
 
83/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag Péter Attilát nevezte ki a Szövetség sajtófőnökének. 
 
84/2002. Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2003. évi kiemelt versenyekre beérkezett pályázatok alapján azok helyszíneit és 
időpontjait. A helyszínek akkor kerülnek véglegesítésre, ha a szervezők és a Szövetség közötti kétoldalú szerződés aláírása megtörténik, 
amelyre a januárban megrendezésre kerülő versenyszervezői megbeszélésen kerülhet sor. 
05.ápr Duatlon gyermek, serdülő sprint ranglista Somogyszil 
13.ápr Canada Dry Duatlon Gála + gyermek, serdülő ranglista Budapest 
20.ápr Duatlon gyermek, serdülő sprint ranglista Kunmadaras 
27.ápr Duatlon gyermek, serdülő sprint OB Kaszó 
02.máj Klubcsapat OB Tiszaújváros 
03.máj Gyermek, serdülő sprint triatlon ranglista Tiszaújváros 
11.máj Rövidtávú Duatlon OB Oroszlány 
17.máj Duatlon sprint ranglista + Amatőr OB Káptalantóti 
18.máj Terepduatlon Hollókő 
25.máj Triatlon rövidtávú ranglista KÉsőbb kijelölt helyen 
01.jún Triatlon rövidtávú OB, gyerm, serdülő sprint ranglista + EB válogatók Kaposvár 
08.jún Triatlon Főiskolás OB Nagykanizsa 
14.jún Triatlon Diákolimpia Országos Döntő Később kijelölt helyen 
22.jún Triatlon rövidtávú ranglista + Amatőr OB Kisköre 
28.jún Triatlon rövidtávú ranglista Hatvan 
29.jún Triatlon gyermek, serdülő sprint ranglista Hatvan 
05.júl Triatlon gyerm, serd., sprint ranglista Balassagyarmat 
06.júl Váltó OB Balassagyarmat 
13.júl Középtávú Triatlon OB Fonyód 
19.júl Tereptriatlon Eger 
19.júl Aquatlon OB Később kijelölt helyen 
20.júl Győr, ITU Triatlon Pontszerző Verseny Győr 
09.aug Triatlon gyermek, serdülő, sprint OB Fadd-Dombori 
19.aug Tereptriatlon OB Kétbodony 
23.aug XIII. Hosszútávú OB Nagyatád 
21.szept Duatlon gyermek, serdülő és sprint ranglista + Főisk. Duatlon OB Gyöngyös 
05.okt Duatlon Diákolimpia Országos Döntő Tiszaújváros 
További pályázatot várunk a 2003. május 25-i vagy egy augusztus 16-i triatlon rövidtávú ranglistaversenyekre, valamint az Aquatlon OB-ra. 
Ugyancsak véglegesítésre vár még a terep triatlon, duatlon OB-k száma, helye, ideje. 
 
85/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség tudomásul vette a Triatlon Világbajnokság szakmai értékeléséről szóló beszámolót. Örömmel nyugtázta Kuttor Csaba nagyszerű 
teljesítményét. Mivel az olimpiai kvalifikáció szempontjából 32. helyen található, ezért az előzetesen ígéreteknek megfelelően 250.000 Ft 
jutalomban részesül. 
 
86/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta az előzetesen leírt szempontok alapján a VB visszatérítéseket. 
Korcsoport 
Név 
Célbaérkezők száma /fő/  Visszatérítés mértéke /%/ Helyezési szám  
Felnőtt férfi Kuttor Csaba 61 100 15. 
U.23. nők Góg Anikó 32  100 7. 
U.23. fiúk Kiss Gyula 51 100 14. 
U.23. fiúk Bajai Péter 51 50 20. 
U.23. fiúk Lipták Tamás 51 50 22. 
Junior fiúk Pocsai Balázs 76 100 20. 
Junior fiúk Nógrádi Tamás 76 100 24. 
Junior fiúk Rendes Csaba 76 100 26. 
Junior fiúk Kovács Dávid 76 50 34. 
Értelem szerint a táblázatban nem szereplő versenyzők az Elnökségi határozat alapján visszatérítést nem kapnak. 
 
87/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség tudomásul vette Dr. Márkus Gábor beszámolóját a Nemzetközi Triatlon Szövetség Kongresszusáról. Sajnálattal nyugtázta, hogy a 
győriek kitűnő pályázata ellenére Gamagori (Japán) kapta a 2005. Világbajnokság megrendezésének jogát. Az Elnökség megköszöni a 
kongresszus résztvevőinek elismerését is övező pályázati anyag elkészítését. 
Nagy sportdiplomáciai sikernek tartja, hogy a kongresszus döntése alapján Márkus Gergely került az athéni Olimpia triatlon sportszámának 
versenyigazgatói székébe. 
 
88/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2002. év sportolóit. 
Duatlon sportágban: 
Gyermek korcsoport: 
* Fiú: Basa Ciprián 1989. TRIATÁD (edző: Dr. Herr Gyula, Janata Zoltán) 



* Leány: Horváth Gréta 1989. ÉPÍTŐK AC, (Ács Lajosné) 
Serdülő korcsoport: 
* Fiú: Csortos Imre 1987. SZVSE, Batta TRI. (edző: Zemen János, Magyarovits Zoltán, Molnár Gábor) 
* Leány: Kovács Zsófia 1988. GYÖTRI TRI. IKLUB, (edzői: Németh Gyula, Szabó Katalin, Veress András) 
Ifi korcsoport: 
* Fiú: Nógrádi Tamás 1985. PROFORM PÉCS (edző: Nemes Csaba) 
* Leány: Koch Renáta 1985. MOGYI SZ., (edző: Thuránszky Balázs. Borbély Miklós) 
Junior korcsoport: 
* Fiú: Pocsai Balázs 1983. KISTARCSAI UTK, (edző: Z-né Verrasztó Gabriella) 
* Leány: Bakonyi Fruzsina 1983. BUDA CASH TEAM, (edző: Kovács András) 
U23: 
* Fiú: Lipták Tamás 1979. OXIGÉN DSI, (edző: Papp Zsolt) 
* Leány: Hubai Tímea 1982. MOLPLAST VSE , (edző: Domsits Károly) 
Felnőtt korcsoport: 
* Férfi: Hóbor Péter 1974. PROFORM PÉCS, (edző: Nemes Csaba) 
* Nő: Csomor Erika 1973. SZVSE BATTA TRIATLON (edző: Zemen János, Molnár Gábor) 
Triatlon sportágban 
Gyermek korcsoport: 
* Fiú: Gárgyán Gábor 1989 TRIAKTÍV SE (edző: Kovács Zoltán) 
* Leány: Szalay Szandra 1989. TATABÁNYAI TRI (edző: Répássy Lóránt) 
Serdülő korcsoport: 
* Fiú: Gályász Dániel 1987. TVK MALI (edző: Léhmann Tibor, Kovácsné Fodor Ágnes) 
* Leány: Kovács Zsófia 1988. GYÖTRI TRI. KLUB, (edző: Németh Gyula, Szabó Katalin, Veress András) 
Ifi korcsoport: 
* Fiú: Nógrádi Tamás 1985. PROFORM PÉCS, (edző: Nemes Csaba) 
* Leány: Gyenesei Judit 1985. ÉPÍTŐK AC., (Ács Lajosné, Földvári Péter) 
Junior korcsoport: 
* Fiú: Esküdt Roland 1984. ÉPÍTŐK AC, (edző: Ács Lajosné, Esküdt László, Földvári Péter) 
* Leány: Czérna Rita 1983. MOLPLAST VSE (edző: Domsits Károly) 
U23. korcsoport: 
* Fiú: Lipták Tamás 1979. OXIGÉN DSI, (edző: Papp Zsolt) 
* Leány: Góg Anikó 1980. EÖTVÖS DPSE. (edző: Budai Joe) 
Felnőtt korcsoport: 
* Férfi: Kuttor Csaba 1975. BUDA-CASH TEAM, (edző: Széles Sándor, Szentessy Balázs) 
* Nő: Csomor Erika 1973. SZVSE, BATTA TRIATLON (edző: Zemen János, Molnár Gábor) 
Felnőtt hosszútáv korcsoport: 
* Férfi: Kropkó Péter, 1963. KROPKÓ TRI. KLUB 
* Nő: Harsányi Zsuzsanna 1976. BUDA-CASH TEAM (edző: Marcus Holstat) 
Senior korcsoport: 
* Férfi: Ferencz Ferenc 1952. TITÁN TC SZEGED 
* Nő: Poórné Puskás Borbála, 1962. PANTEL SOPRON 
Senior hosszútáv korcsoport: 
* Férfi: Zakariás Géza, 1956., SZÉCHENYI FSC: 
* Nő: Hegedüs Erika, 1962., OXIGÉN DSI. 
 
89/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal elfogadta a 2002. évi I. osztályú és aranyjelvényes sportolók listáját triatlon és duatlon sportág 
vonatkozásában. 
Duatlon gyermek aranyjelvényes 
BASA CIPRIÁN TRIATÁD LAKOS REBEKA ÉPÍTŐK AC. 
BERKE DÁVID KVDSE MÁDI ZSOLT DABASI SZSE 
DÉLCZEG MÁTÉ TRIAKTIV S.E. MIHALEK ZSÓFIA ORTRI CSÁSZÁRI 
FEKETE MÁTÉ TATABÁNYAI TRI NAGY RENÁTA KARCAG SE 
GABULYA ERIK TRIAKTIV S.E. NIX LEVENTE UTE 
GÁRGYÁN GÁBOR TRIAKTIV S.E. PERLAKY ÁGNES MOGYI SE 
ZSIRAI MILÁN MOLPLAST VSE POÓR BRIGITTA PANTEL SOPRON 
CSORNAI ERIKA ORTRI CSÁSZÁRI PUNDINGER SZABOLCS MOLPLAST VSE 
HOLLER GÁBOR SZHELY TK. SUHAJDA BALÁZS DABASI SZSE 
HORVÁTH GRÉTA ÉPÍTŐK AC. SZÁJER GERGŐ PANTEL SOPRON 
KOSTYÁL ÁGNES ORTRI CSÁSZÁRI SZALAI SZANDRA TATABÁNYAI TRI 
KOVÁCS DIÁNA TRIATÁD SZOBONYA NIKOLETT NEFAG-FERGETEG 
KURUCZ KRISZTIÁN TVK-MALI TK SZŐKE GERGŐ FANY-DINAMIC TC 
KURUCZ ROLAND TVK-MALI TK TÓTH ZSÓFIA TATABÁNYAI TRI 
KUZMA LILLA BVSE TRI.SZAKO. VATTAI NIKOLETTA ORTRI CSÁSZÁRI 
LACZÓ ZSUZSANNA ORTRI CSÁSZÁRI 
Duatlon serdülő aranyjelvényes 
BAKÓ DÓRA OXIGÉN DSI JÁSZKAI JÁNOS VITÁL TSC. 
BOCSKAI VIRÁG PANTEL SOPRON KONCZ ÁKOS FANI DYNAMIC TC 
BODOR ÁGNES PROFORM TRIKLUB KOSTYÁL TAMÁS ORTRI CSÁSZÁRI 
CSÁTHY CSILLA OXIGÉN DSI KOVÁCS ZSÓFIA GYÖTRIKLUB 
CSORTOS IMRE BETAFESBATTATRI KOZÁRI ANDRÁS TITÁN TC 
CSŐKE SZILÁRD TITÁN TC LALUSKA ZSUZSA TITÁN TC 
FALDUM GÁBOR MOGYI SE MIHÁLYI KRISZTINA PROFORM TRIKLUB 
FILÓ VIOLETTA TRIATÁD MOLNÁR ANDRÁS PROFORM TRIKLUB 
GALAMBOS ÁDÁM VITÁL TSC. MOLNÁR GÁBOR BVSE TRI.SZAKO. 
GÁLYÁSZ DÁNIEL TVK-MALI TK PÁLFALVY GERGŐ MOGYI SE 
HAJGATÓ DÉNES TRIATÁD SEBŐK DÁVID VITÁL TSC. 
HOMOR ORSOLYA PANTEL SOPRON SZAKÁLY ZSUZSANNA MOLPLAST VSE 
HORVÁTH TIVADAR ÉPÍTŐK AC. SZALÓKI DÁVID MOLPLAST VSE 



HORVÁTH ZSÓFIA ÉPÍTŐK AC. 
Duatlon ifi aranyjelvényes 
ÁDÁNY LÁSZLÓ CSEPEL DOLPHINS NÉMETH TAMÁS ORTRI CSÁSZÁRI 
BAKSZA ATTILA ESZTERGOM TRI. NÓGRÁDI TAMÁS PROFORM TRIKLUB 
CSÁTHY RITA OXIGÉN DSI NURIEV TIBOR KARCAG SE 
CSORTOS ANNAMARI SZVSE BATTATRI PATAKI ÁDÁM DABASI SZSE 
ERDÉLYI DÓRA ORTRI CSÁSZÁRI POROS TÍMEA MOGYI SE 
FECSKOVICS ATTILA KISTARCSAI UTK RIKLIK ESZTER BVSE TRI.SZAKO. 
GYENESEI JUDIT ÉPÍTŐK AC. SZABADKAI GÁBOR TRIATÁD 
HÖMÖSTREI PÉTER SZHELY TK. SZÁJER PÉTER PANTEL SOPRON 
KISKÓ ANNA OXIGÉN DSI TÓTH GÁBOR TRIATÁD 
KOCH RENÁTA MOGYI SE TÖRÖK ALFRÉD TVK-MALI TK 
KUBATOV ÁGNES MOGYI SE TURCSÁNYI JÁNOS ESZTERGOM TRI. 
LACZA PÉTER MOGYI SE VÁRNAGY KINGA MOGYI SE 
LUKÁCS VIKTÓRIA TVK-MALI TK. ZSIRAI ESZTER MOLPLAST VSE 
Duatlon junior I. osztályú 
BAKONYI FRUZSINA BUDA-CASH TEAM KOVÁCS TAMÁS OXIGÉN DSI 
BALOGH LŐRINC TVK-MALI TK. KŐVÁRI LUCA CSEPEL DOLPHINS 
BALOGH SZABINA KARCAG SE LALUSKA JUDIT TITÁN TC 
BÁTOR CSENGE TITÁN TC MAGOS JÚLIA ANONYM SE. 
BENEDEK LÁSZLÓ TVK-MALI TK. MÁRTA MELINDA KISTARCSAI UTK 
BORSÓDI ÉVA MOGYI SE MOLNÁR ÁDÁM CSEPEL DOLPHINS 
CSEKK TÍMEA TRIAKTIV S.E. PETSUK ZOLTÁN CSEPEL DOLPHINS 
FARKAS ANDRÁS FER-SZAB-SE POCSAI BALÁZS KISTARCSAI UTK 
GERGELICS DÓRA ANONYM SE. RENDES CSABA ESZTERGOM TRI. 
JUHÁSZ ÁGNES MOGYI SE SÁNDOR DÁNIEL BUDAFOKI MTE 
KAISER TAMÁS BUDAFOKI MTE VANEK ÁKOS BUDAFOKI MTE 
KIS ISTVÁN KISTARCSAI UTK VÁRBÍRÓ ATTILA MOGYI SE 
KOVÁCS DÁNIEL OXIGÉN DSI VARGA ZSUZSA TRIAKTIV S.E. 
KOVÁCS DÁNIEL VITÁL TSC. 
Duatlon felnőtt I. osztályú 
BIRÓ ZSOLT OXIGÉN DSI KIS GYULA BUDA-CASH TEAM 
CSOMOR ERIKA BETAFESBATTATRI KUTTOR CSABA BUDA-CASH TEAM 
ERDŐS IBOLYA ORTRI CSÁSZÁRI LANG ZSANETT VTE 
FODOR ISTVÁN VITÁL CLUB SE LIPTÁK TAMÁS OXIGÉN DSI 
GELLÉR GABRIELLA VITÁL CLUB SE MAJOR JÓZSEF SZÉCHENYI FSC 
HARSÁNYI ZSUZSANNA BUDA-CASH TEAM MOLNÁR ERIKA UTE 
HÉCZEY ANDRÁS BUDA-CASH TEAM SZŰCS ÁKOS MOGYI SE 
HÓBOR PÉTER ACÉLSZÍV TÖRÖK DÁNIEL TVK-MALI TK. 
KEREKES ÁBEL BUDAI ATLÉTIKAI KLUB WALKÓ ANDREA SZVSE BATTATRI 
SZOMJAS BORBÁLA BUDAFOKI MTE HUBAI TÍMEA MOLPLAST VSE. 
Triatlon gyermek aranyjelvényes 
BASA CIPRIÁN TRIATÁD NIX LEVENTE UTE 
BÖRÖCZ NÓRA HÉVÍZ CARBONA PÉCELI TAMÁS KISTARCSAI UTK 
BUCZKÓ BEÁTA TVK-MALI TK PERLAKY ÁGNES MOGYI SE 
BUJDOSÓ DÓRA KISTARCSAI UTK POÓR BRIGITTA PANTEL SOPRON 
FEKETE MÁTÉ TATABÁNYAI TRI PUNDLINGER SZABOLCS MOLPLAST VSE 
GABULYA ERIK TRIAKTIV S.E. SZÁJER GERGŐ PANTEL SOPRON 
GÁRGYÁN GÁBOR TRIAKTIV S.E. SZAKÁCS DÁVID MOLPLAST VSE 
HOLLER GÁBOR SZHELY TK. SZALAY SZANDRA TATABÁNYAI TRI 
HORVÁTH GRÉTA ÉPÍTŐK AC. SZŐKE GERGŐ FANI DYNAMIC TC 
KOSTYÁL ÁGNES ORTRI CSÁSZÁRI TÓTH ZSÓFIA TATABÁNYAI TRI 
KOVÁCS DIÁNA TRIATÁD TYUKODI BRIGITTA UTE 
KURUCZ ROLAND TVK-MALI TK ZSIRAI MILÁN MOLPLAST VSE 
MIHALEK ZSÓFIA ORTRI CSÁSZÁRI 
Triatlon serdülő aranyjelvényes 
BAKÓ DÓRA OXIGÉN DSI JÁSZKAI JÁNOS VITÁL TSC. 
BODOR ÁGNES PROFORM TRIKLUB JUHÁSZ DOROTTYA MOGYI SE 
BURAI GERGŐ TRIAKTIV S.E. KIRÁLY PATRÍCIA CSEPEL DOLPHINS 
CSÁTHY CSILLA OXIGÉN DSI KOVÁCS ZSÓFIA GYÖTRIKLUB 
CSEKE ZSOLT BUDAFOKI MTE KOZÁRI ANDRÁS TITÁN TC 
CSORTOS IMRE SZVSE BATTATRI LALUSKA ZSUZSA TITÁN TC 
CSŐKE SZILÁRD TITÁN TC MAJOR RENÁTA MOLPLAST VSE 
FARKAS ÁDÁM VITÁL TSC. MIHÁLYI KRISZTINA PROFORM TRIKLUB 
GÁLYÁSZ DÁNIEL TVK-MALI TK MOLNÁR ANDRÁS PROFORM TRIKLUB 
HAJGATÓ DÉNES TRIATÁD RUZSÁS DÁVID BUDAFOKI MTE 
HORVÁTH TIVADAR ÉPÍTŐK AC. SEBŐK DÁVID VITÁL TSC. 
HORVÁTH ZSÓFIA ÉPÍTŐK AC. SZAKÁLY ZSUZSANNA MOLPLAST VSE 
INHOFF ANITA PROFORM TRIKLUB 
Triatlon ifi aranyjelvényes 
BAKSZA ATTILA ESZTERGOM TRI. KOCH RENÁTA MOGYI SE 
CSÁTHY RITA OXIGÉN DSI LUKÁCS VIKTÓRIA TVK-MALI TK 
CSORTOS ANNAMARI SZVSE BATTATRI NÓGRÁDI TAMÁS PROFORM TRIKLUB 
ERDÉLYI NÁNDOR KISTARCSAI UTK PAJOR NOÉMI PANTEL SOPRON 
FECSKOVICS ATTILA KISTARCSAI UTK POROS TÍMEA MOGYI SE 
GAÁL ANDRÁS KISTARCSAI UTK PREISZ ÉVA CSEPEL DOLPHINS 
GRÓSZ GÁBOR UTE SZÁJER PÉTER PANTEL SOPRON 
GYENESEI JUDIT ÉPÍTŐK AC. TALÁCS MIRTILL MOLPLAST VSE 
GYURADINOVICS ZSOLT PROFORM TRIKLUB TÖRÖK ALFRÉD TVK-MALI TK 



HAJDÚ ÁDÁM TVK-MALI TK TURCSÁNYI JÁNOS ESZTERGOM TRI. 
HÖMÖSTREI PÉTER SZHELY TK. VINCZE ISTVÁN PANTEL SOPRON 
KISKÓ ANNA OXIGÉN DSI ZSIRAI ESZTER MOLPLAST VSE 
Triatlon junior I. osztályú 
BALOGH LŐRINC TVK-MALI TK KOVÁCS TAMÁS OXIGÉN DSI 
BÁTOR CSENGE TITÁN TC KŐVÁRI LUCA CSEPEL DOLPHINS 
BENEDEK LÁSZLÓ TVK-MALI TK LALUSKA JUDIT TITÁN TC 
BENŐCS ZOLTÁN TVK-MALI TK MÁRTA MELINDA KISTARCSAI UTK 
CSEKK TÍMEA TRIAKTIV S.E. MOLNÁR ÁDÁM CSEPEL DOLPHINS 
CZÉRNA RITA MOLPLAST VSE NAGY MÓNIKA KISTARCSAI UTK 
ESKÜDT ROLAND ÉPÍTŐK AC. NAGYMIHÁLY ADRIENN TVK-MALI TK 
FARKAS ANDRÁS FER-SZAB-SE PAPP LÁSZLÓ SZÉCHENYI FSC 
GERGELICS DÓRA ANONYM SE. PETSUK ZOLTÁN CSEPEL DOLPHINS 
KAISER TAMÁS BUDAFOKI MTE POCSAI BALÁZS KISTARCSAI UTK 
KIS ISTVÁN KISTARCSAI UTK RENDES CSABA ESZTERGOM TRI. 
KOVÁCS DÁNIEL VITÁL TSC. VANEK ÁKOS BUDAFOKI MTE 
KOVÁCS DÁVID OXIGÉN DSI VARGA ZSUZSA TRIAKTIV S.E. 
Triatlon felnőtt I. osztályú 
ÁGOSTON SZABOLCS BUDA-CASH TEAM KUTTOR CSABA BUDA-CASH TEAM 
BAJAI PÉTER MOGYI SE LEHMANN TIBOR TVK-MALI TK 
BÍRÓ MIKLÓS BUDAFOKI MTE LIPTÁK TAMÁS OXIGÉN DSI 
BÍRÓ ZSOLT OXIGÉN DSI MAJOR JÓZSEF SZÉCHENYI FSC 
BURU GÁBOR TVK-MALI TK MÁRTA LÁSZLÓ KISTARCSAI UTK 
CSOMOR ERIKA SZVSE BATTATRI MOLNÁR ERIKA UTE 
DANKA OLGA SZÉCHENYI FSC RUTKOVSZKY EDE OXIGÉN DSI 
GÓG ANIKÓ EÖTVÖS DPSE SOLTÉSZ ROLAND VÍZMŰ SE MISKOLC 
HARSÁNYI ZSUZSANNA BUDA-CASH TEAM SZABÓ ZITA OXIGÉN DSI 
HÉCZEY ANDRÁS BUDA-CASH TEAM SZILÁGYI EGON BUDA-CASH TEAM 
HÓBOR PÉTER PROFORM TRIKLUB SZOMJAS BORBÁLA BUDAFOKI MTE 
HUBAI TíMEA MOLPLAST VSE TÖRÖK DÁNIEL TVK-MALI TK 
KALDAU SZABOLCS TVK-MALI TK VARGA SZABOLCS PROFORM TRIKLUB 
KIS GYULA BUDA-CASH TEAM WALKÓ ANDREA SZVSE BATTATRI 
GELLÉR GABRIELLA VITÁL CLUB SE. 
 
90/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2002-es évi eredmények alapján a 2003. évi Héraklész válogatott keret jelöltjeinek 
listáját. Az itt feltüntetett sportolók akkor válnak végleges kerettaggá, ha a részükre megküldött adatlapot és nyilatkozatot  2002. december 14-
ig visszaküldik a Szövetség Titkárságára. 
Serdülő lány 1989 
1.Szalay Szandra 1989 Tatabánya 
2.Horváth Gréta 1989 Építők AC 
3.Kovács Diána 1989 Triatád 
4.Bujdosó Dóra 1989 Kistarcsai ÚTK 
5.Kostyál Ágnes 1989 Ortri 
Serdülő lány 1988 
6.Horváth Zsófia 1988 Építők AC 
7.Szakály Zsuzsa 1988 Molplast 
8.Major Renáta 1988 Molplast 
9.Kovács Zsófia 1988 Gyötriklub 
10.Homor Orsolya 1988 Pantel Sopron 
11.Bozó Lilla 1988 Békéscsaba 
12.Csepregi Veronika 1988 Építők AC 
13.Bakó Dóra 1988 Oxigén DSI 
Ifjúsági lány 1987 
14.Csáthy Csilla 1987 Oxigén DSI 
15.Szigeti Anett 1987 Molplast VSE 
16.Mihályi Krisztina 1987 Proform Triklub 
17.Bodor Ágnes 1987 Proform Triklub 
18.Laluska Zsuzsa 1985 Titán 
19.Király Patricia 1985 Csepel Dolphins 
20.Inhoff Anita 1985 Proform Triklub 
Ifjúsági lány 1986 
21.Gyenesei Judit 1986 Építők AC 
22.Zsirai Eszter 1986 Molplast 
23.Csortos Annamária 1986 Betafesbatta 
Junior lány 1985 
24.Poros Tímea 1985 Mogyi SE 
25.Kiskó Anna 1985 Oxigén DSI 
26.Koch Renáta 1985 Mogyi SE 
Serdülő fiú 1988 
27.Horváth Tivadar 1988 Építők AC 
28.Kozári András 1988 Titán 
29.Jászkai János 1988 Vitál 
Serdülő fiú 1987 
30.Gályász Dániel 1987 TVK Mali TK 
31.Csortos Imre 1987 Betafesbatta 
32.Csőke Szilárd 1987 Titán 
33.Hajgató Dénes 1987 Triatád 
34.Molnár András 1987 Proform Triklub 



35.Farkas Ádám 1987 Vitál TSC 
36.Sebők Dávid 1987 Vitál TSC 
37.Galambos Ádám 1987 Vitál TSC 
Ifjúsági fiú 1986 
38.Turcsányi János 1986 Esztergom 
39.Szájer Péter 1986 Sopron 
40.Hömöstrei Péter 1986 Szombathely 
41.Hajdú Ádám 1986 TVK Mali TK 
42.Vincze István 1986 Pantel Sopron 
43.Erdélyi Nándor 1986 Kistarcsai ÚTK 
44.Grósz Gábor 1986 UTE 
Junior fiú 1985 
45.Nógrádi Tamás 1985 Proform Triklub 
46.Török Alfréd 1985 TVK Mali TK 
47.Fecskovics Attila 1985 Kistarcsai ÚTK 
Junior fiú 1984 
48.Esküdt Roland 1984 Építők AC 
49.Benőcs Zoltán 1984 TVK 
50.Vanek Ákos 1984 KSI 
51.Kovács Dávid 1984 Oxigén DSI 
52.Papp László 1984 Széchenyi FSC 
53.Kovács Tamás 1984 Oxigén DSI 
 
91/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal elfogadta a Héraklész válogatott keret 2002. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
92/2002 Eln. Hat. 
A Szövetség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a hat hónap időtartamra szóló Wesselényi Alapítvány sportolói és sportszakember 
ösztöndíj felosztását. Ennek alapján Kuttor Csaba 100.000,- Ft/hó, edzője, Fülöp Tibor 50.000,- Ft/hó, Lipták Tamás 100.000,- Ft/hó, Papp 
Zsolt 50.000,- Ft/hó támogatásban részesül. 
A támogatás szétosztását megnehezítette a kuratórium szabályzata, amely szerint csak az elmúlt két év legeredményesebb (EB 1-3., VB 1-6., 
Felnőtt EB 1-6., VB 1-8.) világversenyein kitűnő eredményt elért sportolók részesülhetnek támogatásban. 
 
93/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az 2002. évi Egyesületi Ponttáblázatot, és ennek pénzügyi támogatására 5 
millió forintot különített el. Ennek megfelelően egy pont értékét 250 Ft-ban határozta meg. Az előző évi határozat alapján a 100 pont alatti 
egyesületek nem részesülnek támogatásban. A ponttáblázat részletei a lap XX. oldalán megtalálhatók. 
 
94/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség kilenc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2000. évi sportról szóló törvény alapján valamennyi sportág igazolt versenyzői 
számára kötelezően előírt, a Nemzeti Sportszövetség által meghatározott formátumú, egységes versenyengedély használatát sportágunk 
vonatkozásában is. 
A törvény értelmében a szövetségeknek a Nemzeti Sportszövetség felé minden elkészített versenyengedély után 500,- Ft+ÁFA díjat kell 
befizetni. 
A triatlon-duatlon sportágban ezen engedélyek kötelező érvényű kiadására 2003. január 1-től kerül sor. Sportágunk valamennyi versenyzője, a 
fentiek értelmében új versenyengedélyt kap, amelyet a Triatlon-Duatlon magazin decemberi számában közzétett, és a honlapunkon is 
elhelyezésre kerülő versenyengedély kérőlap szabályszerű kitöltésével lehet igényelni. 
Ezen központi versenyengedéllyel, amely egyúttal a szövetség versenyengedélyéül is szolgál, az alábbi kedvezmények érhetők el: 
Az ARAG Biztosító baleset- és életbiztosítása, ennek részleteit az újságban mellékeljük. 
Rock n’ Roll (Vodafone) kedvezményes előfizetési lehetőség 
Egy Enternet kedvezményes előfizetési csomagot, melynek részleteit szintén az újságban mellékeljük. 
Azon sportolóknak, akik 2003. március 31-ig megküldik a Szövetség Titkárságára a szabályosan kitöltött versenyengedély kérőlapot, egy 
igazolványképpel együtt, 900,- Ft+ÁFA (azaz 1008,- Ft) díjat kell befizetni (ennek része az az 500,- Ft, amit a Nemzeti Sportszövetségnek kell 
átutalni). Felhívjuk a figyelmet a sportorvosi igazolás rész kitöltésére is! 
Akik a fentieknek május 31-ig tesznek eleget, azoknak pedig 2000,- Ft+ÁFA (azaz 2440,- Ft) összeget kell befizetni. Az ezt követő időszakban 
nem lesz lehetőség versenyengedély kiváltására, csak újonnan leigazolt versenyzők részére. A versenyengedély kérőlapokat csak azon 
egyesületek küldhetik meg, akik a Magyar Triatlon Szövetség hivatalosan nyilvántartott tagjai. A sportoló az igazolvány iránti kérelmet a 
sportegyesületen keresztül nyújthatja be a szakszövetség felé. 
A törvény szerint a szövetségeknek minden év január 31-ig egy összesítőt kell küldeni a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium részére, az 
általuk az előző év során, a sportpályafutást az adott évben kezdő, 18. életévüket be nem töltött sportolóknak kiadott igazolványokról, melynek 
alapján a minisztérium március 31-ig átutalja a szakszövetség számára a 18. évüket be nem töltött sportolók által kifizetett igazolványok térítési 
díjának megfelelő összeget (személyenként 500,- forintot). 
Szövetségünk elnöksége, miután megkapja a minisztériumtól ezt az összeget, visszautalja az azt befizető egyesületeknek. 
 
95/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség kilenc ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt, hogy mivel a Nemzeti Sportszövetség sportinformatikai rendszere jelenlegi 
állapotában nem kompatibilis a szövetségnek már évek óta jól működő rendszerével, sőt, a versenyek eredményének feldolgozásához és a 
ranglista elkészítéséhez nem is használható fel, ezért a két rendszer egyelőre párhuzamosan fog futni. Ugyanakkor, kezdeményezzük, hogy a 
Nemzeti Sportszövetség informatikai rendszerét is tegyék alkalmassá a szövetségek informatikai igényeinek biztosítására. 
 
96/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség egyhangúlag tudomásul vette, hogy az ’Újvárostól-Új-Zélandig’ programhoz a szövetség által beadott pályázat 1.500.000 Ft-os 
támogatásban részesült. Mivel a végleges kiíráshoz még további tárgyi és anyagi feltételek szükségesek, így a program beindítása jövő év 
elején várható. Továbbra is várjuk a program részleteivel, lebonyolításával, ösztönzésével kapcsolatos javaslatokat. 
 
97/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség kilenc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a sportágban ténykedő amatőrök sportolásának elősegítése érdekében 
alakuljon meg az Országos Triatlon-Duatlon Szabadidősport Egyesület. Ezen egyesület elősegítheti többek között azt, hogy megszüntetheti a 



versenyengedélyekkel kapcsolatos problémákat, ugyanakkor a Nemzeti Szabadidősport Szövetségen keresztül pályázati lehetőségekhez is 
juthat. 
 
98/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség kilenc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a sportág olimpiai keretét. 
Tagjai: 
Molnár Erika (UTE) 
Góg Anikó (Eötvös DPSE) 
Kuttor Csaba (Buda-Cash Team) 
Ágoston Szabolcs (Buda-Cash Team) 
Varga Szabolcs (Proform TK) 
Hóbor Péter (Proform TK) 
Lipták Tamás (Oxigén DSI) 
Elfogadásra került a Szakmai Bizottság felkészülési és versenyeztetési programtervezete, ennek támogatási irányelveivel. 
 
99/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség kilenc ’igen’ szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, hogy a Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézet a Héraklész keret 2003. évi 
munkájához az alábbi feltételeket biztosítja: 
* Edzőtáborokra 7.300.000 Ft összeget 
* 1 főállású, és 2 mellékállású edző bérét 
* 53 főben határozta a keretben foglalkoztatható sportolói létszámot 
Elfogadásra kerültek a Héraklész és az Utánpótlás keretek felkészülési és versenyeztetési programtervezetei, ezek támogatási irányelveivel. 
 
100/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség kilenc ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta a Wesselényi Alapítvány újratárgyalt sportolói, sportszakemberi ösztöndíj 
felosztását. Erre azért volt szükség, mert a 92/2002 elnökségi határozatban megfogalmazott elosztást a kuratórium elnöksége nem fogadta el. 
Ezt ők azzal indokolták, hogy az ösztöndíjra jogosító eredményt el nem érők a keretösszeg 20%-át kaphatják. Azonban kérésünkre, 
kivételesen engedélyezték, hogy ezt a 20%-ot 40%-ra felemeljük. Sajnálatos módon jelenleg csak Lipták Tamás rendelkezik ösztöndíjra 
jogosító eredménnyel. Fentiek miatt az elnökség a kuratórium felé Lipták Tamásnak 120.000 Ft/hó, Kuttor Csabának 80.000 Ft/hó támogatási 
összeget javasol. Edzőiknek, Papp Zsoltnak, 50.000 Ft/hó, Fülöp Tibornak szintén 50.000 Ft/hó támogatást javasol. 
 
101/2002 Eln. Hat. 
Az Elnökség megtárgyalta a Kiss Árpád Szabadidő Egyesület beadványát a Duatlon Diákolimpia Országos Döntővel kapcsolatban. A probléma 
kivizsgálását és az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát átadta a Versenybizottság hatáskörébe. 
 



2003. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2003. évi határozatai 
 
1/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt, hogy a szövetség 2003. február 15-i éves közgyűléséig Dr. Márkus Gábor 
Alelnököt bízza meg az elnöki feladatok ellátásával. Erre azért került sor, mivel Bence Gábor Elnök úr 2002. december 31-i hatállyal lemondott 
elnöki posztjáról. 
 
2/2003 Eln Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag megszavazta, hogy Molnár Erika és Ágoston Szabolcs 2002. évi felkészülésére és 
versenyeztetésére utólagosan 250.000-250.000 Ft anyagi támogatást biztosít. 
 
3/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Triatlon Szövetség 2003. éves, egyúttal elnökválasztó közgyűlését 
2003. február 15-én (szombaton) 11 órai kezdettel tartja. 
Helye: Budapest, Hotel Stadion, R szint, AB terem (1146, Bp, Ifjúság út 1-3., Népstadion mellett). 
 
Napirendi pontok: 
1. A Magyar Triatlon Szövetség 2002. évi tevékenységéről szóló beszámoló. 
2. Előterjesztő: Dr. Márkus Gábor A Magyar Triatlon Szövetség 2002. évi pénzügyi helyzetéről beszámoló 
3. Előterjesztő: Czencz Péter A 2002. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
4. Előterjesztő: Czencz Péter Az Ellenőrző Testület beszámolója 
5. Előterjesztő: Módos Ernő Az Alapszabály módosítása 
6. Előterjesztő: Dr. Márkus Gábor, illetve a közgyűlés résztvevői Az új tisztségviselők megválasztása 
Előterjesztő: Jelölő Bizottság 
A Bizottság vezetője: Nemes Csaba (7624, Pécs, Székely Bertalan u. 16/b. 30/9467-551) 
A Bizottság tagjai: Gabulya Zoltán (4400, Nyíregyháza, Eperjes út 10. IV./12., 20/221-8297) 
7. Szájer Imre (9407, Sopronkőhida, Tómalom-sor 16. 20/350-9351) A 2003. évi költségvetés elfogadása 
8. Előterjesztő: Dr. Márkus Gábor Beszámoló az Országos Duatlon-Triatlon Szabadidő Egyesület feladatairól 
9. Előterjesztő: Révész László Egyéb aktuális kérdések 
Az Elnökség a közgyűlés Levezető Elnökének Dr. Gyenesei Istvánt javasolja. 
 
4/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta Nemes Csaba előterjesztését az olimpiai keret 2003. évi versenyeztetési, 
edzőtáborozási tervéről és ennek költségvetéséről. Megbízta Nemes Csabát, hogy ezt az érdekelt versenyzők edzőivel tekintsék át, és az 
ennek eredményeként véglegesített javaslatot ismételten hozza a következő elnökségi ülésre. 
 
5/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy megbízza az Utánpótlás Bizottságot, hogy dolgozza ki a ’Csillag-programba’ 
kerülés feltételeit, a 2003. évi keretet, ennek szakmai programját és költségvetését. 
 
6/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’, egy ’nem’ szavazattal, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet vezetőinek jelenlétében megtárgyalta és elfogadta a 
Héraklész válogatott keret 2003. évi programjával kapcsolatos beszámolót. 
 
7/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Szakmai Bizottság az Elnökség következő ülésére készítse el a Polar 
program hatékonyabb működését elősegítő feladattervet. 
 
8/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag megtárgyalta az U23-as válogatott kerettel kapcsolatos feladatokat. Megbízta a Szakmai 
Bizottságot, hogy a következő ülésre dolgozza ki e korosztály válogatási elveit. Tegyen javaslatot a szakvezető személyére, annak 
hatáskörére, feladataival együtt. 
 
9/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy Buru Gábor, Kaldau Szabolcs, Török Dániel, Pocsai Balázs, Rendes Csaba, 
Biró Zsolt U23-as kerettagok, valamint Kis Gyula medulini költségeit a szövetség fizeti. Elfogadta azt is, hogy a medulinban táborozó U23-as 
keret tagjai, kiegészülve Bajai Péterrel, Lipták Tamással és Góg Anikóval, Lehmann Tibor edző vezetésével a Szövetség MOB-os edzőtábor 
keretének terhére, részt vegyen április 14-18. között Mátraházán, a kerékpáros edzőtáborban. 
 
10/2003 Eln. Hat. 
Szövetségünk a Magyar Olimpiai Bizottságtól 1.000.000,- Ft-ot kapott az olimpiai műhelyek támogatására. Az Elnökség úgy ítélte meg, hogy a 
kerettagok közül öt versenyzőnk van, Kuttor Csaba, Hóbor Péter, Varga Szabolcs, Lipták Tamás és Molnár Erika, ahol műhely keretén belül 
történnek az edzések. Közöttük a kapott támogatás egyenlő mértékben, 200.000-200.000,- Ft-os arányban kerüljön elosztásra. 
A fenti határozat hat ’igen’-nel és egy tartózkodással került elfogadásra. 
 
11/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egy tartózkodással tudomásul vette az olimpiai keret felkészülésének állásáról szóló szakmai értékelést. 
 
12/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egy tartózkodás mellet megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy vizsgálja ki a Héraklész keret medulini 
edzőtáborában történt fegyelmezetlenséget, s a büntetés mértékére a következő elnökségi ülésre tegyen javaslatot. 
 
13/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal elfogadta az Átigazolási Bizottság beszámolóját és javaslatát az Átigazolási Szabályzat pontosítására. 
Felhívja az Átigazolási Bizottság és a tagság figyelmét, hogy a jövőben csak formailag megfelelően kitöltött és benyújtott Át igazolási lapok és 
Versenyengedély kérőlapok kerüljenek és kerülnek elfogadásra. 
 



14/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag megerősítette korábbi határozatát, mely szerint a jövőben Dr. Szekeres Imre, Szövetségünk 
elnöke képviseli a sportágat a MOB-ban. 
 
15/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy júliusra dolgozza ki a hosszútávú versenyek vonatkozásában a támogatási elveket. 
 
16/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a Szövetség tulajdonában lévő Polar órák nyilvántartása kerüljön áttekintésre, és azon 
sportolóktól, akik már nem válogatott kerettagok, kerüljenek visszakérésre. 
 
17/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Szövetség által rendezett edzőtáborok részvevőit illetően a mindenkori tábor 
vezetői jogosultak dönteni. 
 
Az Elnökség mély megdöbbenéssel, néma felállással kezdte ülését, megemlékezve alapító tagja, Révész László tragikus haláláról. Az 
Elnökség Lacit saját halottjának tekinti, s lehetősége szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a balassagyarmati verseny, annak 
kitalálója, folyamatos jobbítója álmai szerint a jövőben már, mint ’Révész László Emlékverseny’ kerüljön a Nyírjesben megrendezésre. 
 
18/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség áttekintette az elmúlt elnökségi ülés határozatainak végrehajtását, s megállapította, hogy a Szakmai Bizottság részére kiszabott 
feladatok egy része betegség, s egyéb okok miatt nem teljesült. Megkérte a bizottságot, hogy ezen hiányosságokat a következő, június 5-i 
ülésére pótolja. 
 
19/2003 El. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal megbízta Zakariás Gézát a polár program adatainak értékelésével, valamint azzal, hogy a május 8-i MOB 
találkozón tartson a programról egy prezentációt a résztvevőknek. 
 
20/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy kerüljön pályázati kiírásra az U23-as válogatott keret szakmai vezetői poszt 
betöltésére. A pályázati szöveget a Szakmai Bizottságnak a következő elnökségi ülésre kell előkészítenie. 
 
21/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a különböző világversenyekre a csapatversenyek kivételével a válogatás az 
arra kiírt válogató verseny eredményei alapján történjen. A Szakmai Bizottságnak korosztályonként egy fős kerete van arra, hogy saját belátása 
szerint betegyen valakit az indulók közé. A fentiek alól védettséget az olimpiai keret tagjai élveznek. 
 
22/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag megszavazta, hogy a decemberi triatlon VB-re és az azt követő világversenyekre az U23-as 
és ennél fiatalabb korosztálynak az indulási jog megszerzésén kívül – a válogató versenyen való megfelelő helyezés -, a követelmény 
mindhárom sportág szintrendszerének teljesítése, amely szintrendszer majd a későbbiekben lesz aktualizálva. A felnőtt korosztálynál ez a 
követelmény az Olimpiát követően kerül bevezetésre. 
A fenti határozat a sportág jövőbeli fejlődése, valamint annak érdekében született, hogy csak megfelelő felkészültségű sportolók képviseljék 
hazánkat a különböző világversenyeken. 
 
23/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Szakmai Bizottság következő ülésére dolgozza ki ezen szintrendszereket. A 
kerékpár sportág vonatkozásában ergométerre kerüljön kidolgozásra ezen követelmény, mellyel Zakariás Gézát bízta meg. 
 
24/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség megvitatta és a szükséges módosítások után hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta Dr. Varga Béla és Csőgör Péter 
javaslatát az új szabályváltozásokra. 
 
25/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség megbízta Dr. Varga Bélát és Csőgör Pétert, hogy június végére dolgozza ki az Aquatlon Szabálykönyvet. 
 
26/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az ETU Kongresszuson Dr. Szekeres Imre, Dr. Márkus Gábor és Czencz 
Péter képviselje a szövetséget. Az ETU különböző bizottságaiba az alábbi személyeket javasoljuk: az Audit Committee-be (Számvizsgáló 
Bizottságba) Dr. Szekeres Imrét, és a Development Committee-be (Fejlesztési Bizottság) Zakariás Gézát. 
Az ETU Kongresszuson megválasztásra kerülő ITU képviselőnek Márkus Gergely került jelölésre. 
 
27/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal elfogadta, hogy az Informatikai Bizottság 2003. évi költségvetése 700.000,- Ft legyen. 
 
28/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal egyhangúlag helyt adott a Győri Vízisport Egyesület fellebbezésének Czérna Rita átigazolásával 
kapcsolatban. Mivel Czérna Rita és a Győri Vízisport Egyesület között élő szerződés áll fenn, és a szerződés nem teljesítése végett nem 
érkezett be kifogás, ezért az Elnökség csak úgy járul hozzá Czérna Rita átigazolásához a Buda-Cash Team-be, ha az átvevő egyesület az 
átadó egyesület által támasztott nevelési költség igényt teljesíti. 
 
 
2003. június 5-i elnökségi ülés határozatai 
 
29/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség meghallgatta, és tudomásul vette a győri Ifjúsági Triatlon Európa Bajnokság és ITU Nemzetközi Verseny előkészületeiről szóló 
beszámolót. 
 
30/2003 Eln. Hat. 



Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a duatlon szakág beszámolóját az idei évi Duatlon Európa és Világbajnokságon 
indulók személyét, illetve indulási feltételeit illetően. A világversenyeken indulók részére versenyfelszerelést biztosít, és  kifizeti a nevezési díjat, 
valamint a szakágvezető részvételi költségeit. A versenyzők részvételi költségét utófinanszírozás alapján biztosítja az alábbiak szerint: 
Felnőttek: I-III. helyezés, 100%-os visszatérítés 
IV-VI. helyezés, 50%-os visszatérítés 
Utánpótlás: I-III. helyezés, 100%-os visszatérítés 
IV-VI. helyezés, 50%-os visszatérítés 
Az I-VI. helyen végzett csapateredmények után 25%-os visszatérítés. 
 
Duatlon VB-EB kiválasztás feltételei: 
A duatlon VB-EB-n való részvételi jogot az Oroszlány-rövidtávú és a Kaszó-sprinttávú ob-n, illetve bajnokságon lehetett szerezni. 
A Szakmai Bizottság eldöntötte, hogy a bajnokság első három helyezettje automatikusan, +2 fő pedig az elkövetkező triatlon és duatlon 
versenyeken elért eredmények alapján kerülhet be a csapatba. Az EB-VB sajnos elég későn van, ezért a szakágvezető figyelemmel kíséri a 
számításba jöhető versenyzők felkészülését és versenyzését. 
Az alapelvek közé tartozik még: 
- folyamatos, magas színvonalú edzésmunka 
- tiltott teljesítményfokozó szerek nélküli felkészülés 
- tiszta életvitel, megfelelő erkölcsi és akarati tulajdonság, sportszerű életmód 
- kifogástalan egészségi állapot 
- szakmai követelmények teljesítése. 
A duatlon szakág az EB-re, VB-re az alábbi személyek indulását tervezi: 
 
Felnőtt nő: Csomor Erika 
Brassai Réka 
Szabó Zita 
Felnőtt ffi: Lipták Tamás 
Tóth Tamás 
Lehmann Tibor 
U-23 Ffi: Pocsai Balázs 
Kerekes Ábel 
Szűcs Ákos 
U-23 nő: Bakonyi Fruzsina 
Szomjas Borbála 
Junior nő: Arany Gitta 
Koch Renáta 
Kiskó Anna 
Junior ffi: Nógrádi Tamás 
Fecskovics Attila 
Esküdt Roland 
 
A Duatlon VB, 2003. augusztus 29-31. közötti időpontban, Affolternben (Svájc), míg a Duatlon EB 2003. október 5., Belgrádban kerül 
megrendezésre. 
Kérjük a tisztelt egyesületeket, hogy a részvétellel, utazással kapcsolatban Zemen János szakágvezetőt szíveskedjenek keresni (tel: 20/9309-
559). 
 
31/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy 2003. június 15-ig kerüljön kiírásra egy levél azon egyesületeknek, ahol 
olyan versenyzők vannak, akik a szövetségtől polárórát kaptak, de már nem válogatott kerettagok. Ebben a levélben kerüljenek felszólításra, 
hogy június 30-ig adják vissza az órát, vagy fizessék ki annak árát. 
 
32/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Szakmai Bizottság azon javaslatát, hogy Esküdt Roland és Papp László 
utánpótlás válogatott kerettag versenyzők írásbeli figyelmeztetésben részesüljenek a medulini edzőtáborban tanúsított fegyelmezetlenségük 
miatt. 
 
33/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség öt ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt, hogy 2003. június 30-ig kerüljön megírásra és elküldésre a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet felé szövetségünk utánpótlás versenyzőivel kapcsolatos polár-programja. 
 
34/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette, és örömmel nyugtázta, hogy az olimpiai keret tagjai - Kuttor Csaba és Molnár 
Erika kivételével -, a szövetség részére eljuttatták a polár-programban meghatározottaknak megfelelő edzésinformációikat. 
Megbízta a főtitkárt, hogy a két fő egyesületét – akik az Olimpiai Szerződésben is vállalt ezen kötelességüknek nem tettek eleget -, írásban 
szólítsa fel hiánypótlásra. Ugyanakkor arról is rendelkezett, hogy részükre mindennemű anyagi támogatás kifizetése kerüljön felfüggesztésre 
mindaddig, míg az előírt adatokat nem szolgáltatják a szövetség felé. 
 
35/2203 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta az U23-as válogatott keret szakmai vezetői posztjára kiírt pályázatot. A pályázat a 
szövetség hírforrásain és a Nemzeti Sporton keresztül kerül meghirdetésre. 
 
36/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség tudomásul vette a Magyar Olimpiai Bizottságnál történt szövetségi meghallgatásról készült beszámolót. A MOB vezetői 
elismerésüket fejezték ki szövetségünk képviselőinek a magas szintű írásos előterjesztésért és helyszíni prezentációért. Elnökségünk a 
fentiekért négy ’igen’ és két tartózkodás mellett elismerését fejezte ki Nemes Csabának és Zakariás Gézának. 
 
37/2003 Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége öt ’igen’ szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a Szakmai Bizottság azon kérését, hogy a decemberi Triatlon 
Világbajnokságra az U23-as és az ennél fiatalabb korosztály részére ne kerüljön szintrendszer kiírásra. 



Ugyanakkor megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy 2003. szeptember 30-ig tájékoztató jelleggel írja ki a különböző korosztályok részére, 
indokolt esetben egyénre szabottan - a már kerékpárt is magába foglaló -szinttáblázatot. 
 
38/2003 Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Triatlon Európa Bajnokság felnőtt egyéni és csapatversenyen indulók  
névsorát. 
Felnőtt női egyéni induló: 
Molnár Erika (UTE), Szabó Zita (Oxigén DSI), Walkó Andrea (Batta Triatlon) 
Felnőtt férfi egyéni indulók: 
Lipták Tamás (Oxigén DSI), Kuttor Csaba (Buda Cash Team), Pocsai Balázs (Kistarcsai ÚTK), Hóbor Péter (Proform TK) és szabadkártyával: 
Varga Szabolcs (Proform TK) 
 
Az EB-n felnőtt női csapatot nem indítunk, a felnőtt férfi csapatot - különös tekintettel a július 13-án megrendezésre kerülő U23 EB-re - az 
MTSZ elnöksége az U23-as keretre építve, az alábbiak közül jelöli ki. 
Felnőtt férfi csapat: 
Bajai Péter (Mogyi SE), Bíró Zsolt (Oxigén DSI), Buru Gábor (TVK-Mali TK.), Rendes Csaba (Buda-Cash Team), Pocsai Balázs (Kistarcsai 
ÚTK.), Ágoston Szabolcs (Békéscsabai AC.) 
 
39/2003 Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Triatlon Európa Bajnokság junior egyéni és csapatversenyen indulók 
névsorát. 
 
Junior női egyéni indulók: 
Arany Gitta (Budafoki TK), Koch Renáta (Mogyi SE), Bodor Ágnes (Proform TK), Poros Tímea (Mogyi SE) és szabadkártyával: Inhoff Anita 
(Proform TK) 
Junior női csapat: 
Koch Renáta (Mogyi SE), Mihályi Krisztina (Proform TK), Gyenesei Judit (Kaposvári Építők SC), Kiskó Anna (Oxigén DSI), Csáthy Csilla 
(Oxigén DSI) 
Junior férfi egyéni indulók: 
Nógrádi Tamás (Proform TK), Fecskovics Attila (Kistarcsai ÚTK), Esküdt Roland (Kaposvári Építők), Hömöstrei Péter (Szombathely TK) és 
szabadkártyával: Kovács Dávid (Oxigén DSI) 
Junior férfi csapat: 
Nógrádi Tamás (Proform TK), Fecskovics Attila (Kistarcsai ÚTK), Esküdt Roland (Kaposvári Építők), Vanek Ákos (Budafoki TK), Benőcs Zoltán 
(TVK MALI TK) 
 
40/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal tudomásul vette a Főtitkár beszámolóját az EB-re való utazással kapcsolatban. Ugyanakkor megbízta, hogy 
kerüljön megvizsgálásra annak lehetősége, hogy ne egyszerre utazzon ki nagy busszal az egész csapat, hanem a versenyekhez igazodva 
különböző csoportokban. 
 
41/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Versenybizottság átalakítására tett javaslatot, mely szerint a Versenyszervező és 
a Versenybírói Albizottság Technikai Bizottság néven összevonásra kerül, melynek vezetésével Dr. Varga Bélát bízta meg. 
Egyúttal elfogadta a bizottság munkatervét, és módosításokkal költségvetését. 
 
42/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség tudomásul vette és hat ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kaposvári verseny technikai felügyelőjének, és  a Technikai 
Bizottságnak azon döntését, miszerint a kaposvári serdülő fiú verseny nem számít a ranglistaversenyek sorába. 
 
 
2003. július 5-i elnökségi ülés határozatai 
 
43/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal elfogadta a NUPI-nak készült reprezentációt a Héraklész válogatott keretünk felkészülését segítő 
polárprogram megvalósítására vonatkozóan. Megbízta Z-né Verrasztó Gabriellát, hogy az anyagot juttassa el a NUPI vezetőinek. 
 
44/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette és elfogadta a felnőtt EB értékeléséről szóló beszámolót. 
 
45/2003 Eln. Hat. 
Az elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette a junior EB-ről szóló szakmai beszámolót. Egyúttal megbízta a szakmai 
bizottságot, hogy a következő, augusztus 24-i ülésére készítse el a sportág utánpótlásának hosszútávú szakmai programját. 
 
46/2003 Eln. Hat. 
Az elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Triatlon EB gazdálkodását, melynek összegköltsége 1.716.000,- Ft. 
 
47/2003 Eln. Hat. 
Az elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag, örömmel nyugtázta azt, hogy az ETU kongresszuson 3 fő – dr. Szekeres Imre, Márkus 
Gergely és Zakariás Géza – a szövetség javaslatára megválasztásra került a Számvizsgáló Bizottságba, az ITU elnökségébe és a 
Sportágfejlesztési Bizottságba. 
 
48/2003 Eln. Hat. 
Az elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag elfogadta az Aquatlon sportág új szabályait. 
 
49/2003 Eln. Hat. 
Az elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag engedélyezte a titkárságnak azt, hogy megnövekedett gazdasági és adminisztratív 
feladatainak ellátására az eddigi 1 fő ügyintézővel szemben a jövőben 2 főt foglalkoztasson. 
 
50/2003 Eln. Hat. 



Az elnökség hét ’igen’ szavazattal, egyhangúlag úgy döntött, hogy a Duatlon Diákolimpia Országos Döntőn legtöbb főt delegáló iskolának 
100.000,- Ft-ot, és 50.000,- Ft értékű sportszert ad. 
Ugyanilyen értékben, sorsolás alapján szintén jutalmaz az országos döntőt követően egy iskolát azok közül, akik legalább 1 csapatot indítanak 
a Duatlon Diákolimpia Országos Döntőn. 
 
 
2003. augusztus 24-i elnökségi ülés határozatai 
 
51/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy az olimpiai keret a következő időszakra kapjon 3,5 millió Ft támogatást. 
A támogatás igénybevételének feltétele az, hogy a kerettag tartsa be az olimpiai szerződésben foglaltakat, vegyen részt az athéni teszt 
versenyen és amennyiben jogosult, a triatlon VB-n. A triatlon világbajnokságon az ITU által - a VB előtt 1 hónappal - közzétett listán szereplő 
sportolóink teljes költslgtérítés mellett vehetnek részt. Azoknak a versenyzőknek az esetében, akiknek az indulását csak ezt követően 
engedélyezi a nemzetközi szövetség (visszalépések miatt, szabadkártya, stb.), azoknál a 3 fős magyar keret feltöltéséig teljes a költségtérítés, 
az ezen felül indulók költségeit a szövetség eredményességi alapon utólag téríti meg. Aki a mezőny első harmadában végez, teljes 
visszatérítést kap, aki a VB-n világranglista pontot szerez, 50 %-os visszatérítésben részesül. 
 
52/2003 Eln. Hat. 
Elnökségünk 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy az triatlon VB-n U23 férfi kategóriában Pocsai Balázs, Bajai Péter, Bíró Zsolt, 
Török Dániel, és Rendes Csaba képviseli hazánkat. A Szakmai Bizottság javaslatára a lányoknál nem lesz magyar induló ebben a 
korosztályban. 
A junior korosztályban Szövetségünk úgy a lányoknál, mint a fiúknál a nemzetközi szövetségtől 1-1 szabadkártyát kér. Amennyiben ezt 
megkapjuk a lányoknál Koch Renáta , Gyenesei Judit és Poros Tímea, a fiúknál Fecskovics Attila, Vanek Ákos, Benőcs Zoltán, Esküdt Roland 
és Nógrádi Tamás kerülnek nevezésre. 
 
53/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség 6 igen szavazattal, és 2 tartózkodással elfogadta, hogy az U23-as és a junior korosztály tagjai önköltségen utazzanak a VB-re. 
Az, aki a triatlon VB egyéni versenyeiben 1.-10. helyek valamelyikén végez, teljes visszatérítésben részesül, aki a 11.-20. helyek valamelyikén, 
az 50 %-os visszatérítésben részesül. 
 
54/2003 Eln. Hat. 
A Szövetség Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Nemes Csabát, hogy sportszakemberek bevonásával a magaslati 
edzőtáborról készítsenek elemzést, és erről írásban a következő ülésére tájékoztassa az Elnökséget. 
 
55/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség által kiírt U23-as szakvezetői pályázatra 2 fő jelentkezett, közülük az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag Lehmann Tibor 
pályázatát tartotta jobbnak és egyúttal felkérte arra, hogy következő ülésére készítsen a korosztály számára egy hosszútávú szakmai 
programot. 
 
56/2003 Eln. Hat. 
Az Elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a versenyrendezői pályázati rendszer átalakításra kerüljön. Technikai Bizottság 
által beterjesztett részletes javaslatról az Elnökség következő ülésén dönt. Az Elnökség szándékát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 
jövőben a versenybírói és az eredmény-feldolgozói díjak központilag, a Szövetség által kerüljenek kifizetésre, melynek fedezetét egyrészről a 
versenyrendezők (versenyrendezési jogdíj) másrészről a Szövetség állja. Állásfoglalás született arról is, hogy az OB-ken meghatározott 
összegű pénzdíjak kerüljenek kifizetésre, melyek fedezetét a rendezők, és a Szövetség közösen biztosítja. 
 
 
2003. szeptember 18-i elnökségi ülés határozatai 
 
54/2003.(09.18.) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal megszavazta, a 2004 évi kiemelt versenyekkel kötendő szerződés tervezetét, a rendezők által 
befizetendő rendezési jogdíjak összegét, valamint az OB-k és ranglista versenyek kötelező minimális pénzdíjának mértékét. 
 
55/2003.(09.18.) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége egyhangúan megbízta a szakmai bizottságot, hogy készítse el a 2004 évi Héraklész programban résztvevő sportolók 
listáját, a velük kötendő szerződés tervezetét és konzultáljon az érdekelt versenyzők edzőivel. 
 
56/2003.(09.18.) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal megbízta a szakmai bizottságot, hogy készítse el a szinttáblázat átalakítását a következő 
elnökségi ülésre, az egyénre szabott szinteket pedig 2003. november 30-ig állítsa össze. 
 
57/2003.(09. 18.) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal megbízta a szakmai bizottságot, hogy a jövő évi nemzetközi eseményekhez igazodva szeptember 
25-ig állítsa össze a hazai kiemelt versenyek időpontját. 
 
58/2003.(09.18.) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal megbízta a szakmai bizottságot, hogy 2003.december 1-ig készítse el a jövő év szakmai 
programját a költségvetési tervvel együtt. 
 
59/2003.(09.18.) Eln.hat. 
Az elnökég meghallgatta és 7 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Lehnamm Tibor beszámolóját az U23 válogatott keret szakmai 
programjáról. Egyúttal megbízta, hogy szervezze meg a világbajnokságra készülő az U23 és junior sportolók Ciprusi edzőtáborozását nov. 3-21 
közötti időpontban. 
 
60/2003.(09.18) Eln.hat. 
Az elnökség 7 igen szavazattal megszavazta, hogy a jövőben a mindenkori EB-k VB-k előtt négy héttel és egy héttel, valamint a szakmai 
bizottság által kiírt időpontokban a válogatott sportolóknak kötelező orvosi labor vizsgálaton részt venni melynek eredményét  meg kell 
küldeniük Nemes Csaba szakmai igazgatónak. 
 



61/2003.(09.18) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette Dr. Márkus Gábor és Czencz Péter beszámolóját az ITU Nizzai 
kongresszusáról. 
Egyúttal megbízza őket, hogy a nemzetközi szövetség vezetőivel folytatott számunkra reményteljes beszélgetés eredményeképpen a 
budapesti világversenyek (Duatlon EB, Duatlon VB, Triatlon VK, Triatlon VB) megrendezésének lehetőségeit térképezze fel. 
 
62/2003.(09.18) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal, egyhangúan tudomásul vette, a Westel Rt-nél vásárolt kedvezményes telefonkészülékekkel 
kapcsolatos előterjesztést. Ez idáig a szövetségünk által 39 ilyen készülék került megvásárlásra, melyeknek 900Ft,- a WHS előfizetési díja. A 
telefonok 24 havi részletfizetési díja lebeszélhető és egymás közötti térítésmentes beszélgetési lehetőséget biztosít. Egyúttal bíztatja a 
sportágon belül ténykedő versenybírókat, rendezőket, sportolókat, edzőket további készülékek vásárlására, amely a Titkárságon keresztül 
lebonyolítható. 
 
63/2003.(09.18) Eln.hat. 
Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan kijelölte az Athéni előolimpián 2003 október 21-26 között résztvevő magyar csapatot. 
Versenyzők: Molnár Erika, Szabó Zita, Edöcsény Nóra, Kuttor Csaba, Ágoston Szabolcs, Varga Szabolcs, Hóbor Péter, Lipták Tamás. 
Csapatvezető: Czencz Péter. Edzők: Nemes Csaba, Papp Zsolt, Horváth László. 
 
64/2003.(09.18) Eln.hat. 
A szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan kijelölte az elmúlt elnökségi ülésen meghatározott versenyzőket kísérő szakvezetők 
személyét -a VB-n várhatóan 2 vagy 3 felnőtt férfi és 1 felnőtt női versenyzőnk indul, akiknek a pontos személye az ITU szabályai szerint, két 
héttel a VB előtti aktuális világranglista alapján kerül kijelölésre. U23-as és a junior korosztályban 11 versenyző vállalta a szövetség által előírt 
feltételek alapján az utazást-Csapatvezető: Czencz Péter, edző: Nemes Csaba, orvos Dr. Györe István, valamint Z-né Verrasztó Gabriella és 
Papp Zsolt edzők, akik 50%-os szövetségi térítéssel utaznak. 
 
Szövetségünk elnöksége áttekintette az elmúlt 3 év elnökségi határozatait melyek közül az alábbiakat, módosította. 
 
65/2003.(09.18) Eln.hat. 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag a hosszútávú országos bajnokság vonatkozásában megváltoztatta a 6/2000.(01.28.) Elnökségi 
határozatát, az új döntés szerint a hosszú távú OB 1-6 helyezett férfi és 1-3 női sportolója I. osztályú minősítést kap. A határozat további 
rendelkezéseit az alábbiak szerint megerősítette: 
 
A sportolók minősítése 
 
Felnőtt Triatlon I. Osztály Férfi Nő 
Rövidtávú Triatlon OB 1-12. hely 1-8. hely 
Középtávú Triatlon OB 1-6. hely 1-3. hely 
Triatlon ranglista 1-10. hely 1-6. hely 
Felnőtt duatlon I. osztály 
Rövidtávú duatlon OB 1-10. hely 1-6. hely 
Duatlon Ranglista 1-6. hely 1-3. hely 
Az utánpótlás korosztály – junior, s ennél fiatalabbak részére -, egységes a minősítés a fiúk és a lányok vonatkozásában is. 
OB: 1-12. hely 
Ranglista: 1-10. helyezett sportolói aranyjelvényes minősítést kapnak 
 
66/2003.(09.18) Eln.hat. 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan megszavazta az Év Sportolója cím kritériumait. Ennek megfelelően azon korosztályoknál, ahol 
rendeznek világversenyeket ott elsősorban, a hivatalos távú VB legjobb magyar versenyzője, de legfeljebb az 1-20 helyezés kerül csak 
figyelembe vételre másodsorban a hivatalos távú EB-k legjobb magyar versenyzője, de legfeljebb az 1-15 helyezése kerül figyelembe vételre. 
Ezen eredmények hiányában az adott korosztály hivatalos távjának országos bajnoka az év sportolója. 
 
67/2003.(09.18) Eln.hat. 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal megerősítette 35/2001.(03. 27.) határozatát és egyúttal aktualizálta a szerint, hogy átigazolási 
eljárási díj mindig a tárgyévek ponttáblázatának alapján kerüljön megállapításra. 
 
68/2003.(09.18) Eln.hat. 
Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az elnökségi ülésekről készült határozatokat azok kiadása előtt a két alelnök 
valamelyikének jóvá kell hagyni. 
 
69/2003.(09.18) Eln.hat. 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan törölte a 83/2001 (06.05.) határozatát mely szerint, akinek nincs előterjesztett napirendi pontja az 
egy-egy percben, adjon tájékoztatást a területén végzett munkáról az indok az, hogy az egyéb napirendi pontok között erre mindenkinek van 
lehetősége. 
 
70/2003.(09.18) Eln.hat. 
Az elnökség 6 igen szavazattal pontosította 30/2003(06.05.)elnökségi határozat azon részét amely a Duatlon EB és VB csapatversenyek 
visszatérítésére vonatkozik. Ennek megfelelően az 1-6 helyen végzett csapateredmények után a 25%-os visszatérítés akkor jár, ha minimum 
10 csapat áll rajthoz. Amennyiben 7 és 9 közötti csapat indul úgy a z 1-3 helyezés után 25%-os költségtérítést kap a csapat. A 6 vagy annál 
kevesebb csapat rajthoz állása esetén nincs költségtérítés. 
 
 
2003. október 29-i elnökségi ülés határozatai 
 
71/2003.(10. 29.) Eln. hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal kisebb módosításokkalegyhangúlag elfogadta a Héraklész Triatlon válogatott keret 
2003. évi munkájáról szóló értékelést. 
 
72/2003.(10.29.) Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi Héraklész Válogatott keretet. 



Zsirai Milán MOLPAST VSE 1989 serdülő 
Pundlinger Szabolcs MOLPAST VSE 1989 serdülő 
Szalóki Dávid MOLPAST VSE 1988 ifi 
Szakály Zsuzsa MOLPAST VSE 1988 ifi 
Major Renáta MOLPAST VSE 1988 ifi 
Máriási Zita MOLPAST VSE 1988 ifi 
Gabulya Erik TRIAKTÍV SE 1989 serdülő 
Nix Levente UTE 1989 serdülő 
Grósz Gábor UTE 1986 junior 
Szájer Gergő PANTEL SOPRON 1989 serdülő 
Szájer Péter PANTEL SOPRON 1986 junior 
Vincze István PANTEL SOPRON 1986 junior 
Poór Brigitta PANTEL SOPRON 1989 serdülő 
Kozári András TITÁN TSC 1988 ifi 
Csőke Szilárd TITÁN TSC 1987 ifi 
Horváth Tivadar ÉPÍTŐK AC 1988 ifi 
Horváth Gréta ÉPÍTŐK AC 1989 serdülő 
Horváth Zsófia ÉPÍTŐK AC 1988 ifi 
Gyenesei Judit ÉPÍTŐK AC 1986 junior 
Jászkai János VITÁL TSC 1988 ifi 
Bakk Norbert VITÁL TSC 1988 ifi 
Kertész Katalin VITÁL TSC 1987 ifi 
Koppány Gergő LŐRINC 2000 SE 1988 ifi 
Hegedűs Gábor CSEPEL DOLPHINS 1988 ifi 
Mester Dániel KISTARCSAI ÚTK 1988 ifi 
Barta Balázs KISTARCSAI ÚTK 1988 ifi 
Gább Dávid KISTARCSAI ÚTK 1987 ifi 
Erdélyi Nándor KISTARCSAI ÚTK 1986 junior 
Fecskovics Attila KISTARCSAI ÚTK 1985 junior 
Sárosi Renáta KISTARCSAI ÚTK 1987 ifi 
Molnár András PROFORM TRIKLUB 1987 ifi 
Gyuradinovics Zsolt PROFORM TRIKLUB 1987 ifi 
Nógrádi Tamás PROFORM TRIKLUB 1985 junior 
Mihályi Krisztina PROFORM TRIKLUB 1987 ifi 
Inhoff Anita PROFORM TRIKLUB 1987 ifi 
Gályász Dániel TVK MALI TK 1987 ifi 
Hajdú Ádám TVK MALI TK 1986 junior 
Török Alfréd TVK MALI TK 1985 junior 
Csortos Imre BUDA CASH TEAM 1987 ifi 
Hajgató Dénes TRIATÁD 1987 ifi 
Hömöstrei Péter SZOMBARHELYI TK 1986 junior 
Mihalek Zsófia ORTRI CSÁSZÁRI 1990 serdülő 
Kostyál Ágnes ORTRI CSÁSZÁRI 1989 serdülő 
Pozsonyi Ágnes ESZTERGOMI TRI 1990 serdülő 
Szalay Szandra TATABÁNYA 1989 serdülő 
Kovács Zsófia GYÖTRIKLUB 1988 ifi 
Bakó Dóra OXIGÉN DSI 1988 ifi 
Csáthy Csilla OXIGÉN DSI 1987 ifi 
Kiskó Anna OXIGÉN DSI 1985 junior 
Juhász Dorottya MOGYI SE 1987 ifi 
Koch Renáta MOGYI SE 1985 junior 
Poros Tímea MOGYI SE 1985 junior 
Arany Gitta BUDAÖRSI TK 1986 junior 
 
73/2003.(10.29.)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette azt, hogy Szövetségünk Szakmai Bizottsága 
tárgyalásokat kezdett a Magyar Kerékpáros Edzők Társaságával , egyúttal megbízta őket az együttműködési lehetőségek további 
konkretizálásával. 
 
74/2003.(10.29.)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi versenynaptárral kapcsolatos előterjesztést, 
amely a nemzetközi versenynaptár illetve a hazai versenyrendezők által november 10-ig beadott pályázatok függvényében változhat. 
 
2004.évi versenynaptár tervezet: 
Április 10/11 Gyermek, serdülő, sprint duatlon ranglista 
Április 17/18 Duatlon rövidtávú ranglista + Gyermek, serdülő, sprint duatlon ranglista 
Április 17-18 Felnőtt Triatlon EB Valencia ( Spanyolország ) 
Április 24/25 Duatlon Amatőr OB 
Május 1/2 Gyermek, serdülő, sprint Duatlon OB + Utánpótlás VB. Válogató 
Május 8-9 Felnőtt U23, Junior Triatlon VB Madeira 
Május 15/16 Rövidtávú Duatlon OB +VB válogató 
Május 22 Csapat Triatlon OB 
Május 23 Triatlon Gyermek, serdülő sprint ranglista 
Május 28-31 Duatlon VB Geel (Belgium) 
Június 5/6 Rövidtávú Triatlon Ranglista Verseny 
Június 5/6 Ifjúsági Triatlon EB Olaszország 
Június 12 Triatlon Diákolimpia Országos Döntő 
Június 19/20 vagy 26/27 Triatlon Gyermek, serdülő, sprint ranglista 
Június 26/27 Rövidtávu Triatlon OB 



Július 3-4 Hosszútávú Triatlon VB Säter (Svédország), 
Július 3-4 Felnőtt és Junior csapat és Junior egyéni EB Lausanne (Svájc) 
Július 10/11 Váltó OB + Gyermek, serdülő, sprint ranglista 
Július 17 Középtávú OB 
Július 24 vagy 30 Rövidtávú Ranglista verseny 
Július 24 Gyermek, serdülő, sprint ranglista 
Július 25 U23 Triatlon EB Tiszaújváros 
Augusztus 1 Triatlon VK Tiszaújváros 
Augusztus 1 Hosszútávú Duatlon VB Fredericia (Dánia) 
Augusztus 7/8 Gyermek , serdülő, sprint OB- Aqatlon OB 
Augusztus 14/15 Rövidtávú Ranlista Verseny 
Augusztus 21 vagy 28 Hosszútávú OB 
Augusztus 25 Athén Olimpia Női Verseny 
Augusztus 26 Athén Olimpia Férfi Verseny 
Szeptember 18/19 Duatlon Főiskolás OB+ Gyermek, serdülő, sprint duatlon 
Szeptember 25/26 Duatlon Ranglista Gála valamennyi korosztály 
Október 2/3 Duatlon Diákolimpia (megyei) 
Október 9/10 Duatlon Diákolimpia Országos Döntő 
 
75/2003.(10.29.)Eln.hat 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2003. évi záró ünnepség 2004. január 10-20 között 
Budapesten egy Triatlon Gála keretén belül kerüljön megrendezésre. 
 
76/2003.(10.29.)Eln.hat 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal felkérte a Szövetség Elnökét, hogy működjön közre a Révész László Alapítvány 
támogatási lehetőségeiről folytatott tanácskozás előkészítésében. 
 
77/2003.(10.29.)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a tervek szerint jövő év végére elkészülő Magyar 
Sportok Házában a Szövetség 27 m2 irodahelységet béreljen. 
 
78/2003.(10.29.)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag nem tartja elfogadhatónak válogatott versenyzőink Athéni Előolimpián 
elért eredményeit. Célul fogalmazta meg a Szakmai Bizottság és a versenyzők részére azt, hogy az Olimpiára való minél több kvalifikációs hely 
kiharcolásán kívül fontos az Olimpián való jó szereplés is. Elvárja a versenyzőktől, hogy a kerékpár felkészülésüket az athéni kerékpáros pálya 
által támasztott különleges követelményekhez igazítsák. Az Athéni Előolimpia kedvezőtlen tapasztalatai miatt az Elnökség némileg módosította 
a 62/2002.(09.05.) határozatát, amely az Olimpiai válogatási feltételekről szól. A módosított határozat szerint, ha csak egy magyar versenyző 
indulhat a játékokon bármely nemben, akkor a 2004. május 9-i világbajnokságot követő világranglista legjobb helyén álló versenyzőnk nem 
automatikus induló. Rá is vonatkozik a 62/2002. Elnökségi határozatban megfogalmazott szétlövéses szabály, amely szerint a jövő évi EB, VB 
és az athéni tapasztalatok alapján egy hasonlóan nehéz kerékpáros pályán –amely a későbbiekben kerül kijelölésre – összesítésben a legtöbb 
pontot szerzett sportolónk az induló a Játékokon. 
 
79/2003.(10.29)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a decemberi Triatlon VB-n indulok számára 
komplex orvosi háttér legyen biztosítva úgy, hogy annak személyre szóló táplálék kiegészítő kontrolja előzetesen legyen kipróbálva. Ezen 
programra 350 000,. Ft-ot szavazott meg, az esetlegesen felmerülő többlet igényekről Dr. árkus Gábor jogosult dönteni. 
 
80/2003.(10.29.)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy a következő december 18-i ülésre állítson 
össze egy intézkedési terv javaslatot az Elnökségi tagok által leadott “sportág problémái és ezek megoldási javaslatai” anyagból. Az 
intézkedési terv javaslat 12 kiemelt területet érintsen, azok egyenkénti megvalósítási lehetőségeiről, céljairól, költségeirő l a megvalósításért 
felelős személy és idő megjelölésével. 
 
81/2003.(10.29.)Eln.hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy jövő év elején a sportág vezetői részére egy kétnapos 
szakmai nap kerüljön megrendezésre. 
 
 
2003. december 18-i elnökségi ülés határozatai 
 
82/2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi versenynaptárt, az országos bajnokságok és 
kiemelt versenyek vonatkozásában. 
VERSENYNAPTÁR 2004. 
(magyarországi kiemelt versenyek) 
április 3. Hollókő Duatlon Terep OB 
április 10. Somogyszil Duatlon gyermek, serdülő, sprint ranglista 
április 17. Karcag Duatlon gyermek, serdülő, sprint ranglista 
április 24. Káptalantóti Duatlon Amatőr OB + sprint ranglista 
május 2. Kaszó Duatlon gyermek, serdülő, sprint OB 
május 8. Zalaegerszeg Duatlon gyermek, serdülő, sprint ranglista 
május 15. Oroszlány Duatlon Rövidtávú OB + gyermek, serdülő ranglista 
május 22. Tiszaújváros Triatlon Klubcsapat OB 
május 23. Tiszaújváros Triatlon gyermek, serdülő, sprint ranglista 
május 29. Szombathely Triatlon sprint ranglista + Triatlon Rövidtávú Vidékbajnokság és ranglista 
június 6. Nagykanizsa Triatlon rövidtávú ranglista 
június 13. Lakitelek Triatlon Diákolimpia Döntő 
június 20. Hatvan Triatlon gyermek, serdülő, sprint ranglista 
június 26. Kisköre Triatlon gyermek, serdülő ranglista, Triatlon Rövidtávú OB 



július 10. Balassagyarmat Triatlon gyermek, serdülő, sprint ranglista, Budapest- és Vidékbajnokság 
július 11. Balassagyarmat Triatlon Váltó OB 
július 17. Fonyód Triatlon Középtávú OB 
július 24. Zalaegerszeg Triatlon Amatőr OB 
július 25. Tiszaújváros Triatlon U23 EB 
augusztus 1. Tiszaújváros Triatlon Világkupa 
augusztus 7. Fadd-Dombori Triatlon gyermek, serdülő, sprint OB 
augusztus 8. Fadd-Dombori Aquatlon OB 
augusztus 21. Nagyatád Triatlon Hosszútávú OB 
augusztus 28. Kétbodony Triatlon Terep OB 
 
83./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette az Új-Zélandi Triatlon VB. Szakmai értékelését és 
költségvetését. 
 
84./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, hogy Hóbor Péternek a Triatlon VB költségeit a 
Szövetség fedezi. 
 
85./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2003. évi ponttáblázat tervezetét azzal, hogy az kerüljön fel 
a Szövetség honlapjára. Az érintettek 2004. január 5-ig tehetnek észrevételt a titkárságon ezzel kapcsolatban. A végleges ponttáblázat 2004. 
január 10.-én kerül közzétételre. Egyúttal felhívja az Elnökség az egyesületi tagok figyelmét, ha az egyesületi ponttáblázat szerkezetén, 
pontarányain, a jövőre vonatkozóan bárminemű változtatásokat javasolnak, azt 2004. január 30.-ig tegyék meg a titkárság felé. 
 
86./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2003. év sportolóit. 
 
Az év triatlon sportolói: 
Felnőtt nő: Molnár Erika UTE 
Felnőtt férfi: Lipták Tamás Debreceni Sportcentrum 
U23 nő: Szomjas Borbála Budaörsi Triatlon Klub 
U23 férfi: Pocsai Balázs Kistarcsai UTK 
Junior lány: Koch Renáta Mogyi SE 
Junior fiú: Vanek Ákos Budaörsi TK. 
Ifjúsági lány: Gyenesei Judit Építők AC 
Ifjúsági fiú: Hömöstrei Péter Szombathelyi TK 
Serdülő lány: Kovács Zsófia Gyötri 
Serdülő fiú: Kozári András Titán TC 
Gyermek lány: Mihalek Zsófia Ortri Császári 
Gyermek fiú: Holler Gábor Szombathelyi TK 
Senior nő: Hegedűs Erika Debreceni Sportcentrum 
Senor férfi: Zakariás Géza Széchenyi Győr 
Hosszútávú nő: Harsányi Zsuzsa Proatlon 
Hosszútávú férfi: Lehman Tibor TVK-Mali 
Az év aquatlon sportolói: 
Kuttor Csaba Buda-Cash Team 
Gyenesei Judit Építők AC 
Az év duatlon sportolói: 
Felnőtt nő: Brassai Réka Veszprémi TK 
Felnőtt férfi: Lipták Tamás Debreceni Sportcentrum 
U23 nő: Bakonyi Fruzsina Buda-Cash Team 
U23 férfi: Szűcs Ákos MOGYI 
Junior lány: Koch Renáta MOGYI 
Junior fiú: Nógrádi Tamás Proform 
Ifjúsági lány: Arany Gitta Budaörsi TK 
Ifjúsági fiú: Hömöstrei Péter Szombathelyi TK 
Serdülő lány: Kostyál Ágnes Ortri Császári 
Serdülő Fiú: Horváth Tivadar Építők ÁC: 
Gyermek lány: Lakos Rebeka Építők ÁC. 
Gyermek fiú: Holler Gábor Szombathelyi TK 
Senior nő: Hegedűs Erika Debreceni Sportcentrum 
Senior férfi: Barta István Batta Triatlon 
 
87./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a 2003. évet záró ünnepség 2004. január 17.-én 
Budapesten a Hotel Stadionban kerüljön megrendezésre. A nap programja: 17 órakor a kiemelt versenyrendezőkkel történő aláírással 
kezdődik, majd 18 és 20 óra között kerülnek átadásra az aranyjelvényes, az első osztályú sportolók, a ranglista 1-3 helyezettjei és a 
korosztályos év sportolói díjak. 20 órai kezdettel Péter Attila szervezésében veszi kezdetét a Triatlon Bál itt csak a felnőtt év sportolók és az 
egyesületi ponttáblázat 1-3 eredményhirdetésére kerül sor. A bál részletes műsorát a közeljövőben közzé tesszük. A bálra a belépő jegy 
3.500,- Ft, jelentkezni Péter Attilánál e-mailben a következő címen lehet: a.peter@somogy.hu 
 
88./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette az Utánpótlási Bizottság kérését, hogy a szakmai 
programjának megtárgyalására a következő ülésen kerüljön sor. 
 
89./2003.(12.18.) Eln.Hat. 



A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, az U23-as válogatott keret szakmai programját. A Bizottság 
költségvetését a leadott program alapján 3.390.000,- Ft-ban határozta meg, valamint biztosít részükre 5 Polár órát, és a Bizottság szakmai 
vezetőjének költségtérítést. 
 
90./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Felnőtt és az Olimpiai Keret szakmai programját. A 
Bizottság költségkeretét kérésüknek megfelelően 14.100.000,- Ft-ban határozta meg. 
 
91./2003.(12.18.)Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta azt , hogy a duatlon válogatott szakmai programjának 
megtárgyalására - Zemen János Bizottság vezető indokolt távolmaradása miatt - a következő Elnökségi Ülésen kerüljön sor. 
 
92./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, az Informatikai Bizottság 2004. évi munkatervét. A Bizottság 
éves költségkeretét 1.710.000,- Ft-ban határozta meg, amely összeg magában foglalja a kiemelt versenyek eredményeinek feldolgozási 
költségeit is. 
 
93./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Technikai Bizottság 2004. évi munkatervét és azt, hogy az 
Elnökség munkájukhoz 3.240.000,- Ft-ot biztosít. Ez az összeg magában foglalja a kiemelt versenyek versenybírói díjait is. 
 
94./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal elfogadta a sportág 2003 .évi értékeléséről szóló gyorsmérleget. 
 
95./2003.(12.18.) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a sportág problémáit és azok megoldási javaslatait 
tartalmazó intézkedési tervet, a megvalósításért felelős személyekkel együtt. A feladatokat a jövő év első felében végre kell  hajtani, illetve el 
kell kezdeni. A konkrét feladatok megvalósítási tervét, annak költségvetési tervével együtt a januári Elnökségi ülésre be kell terjeszteni. 
 
96./2003.(12.18) Eln.Hat. 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a sportolói ösztöndíj 2003. II. félévi elosztását az alábbiak 
szerint: 
* Kuttor Csaba Buda Cash Team 50.000 Ft/hó 
* Molnár Erika UTE 40.000Ft/hó 
 



2004. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2004. évi határozatai 
 
2004. január 17-i elnökségi ülés határozatai 
 
1/2004.(01.17.) Eln. Hat. 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2003. évi egyesületi ponttáblázatot. Ennek pénzügyi alapjául 5.000.000 Ft-ot állapított 
meg. A hivatalos táblázat a szövetség honlapján került közzétételre. A 100 és ennél több pontot szerzett egyesületek részére történik a 
kifizetés. 
 
2/2004.(01.17.) Eln. Hat. 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a 2003-2004. évi átigazolási időszak alatt a nevelési költségtérítés 
kiszámításának alapja 250 Ft / pont. 
A nevelési költségtérítés kiszámítása a következő: az adott sportolónak az átigazolást megelőző két versenyévadban, a ponttáblázatban elért 
eredménye beszorzásra kerül egy, a korosztálytól függő szorzóval és az 1 pontnak az átigazolásra meghatározott értékével. Ez az érték 2002-
ben és 2003-ban 250 Ft. 
A korosztálytól függő szorzók: 
Gyermek: 0,75; serdülő: 1,25; ifjúsági: 1,50; junior, U23, felnőtt: 2,00. 
A versenyengedély kiváltásáért kapott pontok a nevelési költség megállapításánál nem vehetők figyelembe. Az adott sportoló nevelési 
költségét az érintett egyesületeknek kell kiszámolni. Vita esetén kérhetik a szövetség Átigazolási Bizottságának segítségét. 
 
3/2004.(01.17.) Eln. Hat. 
Az elnökség 6 igen szavazat 1 tartózkodással elfogadta azt, hogy a 78/2003.(10.29.) Eln. Határozatot sportolóink athéni olimp iai 
kvalifikációjával kapcsolatban megváltoztatja. Ezt az elnökségi tagok álláspontja szerint az indokolja, hogy a nemzetközi szövetség 2004. évi 
versenynaptárában a május 8-i időpontig nem szerepel 3 hegyes kerékpárpályát tartalmazó versenyhelyszín, így az elnökség előző 
határozatában előírt feltételek nem teljesíthetőek. 
Ezen tények ismeretében az elnökség úgy döntött, hogy azon versenyzőinknek, akik kiharcolják Magyarországnak az olimpiai kvótát, a 
válogatásnál kedvezményt biztosít az alábbiak szerint: 
Amennyiben hazánknak csak egy indulási helye lesz, az utazhat, aki azt kiharcolja és ha 3 versenyen - az április 18-i EB, a május 8-i VB és a 
világbajnokságot megelőző valamelyik világkupa legjobb eredménye - valamely más versenyzőnk,- aki a 2004. május 9-én közzétett 
világranglistán az 1-125. helyek valamelyikét foglalja el - nem szerez 200 vagy ennél több ponttal többet nála. Ha lesz olyan versenyzőnk, aki 
200 vagy ennél több ponttal többet szerez a világranglistán legelőkelőbb helyen álló magyar versenyzőnél, akkor ő lesz az induló. Ha több ilyen 
versenyzőnk is lesz, a fentiekben kijelölt 3 versenyen legtöbb pontot gyűjtő indul az Olimpián. 
Abban az esetben, ha 2 induló helye lesz az országnak, akkor az egyik olimpiai résztvevőnk az aktuális május 9-i világranglistán legelőkelőbb 
helyen álló versenyzőnk lesz. 
A 2. induló helyre pedig a világranglistán második helyen szereplő versenyzőnket nevezzük, ha a világranglistán a mögötte rangsorolt,- 
Olimpiára nevezhető- magyar versenyzők közül a fentiekben kijelölt 3 versenyen senki sem gyűjtött több pontot a 2. legjobb helyen rangsorolt 
magyar versenyző és saját világranglista pontjai közötti különbség harmadánál. 
Ha lesz olyan versenyzőnk, aki a fentiekben kijelölt 3 versenyen több pontot gyűjtött, mint a világranglistán 2. legjobb helyen lévő magyar 
versenyző és saját világranglista pontjai közötti különbségének harmadánál, akkor ő lesz az Olimpiára nevezett másik versenyzőnk. 
Ha több ilyen versenyzőnk is lesz, akkor közülük a fentiekben kijelölt a 3 versenyen a legtöbb pontot gyűjtő lesz a másik olimpiai indulónk. 
A fentiekben leírtak kiszámításának menete a következő: 
A 2004. május 9-i világranglista-állás alapján a második és a harmadik legjobb - vagy akármelyik további, de az Olimpiára nevezhető - helyen 
álló magyar versenyző összesített pontkülönbségének az 1/3-át ki kell számolni. Pl.: ha a második helyen álló versenyzőnknek 2000, a 
harmadik helyen álló versenyzőnknek 1700 pontja van, a kettő különbségének (300 pont) az 1/3-a 100 pont. 
 
 
2004. február 25-i elnökségi ülés határozatai 
 
4/2004. (02. 25) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Z. -né Verrasztó Gabriella beszámolóját a Héraklész válogatott keret 2004 
évi programjáról és a válogatott keret tagjairól. Napirendi pont tárgyalásán jelen voltak a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézet vezetői. Dr. 
Szabó Tamás és Tóth József, hozzászólásukban megelégedéssel beszéltek a Triatlon Héraklész Keret tevékenységéről. A keret 2004 évi 
munkájáról szóló beszámoló a Duatlon - Triatlon újság február - március havi számában megtalálható. A Héraklész keret tagjai az alábbiak: 
MOLPAST VSE UTE TITÁN TSC VITÁL TSC KISTARCSAI ÚTK 
Zsirai Milán Nix Levente Kozári András Jászkai János Mester Dániel 
Pundlinger Szabolcs Grósz Gábor Csőke Szilárd Bakk Norbert Barta Balázs 
Szalóki Dávid Kertész Katalin Gább Dávid 
Szakály Zsuzsa PANTEL SOPRON ÉPÍTŐK AC GYÖTRIKLUB Erdélyi Nándor 
Major Renáta Szájer Gergő Horváth Tivadar Kovács Zsófia Sárosi Renáta 
Máriási Zita Szájer Péter Horváth Gréta 
Vincze István Horváth Zsófia 
TRIAKTÍV SE Poór Brigitta Gyenesei Judit TVK MALI TK BUDA CASH TEAM 
Gabulya Erik Gályász Dániel Csortos Imre 
LŐRINC 2000 SE MOGYI SE Hajdú Ádám Hajgató Dénes 
PROFORM TRIKLUB Koppány Gergő Juhász Dorottya Török Alfréd ORTRI 
Molnár András Koch Renáta Mihalek Zsófia 
Gyuradinovics Zsolt Debreceni Sportcentrum Poros Tímea ESZTERGOMI TRI Kostyál Ágnes 
Nógrádi Tamás Bakó Dóra Arany Gitta Pozsonyi Ágnes 
Mihályi Krisztina Csáthy Csilla BUDAÖRSI TKE Szalay Szandra SZOMBATHELYI TK 
Inhoff Anita Kiskó Anna Hegedűs Gábor Hömöstrei Péter 
Fecskovics Attila 
A keret 2004 évi támogatásának mértékéről sajnos még nem tudták tájékoztatni az Elnökséget a NUPI vezetői. Azt engedélyezték a keret 
számára, hogy a központi támogatás terhére Medulinban edzőtáborban vegyen részt. 
 
5/2004. (02. 25) Eln. Hat. 
Az Elnökség tudomásul vette Czencz Péter beszámolóját az Európai Unió által kiírt A sport általi nevelés európai éve 2004 pályázatra készült 
szövetségi projektről. A pályázat elnyerése esetén EU -s erőforrások felhasználásával sikerülhet sportágunk népszerűsítését fokozni. Egyúttal 



a pályázat jó alapul szolgálhat a triatlon sport hosszú távú sportágfejlesztési elképzeléseinek megvalósulásához. A projekt tervezett 
összköltsége 28.750.000 Ft, a tervezett EU- támogatás 12.000.000 Ft. 
 
6/2004. (02. 25) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a sportág 2004. évi minősítési szabályzatát. A szabályzat a szövetség 
honlapján, illetve a Duatlon - Triatlon február-március havi számában megtalálható. 
 
7/2004. (02. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004 évi egyesületi ponttáblázatot. A szabályzat a Szövetség honlapján, 
illetve a Duatlon - Triatlon február - március havi számában megtalálható. 
 
8/2004. (02. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette Nemes Csaba beszámolóját az olimpiai keret felkészüléséről és 
további terveiről. 
 
9/2004. (02. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Varga Béla előterjesztésében a 2004 évi versenyszabályzatot. A 

szabályzatban lényeges változtatás az előző évihez képest az, hogy a �versenybizottság� helyett a �technikai versenybizottság� kifejezés 
szerepel, bekerültek az aquatlon szabályok, valamint az alábbiak szerint változtak az előnevezési díjak a kiemelt versenyek vonatkozásában: 
Maximális előnevezési díjak 2004. 
újonc: 
400 Ft 
gyermek: 
500 Ft 
serdülő: 
700 Ft 
sprint: 
1000 Ft 
rövid táv: 
1500 Ft 
közép táv: 
5000 Ft 
hosszú táv: 
12500 Ft 
Változtak a versenybírói díjak és vizsgadíjak: 
Versenybírói díjak 2004. 
minősített: 
600 Ft/óra 
2. osztályú: 
750 Ft/óra 
1. osztályú: 
850 Ft/óra 
szakági vezetőbírói pótlék: 
2000 Ft/verseny 
vezetőbírói/technikai felügyelői pótlék: 
5000 Ft/verseny 
Vizsgadíj: 
1000 Ft 
Regisztrációs díj: 
1000 Ft 
 
10/2004. (02. 25.) Eln Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a 2003. évet záró közgyűlés 2004. május 22-én kerüljön 
megrendezésre. Helye: Tiszaújváros Sportcentrum. A közgyűlés pontos időpontját és napirendi pontjait az írásos előterjesztésekkel együtt 
Elnökségünk március 25-i ülésén fogadja el. 
Az Elnökség úgy ítélte meg, hogy az egyesületeknek kényelmesebb megoldás a tiszaújvárosi közgyűlés, mivel nagy részük a csapatbajnokság 
miatt egyébként is Tiszaújvárosban tartózkodik. 
 
11/2004. (02. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a jövőben az eredménylistákon és az egyéb versenyzőkkel 
kapcsolatos információk alkalmával a versenyzők neve és klubja mellett szerepeljen a klub székhelye is . Elnökségünk megbízta az 
informatikai bizottságot, hogy következő ülésén számoljon be a fenti határozat megvalósításának feltételeiről. 
 
 
2004. február 25-i elnökségi ülés határozatai 
 
12/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2003. évet értékelő közgyűléssel kapcsolatban az alábbiakat: 
Időpontja: 2004. május 22. 19:00 
Helye: Tiszaújváros Sportcentrum, súlyemelő terem 
Közgyűlés levezető elnöke: dr. Gyenesei István alelnök 
Napirendi pontok: 
I. A Magyar Triatlon Szövetség 2003. évi munkáját értékelő beszámoló 
Előterjesztő: dr. Szekeres Imre elnök 
II. A Magyar Triatlon Szövetség 2003. évi gazdálkodása 
Előterjesztő: Czencz Péter 
III. A Magyar Triatlon Szövetség 2003. évi közhasznú jelentése 
Előterjesztő: Czencz Péter 
IV. Az Ellenőrző Testület beszámolója 



Előterjesztő: Módos Ernő 
V. A 2004. évi szakmai munka, kiemelten az Athéni Olimpia 
Előterjesztő: Nemes Csaba 
VI. 1 fő új elnökségi tag megválasztása, Révész László halála után megüresedett elnökségi hely betöltése 
A Jelölő Bizottság tagjai: Nemes Csaba: (06)30/645-2747, 
Farkas István: (06)30/645-2810, 
Szájer Imre: (06)20/350-9351. 
VII. A szükséges alapszabály módosítás a 2004. március 13-án megjelent új sporttör-vény előírásai szerint 
Előterjesztő: Czencz Péter 
VIII. A közgyűlés résztvevői által előterjesztett javaslatok: 
Az írásos előterjesztéseket két héttel a közgyűlés előtt a titkárságra be kell küldeni. 
Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatké-pes, úgy az eredeti napirendi pontokkal 1 óra várakozás 
után az megtartásra kerül. 
IX. Egyebek 
Márkus Gergely bemutatja az Athéni Olimpiai pályát, beszámol az előkészületekről 
 
13/2004. (03. 25.) Eln Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tu-domásul vette Nemes Csaba beszámolóját az olimpiai keret felkészüléséről. 
Tudomásul vette, hogy az idei EB-n és VB-n a nemzetközi szövetség szabályai szerint az olimpiai ke-rettagok indulnak. 
 
14/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta azt, hogy a nevelő egyesületek védelme érdekében az átvevő egyesületeknek a jövőben 
is az előző két év egyesületi ponttáblázata alapján - az adott versenyző által szerzett pontok után - nevelési költségtérítést kell fizetni. 1 pont 
értékét az elnökség évente állapítja meg. Amely egyesület ennek nem tesz eleget, az elesik a pontpénztől. 
 
15/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta, hogy kapcsolódik a június 11-én Budapesten, a Népstadion területén megrendezendő 
Sport Szi-get rendezvényeihez. Az előzetes tervek szerint 15:00 órai kezdettel duatlon verseny kerül megrendezésre. 
 
16/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta Zemen János beszámolóját a duatlon válogatott keret felkészülése és válogatási elvei 
vonatkozá-sában. Az ifjúsági és a junior korosztály részére az EB és egyúttal a VB válogató a május 2-i Kaszói Sprinttávú OB. 
Az U23-as és a felnőtt korosztály részére az EB és egyúttal a VB válogató a május 16-i Oroszlányi Rövidtávú OB. A duatlon versenyekre a 
kiutazás önköltségen történik, utófi-nanszírozással. Az egyéni versenyben 1-3. helyen végzett versenyzők 100%-os, a 4-6. helyeken végzett 
versenyzők 50 %-os visszatérítést kapnak.,a ponttáblázatban szereplő in-dulói létszám teljesülése esetén. A szakvezetők részére 100.000 Ft 
költségtérítést biztosít a duatlon világversenyekre történő utazáshoz. 
 
17/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
A szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy mivel a tiszaújvárosi májusi verseny egyúttal egyéni EB válogató 
ezért május 22-én az egyéni 23-án pedig a csapat OB kerül megrendezésre. 
 
18/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette Z.-né Verrasztó Gabriella beszámolóját a Héraklész válogatott keret 
felkészüléséről. Egyúttal elfogadta az alábbiak szerint az utánpótlás korosztály 2004. évi világversenyével kapcsolatos válogatási elvekeit. A 
május 8-9-i Triatlon Világbajnokságra az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé a válogató versenyek megtartását. Ezért a fiúknál az elmúlt 
évi eredmények alapján a junior korosztályban Fecskovics Attila és Nógrádi Tamás indulhat, a lányoknál Gyenesei Judit és Koch Renáta, 
valamint Arany Gitta, ha a részére előírt úszószintet teljesíti. 
Valamennyi korosztálynál a VB-re utazás utófinanszírozással történik, aki az 1-10-ben végez, 100 %-os, ha a 11-20-ban, 50%-os 
visszatérítésben részesül. 
Az Ifjúsági Csapat EB-re amely június 5-én Olaszországban, Marina di Montalto-ban kerül megrendezésre, a május 22-i tiszaújvárosi verseny 
lesz a válogató. Az EB 3 fős váltócsapatverseny keretében kerül lebonyolításra. Az elmúlt évi eredmény alapján a lányoknál Kovács Zsófia és 
Szakály Zsuzsanna kiemelésre kerül. A további lány és fiú helyek tekintetében a válogató verseny dönt. 
A Junior Egyéni és Csapat Triatlon EB-re, amely július 3-4-én Svájcban, Lausanne-ben kerül megrendezésre, szintén a május 22-i tiszaújvárosi 
verseny lesz a válogató. A szakmai bizottság megkapta azt a jogot, hogy 1 főt a pályán elért eredményektől függetlenül indíthasson, valamint 
kiemelésre kerül az a versenyző, aki a Madeirai Triatlon VB-n 1-15. hely valamelyikén végez 
 
19/2004. (03. 25.) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette Lehmann Tibor beszámolóját az U23-as válogatott keret 
felkészüléséről. 
Egyúttal elfogadta, hogy a férfiak közül az U23-as Triatlon VB-n az elmúlt évi eredménye alapján Pocsai Balázs, Bajai Péter, Török Dániel, 
Rendes Csaba, Bíró Zsolt induljon. A hölgyeknél az előírt úszó 20 perc és futó 38:30 perc szintet teljesítők indulhatnak. Az U23-as 
korosztálynál is a junioroknál leírt utófinanszírozással történik a kiutazás, azonban az ott leírt helyezések elérése mellett  a fiúknál az első 
helyezett idejéhez képest maximum5%-os, a lányoknál maximum 8%-os lehet az időeltérés. Ez az időlimit az U23-as korosztály valamennyi 
világversenyének visszatérítésére, illetve válogató versenyre vonatkozik. 
Az U23-as Triatlon EB-re, amely július 25-én Tiszaújvárosban kerül megrendezésre, a június 26-i Kiskörei OB a válogató. Az EB-n várhatóan 6 
vagy 7 magyar versenyző indulhat korosztályonként. Az U23-as keret kapitánya a válogatón elért sorrend alapján jelöli ki a csapatot, azonban 
nemenként 1-1 fő erejéig saját belátása szerint dönthet. 
 
 
2004. április 29-i elnökségi ülés határozatai 
 
20/2004 (04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a május 22-i éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. 
 
21/2004 (04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy 2004. június 15-ig készüljön el a hosszú távú sportágfejlesztési 
program. Felelős: dr. Márkus Gábor és Zakariás Géza. 
 
22/2004 (04.29) Eln. Hat. 



Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Szövetség által megrendelt, jelenleg már 107 darab, Westel 
telefont tartalmazó hívó csoport adminisztrációs költségeként 500 Ft + ÁFA havi díjat számol fel, melyet féléves bontásban ke ll befizetni. 
 
23/2004(04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett elfogadta, hogy a Triatlon Világbajnokságon felnőtt kategóriában csak 
Molnár Erika és Kuttor Csaba képviselje hazánkat. A még lehetséges indulók közül Walkó Andreát sérülése akadályozta ebben, a további két 
férfi helyen indítható Ágoston Szabolcs és Lipták Tamás idei évi eredményeit nem tartotta az elnökség megfelelőnek, s miután nincs esély 
további magyar olimpiai kvalifikációs helyek megszerzésére, ezért a Szövetség nem nevezi őket. 
 
24/2004 (04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Triatlon Világbajnokságon dr. Gyenesei István legyen a csapat 
vezetője. 
 
25/2004 (04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Technikai Bizottság munkájával kapcsolatos beszámolót. 
 
26/2004 (04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Szövetségünk Kalotai Lorándot delegálja a Nemzeti Sportszövetség 
Ifjúsági Kollégiumába. 
 
27/2004 (04.29) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a duatlon és triatlon ranglista versenysorozatok lezárását követően 
az 1-3. helyezettek között egy darab Trek kerékpár kerüljön kisorsolásra. 
 
 
2004. május 22-i elnökségi ülés határozatai 
 
28/2004 (05.22) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Molnár Erika és Kuttor Csaba képviselje hazánkat az Athéni 
Olimpián. A tartalékok személyéről a Kiskörei június 26-i Országos Bajnokság fog dönteni, azok között, akik a világranglista május 8-i állását 
követően az 1-125-ben állnak. Olimpikonjaink athéni szereplésének ösztönzése az alábbiak szerint történik: ha 1-10 helyezés 1.000.000 Ft, ha 
11-20 helyezés, akkor 500.000 Ft támogatást kap. A csapattal utazik Nemes Csaba edzőként, Czencz Péter sportágvezetőként. 
 
29/2004 (05.22) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, a szakmai vezetők beszámolóját a Triatlon Világbajnokságról. A 
Szakmai Bizottság feladatul kapta az Elnökségtől, hogy közvetlen az Olimpia után dolgozzon ki egy négyéves szakmai programot a következő 
olimpiai ciklusra. 
 
30/2004 (05.22) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a főiskolás VB-re utazó magyar csapat költségeit az Egyetemi 
Sportszövetség 50 %-os, Szövetségünk pedig további 50 %-os költségtérítéssel támogatja. A csapat végleges kijelölése a szálkai Egyetemi és 
Főiskolás OB után történik. 
 
31/2004 (05.22) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy június 12-én, a Puskás Ferenc Stadionban ünnepeljük az első hazai 

triatlon verseny � a Vasi Vasember � 20., a Szövetségünk megalakulásának 15. évfordulóját. 
 
32/2004 (05. 22) Eln. Hat. 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az Ifjúsági EB-re utazó csapat vezetője Verrasztó Gabriella, az 
utazásra az Elnökség 400.000 Ft-os költségkeretet biztosított. A csapat tagjai: Kovács Zsófia, Szakály Zsuzsanna, Horváth Zsófia, Gályász 
Dániel, Szalóki Dávid és Csortos Imre. 
Az Olimpiai Reménységek Versenyére utazó csapat vezetőjének Rutkovszky Edét bízta meg. Az utazó versenyzőket az edzőkkel történő 
konzultáció után jelölik ki. 
 
 
2004. június 26-i elnökségi ülés határozatai 
 
31/2004. Eln. Hat. (06.26.) 
A Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette és elfogadta Molnár Erika és Kuttor Csaba felkészülési és 
versenyzési tervét az olimpiáig bezárólag, azzal a kitétellel, hogy a sportolók elsősorban olyan versenyeken induljanak, amik  az olimpiai 
felkészülést segítik elő. Erről Nemes Csaba tárgyaljon az érintett olimpikonok edzőivel. A programban végrehajtott esetleges változásokról az 
edzők kötelesek tájékoztatni Nemes Csabát, és ezt ő engedélyezheti. A Kiskörei OB eredményei és az olimpiai válogatások kritériumai alapján 
a nőknél Walkó Andrea, a férfiaknál Lipták Tamás lesz az olimpiai tartalék. 
 
32/2004. Eln. Hat. (06.26.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta a Duatlon VB-ről szóló beszámolót és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt. A kitűnő 
eredményekért gratulál a versenyzőknek, edzőiknek és az egyesületeknek. Az előre kiírt visszatérítések alapján Csomor Erika és Koch Renáta 
100 %-os visszatérítést kap. Csomor Erika részére még 150.000 Ft edzőtábor támogatást állapított meg, a duatlon edzői team részére pedig 
további 100.000 Ft-ot, amit a Duatlon EB utazásra használhatnak fel. Nógrádi Tamás, Arany Gitta, Bakó Dóra, Szűcs Ákos pedig 50%-os 
visszatérítést kap. 
 
33/2004. Eln. Hat. (06.26.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette az Ifjúsági Triatlon EB és az ORV versenyéről szóló 
beszámolót. Egyúttal megbízta az utánpótlás bizottságot, hogy az idei év őszétől a kerékpár felmérés rendszeresen történjen meg. Az 
elnökség gratulált a versenyzőknek, edzőiknek és egyesületeiknek. 
 
34/2004. Eln. Hat. (06.26.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta a Junior EB-re történő utazással kapcsolatos előkészületeket és azt 6 igen szavazattal egyhangúlag 
tudomásul vette azzal, hogy a jövőben a világversenyekre való utazás lehetőségek szerint ne a szülők közreműködésével történjen. A Junior 



EB-n a csapatvezetői feladatokkal Nemes Csabát bízta meg, a technikai dolgok intézésével Papp Zsoltot, a szakmai munka irányításával pedig 
Z-né Verrasztó Gabriellát. 
 
35/2004. Eln. Hat. (06.26.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és az előzetes válogatási elvek alapján 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett elfogadta Lehmann 
Tibor szakvezető javaslatát a U23-as triatlon EB-n induló magyar csapatot illetően. A Kiskörei OB-n elért eredmények alapján a lányoknál Koch 
Renáta (Mogyi SE), Szomjas Borbála (Buda-Cash Team, Kaposvár), Gergelics Dóra (Amonym SE) és Berke Zsuzsanna (Debreceni 
Sportcentrum). A férfiaknál Pocsai Balázs (Debreceni Sportcentrum), Rendes Csaba (Buda-Cash Team, Kaposvár), Bajai Péter (Mogyi SE), 
Balogh Lőrinc és Benőcs Zoltán (TVK-Mali, Tiszaújváros) és Czencz Péter (Fani-Dynamic, Szekszárd) alkotja a csapatot. Tartalék: Török 
Dániel TVK-MaIi, Tiszaújváros 
A válogatott keret EB-t megelőző összetartó edzőtáborára 150.000 Ft költségkeretet határozott meg. 
 
36/2004. Eln. Hat. (06.26) 
Az elnökség újra tárgyalta az átigazolások után járó nevelési költséggel kapcsolatos előzetes (14/2004) határozatát, mely 6 igen szavazattal 
egyhangúlag visszavonásra került, mivel a Sporttörvény szerint ez törvénysértő. Azonban a nevelő egyesületek védelmében az évente 

kiosztásra kerülő pontpénzből a szövetségi a támogatást az adott sportoló után � az átigazolás évében � az anyaegyesület kapja. 
 
37/2004. Eln. Hat. (06.26) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta a Villám SC átigazolási kérését, melyet 6 igen szavazattal egyhangúlag elutasított azzal, hogy 
átigazolásra csak az átigazolási időszakban van lehetőség. 
 
 
2004. szeptember 23-i elnökségi ülés határozatai 
 
38/2004. Eln. Hat. (09.23.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiemelt versenyek rendezési jogainak pályázati 
rendszerét, valamint a versenyzőkkel kötendő megállapodást. A pályázati anyag a Szövetség honlapján megtalálható, illetve az idei kiemelt 
versenyek rendezői részére kiküldésre kerül. 
 
39/2004. Eln. Hat. (09.23.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag, kiegészítésekkel elfogadta Nemes Csaba Athéni olimpia értékeléséről 
szóló beszámolóját. Az anyag a Magyar Olimpiai Bizottság által kért szempontok szerint került összeállításra, melynek szövege a Szövetség 
honlapján megtalálható. 
 
40/2004. Eln. Hat. (09.23.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette Czencz Péter beszámolóját az EYES 2004 EU 
pályázattal kapcsolatban. Elfogadta a Drops Sport Kft. ajánlatát, amely szerint a Kft. segédkezik a program lebonyolításában. 
 
41/2004. ELn. Hat. (09.23.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. december 4-i ITU és december 5-i ETU 
kongresszusról készült beszámolót. Mindkét esemény a kanadai Vancouver-ben kerül lebonyolításra, melyeken Szövetségünket dr. Szekeres 
Imre, dr. Márkus Gábor és Czencz Péter képviseli. Az ITU kongresszuson teljes tisztújításra kerül sor, melyre Szövetségünk Márkus Gergelyt a 
vezető testületbe, dr. Varga Bélát a Technikai Bizottságba, dr. Zakariás Gézát az Edzőbizottságba kandidálja. 
 
42/2004. Eln. Hat. (09.23.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége áttekintette és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 95/2003. évi elnökségi határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint: 
- Örömmel állapította meg, hogy a sportágat népszerűsítő CD elkészítése jó ütemben halad. 
- Úgy határozott, hogy a szakfelügyelői poszt kiírására a november 12-13-i tatai Szakmai konferencián elhangzottak alapján kerül sor. 
- A triatlon edzőképzés és továbbképzés helyzetével kapcsolatban dr. Zakariás Géza tájékoztatóját tudomásul vette, melynek szövege a 
Szövetség honlapján megtalálható. 
- Az orvosi kérdésekben dr. Györe István alábbi tájékoztatóját tudomásul vette, melynek szövege a Szövetség honlapján megtalálható 
- A hosszú távú sportágfejlesztési program már előzetesen a GYISM-nek leadott Sport XXI. programunk került elfogadásra, melynek szövege a 
Szövetség honlapján megtalálható. 
- Az utánpótlás nevelés kérdésben Verrasztó Gabriella tájékoztatóját tudomásul vette, melynek szövege a Szövetség honlapján megtalálható. 
- Sportolóink kerékpáros felkészülésének fejlesztéséről dr. Zakariás Géza és Lehmann Tibor beszámolóját tudomásul vette, melynek szövege 
a Szövetség honlapján megtalálható. 
- A Diákolimpiai feladatokkal kapcsolatban Czencz Péter beszámolóját tudomásul vette azzal, hogy továbbra is törekedni kell arra, hogy a 
triatlon is kerüljön be a támogatott sportágak közé a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszerében. 
- A Szövetségi munka szabályozásával kapcsolatban Nemes Csaba által készített feladat meghatározásokat az elnökség köszönettel 
nyugtázta, melynek szövege a Szövetség honlapján megtalálható. 
- A sportág média, marketing, kommunikációs tevékenységének, hatékonyságának irányában a szükséges további teendőket a következő 
ülésen tekinti át az elnökség. 
 
43/2004. Eln. Hat. (09.23.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag döntött, hogy november 12-13-án Tatán Szakmai konferencia kerüljön 
megrendezésre. A konferencia napirendi pontjai között szerepeljen az athéni olimpia értékelése, a hosszú távú sportágfejlesztési program és a 
Szövetség struktúrájával kapcsolatos elképzelések megvitatása. Ugyanitt kerüljön sor egy megbeszélésre a jövő évi kiemelt versenyek 
rendezőivel, részükre a megjelenés kötelező. 
 
44/2004. Eln. Hat. (09.23) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szövetség doppingügyével kapcsolatos 
feladatok koordinálásával dr. Györe Istvánt bízza meg. 
 
 
2004. november 12-i elnökségi ülés határozatai 
 
45/2004. Eln. Hat. (11.12.) 



Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a 2005. évi versenynaptár vonatkozásában - a Szakmai Bizottság 
javaslatának megfelelően - az Európa Bajnokságok előtt, a válogatóversenyek az alábbi időpontokban kerüljenek megrendezésre: 
 
Ápril. 23 vagy 24. Rövid távú Duatlon OB (EB válogató felnőtt, U23korosztály részére) 
Ápril 30. vagy Máj 1. Sprinttávú Duatlon OB (EB válogató a juniorkorosztály részére) 
Máj. 14. vagy 15. Duatlon EB 
Jún. 11. Triatlon rövid távú OB és sprint távú verseny (EB válogató felnőtt és junior korosztály részére), valamint Triatlon Diákolimpia Országos 
Döntő 
Jún. 25-26. Ifjúsági és U23 EB válogató és várhatóan Olimpiai Reménységek Versenye 
Júl. 2-3. Triatlon felnőtt és junior Európa bajnokság 
Júl. 16-17. Ifjúsági csapat és U23 Triatlon EB 
A kiemelt események vonatkozásában a 2005. évi versenynaptár várhatóan november 22-én kerül kiadásra. 
 
46/2004. Eln. Hat. (11.12.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy 2005. évben Hosszú távú terep duatlon országos bajnokság is kerüljön 
megrendezésre. 
 
47/2004. Eln. Hat. (11.12.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi ranglisták végeredményét. A részletes eredmények honlapunkon 
megtalálhatók 
 
48/2004. Eln. Hat. (11.12.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi év sportolói címeket az alábbiak szerint: 
2004. év triatlon sportolói 
Felnőtt nő Molnár Erika UTE, Budapest Horváth László 
Felnőtt férfi Lipták Tamás Debreceni SC Papp Zsolt 
U23 nő Szomjas Borbála Buda-Cash Team, Kaposvár Szabó Álmos, Kárai Kázmér, Kuttor Csaba 
U23 férfi Pocsai Balázs Debreceni SC Verrasztó Gabriella 
Junior lány Gyenesei Judit Leila Építők AC, Kaposvár Ács Lajosné, Dr. Zakariás Géza, Földvári Péter 
Junior fiú Fecskovics Attila Debreceni SC Verrasztó Gabriella 
Ifjúsági lány Kovács Zsófia Gyötri Klub, Gyöngyös Dr. Zakariás Géza, Németh Gyula, Veress András 
Ifjúsági fiú Gályász Dániel TVK-Mali, Tiszaújváros Kovácsné Fodor Ágnes, Lehmann Tibor 
Serdülő lány Pozsonyi Ágnes Esztergom Triatlon Klub Heer Lajos, Zámbó Tibor 
Serdülő fiú Fekete Máté Tricepsz SE, Tarabánya Schmidt István, Répássy Lóránt, Játékos Pál 
Gyermek lány Gacsályi Panna Kistarcsai UTK Verrasztó Gabriella 
Gyermek fiú Galambos Zsolt Győri Vizisport SE Szakályné Liszkai Zsuzsa, Szakály Zsolt 
Senior nő Hegedűs Erika Debreceni SC Papp Zsolt 
Senor férfi Zakariás Géza Széchenyi FSE, Győr Málovics Bertold, saját maga 
Hosszútávú nő Csomor Erika Budaörsi TK Zemen János 
Hosszútávú férfi Kropkó Péter Kropkó TRI., Nagykovácsi Tóth Csaba és saját maga 
2004. év aquatlon sportolói 
Kuttor Csaba Buda-Cash Team, Kaposvár Kárai Kázmér, Szabó Álmos 
Gyenesei Judit Leila Építők AC, Kaposvár Ács Lajosné, dr. Zakariás Géza, Földvári Péter 
2004. év duatlon sportolói 
Felnőtt nő Csomor Erika Budaörsi TK Zemen János 
Felnőtt férfi Lehmann Tibor TVK-Mali, Tiszaújváros Kovácsné Fodor Ágnes és saját maga 
U23 nő Szomjas Borbála Buda-Cash Team, Kaposvár Kárai Kázmér, Szabó Álmos, Kuttor Csaba 
U23 férfi Szűcs Ákos MOGYI SE, Baja Borbély Miklós, Turánszky Balázs 
Junior lány Koch Renáta MOGYI SE, Baja Borbély Miklós, Turánszky Balázs 
Junior fiú Nógrádi Tamás Proform TK, Pécs Nemes Csaba 
Ifjúsági lány Laluska Zsuzsa TITÁN TC, Szeged Balla Péter, Farkas István 
Ifjúsági fiú Szalóki Dávid Győri Vizisport SE Szakályné Liszkai Zsuzsa, Szakály Zsolt 
Serdülő lány Perlaky Ágnes MOGYI SE, Baja Borbély Miklós, Turánszky Balázs 
Serdülő Fiú Szőke Gergő Fany Dynamic, Szekszárd Németh Gyula 
Gyermek lány Varga Réka TITÁN TC, Szeged Farkas István, Balla Péter 
Gyermek fiú Galambos Zsolt Győri Vizisport SE Szakályné Liszkai Zsuzsa, Szakály Zsolt 
Senior nő Hegedűs Erika Debreceni SC Papp Zsolt 
Senior férfi Barta István FER-SZAB SE., Budapest Saját maga 
 
49/2004. Eln. Hat. (11.12.) 
Az Elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a 4 éves ciklust záró és egyúttal teljes tisztújító közgyűlést 2005. február 5-én 
rendezi meg. 
A nap tervezett programja: 

8:00 Válogatott felmérők � Népstadion, KSI uszoda 
14:00 Közgyűlés 
18:00 Triatlon fogadás, melynek keretében kerül sor a minősítések, ranglista győztesek emlékokleveleinek és az év sportolói díjak kiosztására, 
valamint ezt követően állófogadás, zene, tánc. 
A Triatlon Közgyűlés és a fogadás helyszíne: Budapest, Hotel Stadion 
A Közgyűlésre az Elnökség ifj. Révész László (20/480-8996, revesz@mail.hupe.hu) vezetésével az alábbi Jelölőbizottságot fogadta el: 
Kuttor Csaba, Buda-Cash Team (30/334-2545, kuttor@freestart.hu) 
Lenti Zsolt, Mogyi SE (70/333-6136, perizs@tvnetwork.hu) 
Szakályné Liszkai Zsuzsanna, Győri Vizisport Egyesület (20/353-4705, szakalycs@axelero.hu) 
Vanek Gábor, Budaörsi TK (20/941-4542, vanek.gabor@remela.hu) 
 
A Közgyűlésen az alábbi tisztségviselők megválasztására kerül sor: 
- Szövetség elnöke 
- Szövetség alelnökei 
- Szövetség elnökségi tagjai 
- Ellenőrző testület elnökei és tagjai 



 
Kérjük a tisztelt tagságot, hogy a jelöltekkel kapcsolatos javaslataikkal forduljanak a Jelölőbizottság tagjaihoz. 
Az Alapszabállyal kapcsolatos változtatásokat 2005. január 22-ig a Szövetség titkárságára kérjük írásban megküldeni. 
 
50/2004. Eln. Hat. (11.12.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi minősített sportolók névsorát, mely a honlapon megtalálható. 
 
51/2004. Eln. Hat. (11.12.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2004. évi egyesületi ponttáblázatot. A részletes ponttáblázat a Szövetség honlapján 
megtalálható. 
1. DEBRECENI SC 2703 
2. TVK-MALI TK, TISZAÚJVÁROS 2488 
3. BUDA_CASH TEAM, KAPOSVÁR 1906 
4. MOGYI SE, BAJA 1718 
5. GYŐRI VIZISPORT SE 1323 
6. BUDAÖRSI TKE 1073 
 
 
2004. december 17-i elnökségi ülés határozatai 
 
52/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadta az elnökség 4 éves munkájáról szóló beszámolót, ami a közgyűlés elé 
kerül. 
 
53/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a közgyűlés elé készítsen írásos előterjesztést az elmúlt 4 év szakmai 
munkájáról, amelynek alapját a volt szakmai igazgató értékelése képezte. A határozat 6 igen szavazattal került elfogadásra. 
 
54/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta Verrasztó Gabriella beszámolóját a Héraklész 2005-ös válogatott keret összetételéről, 
melyet a Szakmai Bizottság az elnökség felé elfogadásra javasolt. A keret azt követően kerül véglegesen kihirdetésre, miután a Nemzeti 
Utánpótlás Intézet tájékoztat minket az általa biztosított keretszámokról. 
 
55/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta a 2005. február 5-i évzáró, és egyúttal tisztújító közgyűléssel kapcsolatosan az alábbiakat: 
Helyszíne: Budapest, Hotel Stadion 
Ideje: 2005. február 5. 14 óra 
Napirendi pontok: 
 
1. Az elnökség 4 éves munkájának beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Szekeres Imre 
2. Az elmúlt 4 év munkájának szakmai értékelése 
Előterjesztő: Papp Zsolt 
3. A szövetség 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter 
4. A 2004. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter 
5. Az Ellenőrző testület beszámolója 
Előterjesztő: Módos Ernő 
6. A sportág-stratégia programjának megvitatása (Az anyag a Szövetség honlapján olvasható.) 
Előterjesztő: Czencz Péter 
7. A beérkezett határozati javaslatok elfogadása (Az Alapszabállyal kapcsolatos változtatásokat 2005. január 22-ig a Szövetség titkárságára 
kérjük írásban megküldeni.) 
8. Tisztségviselők megválasztása 
Jelölőbizottság vezetője: ifj. Révész László (20/480-8996, revesz@mail.hupe.hu) vezetésével az alábbi Jelölőbizottságot fogadta el: 
Kuttor Csaba, Buda-Cash Team (30/334-2545, kuttor@freestart.hu) 
Lenti Zsolt, Mogyi SE (70/333-6136, perizs@tvnetwork.hu) 
Szakályné Liszkai Zsuzsanna, Győri Vizisport Egyesület (20/353-4705, szakalycs@axelero.hu) 
Vanek Gábor, Budaörsi TK (20/941-4542, vanek.gabor@remela.hu) 
A Közgyűlésen az alábbi tisztségviselők megválasztására kerül sor: 
- Szövetség elnöke 
- Szövetség alelnökei 
- Szövetség elnökségi tagjai 
- Ellenőrző testület elnöke és tagjai 
Kérjük a tisztelt tagságot, hogy a jelöltekkel kapcsolatos javaslataikkal forduljanak a Jelölőbizottság tagjaihoz. 
9. Egyéb, aktuális kérdések. 
A közgyűlés levezető elnöke dr. Gyenesei István alelnök. 
Amennyibe a közgyűlés határozatképtelen lesz, úgy legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belül ismételt összehívásra kerül. 
Kérjük a tisztelt egyesületi képviselőket, hogy a megbízóleveleiket hozzák magukkal a közgyűlésre. 
 
56/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta az EYES 2004. programról szóló beszámolót, amely 2005. június 11-ig tart. 
 
57/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta, hogy a szövetség főtitkára a januári elnökségi ülésre készítse elő a Szakmai Igazgatói 
posztra a pályázati kiírást, amelynek elbírálását már az új elnökség feladata lesz. 
 
58/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 



A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal tudomásul vette az ITU és az ETU közgyűléséről szóló beszámolót. Az ITU kongresszus döntése 
értelmében az elnöki posztot továbbra is Les McDonald látja el, a testület vezetésének tagja maradt Márkus Gergely, új tagként dr. Varga Béla 
bekerült a Technikai Bizottságba. 
 
59/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnökség megköszönte Sztancsik József javaslatát a fair play díj kiírására, és 6 igen szavazattal támogatta, hogy 2005. évtől a díj 
kerüljön kiírásra. Az idei évre javasolt Szalai Gergőnek a Triatlon Bálon egy emlékoklevél kerül átadásra sportszerűsége elismeréséért . 
 
60/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége tudomásul vette Bartos György Héraklész kerettel kapcsolatos levelét, és megbízta Verrasztó Gabriellát annak 
megválaszolásával. 
 
61/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége köszönettel vette Stróbl György a dopping mintavétellel kapcsolatos észrevételeit, s felkérte dr. Györe István 
keretorvost annak megválaszolásával. 
 
62/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége köszönettel vette Szentirmay Tamás levelét a diákolimpia lakitelki rendezésével kapcsolatban. Kérését elfogadta, így 
továbbra is ők rendezik a Triatlon Diákolimpia Országos Döntőt. Azonban felkérte a rendezvény szervezőbizottságát, hogy törekedjenek az 
eddigieknél is látványosabb verseny megrendezésére. 
 
63/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség Szakmai Bizottsága december 10-én, Tatán ülést tartott, ahol többek között elfogadták az átalakított egyesületi ponttáblázatot. Ezt 
a Szövetség új elnöksége véglegesíti. Kérjük az egyesületeket, hogy az alábbiakban közölt tervezetet véleményezzék írásban 2005. január 31-
ig a Titkárság felé. 
 

Egyesületi ponttáblázat � 2005 - /tervezet/ 
Felnőtt / Abszolút 
TRIATLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rövid OB 200 160 120 80 60 40 30 20 15 10 
Sprint OB 140 112 84 56 42 28 21 14 
Közép OB 100 80 60 40 30 20 
Hosszú OB 100 80 60 40 30 20 
Váltó OB 140 112 84 56 42 28 
Csapat OB I. 200 160 120 80 60 40 
Csapat OB II férfi 100 80 60 40 30 20 
Csapat OB II női 66 54 40 26 21 14 
DUATLON 
Rövid OB 70 56 42 28 21 14 11 8 6 4 
Sprint OB 50 40 30 20 15 10 7 5 
Csapat OB férfi 35 28 21 14 10 7 
Csapat OB Női 24 19 14 10 7 5 
AQUATLON 
Egyéni OB 70 56 42 28 21 14 11 8 
U23 
TRIATLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rövid OB 150 120 90 60 45 30 23 15 10 5 
Sprint OB 100 80 60 40 30 20 15 10 
Közép OB 70 56 42 28 21 14 
DUATLON 
Rövid OB 50 40 30 20 15 10 7 5 
Sprint OB 35 28 21 14 10 7 
AQUATLON 
Egyéni OB 50 40 30 20 15 10 7 5 
A felnőtt és U23-as korosztályban bevezetjük a nemzetközileg már elfogadott idő limitet: 
férfiaknál - 5%, nőknél - 8% 

A felnőtt korosztály után, ez évtől az U23-asoktól is lehet a fiatalabb versenyzőknek pontot �rabolni�, abban az esetben ha egy futamban 
indulnak. 
Junior 
TRIATLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Egyéni OB 120 96 72 48 36 24 18 12 9 6 
Csapat OB I 120 96 72 48 36 24 
Csapat OB II férfi 60 48 36 24 18 12 
Csapat OB II női 40 32 24 16 12 8 
Váltó OB 80 64 48 32 24 16 
DUATLON 
Egyéni OB 40 32 24 16 12 8 6 4 
Csapat OB férfi 20 16 12 8 6 4 
Csapat OB női 14 11 8 6 4 3 
AQUATLON 
Egyéni OB 40 32 24 16 12 8 6 4 
Ifjúsági: 
TRIATLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Egyéni OB 100 80 60 40 30 20 15 10 7 5 
Csapat OB férfi 50 40 30 20 15 10 
Csapat OB női 33 26 20 14 10 7 
Váltó OB 66 53 40 27 20 14 
DUATLON 
Egyéni OB 33 26 20 14 10 7 5 3 



Csapat OB férfi 17 13 10 7 5 4 
Csapat OB női 12 9 7 5 4 3 
AQUATLON 
Egyéni OB 33 26 20 14 10 7 5 3 
Serdülő: 
TRIATLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Egyéni OB 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5 
Csapat OB I 70 60 50 40 30 25 20 15 
Csapat OB II férfi 45 36 27 18 13 9 
Csapat OB II női 30 24 18 12 9 6 
Váltó OB 60 48 36 24 18 12 
DUATLON 
Egyéni OB 30 24 18 12 9 6 4 3 
Csapat OB férfi 15 12 9 6 5 4 
Csapat OB női 10 8 6 4 3 2 
AQUATLON 
Egyéni OB 30 24 18 12 9 6 4 3 
Gyermek: 
TRIATLON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Egyéni OB 60 50 40 30 25 20 16 12 8 4 
Csapat OB férfi 40 32 24 16 12 8 
Csapat OB női 26 21 16 11 8 6 
Váltó OB 52 42 32 21 16 11 
DUATLON 
Egyéni OB 26 21 16 11 8 6 4 2 
Csapat OB férfi 13 10 8 6 4 3 
Csapat OB női 10 8 6 4 3 2 
AQUATLON 
Egyéni OB 26 21 16 11 8 6 4 2 
 
Alapelvek: 
Az első pontjához képest 20%-al kevesebb a 2., a 3. és a 4., utána 10% a csökkenés az 5., és a 6. helyig, majd 5% a csökkenés a 7. és 8.-
hoz, és ahol 10-ig van pont, ott még kétszer 2,5%. 
A felnőtt pontok az etalonok, ahol a klubcsapatot komolyabban kellene pontozni, hiszen egy klub erejét talán ez a verseny mutatja meg 
leginkább, ráadásul szeretnénk a nagy klubokat, amelyek a válogatottak zömét adják, jobban támogatni. Ezzel máris több pontot szereznek 
ezek a műhelyek. 
A klub szinten két legfontosabb OB-hoz (a rövid távú és a klubcsapat) képest a sprint és a váltó OB-k a kétharmadát érik, utána következő 
szint a közép táv, az Ironman, és a rövid távú csapat, amelyek a rövid OB pontjainak felét érik. A duatlon rövid OB (fiataloknál a sprint) a 
triatlon sprint OB felét éri, a duatlon sprint OB pedig a közép táv felét. Duatlon csapat OB pontját a duatlon rövid OB pontjainak fele adja (nők 
ennek kb. 2/3-át kapják). Aquatlon mindig a duatlon OB pontjait kapja. 
A legfontosabb OB-kon 1-től 10-ig járna pont, duatlonban sprinten 8-ig, röviden szintén 10-ig, míg aquatlonban szintén 8-ig. 
U23-ban bevezetésre kerülne, hogy azokon a versenyeken, ahol összevethetők az alacsonyabb korosztályokkal (sprint triatlon OB, sprint 
duatlon OB, aquatlon OB), ők is elveszíthessék pontjaikat abban az esetben, ha alacsonyabb korosztálybeli veri meg őket. 
Az utánpótlás pontjai mindig a fő OB-ból kerülnek levezetésre, ami nagyjából az eddigi arányokat tükrözi: 
Felnőtt 200 pont 
U23 150 pont 
Junior 120 pont 
Ifjúsági 100 pont, 

A serdülő és gyermek korosztályban a pontszámok elosztása megváltozna azzal a céllal, hogy a fiataloknál ne elsősorban a �mindenáron 

győzni� elv érvényesüljön. 
Serdülőknél 70 pont 
Gyermekeknél 60 pont a kiindulási alap. 
 
64/2004. Eln. Hat. (12. 17.) 
A Szövetség elnöksége felhívja az egyesületek figyelmét, hogy tegyenek eleget az adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. A formanyomtatvány 
a GYISM honlapjáról letölthető. 
 



2005. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. január 21-i határozatai: 
 
1/2005. Eln. Hat. (01. 21.) 
Az Elnökség meghallgatta, és tudomásul vette a február 5-i közgyűlés és a Jelölőbizottság előkészületeiről szóló beszámolót. 7 igen 
szavazattal elfogadta, hogy technikai okokból a közgyűlés kezdési időpontja 14 óráról 9:30 órára módosuljon. A NON-STOP triatlon nap az 
alábbiak szerint alakul: 
 
9:30-tól Közgyűlés 
12:00-től Úszás felmérő 
17:00-től Az I. osztályú, az aranyjelvényes, a ranglista 1-3. helyezett és a gyermek, serdülő, ifjúsági, junior, U23 és szenior év sportolói címek 
átadása. A sportszerűségi díj átadása. 
18:00-tól Triatlon fogadás. 
18 óra a triatlon CD bemutatása 
18:15 órától év sportolói 2004. (triatlon, duatlon, aquatlon és hosszú távú felnőtt) és az egyesületi pontverseny 1-6. helyezettjei részére a díjak 
kiosztása és a ranglista 1-3. helyezettek között egy Trek kerékpár kerül kisorsolása, valamint a Szövetség megalakulásának 15. évfordulója 
alkalmával kiadásra kerülő jutalmak átadása. 
19 óra vacsora. 
Az est házigazdája: Péter Attila 
Az Elnökség engedélyezte, hogy a közgyűlést követően a ChampionChip Hungary bemutatkozzon a résztvevők számára. 
 
2/2005. Eln. Hat. (01. 21.) 
Az Elnökség megelégedéssel nyugtázta, hogy az Elnök úr által kezdeményezett január 13-i szakmai megbeszélés és az arról készült írásos 
emlékeztető körvonalazta a jövőbeni szakmai előrelépés útját. A Szakmai Bizottság javaslata alapján az Elnökség 7 igen szavazattal elfogadta 
azt, hogy a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2005-ös 110 ezer Ft-os szövetségi keretéből 45-45 ezer Ft/hó ösztöndíjat Kovács Zsófia és 
Fecskovics Attila, 20 ezer Ft/hó összeget Pocsai Balázs kapjon. Egyúttal megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a szövetségi javaslat mellé 
készítse el az ösztöndíj kiírója által kért szövetségi felkészülési programot. 
 
3/2005. Eln. Hat. (01. 21.) 
Szövetségünk Elnöksége 7 igen szavazattal elfogadta a közgyűlésnek javasolt Alapszabály módosításokat. 
 
4/2005. Eln. Hat. (01. 21.) 
Az Elnökség 7 igen szavazattal elfogadta azt, hogy a szövetségünk megalakulásának 15. évfordulójából a Triatlon Fogadáson három 
kategóriában elismerések kerüljenek átadásra. 
 
5/2005. Eln. Hat. (01. 21.) 
Szövetségünk Elnöksége megtárgyalta a szövetségi kapitányi poszt kiírására készült pályázat tervezetét, azonban úgy döntött, hogy annak 
kiírását már az újonnan megválasztott elnökségre bízza. 
 
6/2005. Eln. Hat. (01. 21.) 
Szövetségünk Elnöksége tudomásul vette az ETU-val történt egyeztetés után a Debreceni Duatlon EB szervezőbizottságának kérését, mely 
alapján a kontinensviadal május 22-e helyett május 15-én kívánják megrendezni. Ennek alapján a hazai versenynaptárunk a következők szerint 
módosul: 
Május 1. Duatlon gyerek, serdülő, sprint OB, Kaszó, itt lesz a junior korosztályrészére az EB válogató 
Május 8. Duatlon gyerek, serdülő, sprint ranglista, Zalaegerszeg 
Május 15. ETU Duatlon Európa-bajnokság, Debrecen 
Május 21. Triatlon Klubcsapat OB, Tiszaújváros 
Május 22. Triatlon gyerek, serdülő, sprint ranglista, Tiszaújváros 
Az április 24-i duatlon rövid távú OB-re, amely egyúttal felnőtt EB válogató is, egy budapesti és egy kiskunmajsai helyszín jelentkezett. A 
véglegesítést, a rendezőkkel történt további konzultációt követően, az új elnökség teszi meg. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. február 11-i határozatai: 
 
7/2005. Eln. Hat. (02.11.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az elnökségi tagok feladatkörének meghatározását az 
alábbiak szerint: 
- Dr. Márkus Gábor általános alelnök: versenyrendszer felügyelete, kapcsolattartás a Technikai Bizottsággal 
- Dr. Gyenesei István, alelnök: kapcsolattartás az állami szervekkel, önkormányzatokkal, Magyar Olimpiai Bizottsággal, szponzoráció 
- Kropkó Péter: élsport 
- Gyenes András: média 
- Dr. Drommer Gyula: diáksport, szabadidősport 
- Dr. Zakariás Géza: edzőképzés, továbbképzés, főiskolai sport, szeniorok sportja, kapcsolattartás a nemzetközi szakmai szervezetekkel 
Az elnökségi tagok az ország 1-1 régióját fogják felügyelni, melynek elosztása a következő elnökségi ülésen történik meg. 
 
8/2005. Eln. Hat. (02.11.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetségi kapitányi poszt kiírásának feltételeit. A 
pályázati szöveg szövetségünk honlapján (www.zalaszam.hu/triatlon) kerül elhelyezésre, meghirdetése az Interneten és országos sajtó útján is 
megtörténik. A pályázatokat 2005. március 18-ig lehet beküldeni. 
 
9/2005. Eln. Hat. (02.11.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, hogy mivel a Rövid Távú Felnőtt és Junior EB 2005. 
augusztus 20-án kerül megrendezésre Lausanne-ban, úgy a hazai rövid távú OB, amely egyben EB válogató július 24-én kerüljön 
lebonyolításra. 
A Duatlon EB válogató, amely egyúttal rövid távú OB is, április 24-én Budapesten lesz. A Duatlon Amatőr OB, amely egyúttal főiskolás OB is, 
szeptember 24-én Kiskunmajsán kerül megrendezésre. 



 
10/2005. Eln. Hat. (02.11.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta az első féléves ülés és munkarendet, ennek megfelelően az április 8-i 
ülés Szekszárdon, május 14-én Debrecenben, a június 24-i ülés Budapesten lesz. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. április 8-i határozatai: 
 
11/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége a közgyűlésen elhangzottak figyelembevételével áttekintette és 5 igen szavazattal elfogadta a sportág stratégiájának 
meghatározásához szükséges feladatokat. Az alábbi konkrét feladatok végrehajtását jelölte meg: 
1. Edzőképzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok 
Felelős: Dr. Zakariás Géza, határidő: május 15.  
2. Orvosi kérdések, doppingszabályzat. 
Felelős: Dr. Györe István, határidő: május 15.  
3. Utánpótlás nevelés, Héraklész keret munkája 
Felelős: Verrasztó Gabriella, határidő: május 15.  
4. Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok. 
Felelős: Czencz Péter, határidő: június 30.  
5. Szövetségi munka szabályozása. 
Felelős: Czencz Péter, határidő: június 30.  
6. Médiával kapcsolatos feladatok. 
Felelős: Gyenes András, Határidő: május 15.  
7. Versenyszervezéssel kapcsolatos feladatok.  
Felelős: Dr. Varga Béla, határidő: június 30. 
 
12/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal, április 8-i hatállyal Gyenes Andrást bízta meg a szövetségi sajtófelelősi munkával. 
 
13/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal dr. Györe Istvánt bízta meg a szövetség doppingellenes tevékenységének felügyeletével. 
 
14/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal dr. Szekeres Imrét bízta meg, hogy képviselje a szövetséget a MOB közgyűléseken. 
 
15/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta, hogy a jövőben a régiós szempontok figyelembe vételével Papp Zsolt helyett Szakály 
Zsolt töltse be a Héraklész edzői teendőket. Így a jövőben Verrasztó Gabriella, mint főállású-, Rutkovszky Ede és Szakály Zsolt, mint 
másodállású edző tevékenykedik a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet megbízásából. 
 
16/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta dr. Zakariás Géza előterjesztését a szakosztályok szakmai felügyeletével kapcsolatban. 
A napirend előterjesztője a szövetség titkárságával együttműködve április 30-ig küldjön ki egy kérdőívet valamennyi szakosztálynak. A 
beérkezett válaszok május 30-ig kerüljenek feldolgozásra, majd június 30-ig az elnökségi tagok szakosztályi látogatással, vagy versenyeken 
történt személyes beszélgetésekkel foglalják össze a szakosztályok helyzetét bemutató triatlon térképet. 
 
17/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta az elnökségi tagok régió felügyeletének elosztását az alábbiak szerint: 
Dr. Márkus Gábor: Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi Régió 
Kropkó Péter: Közép-Magyarország Régió 
Dr. Zakariás Géza: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl Régió 
Dr. Gyenesei István: Dél-Dunántúli Régió 
Dr. Drommer Gyula: Dél-Alföldi Régió 
 
18/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal 2005. május 1-i hatállyal megbízta Lehmann Tibort a szövetségi kapitányi teendők ellátására. 
 
19/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal megbízta Kropkó Pétert és dr. Drommer Gyulát, hogy április 18-ig pontosítsák a szövetségi 
kapitány feladat és hatáskörét, melynek végleges formáját a szövetség elnöksége fogadja el április 23-ig. 
 
20/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Lehmann Tibor által elkészített olimpiai felkészülési programot. A felkészülési program 
a szövetség honlapján az egyéb infók alatt megtalálható. 
 
21/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Nemzeti Sporthivatal által kért 3.737.880 Ft műhelytámogatás 
összegének felosztását. A támogatási összeg azon sportolók egyesületeinek lehet kiosztani, amelyek rendelkeznek olimpiai kerettag 
sportolóval. 
Ezt az összeget az alábbi sportolók egyesületei kapják: 
Kuttor Csaba (Team Miskolc SE) 1.245.960 Ft, Lipták Tamás, Pocsai Balázs (mindkettő Debreceni Sportcentrum) 622.980 Ft, Török Dániel 
(TVK Mali TK) 622.980 Ft és Fecskovics Attila (Debreceni Sportcentrum) 622.980 Ft. 
 
22/2005. Eln. Hat. (04.08.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a 2005. évi válogatási elvekre, és a minősítési szabályzat 
vonatkozásában. A válogatás az eddigieknek megfelelően a válogató versenyen elért eredmények alapján történnek. Az adott 
világversenyeken indítható magyar versenyzők közül egy főt a szövetségi kapitány javaslatára az elnökség fogadhat el, a további helyeket a 
válogató sorrendje határozza meg. Az augusztus 20-i felnőtt EB-re a válogató a 2005. július 24-i Carlsbad-i ITU Premium Európa Kupán 
történik. Erre a rendkívüli intézkedésre azért került sor, hogy a válogató körülményei, elsősorban a kerékpárpálya, hasonló legyen az EB 



pályájához. Az elnökség felvállalta azt, hogy a június 26-i győri OB-n abszolút 1-3. helyen szereplő felnőtt nőket, illetve 1-6. helyen célba 
érkező felnőtt férfiakat szövetségi költségen kiutaztatja Carlsbad-ba. 
A július 17-i U23-as EB-re a győri június 26-i OB a válogató. A július 23-i ifjúsági és junior EB-re a július 3-i hatvani verseny a válogató. A 
különböző visszatérítésekkel és támogatásokkal kapcsolatos határozatok a szövetségünk honlapján megtalálhatók. 
A 2005. évi minősítési szabályzat megegyezik az elmúlt évivel. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. május 20-i határozatai: 
 
23/2005. Eln. Hat. (05.20.) 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az olimpiai keret válogatási elveit. A válogatási elvek a Szövetség 
honlapján az egyéb infók között megtalálhatók. 
 
24/2005 Eln. Hat. (05.20.) 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Szövetségi Kapitány feladatát és hatáskörét, amelyek a Szövetség 
honlapján az egyéb infók között megtalálhatók. 
 
25/2005 Eln. Hat. (05.20.) 
Szövetségünk Elnöksége 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett Dr. Márkus Gábort bízta meg sportágunk olimpiai, sportág- vezetői 
feladataival. Az olimpiai sportágvezető feladatai, az olimpiai felkészülés, kapcsolattartási rendjével együtt a szövetség honlapján az egyéb infók 
között megtalálhatók. 
 
26/2005 Eln. Hat. (05.20.) 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan javasolja Zemen Jánost a Magyar Edzők Társaságának mesteredzői cím 
adományozására. Egyúttal megfogalmazta az Elnökség, hogy azon edzőket javasolja a jövőben ilyen kitüntetésre, akiknek tanítványa VB-n, 
EB-n felnőtt érmet, illetve olimpián pontot szereznek. Nevelőedzők közül pedig azokat, akiknek két tanítványa is eléri a fenti eredményeket. 
 
27/2005 Eln. Hat. (05.20) 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Dr. Zakariás Géza edzőképzéssel kapcsolatos tájékoztatását. 
 
28/2005 Eln. Hat. (05.20) 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Verrasztó Gabriella beszámolóját a Héraklész keret munkájával 
kapcsolatban. Egyúttal utasította Verrasztó Gabriellát, hogy a jövőben azon sportolót, aki bejelentés nélkül egyszer és különböző indokkal 
kétszer távol marad az edzőtáboroktól, azt zárja ki a keretből. 
 
29/2005 Eln. Hat. (05.20) 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Zemen János és Borbély Miklós értékelését a Duatlon EB-vel 
kapcsolatban. Egyúttal a szakág részére 2005 évre 1.000.000 Ft összegű támogatási keretet biztosít. 
 
30/2005 Eln. Hat. (05.20) 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette, hogy Szombathely lemondása miatt a Főiskolás OB júl.19-én Kiskörén kerüljön 
megrendezésre. A máj 29-re tervezett hollókői Terepduatlon OB pedig a rendezők kérésére, szeptember 11-re módosul. Az erre a napra 
tervezett bodméri verseny elmarad. 
 
31/2005 Eln. Hat. (05.20) 
Szövetségünk Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta azt, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítsunk a jövőben a 
doppingellenes küzdelemre. Ennek eredményeként a közlejövőben elkészítésre és a Szövetségünk honlapjára felkerül a doppingszabályzat. 
A Szövetség a jún. 26-ai győri Rövidtávú OB-n, a júl. 3-ai hatvani utánpótlás válogatón és a júl. 30-ai sprinttávú és utánpótlás triatlon OB-n 
doppingellenőrzést végeztet. 
 
32/2005 Eln. Hat. (05.20) 
Szövetségünk Elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a 2005. évi egyesületi ponttáblázatot. 
 
 

A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. július 1-i határozatai: 
 
33/2005. Eln. Hat. (07.01.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal tudomásul vette a sportág média tervével kapcsolatos beszámolót. 
 
34/2005. Eln. Hat. (07.01.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal tudomásul vette az olimpiai kerettagokkal és edzőikkel való megbeszélésről tartott 
tájékoztatót. 
 
35/2005. Eln. Hat. (07.01.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal tudomásul vette a triatlon EB-kre történő utazással és az ezeken résztvevő 
sportolókkal és kísérőikkel kapcsolatos tájékoztatót: 
- Sajnálattal vette tudomásul, hogy a Carlsbad-i ETU verseny elmarad, helyette az ugyanazon a napon az olaszországi Valsana-ban 
megrendezésre kerülő verseny lesz a lausanne-i EB-re a felnőtt válogató. A válogatóra győri OB alapján a szövetség költségén Lehmann Tibor 
vezetésével az alábbi versenyzők utazhatnak ki: Szabó Zita (Debreceni SC), Walkó Andrea (TVK), Kuttor Csaba (Team Miskolc), Lipták Tamás 
(Debreceni SC), Kis Gyula (Team Miskolc). Természetesen saját költségen további versenyzők is részt vehetnek a válogatón, azonban aki 
ezen részt kíván venni, az ezt július 7-ig jelezze a titkárságra a nevezések végett. Ezen válogató verseny alapján az ETU által megállapított 
helyek -1 fő alapján történik a válogatás. A +1 hely kijelölése a szövetségi kapitány hatáskörébe tartozik. A válogatottság feltétele a válogatón 
az abszolút győztes idején belül a férfiaknál 5%-on, a nőknél 7%-on belüli célba érkezés. A lausanne-i EB-re az oda kijutott versenyzők a 
szövetség költségén a tervek szerint repülővel utaznak. 
- A győri rövidtávú OB alapján az U23-as Triatlon EB-re a nőknél Koch Renáta (Mogyi SE), Szomjas Borbála (Team Miskolc), Gergelics Dóra 
(Anonym SE), a fiúknál Pocsai Balázs (Debreceni SC), Török Dániel (TVK), Nógrádi Tamás (Proform), Balogh Lőrinc (TVK) és Kovács Dávid 
(Debreceni SC), valamint a hatvani verseny alapján Vanek Ákos (Budaörsi TK) az utazó. Az utazás mikrobuszokkal történik, az EB-n a tavalyi 
eredmények alapján Pocsai Balázs és Török Dániel a szövetség költségén, a többiek önköltségen utaznak. Az önköltség várható összege kb. 



60.000 Ft. Az EB eredmények alapján az 1-12. helyezettek 100%-os, az ezen kívül, de az indulók számához képest első 1/3-on belül végzett 
versenyzők 50%-os visszatérítést kapnak. Az EB-n hivatalos kísérőként Lehmann Tibor, Verrasztó Gabriella és Borbély Miklós vesz részt. 
- Az elnökség megbízta a Szakmai Bizottságot azzal, hogy amennyiben a Bizottság ?-e jelen van, úgy a hatvani versenyt követően végezze el 
az ifi, junior EB-re a válogatást. Mivel a Bizottság megfelelt a feltételeknek, ennek alapján jogosult volt a csapatot kijelölni, amelyet az alábbiak 
szerint tett meg: 
* junior lány egyéni indulók: Kovács Zsófia (Gyötri), Tóth Zsófia (ORTRI), Vanek Margit (Budaörsi TK), Szakály Zsuzsanna (Vizisport SE) 
* junior lány csapat: Kovács Zsófia, Tóth Zsófia, Szakály Zsuzsanna 
* ifi lány csapat: Szántó Nóra (Hód-Tri), Hisnyay-Heinzelmann Dóra (Budaörsi TK), Máriási Zita (Széchenyi FSC) 
* junior fiú egyéni: Hömöstrei Péter (Szombathelyi TK), Erdélyi Nándor (Kistarcsa), Gályász Dániel (TVK), Hajdu Ádám (TVK) 
* junior fiú csapat: négy egyéni induló közül lesz kijelölve az egyéni versenyt követően. 
* ifi fiú csapat: Bogdány Kenéz (Mogyi SE), Bognár Ádám (Vizisport SE), Szalóki Dávid (Vizisport SE) 
- A szövetség költségén utazik a tavalyi egyéni EB alapján Kovács Zsófia és Szakály Zsuzsanna, illetve az ifi váltó EB alapján, Gályász Dániel 
és Szalóki Dávid. Az EB eredmények alapján az 1-12. helyezettek 100%-os, az indulók számához képest az első 1/3-an belül végzett 
versenyzők 50%-os visszatérítést kapnak. A csapat eredmények alapján az Európa bajnok csapat kap 100%-os visszatérítést. 1 fő várható 
költsége a szoba ágyszámától függően 110-120.000 Ft Az EB-n hivatalos kísérőként Nemes Csaba, Zakariás Géza, Szakály Zsolt, Czencz 
Péter, Benedek László szerelő és Nagy Alpár Zsolt versenybíró vesz részt. Az ifi EB-n indulók egyesülete az utazás részleteiről július 5-én e-
mailben tájékoztatást kapnak. 
 
36/2005. Eln. Hat. (07. 01.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a 2005. évi gazdálkodással kapcsolatos beszámolót. 
 
37/2005. Eln. Hat. (07.01.) 
Szövetségünk elnökségének tagjai megkapták a sportág középtávú fejlesztési koncepciójára készített javaslatot. Ezt az anyagot az elnökség 
tagjainak július 15-ig kell véleményezni és kiegészíteni. Ezt követően kerül a Nemzeti Sporthivatalnak megküldésre. A határozatot az elnökség 
6 igen szavazattal elfogadta. 
 
38/2005. Eln. Hat. (07.01.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy az Európai Triatlon Szövetség augusztus 19-i kongresszusára az 
alábbi személyek kerüljenek jelölésre: 
- Márkus Gergely, ETU főtitkári poszt 
- Dr. Varga Béla, Technikai Bizottság 
- Dr. Zakariás Géza, Sportágfejlesztési Bizottság 
Egyúttal megpályázásra kerül a 2007-es Triatlon Európa-bajnokság győri helyszínnel. 
 
39/2005. Eln. Hat. (07.01.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadta a győri OB-n a férfiak versenyén az úszópályán történtekkel 
kapcsolatban az alábbiakat: 
- A győri OB úszópályáján a férfiak versenyében pálya rövidítés történt. Az elnökség felhívja a Technikai Bizottság és a versenyrendező 
figyelmét, hogy a jövőben az úszópálya rajt és fordító helyét nagyobb körültekintéssel jelölje ki. Ezeken a helyeken is biztosítsa a korrekt 
ellenőrzést. Ugyanakkor megállapítja, hogy a történtekért az erkölcsi felelősség a sportszerűtlen versenyzőket terheli. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. augusztus 13-i határozatai: 
 
40/2005. Eln. Hat. (08.13.) 
Szövetségünk az elkövetkezendő 4 évben – az érintett városok vezetőivel és a Nemzeti Sporthivatallal történt egyeztetés alapján - az alábbi 
világversenyekre pályázzon az Európai, illetve a Nemzetközi Triatlon Szövetséghez: 
? 2007. év Triatlon Európa Bajnokság, Győr 
? 2007. év Duatlon Világbajnokság, Debrecen 
? 2009. év Olimpiai távú Triatlon Világbajnokság, Budapest 
? 2006-2008. év között Triatlon Világkupa, Tiszaújváros 
 
41/2005. Eln. Hat. (08.13.) 
Az Európai Triatlon Szövetség augusztus 19-i lausanne-i kongresszusán, ahol teljes tisztújítás és a bizottsági tagok megválasztása, valamint 
az Európa-bajnokságok helyszínének odaítélése történik, dr. Márkus Gábor és Czencz Péter képviselje a szövetséget. 
A Nemzetközi Triatlon Szövetség szeptember 9-i Gamagori kongresszusán, ahol többek között a különböző világversenyek helyszínének 
eldöntése is történik, dr. Márkus Gábor és Czencz Péter képviselje a szövetségünket. 
 
42/2005. Eln. Hat. (08.13.) 
A visszatérítési elvek elfogadása utána a 2005-ös junior Világbajnokságon az alábbi versenyzők vesznek részt: 

Erdélyi Nándor 1986 KSZSE junior országos bajnoki 
Kovács Zsófia 1988 Gyötri Klub junior országos bajnok 
Horváth Gréta 1989 Vitál junior országos 2. hely 

 
43/2005. Eln. Hat. (08.13.) 
Az U23-as VBn-n Magyarország 4 fő férfi és 3 női versenyzőt indíthat . 
A 2005. évi eredmények, legfőképpen az U23-as EB. és a tiszaújvárosi Világkupa eredményeinek figyelembevételével az VB.-re az alábbi 
versenyzők nevezését javaslom: 
Török Dániel: 
Az U 23-as EB-n elért 9. helyezése alapján ( A kiírtak szerint az 1.-20. helyezett VB induló). 
Pocsai Balázs: 
A tiszaújvárosi versenyen második legjobb magyar U23-asként végzett (30. hely), az EB-n gyengébb formában versenyezve 26. volt, szitén 
második magyarként. Mindkét triatlon OB-n dobogón állt, abszolút és U23-as versenyben egyaránt ( Olimpiai OB.: Felnőtt és U23 1.hely, Sprint 
OB.: Felnőtt és U23 2. hely). 
Balogh Lőrinc: 
A tiszaújvárosi versenyen harmadik legjobb magyar U23-as volt (35. hely), az EB-n gyengébb eredménnyel 32. helyen végzett. Kiváló 
úszásának és stabil kerékpáros teljesítményének köszönhetően világversenyeken (VK) az első boly tagja, futóteljesítménye még javítandó. 
Magyar eredmények: Olimpiai OB.: U23 4. , Sprint OB.: Absz. 4., U23 3. 
Fecskovics Attila: 



A Tiszaújvárosi versenyen a legjobb magyar U23-asként végzett (28. hely) 
Egész szezonban sérüléssel bajlódott, mely augusztus hónap elejére múlt el. Ennek megfelelően a szezon elejétől keveset tudott versenyezni. 
A Sprint OB-val kezdődően formája is javult ( 3. hely), amit most olimpiai távon is bizonyítani tudott. 
Plusz egy kvóta igénylése esetén: 
Nógrádi Tamás : 
Az EB-n defektet kapott, amit kerékcsere követett, ezután pedig nagyszerű futás követett. Eredeti bolyából futva mindenképpen az első 20-ban 
tudott volna végezni. A Világkupán gyengébb formát mutatott. Az Olimpiai OB-n U23 3., a sprint OB-n 1. helyezést ért el. 
Edzőjével abban maradtunk, hogy a Világkupát követő napon döntenek arról, hogy amennyiben plusz kvótát kapunk, vállalja-e a VB-részvételt. 
Ha az ITU és Edzője is úgy dönt, javaslom VB-indulását. 
Női versenyző indítását nem javaslom, tekintve az év közben elért szerény eredményeket. 
A VB-részvétel az U23-as korosztálynak önköltséges, visszatérítés az eredményesség függvényében történik. 
A felnőtt versenyzők közül csak azok indulhatnak, akik a Nemzetközi Triatlon Szövetség VB kvalifikációs követelményeinek megfelelnek. 
Jelenleg ennek csak Kuttor Csaba felel meg, és nem is várható ezen létszám bővülése. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. október 5-i határozatai: 
 
44/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta, és tudomásul vette az ITU 2005. évi éves kongresszusának beszámolóját azzal, hogy további 
erőfeszítéseket kell tenni a 2007. évi debreceni Duatlon VB és a győri Olimpiai Távú Triatlon EB megrendezése érdekében. A 2010. évi 
Triatlon VB budapesti megrendezésére ez év december 31.-ig a Főtitkár részletes megvalósítási tervet dolgozzon ki. 
 
45/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
A szövetség elnöksége megtárgyalta és 5 igen szavazattal tudomásul vette a szövetségi kapitány beszámolóját a triatlon VB-ről azzal, hogy a 
versenyzőink úszótudását, különösen versenyhelyzetben, valamint kerékpártudásukat fejleszteni kell. A jövő év végéig szövetségi kapitány 
készítsen a pekingi kerékpár pályához hasonló körülmények között megrendezett versenyekről egy informális rangsort versenyzőink között. 
 
46/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
A szövetség elnöksége 4 igen szavazattal megállapította, hogy nem a 22/2005. és 35/2005. elnökségi határozatok alapján járt el a Triatlon EB 
résztvevő csapat kijelölésével kapcsolatban, még ha az szakmailag általános vélemény szerint is megalapozott volt. A jövőben, hogy hasonló 
eset ne forduljon elő az elnökség megbízza a szövetségi kapitányt és a főtitkárt, hogy készüljön a következő elnökségi ülésre egy javaslat, a 
szövetségi kapitány hatáskörének módosításáról. 
 
47/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
A szövetség elnöksége 4 igen szavazattal a Szakmai Bizottság kérésére elnapolta a következő ülésére a Szakmai Bizottság szervezeti és 
működési szabályzatának megvitatását. 
 
48/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
A szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta a 2005. november 11-12.-i tatai Szakmai Konferencia programját. 
Egyesületenként 1-1 szakember, versenyhelyszínenként 1-1 fő rendező költségét a szövetség átvállalja, ha részvételi szándékát a titkárságra 
bejelenti írásban. 
 
49/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
A szövetség elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette a szövetségi kapitány beszámolóját az olimpiai keret jövőbeli feladataival 
kapcsolatban azzal, hogy az olimpiai keret szűkítése és a részletes, klubedzőkkel egyeztetett felkészülési program 2005. december 3-ig 
készüljön el. 
 
50/2005. Eln. Hat. (10.05.) 
A szövetség elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette a Héraklész vezető az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladattervét azzal, hogy a 
részletes program kerüljön kidolgozásra a szövetség november 11-i tatai szakmai konferenciájára. A jövőbeli feladatokat a Szakmai Bizottság 
2005. november 5.-i és november 11.-i ülésén vitassa meg. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. november 11-i határozatai: 
 
51/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal tudomásul vette a 2006-tól bevezetésre kerülő Triatlon Tour-ral kapcsolatos 
terveket, amely 6 helyszínen kerül lebonyolításra. Az elnökség megbízott egy médiaügynökséget azzal, hogy a sorozat média tervét a 
költségvetéssel együtt készítse el november 16.-ig. A minden részletre kiterjedő versenykiírást és költségvetést az elnökség következő, 
várhatóan december 15-i ülésén hagyja jóvá. 
 
52/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal jóváhagyta a 2006. évi versenynaptárral kapcsolatos előterjesztést, melyben a kiemelt események 
időpontjai a Szakmai Bizottság javaslata alapján kerültek meghatározásra. A helyszínek kijelölése várhatóan a decemberi elnökségi ülésen 
kerül sor. A versenyprogram tervezete tájékoztatás céljából Szövetségünk honlapján november 18.-tól megtalálható. 
 
53/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette a 2005. évi minősített sportolók névsorát és az egyesületi pontversennyel 
kapcsolatos tájékoztatót azzal, hogy a Szakmai Bizottság jóváhagyását követően a következő elnökségi ülésen kerüljenek megtárgyalásra és 
elfogadásra. Egyúttal felkérte a Szakmai Bizottságot arra, hogy a jövőre bevezetésre kerülő Triatlon Tour figyelembevételével módosítsa a 
minősítési szabályzatot. 
 
54/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette és a kiegészítésekkel együtt elfogadta a Héraklész válogatott keret 2005. évi 
munkájával kapcsolatos beszámolót, ami a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kérésére készült el. 
 
55/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a szövetségi kapitány munkaköri leírásának pontosítását. A munkaköri leírás a 
Szövetségünk honlapján megtalálható. 



 
56/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság Szervezeti és működési szabályzatát, valamint az újjáalakult 
Szakmai Bizottság összetételét. A Bizottság szabályzata a Szövetségünk honlapján megtekinthető. A Szakmai Bizottság tagjai 9 igen 1 
tartózkodás mellett újabb 1 évre Papp Zsoltot választotta vezetőjének. A Szakmai Bizottságot a 2006-os versenyévben az alábbi egyesületek 
által bejelentett képviselők alkotják: Mogyi SE, Baja; Debreceni Sportcentrum; TVK Mali Triatlon Klub, Tiszaújváros; Győri Vizisport SE; Team 
Miskolc; Budaörsi Triatlon Klub; ORTRI, Oroszlány; Proform, Pécs; UTE, Budapest; Titán TC, Szeged; Vitál TSC, Kaposvár; Proathlon VK, 
Budapest, valamint dr. Györe István keretorvos és Verrasztó Gabriella Héraklész vezető. 
 
57/2005. Eln. Hat. (11.11.) 
Szövetségünk elnöksége a Magyar Távirati Iroda felkérésére megszavazta a 2005. év legjobb sportolóit. A nőknél Koch Renáta (Mogyi SE, 
Baja), a férfiaknál Kuttor Csaba (Team Miskolc) bizonyult a legjobbnak. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2005. december 15-i határozatai: 
 
58/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta a 2006. évben bevezetésre kerülő Triatlon Tour kommunikációs tervét. A 
Tour végleges versenykiírása az elnökség következő ülésén kerül elfogadásra. 
 
59/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta az előzetes válogatási elveknek megfelelően a 2006. évi olimpiai keretet az alábbiak 
szerint: 
“A” keret: Kuttor Csaba, “B” keret: Pocsai Balázs, Török Dániel, Walkó Andrea, Szabó Zita, Lipták Tamás, “C” keret: Ágoston Szabolcs, 
Fecskovics Attila, Nógrádi Tamás, Balogh Lőrinc, Koch Renáta, Kovács Zsófia 
A kerettagság feltétele a MOB, a Magyar Triatlon Szövetség és az adott egyesület közötti szerződés aláírása és betartása. A szerződés 
aláírására a jövő év elején kerül sor. 
A keret 2006. évi felkészülési programját elfogadta, azonban az ehhez kapcsolódó költségvetés a következő elnökségi ülésen kerül 
megvitatásra és elfogadásra. 
 
60/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Héraklész keret 2006. évi felkészülési programját, azonban az ehhez kapcsolódó 
költségvetés a következő elnökségi ülésen kerül megvitatásra és elfogadásra. Az elnökség a Héraklész keret 2006. évi tagjainak kijelölését a 
Szakmai Bizottságra bízta azzal, hogy a kerettagság feltétele a NUPI, a Magyar Triatlon Szövetség és az adott egyesület közötti szerződés 
aláírása és betartása. A szerződés aláírására a jövő év elején kerül sor. 
 
61/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a következő évben Verrasztó Gabriella főállású, Szakály Zsolt pedig mellékállású 
Héraklész edzőként tevékenykedjen. A további 1 fő mellékállású edző foglalkoztatásával kapcsolatos döntést a Szakmai Bizottságra bízta az 
elnökség. 
Az elnökség eldöntötte, hogy 2006. őszén pályázat kerül kiírásra a Héraklész edzők személyére. 
 
62/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a 2005. évet záró közgyűlés helyét időpontját, napirendi pontjait az alább iak szerint: 
A Magyar Triatlon Szövetség 2006. március 25-én tartja évzáró közgyűlését 
Helyszíne: Budapest, Sportok Háza 
(Istvánmezei út 1-3.) 
Ideje: 2006. március 25. 14 óra 
 
Napirendi pontok: 
1. Beszámoló az elnökség 2005. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szekeres Imre  
2. A szövetség 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter  
3. A 2005. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter  
4. Az Ellenőrző testület beszámolója 
Előterjesztő: Módos Ernő  
5. 2006. évi szakmai program ismertetése 
Előterjesztő: Lehmann Tibor  
6. A beérkezett határozati javaslatok elfogadása (Az Alapszabállyal kapcsolatos változtatásokat 2006. március 11.-ig a Szövetség titkárságára 
kérjük írásban megküldeni.) 
 
63/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a 2005. évi egyesületi ponttáblázat alapjául 3.000.000 Ft kerüljön kiosztásra az alábbiak 
szerint: 
Klub neve 
Versenyekért 
 
Minősítésekért 
 
Licences 
versenyzőkért 
 
Összes pont 
 
Összeg 
MOGYI SE 
2583 



 
102 
 
59 
 
2744 
 
369 728 
DEBRECENI SC 
2586 
 
70 
 
51 
 
2707 
 
364 743 
TVK-MALI TK 
2301 
 
118 
 
72 
 
2491 
 
335 639 
GYŐRI VÍZISPORT 
1500 
 
94 
 
31 
 
1625 
 
218 954 
TEAM MISKOLC 
1329 
 
80 
 
16 
 
1425 
 
192 005 
BUDAÖRSI TKE 
1220 
 
83 
 
31 
 
1334 
 
179 744 
ORTRI 
1088 
 
40 
 
17 
 
1145 
 
154 278 
PROFORM TRIKLUB 
946 
 
42 
 
18 
 
1006 
 
135 549 
UTE 



709 
 
43 
 
42 
 
794 
 
106 984 
TITÁN TC 
611 
 
56 
 
39 
 
706 
 
95 127 
VITÁL TSC. 
626 
 
48 
 
28 
 
702 
 
94 588 
PROATHLON VK 
565 
 
10 
 
37 
 
612 
 
82 461 
SZÉCHENYI FSC 
400 
 
41 
 
25 
 
466 
 
62 789 
VTE 
412 
 
21 
 
13 
 
446 
 
60 094 
GYÖTRIKLUB 
346 
 
6 
 
23 
 
375 
 
50 528 
KISTARCSAI SSZE 
342 
 
19 
 
7 
 
368 
 
49 585 



ANONYM SE. 
315 
 
20 
 
13 
 
348 
 
46 890 
SZHELY TK. 
278 
 
21 
 
23 
 
322 
 
43 386 
ESZTERGOM TRI. 
257 
 
32 
 
29 
 
318 
 
42 848 
FANI DYNAMIC TC 
262 
 
24 
 
26 
 
312 
 
42 039 
DABASI SZSE 
233 
 
30 
 
35 
 
298 
 
40 153 
BUDAFOKI MTE 
195 
 
33 
 
20 
 
248 
 
33 416 
KISTARCSAI UTK 
178 
 
21 
 
16 
 
215 
 
28 969 
MAFC 
135 
 
15 
 
29 
 
179 
 



24 119 
CSEPEL DOLPHINS 
146 
 
12 
 
18 
 
176 
 
23 714 
KARCAG SE 
135 
 
17 
 
11 
 
163 
 
21 963 
KISS ÁRPÁD DSE 
108 
 
23 
 
24 
 
155 
 
20 885 
LŐRINC 2000 SE. 
110 
 
14 
 
20 
 
144 
 
19 403 
ÉPÍTŐK AC. 
107 
 
8 
 
6 
 
121 
 
16 304 
TRIAKTIV S.E. 
84 
 
17 
 
12 
 
113 
 
15 226 
TRICEPSZ SE 
86 
 
10 
 
8 
 
104 
 
14 013 
KATLAN SE. 
80 
 
10 
 
13 
 
103 



 
13 878 
Összesen: 
22 265 
 
3 000 000 
1 pont értéke 
134,7 Ft 
 
Az összeg kifizetése megtörtént az egyesületek részére. 
 
64/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége elfogadta, hogy 2006. március 25.-én Triatlon nap kerüljön megrendezésre az alábbi programokkal: 
2006. március 25.-én Budapesten a Sportok Házában 14 órai kezdettel tartjuk Szövetségünk 2005. évet záró közgyűlését. Ezt követően kerül 
sor, 17 órától, az aranyjelvényes és I. osztályú sportolók, valamint a ranglista 1-3. helyezettek emléklapjainak, díjainak átadására, köztük a 
Nella Kft. által felajánlott kerékpár. 
20 órától várhatóan a Hotel Stadionban rendezzük a hagyományos Triatlon Bálunkat, ahol köszöntjük a 2005. év legjobb sportolóit. A jó 
hangulatról ismert művészek fognak gondoskodni. 
A Triatlon Bál helyszínével és programjával kapcsolatos másirányú javaslatokat, ötleteket várjuk a titkárságra. 
 
65/2005. Eln. Hat. (12.15.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy az olimpiai keret részére 1 db laptop és 8 db polár óra, a Héraklész keret részére 7 
db Tacx görgő kerül megvásárlásra. 
 



2006. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2006. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2006. január 24-i határozatai: 
 
1/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség 4 igen szavazattal elfogadta a 2006. március 25.-i közgyűléssel kapcsolatos feladatokat. 
Gyenes András megváltozott munkahelyi körülményei miatt lemondott elnökségi tagságáról, ezért a következő közgyűlés helyette új tagot 
választhat. Az elnökség a Jelölőbizottság vezetőjének ifj. Révész Lászlót, tagjainak Vanek Gábort és Böröczi Antalnét választotta, a közgyűlés 
levezető elnökének dr. Márkus Gábort javasolja. 
Elfogadta a Szövetség új emblémáját, amelyet jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszt. 
 
A fenti változtatásokkal a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak: 
 
A Magyar Triatlon Szövetség 2006. március 25-én tartja évzáró közgyűlését 
Helyszíne: Budapest, Sportok Háza (Istvánmezei út 1-3.) 
Ideje: 2006. március 25. 14 óra 
Napirendi pontok: 
 
Beszámoló az elnökség 2005. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szekeres Imre 
A szövetség 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Czencz Péter 
A 2005. évi közhasznúsági jelentés 
Előterjesztő: Czencz Péter 
Az Ellenőrző testület beszámolója 
Előterjesztő: Módos Ernő 
A lemondott elnökségi tag helyett új tag választása 
Előterjesztő: Révész László, a Jelölőbizottság vezetője 
2006. évi szakmai program ismertetése 
Előterjesztő: Lehmann Tibor 
A beérkezett határozati javaslatok elfogadása: 
az elnökség által javasolt új szövetségi embléma elfogadása 
(Az Alapszabállyal kapcsolatos egyéb változtatási javaslatokat 2006. március 11.-ig a Szövetség titkárságára kérjük írásban megküldeni.) 
Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat annak megtartása előtt 2 héttel írásban be kell nyújtani a Szövetség 
titkárságára. 
A közgyűlés napirendi pontjait a megbízólevelekkel együtt február 25-ig postázzuk az egyesületek részére. A közgyűlés írásos előterjesztései 
10 nappal a közgyűlés előtt felkerülnek a honlapunkra. 
 
2/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság által javasolt 2005. év sportolóit: 
 
005. TRIATLON ÉV SPORTOLÓI 
Felnőtt Edző 
Kuttor Csaba, Team Miskolc Kárai Kázmér, Szabó Álmos 
Koch Renáta, Mogyi SE Borbély Miklós, Ódor Attila 
U23 
Pocsai Balázs, Debreceni Sportcentrum Verrasztó Gabriella 
Koch Renáta, Mogyi SE Borbély Miklós, Ódor Attila 
Junior 
Erdélyi Nándor, Kistarcsa Verrasztó Gabriella, Barta Lászlóné 
Tóth Zsófia, ORTRI Licskó Csaba 
Ifjúsági 
Szalóki Dávid, Győri Vizisport Liszkai Zsuzsa, Szakály Zsolt 
Tóth Zsófia, ORTRI Licskó Csaba 
Serdülő 
Holler Gábor, Szhely TK Tóth Zsuzsanna, Hömöstrei János 
Szalóki Anett, Győri Vizisport Liszkai Zsuzsa, Szakály Zsolt 
Gyermek 
Horváth Ádám, UTE Horváth László 
Szakály Zsófia, Győri Vizisport Liszkai Zsuzsa, Szakály Zsolt 
Senior 
Zakariás Géza, Széchenyi FSC Málovics Bertold, saját maga 
Galambosné Posgay Klára, Győri Vizisport 
Hosszútávú 
Kropkó Péter Tóth Csaba és saját maga 
Harsányi Zsuzsa, Proathlon VK Markus Hohnstadt 
2005. ÉV DUATLON SPORTOLÓI 
Felnőtt 
Dengel Gábor, Budaörsi TKE Zemen János 
Csomor Erika, Budaörsi TKE Zemen János, Pócsföldi Ottó 
U23 
Szűcs Ákos, Mogyi SE Borbély Miklós, Ódor Attila 
Koch Renáta, Mogyi SE Borbély Miklós, Ódor Attila 
Junior 
Nuriev Tibor, Karcag SE Szepesi Tibor 
Arany Ágnes Gitta, Mogyi SE Zemen János, Takács Gyula 
Ifjúsági 



Faldum Gábor, Mogyi SE Borbély Miklós, Ódor Attila 
Kostyál Ágnes, ORTRI Licskó Csaba 
Serdülő 
Holler Gábor, Szhely TK Tóth Zsuzsanna, Hömöstrei János 
Varga Réka, Titán TC Farkas István, Balla Péter 
Gyermek 
Horváth Ádám, UTE Horváth László 
Balogh Barbara, ORTRI Licskó Csaba 
Senior 
Dezső Sándor, Hód-Tri Saját maga 
Pálmafy Marianna, Bringabanda SC Tóth Csaba, Lőrincz Olivér, Zemen János 
 
Részükre a Triatlon Bálon, illetve a Sportok Háza nagytermében március 25.-én 17 órakor tartandó ünnepségen kerülnek kiosztásra a díjak. A 
minősített sportolók és a ranglista győztesek is a 17 órakor a Sportok Házában megrendezésre kerülő – Szövetségünk honlapján a 2005. 
ünnepélyes triatlon évzáró link alatti névsor alapján – ünnepségen vehetik át a díjakat. 
 
3/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy Kropkó Péter sikeres sportpályafutása befejezéseként a Triatlon Bálon 
kitüntetésben részesüljön. 
A Szövetség elnöksége elfogadta a Triatlon Bál programját az alábbiak szerint: 
 
Triatlon Bál 
Budapest, Hotel Stadion (R szint) 
19:00 órakor Díjátadások az "Év sportolója 2005" és az egyesületi pontverseny 1-6. helyezettjei részére. 
Rövidfilm Kropkó Péter pályafutásáról 
Kropkó Péter részére díjátadás a Triatlon sportban végzett munkájáért 
 
19:30 Vacsora 
menü: 
Spárga krémleves 
Zöldfűszeres pulykasült mediterrán mártással röszti burgonyával és rostonsült zöldséggel 
Fahéjas almás lepény 
menü: 
Erőleves finomra vágott zöldségekkel 
Párolt felsál csíkok vörösboros mártásban vajas metélttel 
Képviselőfánk 
21:00 Zenés műsor 
Ismert együttesek közreműködésével 
Zene: Péter Attila és DJ Gyuszi bácsi 
A belépődíj 3.000 Ft. 
 
4/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a 2006. évi versenyengedélyek költségei és igénylésének menete az alábbiak 
szerint történjen: 
A Sporttörvény előírása szerint minden évben új versenyengedélyeket kell kiadni. A versenyengedély kérő lapok a Szövetség honlapjáról 
letölthetők. 
Azon sportolók után, akik 2006. március 20.-ig megküldik a Szövetség titkárságára a szabályosan kitöltött “versenyengedély-kérőlapot” 900,- 
Ft+ Áfa, azaz, 1.080,- Ft-ot kell befizetni. (Ebből 500 Ft-ot a Nemzeti Sportszövetség részére kell átutalnunk.) 
Azoknak, akik március 21. és május 31. között váltják ki az engedélyt 2000,-Ft+ Áfa azaz, 2400,-Ft-ot kell fizetni. Az ezt követő időszakban 
nem lesz lehetőség versenyengedély kiváltására, csak az újonnan leigazolt versenyzők részére, nekik az eredeti árat 1080,- Ft-ot kell fizetni. 
Versenyengedélyt csak azon egyesületek igényelhetnek, akik a Magyar Triatlon Szövetség hivatalosan nyilvántartott tagjai. Ennek többek 
között feltétele az, hogy az éves egyesületi tagdíj, 2000,- Ft+ Áfa azaz 2400,- Ft legyen befizetve. 
 
5/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a 2006. évi Héraklész keret névsorára azzal, hogy csak 
azok kerülhetnek be a végleges keretbe, amely sportolók egyesülete aláírja és betartja a szövetséggel kötött szerződést a Héraklész keret 
vonatkozásában. 
 
6/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Technikai és Szakmai Bizottság javaslatát a 2006. évi versenyszabályzat módosítására. 
A szabályzat a szövetség honlapján megtalálható. 
 
7/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a 2006. évi kiemelt versenyek helyszínét, időpontját és Triatlon Tour versenykiírását. Az 
eredetileg kiírt országos bajnokságok időpontjának tervezetében az alábbi változások születtek: felnőtt, U23 olimpiai távú OB-je május 27, 
Balatonfüred; korosztályos olimpiai távú OB július 2, Szombathely; Váltó OB július 16, Balassagyarmat; sprint távú triatlon OB július 29, Fadd-
Dombori; Duatlon Diákolimpia Országos Döntő október 1, Győr 
 
8/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta Lehmann Tibor előterjesztését a Csillagprogramba javasolt versenyzők személyére és 
az egyes versenyzők szakmai programjához illeszkedő támogatás mértékére. Az anyag a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézethez került 
beadásra jóváhagyás végett. A Csillagprogram 18-23 év közötti korosztály versenyeztetését, felkészülését hivatott támogatni. 
 
9/2006. Eln. Hat. (01.24.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a hosszútávú szakág megalakításával kapcsolatos kérvényt azzal, hogy a szakág ez év 
február közepéig dolgozza ki működési szabályzatát. A beadott költségvetési javaslatból az elnökség az ITU által felügyelt EB-n, VB-n való 
részvételt, a leírt feltételek teljesülése esetén, 500.000 Ft erejéig támogatja. 
A következő elnökségi ülés tervezett időpontja 2006. március 1. 13 óra. 
 



 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2006. március 1-i határozatai: 
 
10/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta a 2006. március 25-i közgyűlésre kerülő a szövetség elmúlt évi 
munkájáról szóló írásos előterjesztést. Az anyag a szövetségünk honlapján az egyéb infók/közgyűlés 2006 alatt megtalálható. 
 
11/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadta a 2006. március 25-i közgyűlésre kerülő a szövetség elmúlt évi 
gazdálkodását és pénzügyi jelentését tartalmazó beszámolót. Az anyag a szövetségünk honlapján az egyéb infók/közgyűlés 2006 alatt 
megtalálható. Figyelem! Az egyesületek képviselői a közgyűlést megelőzően a szövetség titkárságán betekintést nyerhetnek a gazdálkodás 
részleteibe. 
 
12/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással tudomásul vette a Triatlon Tour előkészületeiről szóló 
beszámolót. Valamint azt, hogy a Triatlon Tour sprint távú versenyeken az előnevezési díj – 14 nappal a verseny előtt – 2.000Ft a helyszíni 
nevezés 3.000Ft. Az olimpiai távú versenyeken az előnevezési díj 3.000Ft és a helyszíni nevezés 4.000Ft. Ezen nevezési díjakat a versenyek 
magasabb rendezési színvonala, a chipes időmérés, a színvonalasabb frissítés, a kiemelt díjazás és média megjelenés indokolja. 
 
13/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal tudomásul vette a március 25.-i közgyűlés, a díjátadó ünnepség és a triatlon bállal 
kapcsolatos előkészületekről szóló beszámolót. Írásban is felkérte a jelölőbizottságot arra, hogy közgyűlésen tegyen javaslatot a egy 
megüresedett elnökségi hely pótlására. A közgyűlés elé a szövetség új emblémájáról két javaslatot terjeszt, amelyből a tagság választja ki a 
végleges emblémát. A javasolt emblémákat a szövetségünk honlapján az egyéb infók/közgyűlés 2006 alatt megtalálható. 
 
14/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetségünk elnöksége 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással kijelölte Kropkó Pétert, a Sport XXI. triatlon sportágfejlesztési program 2006. 
április 15.-ig történő elkészítésével, majd ezt követően annak lebonyolításának irányításával, ellenőrzésével. 
 
15/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége meghallgatta a 2006. évi eddigi pályázatainkkal kapcsolatos előterjesztést, és azt 4 igen szavazattal tudomásul vette. 
Megbízta a főtitkárt, hogy a Triatlon három az egyben programra kiírt pályázatok elbírálását lehetőség szerint a területi elv alapján végezze. 
 
16/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal jóváhagyta azt, hogy pályázzuk meg a 2010. évi budapesti Triatlon VB rendezését. 
Megbízta a főtitkárt, hogy készítse elő a pályázatot. Egyúttal tudomásul vette a 2007. évi Győri Duatlon VB-re szóló rendezési szándék 
megerősítését. 
 
17/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége a Szakmai Bizottság javaslatát figyelembe véve 3 igen szavazattal és egy tartozódás mellet Zemen Jánost, Csomor 
Erika edzőjét, javasolja mesteredzői cím előterjesztésére. 
 
18/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége szabályozta a különböző ETU, ITU által felügyelt világversenyekre (EB, VB, VK, EK) történő nevezés rendjét. 4 igen 
szavazattal úgy döntött, hogy ezen versenyekre csak a szövetségi kapitány engedélyével lehet nevezni. Egyúttal megbízta a szövetségi 
kapitányt, hogy ezen versenyekre a nevezést ő végezze. 
 
19/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
A Szövetség elnöksége megtárgyalta és tudomásul vette, hogy 2006. január 1.-től a Debreceni Sportiskola integrálódott a Debreceni 
Sportcentrum Kht.-ba, a felnőtt sportolók pedig az újonnan megalakult Debreceni Sport Kft.-ben folytatják sporttevékenységüket. Az elnökség 4 
igen szavazattal támogatja, hogy a jövőben az egyesület felnőtt sportolói a Debreceni Sport Kft-ben, az utánpótlás sportolói a Sportcentrum 
Kht-ben sportoljanak, azonban a szövetségünk versenyrendszerében, illetve az egyesületi pontversenyében továbbra is az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően DSC-DSI néven induljanak. 
 
19/2006. Eln. Hat. (03.01.) 
Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal tudomásul vette, Verrasztó Gabriella javaslatát a Héraklész program harmadik edzői 
státuszával kapcsolatban. Ennek megfelelően fél éves megbízási szerződéssel felkéri, Kovácsné Fodor Ágnest a TVK Mali TK úszó 
szakedzőjét, és negyed évessel Licskó Csabát az Ortri egyesület edzőjét, a rendelkezésünkre álló további negyedéves megbízási lehetőségre 
tárgyalások folynak. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2006. június 1-i határozatai: 
 
20/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Lehmann Tibor, szövetségi kapitány javaslatát, hogy a június 24.-i felnőtt 
Triatlon EB a nőknél Walkó Andrea és Szabó Zita, a férfiaknál Kuttor Csaba, Bajai Péter, Nógrádi Tamás és Török Dániel induljon egyéniben, a 
váltóban női csapatot nem indítunk, a 3 fős férfi csapat az egyéni indulókból a helyszínen kerül kijelölésre Vanek Ákossal kiegészítve. A felnőtt 
válogatott Lehmann Tibor vezetésével a juniorokkal együtt autóbusszal utazik, kiegészítve egy orvossal és egy gyúróval. 
 
21/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Lehmann Tibor, szövetségi kapitány javaslatát, hogy a július 8.-i Rijekában 
megrendezésre kerülő U23-as Triatlon EB-n az egyéni versenyekben a nőknél Koch Renáta, Kovács Zsófia, Vanek Margit és Szakály Zsuzsa, 
a férfiaknál Vanek Ákos, Nógrádi tamás, Molnár Ádám, Balogh Lőrinc, Török Alfréd és Pocsai Balázs induljon. A másnapi váltó 
csapatversenyre, az egyéni versenyt követően, a helyszínen történik a csapat kijelölése. Az utazás autóbusszal szövetségi költségen történik. 
 
22/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Verrasztó Gabriella, utánpótlás vezető által beterjesztett válogatási elveket. 
A június 23.-i franciaországi Junior EB-re a válogató a június 11.-i kiskörei verseny alapján történik. A nőknél a sprint távú verseny 1-3. 
helyezettje automatikus induló, a 4. utazót a Szakmai Bizottság jelöli ki. A férfiaknál a verseny első két helyezettje automatikus induló, a 3. 



versenyzőt a Szakmai Bizottság jelöli ki. A junior EB-re az ifjúsági versenyzők is bekerülhetnek az utazó csapatba, ha megfelelnek a válogatási 
elveknek. A június 25.-i 3 fős csapatversenyben indulók vonatkozásában az volt az elnökség kérése, hogy lehetőleg az egyéni indulók közül 
kerüljenek kiválasztásra. Az esetleg mégis számításba kerülő 1-2 fő indulásáról a Szakmai Bizottság dönthet. Az utazás, szállás és étkezési 
költségeit az egyéni versenyen indulók részére a Szövetség biztosítja. Az utánpótlás válogatottat Szakály Zsolt felügyeli az EB-n. 
A július 9.-i rijekai ifjúsági váltó csapat EB-re a felmérők és a kiskörei válogató alapján a Szakmai Bizottság jelöli ki mind a női, mind a férfi 
csapatot az 1989-91-ben született versenyzők közül. Utazás közös autóbusszal szövetségi költségen történik Verrasztó Gabriella vezetésével. 
Amennyiben lehetőség lesz, úgy két női és férfi csapatot indítunk, de a 2. csapat tagjai önköltségen utaznak. 
A július 23.-i hatvani Duna Kupa versenyre a válogatás a június 11.-i kiskörei verseny alapján történik. A válogató verseny női és férfi serdülő, 
ifi és junior versenyének 1-3. helyezettje képviseli hazánkat a Duna Kupán. 
Az augusztus 6.-i csehországi Olimpiai Reménységek Versenyére a válogató a július15.-i balassagyarmati verseny alapján történik. A válogató 
verseny női és férfi serdülő, ifi és junior versenyének 1-3. helyezettje képviseli hazánkat a Duna Kupán. 
A szeptember 2-i lausanne-i junior VB-re a válogatás az EB eredmények és a Fadd-Dombori eredmények alapján történik. 
Az elnökség megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy amennyiben a válogató versenyek lebonyolításában időjárási, vagy egyéb okok miatt 
probléma merül fel, úgy saját hatáskörben döntsön az adott világversenyre utazókat illetően. 
 
23/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Zakariás Géza javaslatát az augusztus 26.-i lausanne-i Egyetemi és 
Főiskolás VB válogatási elveit illetően. A VB-n 3 férfi és 3 női versenyzőnk áll rajthoz. Automatikus induló a kiskörei OB első női és férfi 
helyezettje, a további 2-2 fő kijelölésénél az idei egyéb versenyek is figyelembe vételre kerülnek. A költségek 50 %-át Szövetségünk, a másik 
50 %-ot a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség biztosítja. 
 
24/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta Kropkó Péter beszámolóját a Sport XXI. programmal kapcsolatban. Jelenleg a 
programban résztvevő műhelyek kiválasztása történik. A gyerekek felkészítésében résztvevő edzők, testnevelők, valamint a sportolókat 
képviselő 70 fő részére 2006. július 24-30. között Fadd-Domboriban tábort szervezünk. Kropkó Péter várja a javaslatokat a szakmától 
elsősorban olyan újszerű dolgokra, amelyekkel még hatékonyabbá tehető a 15 év alatti korosztály felkészítése. 
 
25/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2010. évi triatlon VB pályázati anyagát. A pályázatban Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök, Demszky Gábor főpolgármester, Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke, Rudi Zoltán, a Magyar Televízió elnöke és 
Szekeres Imre a Magyar Triatlon Szövetség elnöke vállal garanciát a rendezést illetően. A pályázat az Egyéb infók/Szakmai anyagok 2006. 
menüpont alatt Szövetség honlapján megtalálható. 
 
26/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2008. évi olimpia válogatási elveit. A napokban került elfogadásra a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által az ITU javaslata az olimpián való indulás feltételeiről. Részletei Szövetségünk honlapján Egyéb 
infók/Szakmai anyagok 2006. alatt megtalálható. Ennek alapján Szövetségünk elnöksége elkészítette a magyar válogatási elveket az alábbiak 
szerint: 
- Egy indítható versenyző esetén az olimpiai kvótát megszerző versenyzőnk 
kerül benevezésre. 
- Amennyiben több magyar versenyző indulhat, akkor az X-1 szabály kerül alkalmazása: indítható versenyzők száma, - mínusz egy fő 
versenyző -, az Olimpiai Kvalifikációs Ranglistán elfoglalt sorrend alapján kerül automatikusan a csapatba. 
- A fennmaradó egy helyre (mínusz 1 főre) a 2008. év utolsó 5 világversenyen (VK, VB) mutatott forma alapján a Szövetségi Kapitány tesz 
javaslatot. 
Az Olimpiára történő nevezés további feltételei: 
- Az adott versenyzőnek meg kell felelnie az ITU kvalifikációs feltételeinek, a kvalifikációs ranglistán 1-125. hely valamelyikén kell szerepelnie. 
- Kifogástalan egészségi állapot (a kötelező vizsgálatokkal alátámasztva) 
 
27/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Márkus Gábor javaslatára azt, hogy a Nemzeti Sporthivataltól kapott 2 
millió Ft műhelytámogatást Kuttor Csaba egyesülete a Team Miskolc SE kapja. A támogatás kiírója előírta, hogy az csak olyan egyesületnek 
adható, amelynek olimpiai „A” kerettagos sportoló a tagja. 
 
28/2006. Eln. Hat. (06.01.) 
A Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja az Osztrák Triatlon Szövetség kérését, hogy az idei évtől Ágoston Szabolcs 
az ő színeikben versenyezhessen, és osztrák állampolgársághoz juthasson. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2006. július 25-i határozatai: 
 
29/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége tudomásul vette Verrasztó Gabriella junior és ifjúsági EB-ről szóló beszámolóját. Összességében pozitívnak értékelte 
ezen versenyeken elért eredményeket. 
 
30/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség tudomásul vette Lehmann Tibor Felnőtt és U23 EB-ről és az olimpiai kvalifikáció jelenlegi állásáról szóló beszámolóját. A felnőtt 
EB eredményeket gyengének tartja, Pocsai Balázsnak gratulál az U23-as érméhez. Biztatónak tartja az elnökség, hogy jelenleg az olimpiai 
rangsorban 5 férfi és 3 női versenyzői is az első 100 között van. 
Kuttor Csabát írásbeli figyelmeztetésben részesíti az elnökség azért, mert nem tartotta be a szerződésben vállal kötelezettségeit (versenyzési 
tervét). Amennyiben ez megismétlődik, a részére folyósítandó támogatási összeg felfüggesztésre kerül. 
 
31/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége elfogadta Kropkó Péter beszámolóját a Sport XXI. szakmai programról, valamint a 8 és 25 millió Ft-os támogatási 
összeg elosztásáról. Az elnökség gratulált Péternek újszerű elképzeléseihez, és reméli, hogy beválik azon terve is, hogy 4 év alatt 
megnégyszerezi a 14 év alatti igazolt triatlon versenyzők számát. 
 
32/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége elfogadta Czencz Péter tájékoztatóját a Triatlon VB-vel kapcsolatban. A 2010.-es VB pályázat végleges helyszínéről a 
Nemzetközi Szövetség Végrehajtó Bizottsága 2006. augusztusi ülésén dönt Manchester vagy Salford és Budapest között. Az ülés helyszínén 



prezentációt kell tartanunk, amelyen jelen lesz Dr. Szekeres Imre elnök és várhatóan a főváros képviseletében Dr. Demszky Gábor vagy 
szakmai helyettese Dr. Bakonyi Tibor. A prezentációs anyag elkészítésére Dr. Márkus Gábort, Márkus Gergelyt és Czencz Pétert kérte fel. 
 
33/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 
 
34/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége elfogadta, hogy kerüljön megalakításra Doppingbizottság. Egyúttal felkérte a Szakmai Bizottságot és a csapatorvost, 
hogy az átdolgozott doppingellenes szabályzatot nézzék át. 
 
35/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége elfogadta a Kiss Árpád VDSE fellebbezését, mely szerint a kaszói Duatlon OB-n a serdülő fiú csapatversenyben a 
helyszínen kihirdetett Dabasi SZSE mellett a Kiss Árpád VDSE csapata is aranyérmet kap. Azért határozott így az elnökség, mivel az érvényes 
szabályok szerint csapat holtverseny esetén az érintett csapatok legjobb egyéni helyezettjeinek sorrendje alapján kell a végeredményt 
megállapítani. Ezt a helyszínen helytelenül, a jobb futó részidő alapján alakították ki a végső sorrendet. 
 
36/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége tudomásul vette Dr. Márkus Gábor fellebbezését a július 16.-i Triatlon Tour férfi csapatverseny kizárását illetően. Az 
elnökség megkérte a Technikai Bizottságot, hogy első fokon vizsgálja meg a bejelentést. 
 
37/2006. Eln. Hat. (07.25.) 
A Szövetség elnöksége tudomásul vette a szeptember 17.-i Triatlon Gála programját az alábbiak szerint: 
14.00 – Nyílt amatőr verseny (Táv: 400-16-3) 70 fő indulhat, közülük 35 fő a senior ranglista legjobbjai, a további 35 fő sorsolás alapján kerül 
kiválasztásra. Minden induló a verseny emblémás pólóját kapja. 
15.00 – Lány és fiú gyerek triatlon ranglista 32-32 versenyzője részére gálaverseny. Minden induló a rendezvény emblémás pólóját kapja, a 
legjobbak tárgyjutalomban részesülnek. (Táv: 150-4-1) Az első 16 lány és fiú versenyző 20 perc múlva ugyanezen a távon ismét megküzd 
egymással. A végső helyezés ezen utolsó futam befutási sorrendje alapján kerül kihirdetésre. 
16.00 - Lány és fiú serdülő triatlon ranglista 32-32 versenyzője részére gálaverseny. Minden induló a rendezvény emblémás pólóját kapja, a 
legjobbak tárgyjutalomban részesülnek. (Táv: 250-6-1,5) Az első 16 lány és fiú versenyző 30 perc múlva ugyanezen a távon ismét megküzd 
egymással. A végső helyezés ezen utolsó futam befutási sorrendje alapján kerül kihirdetésre. 
17.00 – A Triatlon Tour legjobb 32 férfi és 16 női versenyzőjének pénzdíjas versenye (Táv: 300-8-2). A futamok létszáma feleződik, végül a 4 
legjobb férfi és nő kerül a döntőbe. A rajtok fél óránként követik egymást. Az első körben kiesett versenyzők 5.000 Ft-ot, a 2.-ban kiesett 
versenyzők 10.000 Ft-ot, a 3. körben kiesett versenyzők 20.000 Ft-ot kapnak. A döntőbe jutott 4-4 versenyző 50.000 Ft-ot kap. A döntőbe velük 
együtt rajtolnak a különböző olimpiai sportágakból alkotott csapatok, akik váltó jelleggel teljesítik a távot. Kikötés, hogy csak egy sportágbeli, 
válogatott kerettag sportolók alkothatják az egyes csapatokat. A verseny 1. helyezettje 300.000, a 2. 200.000, a 3. 100.000 Ft pénzdíjban 
részesül. 
19.00-tól Triatlon parti melynek keretében az „Év legjei” (ranglista győztesek, év sportolói) díjátadásra kerül sor. A programot disco zárja. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2006. november 14-i határozatai 
 
38/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége meghallgatta a jövő évi Duatlon VB-ről szóló beszámolót és 6 igen szavazattal tudomásul vette. Egyúttal megbízta 
Márkus Gergelyt és Czencz Pétert, hogy a versenypályák és a költségvetés véglegesítését illetően működjön közre. 
 
39/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége meghallgatta a 2010. évi Triatlon VB-ről szóló beszámolót és 6 igen szavazattal tudomásul vette. December 8.-án 
Tatán egy ötletbörzét szervezünk, a VB szervezést illetően. A tervek szerint 2007. március 31.-ig feláll a Szervezőbizottság, és kijelölésre 
kerülnek a versenypályák. A 2010. évi VB augusztus 21-22.-én kerül megrendezésre. Ezt megelőzően 2009-ben ugyanezen a hétvégén 
Triatlon VK, 2008-ban az olimpiát követően szeptember közepén EK kerül megrendezésre a VB helyszínén. 
 
40/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége meghallgatta az olimpiai keret munkájáról szóló beszámolót, melyet követően a Szakmai Bizottság jelezte, hogy ők ezt 
nem vitatták meg. Az elnökség felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a következő, december 8.-i ülésén tűzze napirendre az olimpiai és az 
utánpótlás keret éves munkájáról szóló beszámolókat. 
 
41/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta, hogy a NUPI felé legjobb utánpótlás korú női versenyzőnek Tóth Zsófia (edzője: Licskó 
Csaba), legjobb férfi versenyzőnek Csortos Imre (edzője: Papp Zsolt) legyen leadva. 
 
42/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége meghallgatta és 6 igen szavazattal tudomásul vette Kropkó Péter beszámolóját a Sport XXI. program idei évi 
végrehajtásáról. Megbízta Pétert, hogy még az idei évben a Szakmai Bizottsággal közösen tekintsék át a Sport XXI. és Héraklész programok 
egymásra épülésének mikéntjét, valamint a várhatóan 4 millió Ft pénzmaradvány felosztásának elvét. 
 
43/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal kijelölte a Doppingbizottságot. Vezetője: Dr. Drommer Gyula, tagjai: Révész László és Szabó István. 
Egyúttal megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a Titkárság által elkészített szabályzatot az új bizottsággal együtt tekintsék át. 
 
44/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége 6 igen szavazattal helyt adott Bartos György panaszának és a kaszói, valamint a Fadd-Dombori OB-n elért szenior 
csapateredmények alapján utólag érmek kerülnek kiosztásra, ugyanígy a junior korosztályban is. 
 
45/2006. Eln. Hat. (11.14.) 
A Szövetség elnöksége megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a honlapon megjelenő 2007. évi versenynaptár tervezetet tekintse át és tegyen 
javaslatot a végleges időpontokat illetően. 



2007. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. január 11-i határozatai: 
 
1/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége a NUSI képviselője jelenlétében meghallgatta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással tudomásul vette a Sport XXI. 
program 2006. évi legfontosabb tapasztalatairól és értékeléséről szóló beszámolót, valamint a 2007. évi terveket. 
 
2/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége a NUSI képviselője jelenlétében meghallgatta és 6 igen szavazattal tudomásul vette a Héraklész Bajnokprogram 
2006. évi legfontosabb tapasztalatairól és értékeléséről szóló beszámolót, valamint a 2007. évi terveket. 
 
3/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége a NUSI képviselője jelenlétében meghallgatta és 6 igen szavazattal tudomásul vette a Csillagprogram 2006. évi 
legfontosabb tapasztalatairól és értékeléséről szóló beszámolót, valamint a 2007. évi terveket. 
 
4/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége meghallgatta és 6 igen szavazattal tudomásul vette a győri Duatlon VB előkészületeiről szóló beszámolót. Megbízta 
Dr. Márkus Gábort és Czencz Pétert, hogy a VB előkészítésében, lebonyolításában hatékonyan működjön közre. 
 
5/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadta, hogy kerüljön kiírásra a 2010. évi Triatlon VB ügyvezetői posztjára 
pályázat. A pályázat beadási határideje: 2007. február 15. Egyúttal megbízta Dr. Drommer Gyulát, hogy készítse el a pályázatok elbírálásának 
szempontrendszerét. 
 
6/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadta a 2007. évi hazai versenynaptárt. A helyszínek véglegesítésére a 
rendezőkkel történt megállapodás után kerül sor. 
 
7/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnökségének legutóbbi ülésén hozott 4 határozatának végrehajtásáról nem történt tájékoztatás az elnökség felé. Az elnökség 
nyomatékkal felhívta a Szakmai Bizottság vezetőjének figyelmét, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló eset, és a Szervezeti és Működési 
Szabályzatuk szellemében járjanak el. 
 
8/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége tájékoztatást kapott a felnőtt és utánpótlás keretek 2007. évi költségvetés tervezetéről. Felkérte az érdekelteket, hogy 
az legyen kiegészítve a világversenyek várható költségeivel, és ezekkel együtt az elnökség a következő ülésén dönt az elfogadásáról. A 
melegégövi edzőtábor támogatására 4 igen és 1 nem szavazattal 1 millió Ft támogatást biztosít az elnökség. 
 
9/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta, hogy a versenyengedélyek díjai az elmúlt évhez hasonló mértékűek legyenek, az 
alábbiak szerint 2007. március 20-ig 900.- Ft + ÁFA (1.080.- Ft), 2007. március 21.-május 31. között 2.000.- Ft + ÁFA (2.400.- Ft). 
Az egyesületeknek a licenc megkérésével együtt az éves tagdíjukat is be kell fizetniük, amelynek összege 2.000.- Ft +ÁFA (2.400.- Ft). 
 
10/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta, hogy mivel az elmúlt évben nem került pontpénz kiadásra, így az idei átigazolási 
szezonban, amely február 28-án lejár, a szövetségnek befizetett 5.000.- Ft + ÁFA (6.000.- Ft) eljárási díjon kívül nem kell nevelési költséget 
fizetni. Egyúttal felhívja az egyesületek figyelmét, kössenek szerződést a sportolókkal, és az abban foglaltak szerint járjanak el a nevelési 
költséget illetően. 
 
11/2007. Eln. Hat. (01.11.) 
Szövetségünk elnöksége sajnálattal vette tudomásul, hogy a T-Mobile Partner Light kedvezménnyel rendelkező sportolóink közül többen nem 
fizetik rendszeresen az előfizetési díjakat annak ellenére, hogy erre már többször felszólítottuk őket. Az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta, 
hogy a Titkárság a Bíróságnál járjon el a tartozások behajtása végett. Egyúttal elrendelte, hogy akinek 45 napon túli tartozása van, az addig 
nem kaphatja meg a versenyengedélyét, amíg ki nem egyenlíti. Ha már rendelkezik versenyengedéllyel, annak versenyzése felfüggesztésre 
kerül. Egyesületek vonatkozásában pedig az egyesület mindennemű támogatása kerül felfüggesztésre. A 100.000 Ft összeg feletti tartozók 
neve kerüljön közzétételre a Szövetség honlapján. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. március 9-i határozatai: 
 
Szövetségünk elnöksége március 9-én tartotta soros ülését, melynek elején Szövetségünk elnöke megemlékezett a néhány napja elhunyt Mérő 
Tamásról, akit mindannyian nagyon szerettünk és tiszteltünk. Elnök úr bejelentette, hogy Tamás barátunk temetése 2007. március 23-án 14 
órakor az Óbudai Köztemetőben lesz. 
 
12/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnökség 6 igen szavazattal tudomásul vette Molnár Péter szervezőbizottsági elnök beszámolóját a Duatlon VB előkészületeiről. 
Az elnökség is megnyugvással vette tudomásul - amit az ITU delegáltjainak helyszíni tapasztalatai is megerősítenek -, hogy az előkészületek 
megfelelőképpen haladnak az irányba, hogy egy jól szervezett, látványos, nagy létszámú hazai és külföldi versenyzőket megmozgató VB 
házigazdái legyünk. 
A Szervezőbizottság elnöke kérte - mivel a VB programja nagyon zsúfolt -, hogy a Duatlon Diákolimpia Országos Döntőt más időpontban 
rendezhessék meg. Ezt az elnökség elfogadta 
 
13/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta az április 13-i 2006. évet záró közgyűlés helyét, idejét és napirendi pontjait az alábbiak 
szerint: 
 



MEGHÍVÓ 
 
A Magyar Triatlon Szövetség 2007. április 13-án tartja a 2006. évet záró közgyűlését, amely egy két napos szakmai program keretében kerül 
lebonyolításra. 
Helyszíne: Tata, Olimpiai Edzőtábor, konferenciaterem (Tata, Baji út 21.) 
Ideje: 2007. április 13. 16 óra 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az elnökség 2006. évi munkájáról 
2. Előterjesztő: Dr. Szekeres Imre 
3. A szövetség 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
4. Előterjesztő: Czencz Péter 
5. A 2006. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
6. Előterjesztő: Czencz Péter 
7. Az Ellenőrző Testület beszámolója 
8. Előterjesztő: Módos Ernő 
9. 2007. évi szakmai programok ismertetése (Sport XXI. program, Héraklész program, Olimpiai keret) 
10. Előterjesztő: Kropkó Péter, Verrasztó Gabriella, Lehmann Tibor 
11. Egyebek 

A napirendi pontok írásos előterjesztései március 30-ig felkerülnek a szövetség honlapjára. A tagság által beterjesztett határozati javaslatoknak 
2007. március 28-ig be kell érkezniük a Szövetség titkárságára. 
Aki részletesen kíván betekinteni a Szövetség gazdálkodásába, azt április 4-én és 5-én munkaidőben megteheti. 
Kérjük a tagságot, hogy a megbízólevelét mindenki hozza magával, ez feltétele a regisztrációnak. 
Az írásos meghívó a Titkárságon nyilvántartott klubok részére 2007. március 12-én ajánlott levélként kiküldésre került. 
 
14/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta a 2010. évi ügyvezetői igazgatói pályázat elbírálásával kapcsolatos menetrendet, 
valamint azt, hogy a beérkezett 8 pályázatból egy a pályázati feltételek miatt kerüljön elutasításra. 
A Szövetség elnökségi tagjainak március 31.-ig véglegesíteni kell az egzakt szempontrendszert, mely pontozhatóvá, így mérhetővé teszi a 
pályázatokat. Ezt követően minden elnökségi tag áttanulmányozza a beérkezett pályázatokat és a szempontrendszer szerint pontozza és 
sorrendbe állítja azokat. Ezen helyezési számok alapján a Főtitkár összegezi (a helyezési számokat összeadja) őket. Az így kialakult sorrend 
alapján a legjobb hármat - szoros eredmény esetén akár többet is - az elnökség az április 13.-i ülésén interjú keretében meghallgatja, akár 
külső szakemberek közreműködésével is. A meghallgatást követően az elnökség szavazással dönt az ügyvezető személyéről. 
 
15/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta a Triatlon Tour versenykiírását, amely a honlapunkon megtalálható Ranglisták 2007. 
menüpont alatt. 
 
16/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetség elnöksége megtárgyalta és 5 igen szavazattal elfogadta a 2007. évi költségvetést. 
 
17/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetség elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal tudomásul vette a Sport XXI. és a Héraklész Bajnokprogram együttműködéséről szóló 
beszámolót. 
 
18/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a NUSI-nál Verrasztó Gabriella, mint főállású, Szakály Zsolt és Kropkó Péter, mint 
másodállású edzők kerüljenek alkalmazásba. 
 
19/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a közeljövőben a Szövetségnek www.triathlon.hu néven új hírportálja kerüljön 
kialakításra. Az ennek elkészítésére beérkezett két pályázat között a testület nem tudott dönteni, így az április 13-i ülésén lehetőséget ad az 
ajánlattevőknek a személyes bemutatkozásra. 
 
20/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta az új átigazolási szabályzatot, amely honlapunkon a Szabályzatok menüpont alatt 
megtalálható. Újdonság, hogy a törvény rendelkezésének megfelelően átigazolni egész évben lehet, azonban egy versenyző egy évben csak 1 
klubban válthat ki versenyengedélyt. Ennek díja 2007. évben március 20-ig 1.080 Ft, ezt követően 2.400 Ft. Az adott év május 31-e után 
versenyengedély nem váltható ki, kivéve azoknak akik az elmúlt két évben nem indultak hazai vagy nemzetközi versenyen és részükre 
versenyengedély sem volt kiadva, valamint az első versenyengedélyt kiváltók. 
 
21/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal megköszönte a TVK Mali TK felajánlását, melynek eredményeként a tiszaújvárosi világkupán a 
szövetség szponzorai előzetes egyeztetés alapján megjelenhetnek. 
 
22/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal megköszönte a TVK Mali TK felajánlását, hogy térítésmentesen átadta a www.triathlon.hu domain 
nevet, egyúttal biztosította részükre a www.tvkmalitriatlon.hu domain név jövőbeni használatát. 
 
23/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta, hogy a MOB elnöksége által a tiszaújvárosi Világkupára felajánlott 1,5 millió Ft-os 
rendkívüli felajánlást a TVK Mali TK megkapja. 
 
24/2007. Eln. Hat. (03.09.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 4 igen szavazattal megbízta a főtitkárt és Márkus Gábor alelnököt a ChampionChip Kft.-val való 
szerződéskötésre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. július 19-i határozatai: 
 



25/2007. Eln. Hat. (07.19.) 
Szövetségünk elnöksége elnapolta határozatát a 2010. Évi budapesti Triatlon Vb szervezőbizottságának felállításával kapcsolatban. Egyúttal 
megbízta Márkus Gergelyt, Czencz Pétert és Schmidt Gábort, hogy készüljön el 2007. Augusztus 10.-ig a Vb céljait, a szervezőbizottság 
összetételét, hatáskörét megjelölő anyag. 
 
26/2007. Eln. Hat. (07.19.) 
Szövetségünk elnökség pályázatot írt ki az ÖTM által kiírt Patrónus programba való kerülést illetően, amelyre 8 pályázat érkezett, melyek közül 
az elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal 1. Helyen a Stépán Zsolt (Lőrinc 2000 SE), Eszes János (Lőrinc 2000 SE), 2. Helyen Licskó Csaba 
(ORTRI), Kelemen Viktor (VUK SE) párost javasolta támogatásra az ÖTM felé. Közülük a sporthatóság 1 párost fog kiválasztani, ahol a 
patrónus bruttó 90.000 Ft/hó, a patronált bruttó 200.000 Ft/hó összegű támogatásban részesül. 
 
27/2007. Eln. Hat. (07.19.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2007. Júniusától kijelölt olimpiai keretet, melynek tagjai: Szabó Zita 
(DSC-DSI), Walkó Andrea (TVK Mali TK) és Kuttor Csaba (Team Miskolc). A javasolt versenytervet azzal a kitétellel fogadta el, hogy a 
tiszaújvárosi Világkupán elért eredmények alapján születik döntés arról, hogy szövetségi költségen menjenek-e a kerettagok a tengerentúli 
világkupákra: Pekingbe és Cancunba. Szövetségünk elnöke felszólalásában szomorúan állapította meg, hogy a nemzetközi eredményeink az 
idei évben is gyengék. 
 
28/2007. Eln. Hat. (07.19.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Kropkó Péter beszámolóját a Sport XXI. Idei évi szakmai programjáról és 
költségvetéséről. Egyúttal felhívta a programvezető figyelmét, hogy a területi támogatók közül azoknál, akik feladataikat nem megfelelően látják 
el, személycserét hajtson végre. 
 
29/2007. Eln. Hat. (07.19.) 
Szövetségünk elnöksége elnapolta az utánpótlás válogatottak munkájának értékelését, mivel Verrasztó Gabriella az ifjúsági Eb-re utazott. 
Az elnökségi ülést megelőzően a Szakmai Bizottság is ülésezett, az alábbi határozatok születtek: 

 A Triatlon Diákolimpia Országos Döntő lehetőség szerint uszodában kerüljön lebonyolításra. Javasolt időpont szeptember közepe, 
helyszín: Margitsziget. 

 Az augusztus 18.-i szombathelyi verseny az utánpótlás korosztály részére ne legyen triatlon gála. Lehetőség szerint a különböző 
ranglisták értékelésére a Triatlon Diákolimpia Országos Döntőn kerüljön sor. 

 Mivel a NUPI nem engedélyezi áttenni az aquatlon Ob-t tavaszra, ezért a NUPI aquatlon országos döntő október 14.-én, 
Debrecenben kerüljön lebonyolításra. Javaslatuk szerint itt egyesületi színekben induljanak a gyerekek, de csak azok, akik a Szakmai 
Bizottság által augusztus 14.-ig elkészített szintrendszert teljesítik. 

 A fent említett okok miatt 2007/2008. Tanévben a duatlon diákolimpia döntő ismét tavasszal kerüljön megrendezésre. 
A Szakmai Bizottság a Patrónus programra 1. Helyen Borbély Milkós – Lenti Zsolt, 2. Helyen a Lehmann Tibor – Filep Csaba párost javasolta 
az elnökségnek. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. szeptember 12-i határozatai: 
 
29/2007. Eln. Hat. (09.12.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi budapesti Triatlon VB szervezőbizottságának megalakulásáról 
készült beszámolót. 
Az elnökség elfogadta a „beszerzések, megbízások és megrendelések rendjét”, a „2007. évi munkatervet”, valamint a „2010. évi budapesti 
Triatlon világbajnokság egyes szervezeti kérdéseiről szóló” határozati javaslatot. Ennek keretében: 
1. A VB Szervező Bizottsága (a továbbiakban: SZB) az SZB ügyvezető igazgatójának irányításával működő, a VB megrendezésére vonatkozó 
nemzetközi előírások figyelembevételével létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező testület, mely a VB megrendezésével kapcsolatban 
minden kérdésben köteles és jogosult a Magyar Triatlon Szövetség speciális bizottságaként, a Szövetség nevében és helyett eljárni, a VB 
sikeres megrendezése érdekében minden szükséges szakmai, szervezeti és pénzügyi döntést – a jelen határozatban foglalt keretek között és 
korlátozásokkal – meghozni. 
 
2. Az elnökség létrehozza a VB-ért felelős testületet (a továbbiakban VBFT). A Magyar Triatlon Szövetség elnöke, főtitkára és Márkus Gergely 
mint operatív koordinátor alkotják a három fős testületet. A testület jogosult két elnökségi ülés között mindazokat a döntéseket meghozni, 
melyek a VB sikeres megrendezése érdekében halaszthatatlanul szükségesek, a Szövetség alapszabálya értelmében az elnökség 
hatáskörébe tartoznak és melynek meghozatalára az SZB ügyvezető igazgatóját nem hatalmazza fel. 
 
3. Az elnökség az SZB ügyvezető igazgatójának Schmidt Gábort nevezi ki. Az elnökség tudomásul veszi, hogy az ügyvezető igazgató az SZB 
koordinációs igazgatójának Vékássy Bálintot, marketing és kommunikációs igazgatójának Dorgai Tímeát, versenyigazgatójának Márkus 
Balázst nevezi ki. Valamennyiüket 4 hónapos próbaidővel foglalkoztatja a Szövetség, melynek letelte után munkájukat szerződéses 
jogviszonyban folytatják tovább. 
 
4. A VBFT és az SZB ügyvezető igazgatója legkésőbb 2008. januárjában létrehozza a Társadalmi Grémiumot a VB szervezését támogató 
szervezetek, intézmények vezető személyiségeinek részvételével. 
 
5. Az ügyvezető igazgató által kialakított SZB felépítését a VBFT hagyja jóvá. A jóváhagyott SZB felépítés alapján az SZB tagjait az SZB 
ügyvezető igazgatója kéri fel és bízza meg. A tagok felmentésére, a kinevezésükre irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az SZB megbízása a 
VB befejezéséig, illetve teljes pénzügyi zárásáig szól. 
 
6. Az SZB a VB-t megelőzően legalább évente két alkalommal tájékoztatja a Magyar Triatlon Szövetség elnökségét az előkészületekről. Az 
SZB a Nemzetközi Szövetség legfőbb felügyelete és ellenőrzése mellett végzi tevékenységét. Ezen túlmenően az SZB kérheti a Magyar 
Triatlon Szövetség Felügyelő Bizottságának közreműködését a folyamatok ellenőrzéséhez. Az SZB ügyvezető igazgatója köteles legalább 
havonta a VBFT-t tájékoztatni a VB előkészületeiről. Amennyiben az operatív koordinátor álláspontja szerint a VB előkészületei nem a jelen 
határozatnak vagy nem a VB rendezésére vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelően, illetőleg bármely más okból nem megfelelően 
zajlanak az ügyvezető igazgató köteles soron kívül tájékoztatni a VBFT-t a VB szervezésének helyzetéről. Az ügyvezető igazgató köteles az 
SZB vezetőivel tartandó operatív értekezletre a VBFT tagjait tanácskozási joggal meghívni. 
 
7. Az SZB ügyvezető igazgatója jogosult az egyes szervezési és rendezési feladatok ellátására külső közreműködőt, megbízottat, vállalkozót, 
szervezetet megbízni, azzal a Magyar Triatlon Szövetség nevében szerződést kötni. A közreműködők kiválasztása során, szükség esetén a 



közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény illetőleg a Magyar Triatlon Szövetség Közbeszerzési Szabályzatának alkalmazásával kell 
eljárni. Az éves szinten vagy esetileg három millió forintot maghaladó értékű beszerzések, megbízások, megrendelések esetén a VBFT 
jóváhagyása szükséges. A beszerzések, megbízások és megrendelések valamint ezek alapján a teljesítési igazolások és kifizetések rendjét a 
határozat 10. pontja, valamint a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
8. A VB költségvetését a Triatlon Szövetség költségvetésétől elkülönítetten, illetőleg külön fejezetben kell kezelni. A VB valamennyi bevétele a 
VB költségvetési fejezetét illeti, a VB valamennyi kiadása pedig a VB költségvetési fejezetét terheli. A költségvetés végrehajtásáért az SZB 
ügyvezető elnöke, a végrehajtásnak a szövetségi költségvetéssel történő összhangjáért a Magyar Triatlon Szövetség főtitkára felelős. A VB 
szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi műveletek végzésére a Magyar Triatlon Szövetség bankszámláján belül alszámlát 
kell elkülöníteni, amely felett a rendelkezési jog az alábbi: 
 
a) Dr. Szekeres Imre elnök és Schmidt Gábor SZB ügyvezető igazgató 
b) Czencz Péter főtitkár és Schmidt Gábor SZB ügyvezető igazgató 
c) Schmidt Gábor SZB ügyvezető igazgató és SZB pénzügyi vezető 
 
9. A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége a Szövetség költségvetéséből 6.000.000 azaz hatmillió millió forintot 2007. évben átcsoportosít a 
VB költségvetési fejezetére, mely összeget legkésőbb 2009. december 31. napjáig a VB bevételeiből a Szövetség költségvetésébe vissza kell 
fizetni. 
 
10. A VB-hez kapcsolódó kötelezettségvállalások aláírására a jogosultság az alábbi: 
a) jelentős nemzetközi szerződések és a Magyar Triatlon Szövetség egészét érintő átfogó kötelezettséget, jogosultságot keletkeztető 
szerződések: Dr Szekeres Imre elnök, Schmidt Gábor SZB ügyvezető igazgató 
b) egyéb, az a) pontba nem tartozó pénzügyi kötelezettségvállalással vagy jogosultsággal járó szerződések, a VB megrendezésében 
közreműködő partneri szerződések, amennyiben a VB költségvetési tervétől eltérő kötelezettség-vállalást vagy jogosultságot eredményeznek: 
Dr. Szekeres Imre elnök, Schmidt Gábor SZB ügyvezető igazgató 
c) a költségvetésben tervezett mértékű megrendelések, szerződések, együttműködési megállapodások, az SZB működtetéséhez szükséges 
jognyilatkozatok: Schmidt Gábor SZB ügyvezető igazgató 
 
11. A VB-ről a nyilvánosság közvetlen vagy a hírközlő szervek útján történő tájékoztatása elsődlegesen az SZB ügyvezető igazgatójának 
feladata és kötelezettsége. Az SZB ügyvezető igazgatója ezen tevékenységet köteles a Magyar Triatlon Szövetség elnökével egyeztetni, a 
kiemelt sajtótájékoztatók, média megjelenések alkalmával a Szövetség elnökét bevonni. 
 
30/2007. Eln. Hat. (09.12.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett tudomásul vette az olimpiai és felnőtt válogatott keret 2007. évi 
eredményeiről szóló értékelést. Megbízta a szövetségi kapitányt azzal, hogy 2007. december 31-ig készítsen el egy 5 éves időszakra 
vonatkozó felkészülési, felmérési és ösztönzési rendszert. Elfogadta, hogy Kuttor Csaba és Szabó Zita az idei évben még hátralévő 4, Walkó 
Andrea pedig 3 VK versenyre való utazásának teljes költségét a szövetség biztosítsa. 
 
31/2007. Eln. Hat. (09.12.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette az U23-as válogatott 2007. évi eredményeiről szóló tájékoztatót. 
 
32/2007. Eln. Hat. (09.12.) 
Szövetségünk elnöksége 3 igen és 1 nem szavazattal tudomásul vette az utánpótlás válogatott 2007. évi eredményeiről szóló beszámolót és 
felszólította Verrasztó Gabriellát, hogy az év elején elkészített és elfogadott idei programja maradéktalanul valósuljon meg. 2007. november 30-
ig készüljön el és kerüljön visszaállításra a szintrendszer és a nem csak az eredményeket, hanem a képességeket is figyelembe vevő 
kiválasztási rendszer. 
 
33/2007. Eln. Hat. (09.12.) 
Szövetség elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy a Triatlon Diákolimpia Országos Döntő 2007. szeptember 23.-án a 
Margitszigeten kerüljön megrendezésre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. november 16-i határozatai: 
 
34/2007. Eln. Hat. (11.16.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a 2010. évi budapesti VB vezetőjének beszámolóját az eddig 
elvégzett munkáról. Ennek keretében kijelölésre kerültek a szervezőbizottság által lebonyolításra kerülő versenyek időpontjai: 

- 2008. Európa-kupa: 2008. szeptember 21. 
- 2009. Világkupa: 2009. augusztus 21-23. 
- 2010. Világbajnokság: 2010. augusztus 26-29. 

A 2008-as Európa-kupa vizes versenyeit nem lehet megrendezni a Városligeti tavon, így alternatív helyszínt kell keresni 
Javaslat: A budapesti VB bevezetése érdekében mindenképpen indokolt megtartani a budapesti helyszínt. Az előzetes „feltérképezés” alapján 
három helyszín látszik alkalmasnak. A Lágymányosi-öböl (amely egy most befejeződött fejlesztés eredményeként látványosan fejlődött), az 
Újpesti-öböl (a Duna Plaza mögött), illetve ideiglenes mobilmedencével a Felvonulási tér (itt egy bemutató verseny kerülne lebonyolításra, ami 
nem EK lenne). 

Határidők: döntés az Európa-kupa helyszínéről és időpontjáról: 2007. november 23. 
Feladatok: - az alternatív helyszínek teljes körű feltérképezése a használat oldaláról (felelős: Schmidt Gábor) 
- pályatervek elkészítése (Felelős: Márkus Balázs) 
- forgalomtechnika, engedélyezés kontrollja (felelős: Sztaics István) 

A 2009-es Világkupa és a 2010-es VB a Városligeti-tavon csak akkor rendezhető meg, ha a project megvalósítása során egy-két most nem 
szereplő feladat is megvalósításra kerül (összenyitás, meder átfogó rendezése), illetve a verseny alatt kialakításra kerül egy megemelő mobil 
gátrendszer, amelynek eredményeként biztosítható az előírásoknak megfelelő vízszint. 

Feladatok: - pozitív kormánydöntés esetén bekapcsolódás a project műszaki előkészítésébe (felelős: Vékássy Bálint) 
- a mobil gátrendszer megtervezése, költségbecslése (felelős: Sztaics István) 
- folyamatos egyeztetés a Fővárossal a project alakulásáról (felelős: Schmidt Gábor) 
Határidők: - a meder szintezése: 2007. november 15. (felelős: Sztaics István) 
- mobil gát kialakításának elvi vizsgálata, költségbecslés: határidő: november 23. (felelős: Vékássy Bálint, Sztaics István)  
- A VK és VB pálya 1.0-ás terve: november 30. (felelős: Márkus Balázs) 

Marketing 



- kiírásra került a logó és kisarculati pályázat 
- megkezdődött az előkészítése egy 2008. évi Triatlon Naptárnak 
- elkezdődött az összeállítása a három évre szóló marketing tervnek 
- elkezdődtek a kapcsolatfelvételek az első szponzorokkal 
- Sztaics István Kanadában egyeztetést folytatott a jövő évi VB szervezőivel a magyar VB 2008-as bemutatkozásáról 
Megállapítások és feladatok 
1, a logó pályázat eredményesen lezárult 
Az SZB az Enter98 nevű cég pályázatát és arculati koncepcióját tartotta legjobbnak. A cég által benyújtott variációkból az SZB két változatot is 
elfogadhatónak vélt, és további mutációk elkészítését kérte a pályázótól, amelynek benyújtása után dönt véglegesen az arculatról. 
2, a marketing terv előkészítése erősen függvénye az ITU és a Triatlon Szövetség között létrejövő szerződésnek 
3, a helyszínek erősen behatárolják, a szponzorok megjelenítését és a hitelességet, így a konkrét tárgyalások csak a helyszínek végleges 
kijelölése után kezdődhetnek meg 

Feladatok: - naptár véglegesítése, gyártása (felelős: Vékássy Bálint) 
- marketing terv 1.0 változat (határidő: december 15, felelős: Schmidt Gábor) 

Javaslat a Világbajnokság rendezéséhez kapcsolódó programokra és projectre 
1, Budapest 2010 – utánpótlás versenyzők támogatási programja 
Cél: a 2010-es VB-n eredményes szereplés a junior és U23 versenyszámokban, illetve ennek keretében egy átfogó utánpótlás fejlesztési 
koncepció kialakítása és megindítása. 

Résztvevők: 
- a 2010-es VB-re esélyes jelenleg 15-17 éves versenyzői kör 
Feladatok: 
- egy három éves és egy a londoni olimpiáig szóló 5 éves koncepció kidolgozása 
- Budapest 2010 keret létrehozása 
- Felkészülési és akció program kidolgozása a következő három évre 
- Három éves költségvetés kialakítása 
- A program egyeztetése a NUSI-val 

2, Mobil eszközpark létrehozása, a hazai és a hazai rendezésű nemzetközi versenyek rendezésének támogatására 
Cél: a 2010-es VB rendezésének folyamán egy olyan Szövetségi tulajdonú mobil eszközpark létrehozása, amely hatékony segítséget nyújthat 
a hazai Triatlon versenyeket rendező egyesületeknek, kluboknak, szervezőknek. 

Feladatok: 
- a szükséges és lehetséges eszközök listájának összeállítása 
- a mobiliák költségeinek felmérése 
- három éves beszerzési terv készítése 

3, VOP – versenybíró oktatási program 
Cél: A Budapesti Triatlon Világbajnokságra 20 fős magyar bírói csapat, és a verseny lebonyolításban közreműködő önkéntesek képzése. 
(nemzetközi szintű képzettség és tapasztalat). 

Feladatok: 
- program szakmai kidolgozása 
- program meghirdetése, „felvételik” lebonyolítása 

4, Állj rajthoz Te is a világbajnokságon 
Cél: szélesíteni a triatlon sportág ismertségét, a project adta lehetőségen belül több célcsoport megcélzása annak érdekében, hogy minél több 
szabadidős sportoló válassza a triatlon sportágat és egy három éves program keretében felkészülhessen és rajthoz állhasson a 
világbajnokságon. 
Al-programok: 
- Diákolimpia versenysorozat a VB-re 
- Felnőtt amatőr korosztály 
- Celebritások felkészülése és vetélkedése 

Feladatok: 
- a projectek marketing szemléletű elkészítése 
- virtuális edző életre hívása a VB honlapon 
o edzés programok 
o tesztek 
o felmérő versenyek 
- média személyiségek kiválasztása és felkérése 

 
35/2007. Eln. Hat. (11.16.) 
Szövetségünk elnökét az elnökség 3 tagja külön-külön írásban tájékoztatta arról, hogy az elmúlt elnökségi ülésen már megfogalmazottaknak 
megfelelően szakmai problémák, illetve ellentétek vannak. Megállapítható, hogy gyorsuló és előrehaladó a sportág fejlődése a világban, amit 
mi nem tudunk követni. Ezért az elnökség arra kéri a szövetségi kapitányt, hogy ezen tendenciát értékelő, elemző munkának és az erre 
vonatkozó javaslatoknak az első – nem végleges - változatát készítse el november 30-ig. Ezen anyag ismeretében a következő ülésen 
megtárgyalja az elnökség, hogy a szakmai kontroll biztosítása érdekében technikai igazgatói posztot vagy más posztot hoz létre és betöltésére 
pályázatot ír ki vagy azt más módon oldja-e meg. Ezt a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az elnökség. 
 
36/2007. Eln. Hat. (11.16.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2008. évi versenynaptárt. Az előzetes versenynaptárban megjelentekkel 
ellentétben - a Szakmai Bizottság javaslatára – elfogadta azt, hogy a jövőben a NUSI Aquatlon OB március-április hónapban, a Duatlon 
Diákolimpia Országos Döntő pedig az ősz folyamán kerüljön lebonyolításra. 
Az elnökség – szintén a Szakmai Bizottság javaslatára - elfogadta, hogy a sprint és az Aquatlon OB kerüljön szétválasztásra; a Triatlon Tour 
éves rangsorban a Rövidtávú OB pontozását 1,2x, a Sprint OB pontozását 1,1x szorzóval kerüljön kiszámításra. 
Mivel a Főiskolás-Egyetemi VB 2008. június 28-án kerül megrendezésre, ezért ennek válogatójául a június 1-i tiszaújvárosi Triatlon Tour sprint 
távú versenyt jelölte meg. 
Megbízta a főtitkárt, hogy a versenyrendezőkkel és a Technikai Bizottsággal történt konzultációt követően a következő elnökségi ülésre tegyen 
javaslatot a versenyrendszer szövetségi támogatásának mikéntjére. 
 
37/2007. Eln. Hat. (11.16.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2007. év Év sportolóit. 
Triatlon 

Gyermek: Hargitai Henrietta, Pap Dávid (mindkettő Villám SC, Budapest) 
Serdülő: Szakály Zsófia (Győri Vízisport SE), Pósa Szabolcs (Mogyi SE, Baja) 



Ifi: Szalóki Anett (Győri Vízisport SE), Végvári Dávid (Mogyi SE, Baja) 
Junior: Tóth Zsófia (ORTRI, Oroszlány), Faldum Gábor (Mogyi SE, Baja) 
U23: Koch Renáta (Mogyi SE, Baja), Fecskovics Attila (DSC-DSI, Debrecen) 
Felnőtt: Szabó Zita (DSC-DSI, Debrecen) 
Senior: Hegedűs Erika (DSC-DSI, Debrecen), Markus Hohnstadt (Team Proathlon, Budapest) 

Duatlon 
Gyermek: Hargitai Henrietta, Pap Dávid (mindkettő Villám SC, Budapest) 
Serdülő: Balogh Barbara (ORTRI, Oroszlány), Búza Bence (Győri Vízisport SE) 
Ifi: Berke Adrienn Tihana (KVDSE, Keszthely), Havlik Barnabás (Hullám 91 SE, Székesfehérvár) 
Junior: Tóth Zsófia (ORTRI, Oroszlány), Faldum Gábor (Mogyi SE, Baja) 
U23: Forró Zsófia (Kaposvári AC), Kovács Tamás (DSC-DSI, Debrecen) 
Felnőtt: Csomor Erika (Budaörsi TK), Szűcs Ákos (Mogyi SE, Baja) 
Senior: Ocsovainé Gombás Mária (SporTolna), Kadlót Zoltán (Petőfi DSE, Salgótarján) 

Hosszútáv 
Triatlon: Csomor Erika (Budaörsi TK), Major József (SZESE, Győr) 
Duatlon: Csomor Erika (Budaörsi TK) 

A triatlon felnőtt férfi év sportolója a decemberi eilati vk után kerül kijelölésre, aszerint, hogy ha lesz sportolónk olimpiai kvalifikációs helyen, ő 
lesz az év sportolója, ha nem, akkor az, aki a 2007. évi világranglistán több pontot szerzett. 
 
38/2007. Eln. Hat. (11.16.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az új doppingszabályzatot. Az esetleges doppingügyekkel a jövőben 
elsőfokon a Doppingbizottság – amely megegyezik a Fegyelmi Bizottsággal – jár el. Elnöke Dr. Horváth Ádám, tagjai Dr. Maros Vera és Dr. 
Perczel Zsófia. 
 
39/2007. Eln. Hat. (11.16.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2007. évben a Csillagprogramból fennmaradó maradványösszeg 
Koch Renáta versenyeztetésére legyen felhasználható. A szövetség rendelkezésére álló, speciális sporteszközvásárlásra fordítható 1 millió Ft-
ot Polár órák, tesztcsíkok, savasodás-mérő és teknőc vásárlásra kell fordítani. 
 
 
40/2007. Eln. Hat. (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az eddigi gyakorlattól eltérőn 2007. év zárásaként nem triatlon bált 
rendezünk, hanem 2007. decemberében egy étteremben a Szövetség költségén vendégül látjuk az Év sportolóit, akik egy kísérőt (lehetőleg 
edzőjüket) szintén térítésmentesen magukkal hozhatnak. Egy vacsora keretében adjuk át az elismeréseket. Itt kerülnek átadásra az egyesületi 
pontverseny legjobbjainak díjai is. 
A program a 2010-es VB-vel kapcsolatos sajtótájékoztatóval kezdődne. Bemutatnánk az új logót és beszámolnánk az eddigi tevékenységekről. 
Ez utóbbi rendezvényt várhatóan nagy médiafigyelem kíséri, melynek oldalvizén a díjátadó is reflektorfénybe kerül. A díjátadóra meghívásra 
kerülnek a szponzoraink és az állami sportvezetés képviselői is. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2007. december 13-i határozatai: 
 
41/2007. Eln. Hat. (12.13.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta, hogy a 2008. évi duatlon rövid távú ob április 26-án Orfűn kerüljön megrendezésre. A 
Triatlon Középtávú Országos Bajnokság pedig május 18-án Szentendrén kerüljön lebonyolításra. Ez utóbbi rendezvény kapcsán szerettük 
volna, ha a rendezők későbbi időpontban szervezzék meg a versenyt, azonban tájékoztatásuk szerint ez nem lehetséges. A nyár folyamán a 
Balaton északi partján is nagy valószínűséggel megrendezésre kerül egy középtávú triatlon verseny, amint az realizálódik, úgy jelezzük. 
Az elnökség tudomásul vette, hogy a jövő évi versenyek támogatására beszerzésre kerül 2 db nagy méretű sátor, 2 db célkapu és 5 db vízi 
bólya, melyek összértéke 1,5 millió Ft. 
 
42/2007. Eln. Hat. (12.13.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy Csomor Erika kitűnő idei eredményeinek elismeréséül 500.000 Ft 
támogatásban részesüljön. 
 
43/2007. Eln. Hat. (12.03.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Borbély Miklós idei évi kitűnő munkája elismeréséül jutalmazásban 
részesüljön. Egyúttal megbízta a főtitkárt, hogy kerüljön kidolgozásra egy, a jutalmazások rendjére vonatkozó szabályzat. 
 
44/2007. Eln. Hat. (12.03.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal tudomásul vette a Sport XXI. program idei értékelésével kapcsolatos beszámolót. 
 
45/2007. Eln. Hat. (12.03.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal tudomásul vette a Héraklész Bajnokprogram idei évi értékelését és a jövő évi szakma i programmal 
és költségvetéssel kapcsolatos beszámolót. Ugyanakkor felszólította a programvezetőt, hogy az 5,3 millió Ft-tal megnövelt költségvetésből 
kerüljön forrás a szintrendszer teljesítésének ösztönzésére, illetve legyen biztosítva az elmúlt 4 év felméréseinek feldolgozása. 
 
46/2007. Eln. Hat. (12.03.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta Lehmann Tibor szövetségi kapitány lemondását december 31-i hatállyal. Egyúttal felkéri 
a triatlon szakmát, hogy Lehmann Tibor által készített elmúlt időszakról szóló szakmai értékelést és a Lehmann Tibor és Szakály Zsolt páros 
sportágfejlesztési elképzeléseit január hónapban vitassa meg, amelynek eredménye kerüljön a következő elnökségi ülés elé. 
 
47/2007. Eln. Hat. (12.03.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal megbízta a főtitkárt, hogy az elnökségi tagok véleményének figyelembevételével készítsen elő a 
következő elnökségi ülésre egy döntést, hogy a szakmai vezetői poszt a jövőben hogyan kerüljön betöltésre, annak hatáskörét, a 
rendelkezésre álló apparátust és feltéteket, a sportszakmai irányítás új módját és ennek várható költségvonzatait. 
 
48/2007. Eln. Hat. (12.03.) 



Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Dr. Márkus Gábort, hogy az olimpiai keret sportolóival és edzőivel együtt 
készítse elő az olimpiáig hátralévő időszakra vonatkozó felkészülési és versenyzési tervét, amely tartalmazza az érdekeltségi és ösztönzési 
viszonyokat azok költségvonzatával együtt. 



2008. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2008. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2008. február 13-i határozatai: 
 
1/2008. Eln. Hat. (02.13.) 
Szövetségünk elnöksége Dr. Márkus Gábor előterjesztésében 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az olimpiai keret felkészülési és 
versenyzési tervét és az ehhez kapcsolódó anyagi támogatás mértékét. Szabó Zita és Kuttor Csaba vonatkozásában ez mintegy 4-4 millió Ft-
ot jelent, amely áll a melegégövi edzőtáborok támogatásából, az első három világkupa költségeiből, amennyiben ekkor olimpiai kvalifikációs 
helyen lesznek, a további három világkupa költségeiből, az EB, VB, valamint január-február-március-április hónapban 100-100 ezer Ft, azt 
követően pedig 150 ezer Ft anyagi támogatásból. Amely sportoló kiharcolja az olimpiai kvalifikációt júniustól visszamenőleg 3 hónapra és az 
olimpiáig havonta 100 ezer Ft támogatásban részesül a Gerevich Alapítványtól. 
Lipták Tamás részére a két melegégövi edzőtábort, 3 EK és az EB költségét fizeti a szövetség mintegy 850.000 Ft összegben. Amennyiben 
kiharcolja az olimpián való indulást, úgy visszamenőleg ugyanazt a támogatást kapja meg, mint a többiek. 
Walkó Andreának klubja fizeti a felkészülését és a versenyeztetését. Olimpián való indulás esetén visszamenőleg minden támogatást megkap, 
amit a többiek. 
Az olimpiai kerettel kapcsolatos feladatok ellátásával, a világversenyekre való nevezéssel a továbbiakban is Dr. Márkus Gábor  olimpiai 
sportágfelelős jogosult a döntések meghozatalára. 
Szövetségünk elnöksége megbízta Dr. Drommer Gyulát az olimpiai keret tagjaival kötendő szerződés előkészítésével. 
 
2/2008. Eln. Hat. (02.13.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal elfogadta Dr. Márkus Gábor előterjesztésében a különböző válogatott keretek 2008. évi válogatási 
elvei, a kapcsolódó szintek, tesztek és a támogatások április 1-ig szóló mértékét. 
Felnőtt: 
VB világranglista alapján 
/optimális esetben várhatóan Szabó Z., Walkó A., Kuttor Cs. és Lipták T./ 
EB 2 – 2 női és férfi hely 
1./ az olimpiai kvalifikációban résztvevők 
2./ ha a 2 – 2 helyet nem töltötte be olimpikon akkor az új technikai igazgató feladata kiválasztani az indulókat 
/válogatás kritériumai a legjobb úszó, futó és sportági fokozattesztet teljesítő/ 
U 23 
VB 3 – 3 női és férfi hely 
1./ felmérő szintek teljesítése 
úszás 1500 férfi 18.00 
női 20.00 
futás 10 km férfi 33.00 
női 38.00 
2./ fokozatteszten való részvétele 2X /február 21-23. és április 18-20./ 
3./ válogató a klubok költségén 
Brno /Csehország/ máj. 18-án 2+1 szisztéma 
/+1 helyről a szakmai igazgató vagy a Szakmai Bizottság dönt/ 
Melegégövi edzőtábori támogatásban részesül: 
200 000 Ft Fecskovics Attila, Koch Renáta, Tóth Zsófia, 
150 000 Ft Nógrádi Tamás, Török Alfréd, Kovács Zsófia, Vanek Margit 
100 000 Ft Szakály Zsuzsanna, Horváth Gréta, Szalay Szandra, Faldum Gábor 
EB mivel szeptemberben lesz megrendezve az új technikai vezető jogköre lesz meghatározni a válogatás feltételeit 
Junior 
EB 3 – 3 női és férfi induló 
1./ indulási szándék bejelentése az MTSZ titkárságán febr. 18. 
2./ felmérő szintek teljesítése 
úszás: férfi 800 9.45 
1500 18.30 
női 10.30 
20.30 
futás férfi 5km 16.30 
10km 34.30 
női 18.30 
38.30 
3./ fokozatteszten való részvétel 2X /február 21-23. és április 18-20./ 
4./ április 12-n rendezett válogató verseny 
/válogatás 2+1 szakmai igazgató vagy Szakmai Bizottság dönt/ 
 
3/2008. Eln. Hat. (02.13.) 
Szövetségünk elnöksége két módosítással elfogadta Czencz Péter javaslatát a szakmai igazgatói poszt betöltésére kiírt pályázat 
vonatkozásában, amelynek részletei a szövetségünk honlapján olvashatók. 
 
4/2008. Eln. Hat. (02.13.) 
Szövetségünk elnöksége tárgyalta, de nem fogadta el a 2008. évi gazdálkodási tervet, mivel a kiadási számadatok nem állnak arányban a 
várható bevételekkel. Szövetségünk elnöksége a gazdálkodási tervet a következő ülésén is vizsgálja, addig is megkér minden bizottságot, 
hogy gondolja át újra költségvetését és igyekezzen mérsékelni kiadásait. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2008. március 20-i határozatai: 
 
5/2008. Eln. Hat. (03.20.) 
Szövetségünk elnöksége tudomásul vette a Pestszentlőrinci kihelyezett elnökségi ülésén a Patrónus program állásáról szóló beszámolót. 
Örömmel nyugtázta, hogy Budapest ezen térségében dinamikusan nő a sportágunkat választó utánpótlás korú versenyzők létszáma. Az 



elnökség arra kérte a programban résztvevő Eszes Jánost és Stépán Zsoltot, hogy a fejlődés ezen ütemét a jövőben is igyekezzenek 
megtartani. A power pointos beszámoló megtalálható a honlapunkon a Tréning/Sport XXI. menüpont alatt. 
 
6/2008. Eln. Hat. (03.20.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2007. évi értékelő közgyűlés helyét, idejét és napirendi pontjait az 
alábbiak szerint: 
Helyszíne: Tiszaújváros, Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7.) 
Ideje: 2008. május 31. 19 óra 
Napirendi pontok: 
1. Beszámoló az elnökség 2007. évi munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Szekeres Imre 
2. A szövetség 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter 
3. A 2007. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter 
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
Előterjesztő: Módos Ernő 
5. 2008. évi szakmai programok ismertetése (Sport XXI. program, Héraklész program, Olimpiai keret) 
Előterjesztő: Programvezetők 
6. Egyebek 
A napirendi pontok írásos előterjesztései 2008. április 30-ig felkerülnek a szövetség honlapjára a Közgyűlés 2008. menüpont alá. 
A tagság által lehetőség van egyéb napirendi pontok előterjesztésére abban az esetben, ha az 2008. május 17-ig beérkezik a titkárságra. 
Lehetőséget biztosítunk a szövetség gazdálkodásának, számláinak átnézésére 2008. május 14-15-én a szövetség titkárságán munkaidőben. 
 
7/2008. Eln. Hat. (03.20.) 
Szövetségünk elnöksége értékelte a szakmai igazgatói posztra kiírt pályázatokat. Az elnökség úgy döntött, hogy a 3 pályázóból 2 pályázót – 
Hóbor Pétert és Avi Brachat (izrael) – a lehető legkorábbi időpontban meghívja személyes meghallgatásra kibővített elnökségi ülés keretében, 
ahová a szakmai bizottság tagjai is meghívást kapnak. 
 
8/2008. Eln. Hat. (03.20.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szövetség közbeszerzési szabályzatát. 
 
9/2008. Eln. Hat. (03.20.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Triatlon EB utazással és az ETU kongresszussal kapcsolatos 
feladatokat. Megállapította, hogy ez ideáig mintegy 10 junior fiú és 5 lány felel meg a válogatási feltételeknek. Az április 12-re kiírt válogató 
helyszínnel kapcsolatban további egyeztetések szükségesek, mivel a válogató rendezését elvállaló UTE csak reggel 7 órakor tudja a verseny 
megrendezését elvállalni. Az EB indulással kapcsolatban a felnőttekre is vonatkozik az a döntést - az olimpiai keretet kivéve -, hogy csak az 
indulhat, aki a teszten részt vett és a szintidőket teljesítette. 
Junior EB indulási feltétel 
Úszó és futó szint teljesítése, részvétel a sportági teszten és az előreláthatólag április 12-én megrendezendő válogatón való részvétel. 
Úszás Leány 10.30 vagy 20.30 
Fiú 9.45 vagy 18.30 
Futás Leány 18.30 vagy 38.30 
Fiú 16.30 vagy 34.00 
U23 
Úszó és futó szint teljesítése, részvétel a sportági teszten és a május 17-i brnoi válogató versenyen való eredményesség (Részvétel klub 
költségen) 
Úszás Nő 20.00 
Férfi 18.00 
Futás Nő 38.00 
Férfi 33.00 
Felnőtt 
Az olimpikonok és a kvalifikáción esélyesek elsőbbséget élveznek az indulásnál. 
Fennmaradó helyekre úszó és futó szint teljesítése, részvétel a sportági teszten. 
Úszás Nő 19.30 
Férfi 17.30 
Futás Nő 37.30 
Férfi 32.30 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2008. május 15-i határozatai: 
 
10/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
Szövetségünk elnöksége értékelte a szakmai igazgatói posztra beérkezett 3 pályázatot és az azt követő meghallgatás eredményét, azonban 
egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges többséget. Egyúttal megbízta Dr. Márkus Gábort a szakmai igazgatói poszt, Dr. 
Drommer Gyulát a technikai igazgatói poszt munkaköri leírásának elkészítésével. A munkaköri leírások elkészítésnek határideje 2008. július 
31. 
 
11/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
A NUSI-UPI előírta, hogy be kell tölteni a Csillagprogram vezetői posztját. Szövetségünk elnöksége többségi szavazással a 2008-as évre 
Licskó Csabát bízta meg a program teendőinek ellátásával. 
 
12/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
Szövetségünk elnöksége egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. program költségvetését, egyúttal megbízta Kropkó Pétert, hogy a Szakmai 
Bizottsággal történt egyeztetés után a május 31-i közgyűlésen ismertesse a Sport XXI. program és a Héraklész Bajnokprogram közötti átmenet 
kritériumait. 
 
13/2008. Eln. Hat. (05.15.) 



Szövetségünk elnöksége tudomásul vette Verrasztó Gabriella beszámolóját a Triatlon EB-ről és többségi szavazással elfogadta, hogy a 
vancouveri VB-re Tóth Zsófia és Király Kristóf a szövetség költségén, Szalay Szandra, Horváth Gréta és Tóth Tamás önköltségen utazzon. 
Abban az esetben, ha a lányok 1-6. helyen végeznek, úgy 100%, ha 7-12. helyen végeznek 50% visszatérítést kapnak. A fiú versenyek 
vonatkozásában ez 1-10., illetve a11-20. helyezés elérésénél érvényes. 
 
14/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
Szövetségünk elnöksége tudomásul vette, hogy az U23-as korosztályban a lányoknál Kovács Zsófia és Koch Renáta, míg a fiúknál Török 
Alfréd, Fecskovics Attila és Nógrádi Tamás teljesítette a világversenyek kapcsán előírt szinteket és sportági teszteket. Többségi szavazattal 
elfogadta, hogy közülük azok, akik a hétvégi brnoi EK-n az első helyezetthez képest 4%-on belüli időeredményt érnek el, a szövetség 
költségén utazhatnak a VB-re, aki ennek nem tesz eleget, nem utazhat. 
A VB-n az elit kategóriában induló Walkó Andrea és Kuttor Csaba költségeit a szövetség fedezi. 
 
14/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
Szövetségünk elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy abban az esetben, ha egyenes ágon nem jut ki versenyzőnk az olimpiára, de valamilyen 
módon mégis utazhat sportolónk, az utazhat, akinél ez előbb eldől. Pl. ha Kuttor Csaba 56. helyen áll az olimpiai ranglistán, Lipták pedig 2. 
helyen az európai ranglistán, és ha az olimpiai ranglistán visszalépés van, akkor Kuttor indulhat az olimpián, ha a „new flag”-en, akkor Lipták. 
 
15/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
Szövetségünk elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2008. évi versenyszabályzatot. 
 
16/2008. Eln. Hat. (05.15.) 
Szövetségünk elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a Duatlon Diákolimpia Országos Döntő Lakiteleken kerüljön megrendezésre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2008. szeptember 23-i határozatai: 
 
17/2008 Eln. Hat. (09.23.) 
Szövetségünk elnöksége hat igen szavazattal egyhangúan megbízta dr. Zakariás Gézát, hogy 2008. október középéig készítse el a sportág 
rövid-, közép-, és hosszú távú szakmai programját. 
 
 
18/2008. Eln. Hat. (09.23.) 
Szövetségünk elnöksége hat igen szavazattal egyhangúan elfogadta Papp Zsolt pekingi olimpiával kapcsolatos beszámolóját. 
Megköszönte Zsolt egy éves munkáját a melegégővi edzőtáborozások, a kvalifikációs versenyekre történő utazások megszervezését, illetve az 
ottani csapatvezetői tevékenységét. Egyúttal felkérte, hogy 2008. október 10-ig készítsen egy tanulmányt a kvalifikációs versenysorozat és az 
olimpia tapasztalatairól. 
Szövetségünk elnöksége egyúttal köszönetét fejezte ki Szabó Zitának, hogy tudásához mérten példaértékűen helytállt a kvalifikációs 
versenysorozatban és az olimpián is. Kuttor Csabára sajnos ezek a dicséretek az elnökség véleménye szerint nem mondhatók el. 
 
19/2008. Eln. Hat. (09.23.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta Kuttor Csaba beadványát, melyben műhelytámogatás összegét kérte az elnökségtől, mivel indulhatott 
az olimpián. A Szövetség elnöksége négy igen és egy ellenszavazat mellett a beadványt elutasította, azzal az indokkal, hogy Kuttor Csaba 
nem egyenes ágon jutott ki az olimpiára. Ezen kívül az olimpiai kvalifikációs sorozat során nagyobb anyagi támogatásban részesült, mint 
Szabó Zita. (Kuttor az olimpiát megelőző időszakban egy autót is kapott az Olimpiai Bizottságtól, amit Zita nem.) 
 
20/2008. Eln. Hat. (09.23.) 
Szövetségünk elnöksége öt igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2008. szeptember-december havi 
elosztását az alábbiak szerint: Tóth Zsófia 60 ezer Ft/hó; Koch Renáta 30 ezer Ft/hó; Kovács Zsófia 20 ezer Ft/hó; Vanek Margit 20 ezer Ft/hó. 
Az edzők közül: Licskó Csaba 30 ezer Ft/hó; Borbély Miklós 20 Ft/hó. 
 
21/2008. Eln. Hat. (09.23.) 
Szövetségünk elnöksége öt igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetség 2008. november 27-30 közötti 
madridi tisztújító közgyűlésén a Szövetségünket dr. Márkus Gábor és Czencz Péter képviselje. Valamint azt, hogy a technikai bizottságba dr. 
Varga Bélát delegálja. 
 
22/2008. Eln. Hat. (09.23.) 
Szövetségünk elnöksége öt igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette, Verrasztó Gabriella és Licskó Csaba értékelését az ifjúsági és U23-
as triatlon Eb-ről. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2008. november 26-i határozatai 
 
23/2008 Eln. Hat. (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége a 2010-es Triatlon VB szervező bizottságával megbízott csapat lemondását 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, egyúttal kijelölte az új szervező bizottságot. 
A szervezőbizottság elnöke: dr Szekeres Imre 
Ügyvezető igazgató: Czencz Péter 
Koordinációs igazgató: Bukta Zsuzsanna 
Tanácsadó tagok:Dorgai Tímea (marketing, kommunikáció, esemény szervezés) 
dr Drommer Gyula ( esemény szervezés, triatlon szakmai tanácsadás) 
Márkus Gergely (nemzetközi kapcsolatok, triatlon szakmai tanácsadás) 
 
24/2008 Eln. Hat. (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag megszavazta, hogy mivel a 2010-es VB helyszínéül kijelölt Városligeti tó 
rekonstrukciója nem biztos , hogy a VB kezdetéig befejeződik, ezért új alternatív helyszín után kell nézni. Ezt a Kopaszi gátnál meg is találta, 
amely az előző helyszínnél még költségtakarékosabb is. 
 
25/2008 Eln. Hat. (11.26.) 



Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Zakariás Géza hosszú távú szakmai programját és dr. Drommer Gyula 
ehhez kapcsolódó sportfinanszírozási tervét. 
Megbízta Révész Lászlót a sportág-struktúra felelős, valamint az U23-elit szakág vezető poszt betöltésére és dr. Székely Mózest a 
korosztályos és hosszú távú szakág irányításával. 
 
26/2008 Eln. Hat. (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2008.évi Év sportolóinak névsorát. 
 
Év sportolói 2008. 
Triatlon 
Gyermek Pap Dávid Villám SC OB 1. Fadd 
Hargitai Henrietta Villám SC OB 1. Fadd 
Serdülő Tarnai László Titán TC OB 1. Fadd 
Szakály Zsófia Győri Vizisport SE OB 1. Fadd 
Ifjúsági Hankó Dávid TVK Mali TK OB 1. Fadd 
Balogh Barbara Ortri OB 1. Fadd 
Junior Király Kristóf Budaörsi TKE Junior EB 8. 
Tóth Zsófia ORTRI Junior VB 3. 
U23 Fecskovics Attila DSC-DSI U23 VB 25. 
Tóth Zsófia Ortri U23 EB4. 
Felnőtt Kuttor Csaba Uniqa Team Miskolc Olimpia 
Szabó Zita DSC-DSI Olimpia 
Senior Ács Péter Vasemberek Klubja Szhely OB 1. 
Lenti Anita Mogyi SE Szhely OB 1. 
Duatlon 
Gyermek Pap Dávid Villám SC OB 1. Kaszó 
Hargitai Henrietta Villám SC OB 1. Kaszó 
Serdülő Hankó Gábor TVK Mali TK OB 1. Kaszó 
Szakály Zsófia Győri Vizisport SE OB 1. Kaszó 
Ifjúsági Búza Bence Győri Vizisport SE OB 1. Kaszó 
Balogh Barbara ORTRI OB 1. Kaszó 
Junior Kéki Tamás DSC-DSI OB 1. Kaszó 
Szalay Szandra ORTRI OB 1. Kaszó 
U23 Török Alfréd TVK Mali TK OB 1. Orfű 
Váczi Krisztina Vital Klub SE OB 1. Orfű 
Felnőtt Török Dániel TVK Mali TK OB 1. Orfű 
Halász Annamária ORTRI OB 1. Orfű 
Senior Ács Péter Vasemberek Klubja OB 1. Orfű 
Hegedűs Erika DSC-DSI OB 1. Orfű 
Hosszútáv 
Felnőtt triatlon és duatlon Csomor Erika 
triatlon Major József 
 
27/2008 (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2009. évi versenynaptár tervezetet, amely a honlapunkon megtalálható. 
 
28/2008 (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Gerevich Aladár ösztöndíj felosztására tett javaslatot az alábbiak szerint: 
Tóth Zsófia 100 000 Ft/hó 
Vanek Margit 20 000 Ft/hó 
Kovács Zsófia 20 000 Ft/hó 
Borbély Miklós 40 000 Ft/hó 
 
29/2008 (11.26.) 
Szövetségünk elnöksége az ÖTM kérésére újra tárgyalta a műhely támogatására tett javaslatot és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 
Debreceni Sport Centrum Kft-nak 1 800 000 Ft 
Team Miskolc SE-nek 600 000 Ft 
 



2009. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. január 25-ei határozatai: 
 
1/2009.Eln.hat.(01.25) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2009 évi duatlon Eb és a 2010 évi triatlon vb rendezvényünk kapcsolatos 
aktuális feladatok előterjesztését. A nemzetközi szövetség kérésére a 2010-es évi vb szeptember 09-12-e időpontban kerül megrendezésre. Az 
előző ülésen elfogadott szervezőbizottság kiegészült Pál Balázzsal, aki a versenyhelyszínnel és a Eb, vb hivatalos honlapjának 
(www.triathlonbudapest.com) kapcsolatos feladatokat fogja ellátni. A honlap várhatóan 2009. február 1-től fog működni. A szervezőbizottság 
tagjai közül Szekeres Imre, Márkus Gergely és Dorgai Tímea társadalmi munkában látja el feladatát, amely csapat a világversenyek 
közeledtével a munka és a költségvétésünk függvényében további tagokkal bővülhet. Az elnökség tudomásul vette a rendezvénysorozat 
költségvetés tervezetét és azt, hogy az állami támogatáshoz szükséges kormányzati előterjesztések alapját képező írásos anyagok beküldésre 
kerültek az illetékeseknek. A nemzetközi szövetség az elmúlt évben szerződést kötött a Lagardere Sports céggel, amelynek eredményeként az 
elitek részére az évi egy világbajnoki verseny helyett, az idei évtől egy nyolcfordulós világbajnoki sorozat kerül megrendezésre. Ennek záró 
rendezvénye a Grand Final 2009-ben Ausztráliában, 2010-ben Budapesten kerül megrendezésre. Aki elit világbajnok akar lenni, annak a Grand 
Final versenyen rajthoz kell állnia. Az Age Group, junior, U23 és a mozgássérültek világbajnokságát az eddigieknek megfelelően egy verseny 
során a Grand Final keretében rendezik meg és hirdetik ki. 
A szervezőbizottság tagjai ellátogattak Hamburgba és az ottani nagysikerű 2007-es vb rendezőitől – 6000 fő állt rajthoz – szinte a teljes 
versenyszervezői dokumentációjukat átvették. Elkészült a duatlon Eb és a triatlon vb szponzoráció és médiaterve, amely az új vb honlapon már 
megtalálható lesz. 
 
2/2009.Eln.hat.(01.25) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az elmúlt időszakot záró tisztújító közgyűlés 2009. április 18-án 12 
órától kerüljön megrendezésre Budapesten a Sportok Házában. 
 
3/2009.Eln.hat.(01.25) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a versenyengedélyek díjai az elmúlt éveknek megfelelően kerüljenek 
megállapításra az alábbiak szerint. 

 Március 20-ig megkért licenszdíj: 900 Ft + ÁFA (1080 Ft) 

 Március 31. és május 31. között: 2000 Ft + ÁFA (2400 Ft) 

 Átigazolási díj: 5000 Ft + ÁFA (6000 Ft) 

 Egyesületi tagdíj: 2000 Ft + ÁFA (2400 Ft) 
Szövetségünk honlapján található „Szövetség” menüpont „Dokumentumok” fejezetében a versenyengedély-kérőlap letölthető. 
Felhívjuk a figyelmet a sportorvosi engedély igazolására, mivel ennek az átfutási ideje hosszú, ezért kérjük, már most intézkedni 
szíveskedjenek! 
A versenyengedély illetve átigazolási lapokat kérjük szövetségünk titkárságára elküldeni, a fent megjelölt összeget pedig szövetségünk 
bankszámlaszámára átutalni! Ennek ellenében tudjuk érvényesíteni versenyengedélyeket. 
 
4/2009.Eln.hat.(01.25) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette, hogy a szakmai bizottság nem fogadta el dr. Zakariás Géza 
anyagára alapuló Révész László által kiegészített komplex szempontrendszerre alapuló szakmai programot, helyette szintidőt és válogatási 
elveket tartalmazó rendszert szavazott meg. Egyúttal felkérte a szakmai bizottságot, hogy 2009. február 25-ig készítsen egy Szakmai 
programot, amely a sportág fejlődését és rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználást biztosítani tudja. 
 
5/2009.Eln.hat.(01.25) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy 2009. április 18-án Mezőköveden gyermek, serdülő és sprint duatlon 
ranglista verseny kerüljön megrendezésre. A május 30-31-ei Klubcsapat OB és Tisza triatlon – Triatlon Tour egy-egy nappal később, május 31-
én illetve június 1-én kerül megrendezésre. Augusztus 22-én Nőtincsen tereptriatlon OB lebonyolítására kerül sor. 
 
6/2009.Eln.hat.(01.25) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal tudomásul vette a szakmai bizottság javaslatát az elmúlt évi csillagprogram támogatás 
kompenzációjáról az alábbiak szerint: 
? Szalay Szandra - 300.000 Ft 
? Horváth Gréta - 200.000 Ft 
? Vanek Margit - 250.000 Ft 
? Szakály Zsuzsanna - 100.000 Ft 
Szövetségünk elnöksége a Bajnok-, Csillag- és Patrónus programos pénzelosztást 5 igen szavazattal tudomásul vette azzal, hogy a szakmai 
bizottság a számonkérés alapját biztosító 1 hónapon belül készítse el a támogatásba részesülő edzők feladat és felelősségkörét, 
követelményrendszerét. 
 
Státuszokra összesen felhasznált pénz bruttó 7,5 M forint 
Bajnok program edzőtáboraihoz 4 fő negyed éves felbontásban + Verrasztó Gabriella sportági vezető 
Csillag Program felméréseihez Dr. Szakály Zsolt + Révész László koordinátor - vezető 
Héraklész vezető Héraklész adminisztráció I Mellékállású edzői státusz 
Bajnokprogram edzői II. Mellékállású edzői státusz 
Bajnok- és Csillag és program edzői 
2009 2009 I. 
negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Teljes év 
3 960 000 Ft 840 000 Ft 337 500 Ft 337 500 Ft 337 000 Ft 337 000 Ft 1 350 000 Ft 
330 000 Ft/ hó 70 000 Ft /hó 112333 Ft/ hó 112333 Ft/ hó 112333 Ft/ hó 112333 Ft/ hó 112 500 Ft / hó 
Verrasztó Gabriella Révész László Füri Ilona Tóth Szilárd Benedek László ? Dr. Szakály Zsolt 
 
Patrónus 2009 Patronált I. 2009 Patronált II. 2009 
Br. 60 000 Ft /hó Br.170 000 /hó Br. 170 000 Ft / hó 
Verrasztó Gabriella Licskó Csaba / Ortri Filep Csaba / TVK Mali TK 
 



Csillagprogram és elit versenyzők: Vezető: Révész László 
Edzők: Dr. Szakály Zsolt 
Bajnokprogram – serdülő,ifi és junior versenyzők: Vezető: Verrasztó Gabriella 
Edzők: Füri Ilona, Tóth Szilárd, Benedek László, + 1 fő. 
Dr. Szakály Zsolt 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. március 3-ai határozatai: 
 
8/2009. Eln.hat.(03.03.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2009. április 18-ai tisztújító közgyűléssel kapcsolatos feladatait, napirendi 
pontjait és a jelölő bizottság tagjait az alábbiak szerint: 
 
Közgyűlés ideje: 2009. 04. 18. 11 óra 
helye: Budapest, Aréna Hotel (volt Hotel Stadion 
 
Közgyűlés napirendi pontjai: 
a, az elmúlt olimpiai ciklus értékelése 
előterjesztő: dr. Szekeres Imre elnök 
b, a 2008. év gazdálkodásának értékelése 
Czencz Péter 
c, 2008. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
Czencz Péter 
d, Felügyelő Bizottság beszámolója 
Módos Ernő 
e, a következő olimpiai ciklus szakmai programja 
Révész László 
f, a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok (azokat a közgyűlés előtt legalább két héttel írásban be kell nyújtani az elnökséghez) 
g, új elnökség megválasztása: elnök, alelnök ( 2 fő), elnökségi tagok ( 4 fő), ellenőrző testület elnöke, ellenőrző testületi  tagok ( 2 fő) egy-egy 
személyt több tisztségre is lehet jelölni, de megválasztása esetén csak a legmagasabb tisztséget töltheti be. A személyi javaslatokat legkésőbb 
két héttel (2009.04.03.) a kitűzött közgyűlés előtt kell eljuttatni a jelölő bizottság elnökének dr. Székely Mózesnek a nevére és a Magyar Triatlon 
Szövetség titkárságának címére. (7100, Szekszárd, Keselyűsi utca 3.) 
A jelöltektől kérünk egy rövid írásos anyagot, amiben leírják terveiket, hogy mit és hogyan valósítanának meg megválasztásuk esetén. 
 
A közgyűlés jelölőbizottság elnökének dr. Székely Mózest (tel:06-30-445-40-07) tagjainak: Verrasztó Gabriellát (tel:06-30-645-27-29) és Pál 
Józsefet (tel:06-20-944-21-56) javaslom. 
 
h, egyéb aktuális kérdések 
 
A közgyűlés napirendi pontjaihoz tett javaslatokat a tagság részéről legkésőbb 2009. április 3-áig kérjük beküldeni az elnökségnek címezve a 
Magyar Triatlon Szövetség titkárságának címére. (7100, Szekszárd, Keselyűsi utca 3.) 
 
9/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége meghallgatta és tudomásul vette a duatlon Eb előkészületeiről szóló beszámolót. 
 
10/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és az alábbi módosításokkal 4 igen szavazással elfogadta a 2009 évi versenyszabályzatot. 
A szakmai bizottság javaslatára, amennyiben az úszó versenyszám uszodában történik, az egyéni versenyeken a pályák kijelölése sorsolással 
történjen. 
 
A csapat országos bajnokságokon érmet egy kategóriában csak egy egyesület kaphat, azonban az egyesületi rangsorban és az egyéb 
díjazásban (pl. pénzdíjban) a tényleges abszolút eredmények kerülnek figyelembevételbe. 
 
A versenybizottság javaslatára az óvási díj 10 ezer Ft értékben kerül megállapításra. 
A versenyszabályzat a szövetség szabályzatai között megtalálhatók. 
 
11/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal, tudomással vette a technikai bizottság beszámolóját és azt, hogy a bizottság titkári teendőire a 
jövőben az elnökség egy megfelelő személyt keres. A dolgozó fő tevékenysége a kiemelt versenyek technikai felügyelőinek kijelölése, 
küldésének adminisztrálása, értékelésük végrehajtása. A nem kiemelt versenyek esetén az igény szerinti versenybírói támogatás 
megszervezése. 
 
12/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal a szakmai bizottság javaslatára elfogadta a Magyar Triatlon Szövetség 2012 londoni olimpiai 
felkészülési tervét. 
A határozatok részleteit lásd a szakmai bizottság menüpont alatt! 
 
13/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal a szakmai bizottság javaslatára elfogadta a válogatási elveket és kritériumokat a jelenlegi 
kvótaszámok ismeretében. 
A határozatok részleteit lásd a szakmai bizottság menüpont alatt! 
14/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal a szakmai bizottság javaslatára elfogadta a 
2009.évi Gerevich ösztöndíjra jelölteket: 

Nők: Szabó Zita 50.000 Ft/hó/ fő 
Tóth Zsófia 100.000 Ft/hó/ fő 
Férfiak: Kuttor Csaba, Lipták Tamás, Bajai Péter 50.000 Ft/hó/ fő 

Az elismerés június 30-ig szól, a következő félévben újra tárgyalja a bizottság. 
 



15/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a MOB kérésének megfelelően szakmai bizottság javaslatára az Ifjúsági Olimpiai 
Játékok keretbe az előzetesen javasolt versenyzők névsorát. 

1. Pósa Szabolcs 1992 Mogyi SE 
2. Búza Bence 1992 Győri Vizisport SE 
3. Tarnai László 1993 Titán TC 
4. Balogh Máté 1993 TVK Mali TK 
5. Balogh Barbara 1992 Ortri 
6. Szakály Zsófia 1993 Győri Vizisport SE 
7. Takács Anna 1993 Győri Vizisport SE 
8. Pap Eszter 1993 Ortri 

(A keret nem végleges, a be- ill. kikerülés lehetséges!) 
 
16/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette a Szakmai Bizottság határozatát, mely szerint a Sport XXI program elveit 
elfogadta, de tartalmát szakmailag felül kívánja vizsgálni. 
 
17/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatára a bajnokprogram feladatait. 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette, hogy a Héraklész Bajnok Program negyedik negyedévi mellékállású edzői 
státuszát Kuttor Csaba tölti be. 
A határozatok részleteit lásd a szakmai bizottság menüpont alatt! 
 
18/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatára azt, hogy a 2008 évi csillagprogramban résztvevő alábbi 
sportolók részesüljenek utólagos támogatásban. 

Horváth Gréta 200e Ft 
Szalay Szandra 300e Ft 
Vanek Margit 250e Ft 
Szakály Zsuzsanna 100e Ft 

A SZB tisztelettel kéri a Magyar Triatlon Szövetség segítségét, hogy a jövőben hasonló problémák ne merülhessenek fel. 
 
19/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal tudomásul vette a Szakmai Bizottság javaslatára a Héraklész csillagprogram tervezet programját, 
az edzők feladatait és a sportolók névsorát. 2009.évi Csillagprogram keretbe az alábbi versenyzők kerültek be: 

1. Horváth Gréta 
2. Kovács Zsófia 
3. Szalay Szandra 
4. Tóth Zsófia, 
5. Vanek Margit 
6. Faldum Gábor 
7. Molnár András 
8. Tóth Tamás 
9. Kéki Tamás. 

A határozatok részleteit lásd a szakmai bizottság menüpont alatt! 
 
20/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatára, hogy a Héraklész bajnokprogram tagjai részére 
előfinanszírozásban, a Csillagprogram tagjai részére utófinanszírozásban biztosítja a 12 millió Forintos május 31-éig szóló támogatást. 
A határozatok részleteit lásd a szakmai bizottság menüpont alatt! 
 
21/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy 2009. április 10-ig fogadják el a 2009. évi egyesületi 
ponttáblázatot, mivel sajnos, ezt ez idáig nem tették meg. 
A határozatok részleteit lásd a szakmai bizottság menüpont alatt! 
 
22/2009.Eln.hat.(03.03) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal elfogadta e a Szakmai Bizottság javaslatára, Tóth Zsófia karrierszerződését. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. június 9-ai határozatai: 
 
23/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az ifjúsági és U23 Eb-n induló magyar csapatok indulóit, azzal, hogy az 
ifjúsági csapat 2 tartaléka, akik nem teljesítették a szintet, önköltséggel utazhatnak. Az U23-asok közül Nix Levente, Ruzsás Dávid és Lakos 
Rebeka szintén önköltséggel utazhat. 
Fiú csapat Ifi 

Búza Bence (Győri Vizisport SE) 
Hankó Gábor (TVK Mali) 
Balogh Máté (TVK Mali) 
Bácsi Bálint (Tekergők) 

Lány csapat Ifi 
Dudás Ezter (Villám SE) 
Takács Anna (Győri Vizisport SE) 
Szakály Zsófia (Győri Vizisport SE) 
Resál Zsanett 

Női egyéni U23 Európa Bajnokság 
1. Kovács Zsófia 1988 GYÖTRI 
2. Tóth Zsófia 1989 Kropkó TC. 



3. Horváth Gréta 1989 Kaposvári AC 
4. Szalay Szandra 1989 ORTRI 
5. Lakos Rebeka 1990 UTE 

Férfi egyéni U23 Európa Bajnokság 
1. Tóth Tamás 1989 Budaörsi TK 
2. Kéki Tamás 1989 DSC-DSI 
3. Ruzsás Dávid 1987 UNIQA Újbuda TC. 
4. Nix levente 1989 UTE 

 
24/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta junior és a felnőtt Eb-n induló magyar csapatot, azzal, hogy Szabó Zita 
mivel nem teljesítette a szintet és a válogatón sem volt ott, abban az esetben kapja vissza a teljes utazási költséget, ha a mezőny 
egyharmadában végez. 
Fiú egyéni junior Európa bajnokság: 

1. Király Kristóf 1990 Uniqa Újbuda TC 
2. Balogh Bence 1991. TVK Mali TK 
3. Búza Bence 1992 Győri Vizisport SE 
Tartalék: Hankó Dávid TVK Mali 

Lány egyéni junior Európa Bajnokság 
1. Dudás Eszter 1992. Villám SE 
2. Balogh Barbara 1992 Ortri 
3. Takács Anna 1993 Győri Vizisport SE 
Tartalék: Szakály Zsófia (Győr Vizisport SE) Pap Eszter 

Felnőtt EB válogatott kijelölése a válogató verseny alapján 
Női egyéni Európa Bajnokság 

1. Kovács Zsófia 1988 GYÖTRI 
2. Tóth Zsófia 1989 Kropkó TC. 
3. Szabó Zita 1975 DSC-DSI 

Férfi egyéni Európa Bajnokság 
1. Kuttor Csaba 1974 UNIQA Újbuda TC 
2. Rendes Csaba 1983 UTE 

 
25/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Sport XXI Programot, egyúttal sajnálattal vette tudomásul, hogy a 
Szakmai Bizottságból nem érkezett javaslat a program esetleges módosításával kapcsolatban. 
 
26/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2008. éves záró tisztújító közgyűléssel kapcsolatos anyagát, köztük a 
2009. évi pénzügyi tervet. 
 
27/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy Dr. Márkus Gábor kezdeményezhesse a közeljövőben 
megválasztásra kerülő Fegyelmi Bizottság új vezetőjénél Dr. Drommer Gyula fegyelmi ügyének letárgyalását. 
 
28/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség sajnálattal vette tudomásul, hogy nem érkezett konkrét javaslat az egyesületi pontrendszerrel kapcsolatban, így 5 
igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy Révész László a felnőtt sportolóink támogatására az ITU pontok alapján készítsen egy 
jutalmazási rendszert. 
 
29/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy Révész László az idei évben teljesített felmérések és a 
versenyeredmények alapján indokolt esetben módosítsa a Csillagprogramban részt vevők névsorát. 
 
30/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség 5 igen szavazattal tudomásul vette, a Szakmai Bizottság 2009. április 27-ei határozatai közül a 090427 / 1. ; 
090427/2 ; 090427/ 3 ; 090427 / 4; 090427/ 5; 090427 / 6; 090427 / 7 határozatokat. 
 
31/2009. Eln.hat (06.09.) 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége nem fogadta el a Szakmai Bizottság 090427 / 9 számú javaslatát, mely szerint a szinteket nem 
teljesítő versenyzők esetében az EB részvétel 50%-át a szövetség állja. A szintet nem teljesítő versenyzők önköltségesen vehetnek részt az 
EB-n. A Csillagprogramban részt vevők esetében a támogatásból fedezhető az EB részvétel. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. június 25-ei határozatai: 
 
Szövetségünk új elnöke, Lányi András, az újonnan megválasztott tisztségviselőknek átadta a megbízóleveleket. 
 
32/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a jövőben az adott elnökségi ülésen a helyszínen felmerülő kérdések 
csak akkor kerülhetnek napirendi pontok közé, ha azt minimum 4 fő megszavazza. Ezekben a kérdésekben a határozathozatalhoz minimum 4 
fő egyetértése szükséges. 
33/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal, dr. Márkus Gábor tartózkodása mellett elfogadta a szövetség elnökének a javaslatát, hogy a 
folyamatos munka érdekében a szövetségi iroda helye és a főtitkár személye nem változik. Októberben az első időszak tapasztalatai és a 
titkárság budapesti, illetve szekszárdi működtetéséről készült gazdaságossági számítás alapján az elnökség áttekinti a szervezeti működést. 
34/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattak egyhangúan elfogadta, hogy az elnökségi ülésekről hangfelvételek készülnek, amelyeket a 
titkárság 1 évig megőriz. Írásos anyag csak a határozatokról készül, amit az elnökség a szövetség honlapján tesz közzé. Az elnökségi 
határozatoknál a nemmel szavazók és a tartózkodók személye – kérésükre – név szerint lesz feltüntetve. 



 
35/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattak egyhangúan elfogadta, hogy a hollandiai triatlon EB-n július 1-én a MIX versenyben indulókkal 
edzőként Verrasztó Gabriella, a július 3-án csak egyéni versenyben indulókkal pedig Szakály Zsolt utazzon el. Az előző elnökség 31/2009. 
(06.09.) sz. határozatának megfelelően a szintet nem teljesítő versenyzők csak önköltségesen vehetnek részt az EB-n, de. amennyiben a 
mezőny első negyedében végeznek, úgy visszakapják a költségeiket. Az előző elnökség 24/2009. (06.09.) sz. határozatát megerősítve, 
amennyiben Szabó Zita a mezőny első egyharmadában végez, úgy visszakapja az utazás költségeit. Boronkay Péter mozgássérült sportoló is 
együtt utazik a magyar csapattal, akinek utazási költségeit a szövetség 60 ezer Ft összeggel támogatja. 
 
36/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal a Fegyelmi Bizottság elnökének dr. Makó Gábort, tagjainak dr. Maros Verát és dr. Perczel Zsófiát 
bízta meg. 
 
37/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal elfogadta egy ad hoc bizottság felállítását , amelynek 1-1 tagja a versenybírókat (javasolt személy 
dr. Varga Béla), a versenyrendezőket (javasolt tagja: Pál Balázs), az informatikai stábot (javasolt tagja: Hovanyecz György) és az átigazolási 
ügyeket (javasolt tagja: Szabó István) képviseli. Az elnökség felkéri az ad hoc bizottságot, hogy tegyen javaslatot az elnökség felé a Techikai 
Bizottság feladat- és hatáskörére, valamint összetételére. 
 
38/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Szakmai Bizottságot a jelenlegi programvezetők Kropkó Péter, 
Verrasztó Gabriella és Révész László alkossa, akik a klubok képviselői közül további két tagra tehetnek javaslatot. Az elnökség egyúttal 
megköszönte az eddigi szakmai bizottság munkáját. Az elnökség a jövőben a szakmai munkát egy személyi felelősre kívánja bízni. A szakmai 
vezetői posztra az elnökség következő ülésén pályázatot ír ki. 
 
39/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette a 2009. évi költségvetési tervet. 
 
40/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal, dr. Székely Mózes tartózkodásával, elfogadta a Gerevich ösztöndíj 2009. év második félévi 
felosztását. 

Tóth Zsófia 100.000 Ft 
Szabó Zita 75.000 Ft 
Vanek Ákos 50.000 Ft 
Kovács Zsófia 50.000 Ft 
Király Kristóf 25.000 Ft 

 
41/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége egyhangúan - fedezett hiány miatt - nem fogadta el dr. Révész László előterjesztését felnőtt válogatott sportolóink 
2009 évi támogatásával kapcsolatban. Egyúttal megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy objektív rendszert, amely a fejlődést és 
a nemzetközi eredményességet figyelembe véve biztosítja a jövőbeni támogatást. 
 
42/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette, hogy szövetségünk elnöke a közeljövőben tárgyalni fog Tóth Zsófia 
karrierszerződésről. 
 
43/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal Drommer Gyula tartózkodásával elfogadta, hogy szövetségünk elnöke az újonnan megválasztott 
Fegyelmi Bizottságot bízza meg a Dr. Drommer Gyula fegyelmi ügyének lefolytatására. 
 
44/2009. Eln.hat (06.25.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette a honlapunkon is közzétett ifi és U23-as EB értékelőt. Egyúttal 
megbízza a Szakmai Bizottságot, hogy dolgozza ki a szakmai beszámolók részletes követelményeit azzal, hogy ezen szakmai beszámolók 
több szakmai konkrétumot, értékelést és megállapítást és jövőbeni cselekvési tervet tartalmazzanak. 
 
Szövetségünk elnöke tájékoztatta az elnökséget a titkárság által elkészített távmunka pályázat részleteiről. 
 
Szövegségünk elnöksége az elnök kérésére tudomásul vette, hogy az elkövetkezendő 1 hónapban kedd délutánonként 16 órakor hetente, azt 
követően havonta ülésezik. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. június 30-i határozatai: 
 
45/2009. Eln.hat (06.30.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan megbízta Lányi András elnököt, hogy a parlamenti interpellációra adott miniszteri 
válasz alapján tájékoztassa az ITU főtitkárát arról, hogy a Magyar Köztársaság kormánya támogatja a 2010-es budapesti triatlon 
világbajnokság megrendezését és előteremti az állami szerepvállalás anyagi forrását a költségvetési támogatás hozzáadásával. Jelezze 
továbbá, hogy a a tiszaújvárosi VK rendezőbizottsága kész együttműködni a 2010-es budapesti világbajnokság versenyszámainak szakmai 
lebonyolításában. 
 
46/2009. Eln.hat (06.30.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a szakmai igazgatói poszt betöltésére készített pályázati felhívást. 
 
47/2009. Eln.hat (06.30.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal 1 tartózkodással megbízta dr. Révész Lászlót azzal, hogy a 2 hét múlva esedékes elnökségi ülés 
idejére dolgozza ki a szakmai bizottság működési és munkarendjét, valamint koordinációs feladattervét. A Főtitkárt az elnökség megbízta 
azzal, hogy a bizottság számára biztosítsa a 2010 évi versenynaptár kiemelt eredményeinek időpontját és helyszíneit. 
 



48/2009. Eln.hat (06.30.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megbízta dr. Révész Lászlót a szövetség doppingellenes tevékenységének 
koordinálásával, valamint azzal, hogy a 2 hét múlva esedékes elnökségi ülésre aktualizálja a szövetség meglévő doppingellenes szabályzatát. 
 
49/2009. Eln.hat (06.30.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2009 évi doppingellenőrzések időpontját és helyszíneit. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. július 7-i határozatai: 
 
50/2009. Eln.hat (07.07.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy marketing- és reklám szolgáltatásaink értékesítése, valamint 
közvetlen támogatások szerzése esetén a Szövetséghez befolyó nettó összeg 10 %-a a jövőben jutalékként kerülhet kifizetésre. Erre az 
jogosult, aki megbízási szerződéssel rendelkezik, és azt teljesítve a konkrét megállapodást előkészítette, majd annak aláírása és a teljesítés 
igazolás birtokában számlát kibocsát. A világbajnoksághoz kapcsolódó támogatások esetében további 5% a nettó befolyó összegnek a VB 
szervezőbizottság ösztönzési alapjába kerül. A szerződések a jogszabályi keretek teljes betartásával jöhetnek létre. 
 
51/2009. Eln.hat (07.07.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Pál Balázst, hogy kezdjen tárgyalásokat a főváros illetékes szakembereivel 
a 2010-es triatlon VB lehetséges versenypályáinak útvonaláról. A pályák kialakításánál a biztonság, a sportszakmai igények, és az anyagi 
szempontok is kerüljenek figyelembevételre. 
 
52/2009. Eln.hat (07.07.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a szövetség levélpapírja a jövőben a VB logót is tartalmazza. 
 
53/2009. Eln.hat (07.07.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Triatlon Tour összdíjazására előzetesen megállapított 2 millió Ft a 
női és férfi versenyzők között egyenlő mértékben kerüljön az alábbiak szerint kifizetésre: 
Női és férfi abszolút: 

1. helyezett: 400.000Ft 
2. helyezett: 250.000Ft 
3. helyezett: 200.000Ft 
4. helyezett: 150.000Ft 

 
54/2009. Eln.hat (07.07.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a jogszabályoknak megfelelő doppingnyilvántartás alapján a triatlon 
sportágban két csoport kerüljön felállításra a Szakmai Bizottság által, a nemzetközi és a hazai nyilvántartási csoport. A listán szereplők 
kötelesek rendszeresen a részükre előírt holléti nyilvántartást vezetni és az egyéb előírt feltételeknek megfelelni. A két csoportba bekerült 
versenyzők a közeljövőben értesítést kapnak, és nekik kötelező lesz a témával kapcsolatos oktatáson részt venni. A listák frissítése a Szakmai 
Bizottság feladata. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. július 14-ei határozatai: 
 
55/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a 2010. évi budapesti triatlon VB aktuális feladataival kapcsolatos 
beszámolót. 
 
56/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság által elkészített szempontrendszerek alapján 
összeállított beszámolót a holteni triatlon EB-ről. Ez az értékelés minden eddiginél részletesebb és informatívabb, azonban a jövőben az egyéni 
értékelések sportágakra lebontva konkrétabb megállapításokat kell tartalmazzanak. Továbbá a világversenyeket követően történjen egyeztetés 
az érintett sportoló edzőjével a tanítvány teljesítményének értékeléséről, a pozitívumok és a hiányosságok kiemelésével. Annak érdekében, 
hogy a sportoló a jövőben jobb eredményt érjen el, az EB-ről készült szakmai anyag jelenjen meg a szövetség honlapján. 
 
57/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal módosításokkal elfogadta a világversenyek értékelési szempontjait, amelyet a világversenyekre 
utazó szakembereink beszámolóik készítésénél irányelvként kell alkalmazzanak. 
 
58/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta, hogy a Szakmai bizottság jelenlegi 3 tagja egészüljön ki az elmúlt évi egyesületi 
pontversenyben első helyen végzett klub képviselőjével, illetve egy, a triatlon társadalom által elismert szakemberrel.  
 
59/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal elfogadta azt, hogy a Szakmai Bizottság által átdolgozott doppingszabályzatot véleményezésre 
meg kell küldeni a sport szakállamtitkársághoz. A közeljövőben a holléti nyilvántartásra kötelezett sportolók számára részletes tájékoztatást 
kell adni, ami segíti a jogszabályi kötelezettségeik teljesítését. 
 
60/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal az érintettek egyetértésével elfogadta a Technikai ad hoc bizottság összetételét. A versenybírókat 
Rónai Ferenc, a versenyrendezőket Pál Balázs, az informatikai stábot Hovanyecz György és az átigazolási ügyeket Szabó István képviseli. Az 
elnökség felkéri a bizottságot, hogy tegyen javaslatot az elnökség felé a Technikai Bizottság feladat- és hatáskörére, valamint összetételére. 
 
61/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az idén egyaránt jubileumi, XXV. alkalommal megrendezésre kerülő 
Vasi Vasember és a Sportolna Triatlon Fesztivál szervezőbizottságai részesüljenek a „Magyar Triatlonért” elismerésben. 
 



62/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal, a Szakmai bizottság javaslatára egyhangúlag elfogadta, hogy az Ifjúsági Olimpia kvalifikációs 
versenyén való indulásra az augusztus elsején megrendezésre kerülő sprint távú OB eredményei alapján történjen a válogatás. A delegálható 
tagok közül azoknak, akik teljesítették a szinteket, a teljes útiköltséget a szövetség téríti. Aki nem teljesítette a szintet, de kiharcolja az indulást, 
az önköltségen utazhat, azonban, ha kvótát szerez hazánknak a kvalifikációs versenyen, úgy utólag teljes költség visszatérítést kap. 
 
63/2009. Eln.hat (07.14.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, hogy a Szakmai Bizottság dolgozzon ki egy sportolói önértékelési 
rendszert a nemzetközi versenyeken induló sportolók számára. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. július 21-ei határozatai: 
 
64/2009. Eln.hat (07.21.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 426.000.000 Ft összegben a 2010-es Triatlon Világbajnokság bevételi és 
kiadási sarokszámait azzal, hogy a hazai rendezésű világbajnokság szolgálja a triatlon sportág népszerűsítését, segítse elő az egészséges 
életmódra nevelést, és növelje a versenyek és a sportágba bevontak létszámát. 
 
65/2009. Eln.hat (07.21.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal, kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság feladat és hatáskörét. 
 
66/2009. Eln.hat (07.21.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy október 30-ig a Szakmai Bizottság a nemzetközi versenyek 
figyelembevételével készítse el a 2010. évi hazai versenynaptárt. 
Szövetségünk elnöksége 2009.08.04-én tartja következő elnökségi ülését Fadd-Domboriban. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. augusztus 25-i határozatai: 
 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy Dr. Márkus Gábor alelnök 2009.08.24-i hatállyal lemondott alelnöki posztjáról. 
( Dr. Márkus Gábor levele )  
Az elnökség megköszöni Dr. Márkus Gábor hosszú éveken keresztül végzett elnökségi munkáját és számít arra, hogy a levelében 
megfogalmazottak szerint a továbbiakban is segíti a hazai triatlon sportot abban, hogy – figyelemmel a közelgő budapesti VB-re is – a felnőtt 
mezőnyben is felzárkózzon a világ élvonalához. 
 
67/2009. Eln.hat (08.25.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, azt hogy a Szakmai Bizottság által elkészített szempontrendszer és 
értékelés alapján a szakmai igazgatói posztra beadott 5 pályázó közül 3 főt, Joao Cavaleirot, Lehmann Tibort és Nemes Csabát kiemeli. Tőlük 
szeptember 11-ig maximum 4 oldal terjedelemben, a részükre megküldött anyagi feltételek és szakmai szempontrendszerek alapján 
programot, értékelési, felmérési, eredményességi terveket kér. A beküldött anyagokat a Szakmai Bizottság értékeli, majd ennek  ismeretében 
szeptember 15-i ülésén az elnökség ismét megtárgyalja a beérkezett anyagokat. Amennyiben szükségesnek tart további pontosítást, úgy 
szeptember 22-i ülésre a potenciális jelöltet vagy jelölteket személyesen is meghallgatja. 
 
68/2009. Eln.hat (08.25.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal tudomásul vette a 2010-es budapesti triatlon VB előkészületeiről szóló beszámolót. 
 
69/2009. Eln.hat (08.25.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Tóth Zsófia karrierszerződésének véglegesítését. 
 
70/2009. Eln.hat (08.25.) 
Szövetségünk elnöksége, bízva abban, hogy az ifi lányok megismétlik korábbi sikeres nemzetközi szereplésüket, 5 igen szavazattal – az alábbi 
észrevételek mellett – egyhangúlag tudomásul vette a Szakmai Bizottság javaslatát az ifjúsági olimpia kvalifikációs versenyére induló magyar 
csapat névsorát illetően. 

Lányok: Balogh Barbara, Dudás Eszter, Pap Eszter. 
Fiúk: Búza Bence, Hankó Gábor, Tarnai László. 
Edzők: Verrasztó Gabriella, Licskó Csaba. 

Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy az indulók között 2 fő nem teljesítette a korábbi Szakmai Bizottság által meghatározott, és az 
elnökség által jóváhagyott szinteket, és felhívja a javaslattevőt, hogy a jövőben kizárólag az elfogadott keretek között tegyen előterjesztést. A 
kiutazó fiú versenyzők létszámát a Junior EB-n a nemzetek között elért eredmények alapján túlzónak tartja, figyelemmel a kvótaszerzés 
esélyére és a rendelkezésre álló 1,1 millió forintos utazási keretre. . A most elinduló Ifjúsági Olimpia szabályaival összhangban a sportolók a 
kvalifikációt országuknak szerzik, így az nem jelent automatikus indulási jogot. Az a sportoló, aki a kvótát érő helyet megszerzi utólagosan 
megkapja az esetlegesen befizetett önköltségi részt. 
Az elnökség felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a kvalifikációs versenyig dolgozza ki a válogatási rendszert a jövő évi ifjúsági olimpia 
részvételére, amelyen kvótaszerzés esetén maximum 1 fő fiú ill. 1 fő lány versenyzőnk indulhat. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. szeptember 15-i határozatai: 
 
71/2009. Eln.hat (09.15.) 
Szövetségünk elnöksége Dr. Szabó Tamás, NUPI Igazgató és Pignitzky Dorka, Sport XXI. programvezető jelenlétében meghallgatta 
sportágunk Sport XXI. programjának az elmúlt évek munkájáról készült beszámolóját Kropkó Andrea, Szatmári Zoltán és Janota Zoltán területi 
képviselők és Molnár Sándor programértékelő előadásában. Dr. Szabó Tamás megfogalmazta a Sport XXI. Program feladatait, 
általánosságban ismertette a tapasztalt hiányosságokat. Összességében megállapítható, hogy a NUPI vezetés és az elnökség részéről 
egyaránt megvan a bizalom a triatlon Sport XXI. Programot vezetők iránt. Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag megkérte 
Kropkó Pétert, hogy szeptember hónapban dolgozza ki - a következő 3 év vonatkozásában - a Sport XXI. Program eredményességi mutatóit 
(tervezett létszámadatok, a Héraklész érettségi szintet teljesítők száma). 
 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/lemond_levl_2009___dr__mrkus_gbor.doc


72/2009. Eln.hat (09.15.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal megköszönte a 2008. november 26-i elnökségi ülésén megbízott 2010 Budapest Triatlon VB 
Szervező Bizottságának eddigi munkáját. 2009. szeptember 15-től új Szervező Bizottságot bízott meg, melynek elnökévé Lányi Andrást, 
ügyvezető igazgatójának Mányai Rolandot nevezte ki. 
 
73/2009. Eln.hat (09.15.) 
Szövetségünk elnöksége a Szakmai Bizottság javaslatának figyelembevételével áttekintette az újonnan beérkezett anyagokat a szakmai 
igazgatói poszt vonatkozásában. 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a következő, szeptember 22-i ülésére kerüljön meghívásra Joao 
Cavaleiro, Lehmann Tibor és Nemes Csaba, akik 30-30 perces személyes meghallgatáson vesznek részt. Addig is felkérte a Szakmai 
Bizottságot, hogy előzetesen készítsenek értékelési szempontrendszert és fogalmazzanak meg kérdéseket a szakmai igazgatói jelöltek felé. A 
meghallgatás sorrendjének eldöntése a helyszínen, sorsolással történik. 
 
74/2009. Eln.hat (09.15.) 
Szövetségünk elnöksége – a korábbi elnökség kaszói duatlon OB-vel kapcsolatos döntésével összhangban – 6 igen szavazatával egyhangúlag 
helyt adott Füri Ilona, a Triatlon Villám vezetője kérésének, hogy a 2009-es ponttáblázatban a tavaszi duatlon verseny eredményeik kerüljenek 
beszámításra. Az egyesület még a versenyszezon előtt határidőre beküldte a versenyzői versenyengedély kérő lapjait érvényes sportorvosi 
igazolással, azonban az új egyesületének bírósági bejegyzésének elhúzódása miatt csak késve lehetett a versenyengedélyeket elkészíteni. 
 
75/2009. Eln.hat (09.15.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a triatlon sportág népszerűsítése érdekében a több tízezer látogatót 
vonzó Budapest Maratonon a triatlon egyesületek között meghirdetett 7 km-es csapatverseny legjobbját 50.000Ft értékben, az induló 
egyesületek közül egyet sorsolás alapján 30.000Ft értékben támogat. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. szeptember 22-i határozatai: 
 
76/2009. Eln.hat (09.22.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010-es Triatlon Tour tervezett helyszíneit és időpontjait, valamit a 
beérkezett kéréseket az egyéb versenyek vonatkozásában. Az Európai Triatlon Szövetség jelezte, hogy október 31e után tudja elküldeni a jövő 
évi nemzetközi versenynaptárat. Ezt követően kerül véglegesítésre a hazai versenynaptár. 
Az elnökség ismételten kéri a versenyrendezőinket, hogy aki jövő évben aquatlon, triatlon vagy duatlon versenyt szeretne rendezni, az írásban 
mielőbb jelezze a titkárságra. 
 
77/2009. Eln.hat (09.22.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag a Szakmai Bizottság javaslatát is figyelembe véve Nemes Csabát tartotta 
legalkalmasabbnak a szakmai igazgatói poszt betöltésére azzal, hogy további tárgyalásokat folytat vele a szövetséggel kötendő szerződésének 
feltételeiről. 
Az elnökség a hosszú vita után meghozott döntésénél a következő szempontokat vette figyelembe: 
(i) A Szakmai Bizottság a beadott pályázatokat első körben sportszakmai (képzettség, szakmai tapasztalat, szakmai hitelesség és 
eredményesség, klubfüggetlenség, szakmai ismeretek átadási kompetenciája, nemzetközi kapcsolatok, szervezőképesség) és sportpolitikai 
(PR-érték, magyar sport struktúra ismerete) szempontok szerint pontozással értékelte. Ennek eredményeként a 1. Joao Cavaleiro, 2. Nemes 
Csaba, 3. Lehmann Tibor sorrendet terjesztette az elnökség elé. 
(ii) Az elnökség által megadott anyagi feltételrendszer ismeretében a 3 pályázó kiegészített anyagát (programot, értékelési, felmérési, 
eredményességi terveket) a Szakmai Bizottság második körben megtárgyalta, és egyhangúan határozatában azt mondta: „A magyar triatlon 
élsport jelenlegi helyzetét, finanszírozottságát, eredményeit és céljait megvizsgálva úgy véljük, hogy egy menedzser típusú szakmai igazgatóira 
lenne szükség, ezért Nemes Csaba pályázatát támogatja.” 
(iii) Az elnökség a pályázók személyes meghallgatása során a személyiségjegyek (motiváció, konszenzus kialakító képesség, asszertivitás, 
hitelesség) mellett a vállalt eredményességre és forrásteremtésre, a finanszírozhatóságra és a válogatottra fordítható erőforrások koncentrált 
felhasználására, továbbá a szakmai elképzelések klubok által elfogadottságára kérdezett rá. A felsorolt szempontoknak leginkább Nemes 
Csaba és az általa felvázolt program felelt meg. 
A felsorolt szempontrendszerek szerint értékelve a benyújtott írásbeli pályamunkákat, és meghallgatva a pályázókat, az elnökség végül 
konszenzussal úgy döntött, hogy 
(a) mindhárom pályázó igen értékes szakmai anyagokat készített, a megpályázott feladat ellátására szakmailag felkészültek, és az elnökség 
által feltett kérdésekre hiánytalanul megválaszoltak; 
(b) a pályázati kiírásban szereplő feladatok ellátására a rendelkezésre álló információk alapján Nemes Csabát tartja első helyen alkalmasnak, 
és a megbízással kapcsolatos részletes tárgyalást vele kezdi meg; 
(c) felkéri a másik két pályázót, hogy – amennyiben erre lehetőséget látnak, és ahol szakmai elképzeléseik beilleszthetők – tevőlegesen is 
működjenek együtt az új szakmai vezetéssel, amit az elnökség elő kíván segíteni. 
 
78/2009. Eln.hat (09.22.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy pályázatot ír ki 2010-es évre a Triatlon Tour versenyhelyszínek, és 
az egyéb kiemelt hazai duatlon, triatlon és aquatlon versenyek befutói rangsor összeállítására, a részeredményeik mérésére.  
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. október 20-i határozatai: 
 
79/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette Verrasztó Gabriella beszámolóját a Héraklész Bajnokprogram idei 
munkájáról és a közeljövő feladatairól. Az ülésen részt vett Dr. Szabó Tamás, a NUPI igazgatója, valamint Tóth József, a Héraklész 
Bajnokprogram igazgatója is. A program igazgatója elmondta, hogy véleménye szerint megfelelő összegű állami támogatást kap a Héraklész 
Bajnok- és Csillag Programban a triatlon sportág, ez a 2009-es évben 40,8 millió Ft. Dr. Szabó Tamás hozzászólásában kifejtette, hogy hosszú 
évek óta az ifjúsági korosztályig a sportág megfelelően teljesít a nemzetközi mezőnyben, azonban az ezt követő korosztályok már nem. 
Feltette a kérdést, hogy vajon ki lett elmarasztalva az elmúlt években a rossz szakmai munkáért. Elismerte a hazai triatlon edzők lelkesedését, 
de úgy véli, hogy többségük ugyanazzal a módszerrel dolgozik, mint 20 éve. Nem képezik magukat, nagyobb szerénységet várna tőlük. 
Az elnökség megkérte Verrasztó Gabriellát, hogy a következő ülésre tegyen határozati javaslatokat, amelyek elfogadása a Héraklész 
Bajnokprogram további munkájához szükségesek. Az elnökség kinyilvánította, hogy minden, előremutató szakmai javaslatot támogat. 
 



80/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal, módosításokkal egyhangúlag elfogadta a 2010-es budapesti triatlon VB szervezőbizottságának 
szervezeti kereteit, mely szövetségünk honlapján a „2010-es budapesti triatlon VB” címszó alatt kerül elhelyezésre. 
 
81/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal, módosításokkal egyhangúlag elfogadta a 2010-es budapesti triatlon VB szervezőbizottságának 
ügyrendjét, mely szövetségünk honlapján a „2010-es budapesti triatlon VB” címszó alatt kerül elhelyezésre. 
 
82/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és továbbdolgozásra alkalmasnak találta a 2010-es budapesti triatlon VB előversenyeivel kapcsolatos 
előterjesztést. Megbízta Dr. Drommer Gyulát, hogy a program véglegesítésénél a témában jártas szakemberek, illetve a VB szervezőbizottság 
tagjainak bevonásával az alábbi szempontokat is vegye figyelembe: a sportágfejlesztési stratégia, az egyetemi, főiskolai sport, a vállalati 
szféra, a paratriatlon, a Triatlon Tour, a régió országainak bevonása ( Horvátország, Szlovénia, Szlovákia), a marketing és kommunikáció. 
Felkérte, hogy hosszabb távon is eredményes módszereket, programokat vezessen be, amely elsősorban oda koncentrálva a támogatást, ahol 
annak megfelelő hozadéka van. 
 
83/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal, kisebb módosításokkal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi Triatlon Tour és az egyéb kiemelt hazai 
versenyekre kiírt időmérő szolgáltatások témában meghirdetett pályázatát. A pályázat szövege közzétételre kerül szövetségünk honlapján, a 
híreink között, és megküldésre kerül az e témában tevékenykedő, általunk ismert szervezeteknek. 
 
84/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy méltóképpen legyen megünnepelve szövetségünk 
megalakulásának 20 éves jubileuma 2009. december 4-én. Az előzetes tervek szerint a program első részében kerülnének kiosztásra az 
aranyjelvényes és az első osztályú sportolók oklevelei, valamint az idei évi ranglista 1-3. helyezettjeinek díjai. Ezt követően kerülne 
megrendezésre a hagyományos triatlon bál, melyre sportágunk történetének kiemelkedő alakjai kerülnek meghívásra. Természetesen az 
elnökség szeretné, ha a triatlonos család minél nagyobb létszámban jelen lenne, és az est folyamán felelevenítésre kerülnének  a múlt 
különböző sikerei és érdekes történetei filmekkel, fényképekkel illusztrálva. A programokkal kapcsolatban köszönettel vesszük a különböző 
ötleteket, javaslatokat. Ezek figyelembevételével november 4-én tesszük közzé az est helyszínét, programját és költségeit. 
 
85/2009. Eln. hat. (10.20.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az egyes korosztályok 
közötti „pontrablás” legyen alkalmazva az idei ponttáblázatnál, mivel az előző elnökség többszöri kérésére a Szakmai Bizottság nem 
véglegesítette a 2009. évi egyesületi ponttáblázatot. A jövőben a sportolók egészségének védelme és a sportpolitikai célok elérése érdekében 
minden sportoló csak saját korosztályában kerül értékelésre, illetve szerezhet pontot. Az előbbiekben leírtak figyelembevételével átalakított 
2009. évi ponttáblázat és a minősített sportolók listája 2009.10.28-tól elhelyezésre kerül szövetségünk honlapján. Ezzel kapcsolatban 2009. 
november 2-ig lehet panasszal, észrevétellel élni. Ezt követően határozat az elnökség november 3-i ülésén kerül véglegesítésre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. november 3-i határozatai: 
 
86/2009. Eln. hat. (11.03.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal tudomásul vette a 2010. évi költségvetés tervezetről szóló beszámolót. A szövetség elnöke 
megkérte az elnökségi tagokat, hogy az általa elkészített szervezeti felépítés diagrammot az elnökség következő november 28-i ülésére 
egészítse ki, ebben a feladatokhoz legyenek hozzárendelve azok költségvetési tételei is. Az elnökség döntött arról is, hogy a Csillag Program 
keretéből – karrierszerződése keretein belül – Tóth Zsófia 1.5 millió forinttal részesedjen, a fennmaradó összeg a programban részt vevő 
sportolók között kerüljön felosztásra. 
 
87/2009. Eln. hat. (11.03.) 
Szövetségünk elnöksége sajnálattal vette tudomásul, hogy Nemes Csaba lemondott a szakmai igazgatói posztról. Az elnökség 5 igen 
szavazattal egyhangúlag az e témában kiírt pályázatot sikertelennek nyilvánította és visszavonta. Egyúttal felkérte Kropkó Péter alelnököt a 
szakmai feladatok koordinálására, valamint, hogy elképzeléseiről - a szakmai igazgatói poszttal kapcsolatban - tegyen javaslatot a következő 
elnökségi ülésen. 
 
88/2009. Eln. hat. (11.03.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a – beérkezett észrevételek alapján véglegesített – 2009. évi egyesületi 
ponttáblázat eredményét és a minősített sportolók névsorát. A ponttáblázat, a minősített sportolók és a különböző ranglisták díjazottjainak 
díjátadó gálájára 2009. december 4-én kerül sor. 
 
89/2009. Eln. hat. (11.03.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az érvényben lévő 66/2003 (09.18.) sz. elnökségi határozat alapján 
összeállított 2009-es év sportolója listáját, az alábbiak szerint. Az év sportolói és edzői a 2009. december 4-i triatlon bálon vehetik át 
elismeréseiket. 
 
90/2009. Eln. hat. (11.03.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a díjátadó gála – melynek keretében díjazzuk a 2009-es év sportolóit, 
azok edzőit, az egyesületi pontverseny 1-6,a ranglisták 1-3 helyezettjeit, az aranyjelvényes ill. első osztályú minősítést szerzett sportolóinkat – 
2009. december 4-én kerül megrendezésre 17 órai kezdettel a Sportok Háza konferenciatermében. A díjazottak listája szövetségünk honlapján 
a „Dokumentumok” menüpont „2009. Triatlon Gála díjazottjai” címszó alatt megtekinthető lesz. A rendezvény nyílt, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk, azonban a szervezés hatékonysága érdekében a részvételi szándékot legkésőbb 2009. november 27-ig e-mailben 
(triatlon@triatlon.hu) kérjük jelezni szövetségünk titkársága felé. 
 
91/2009. Eln. hat. (11.03.) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Verrasztó Gabriella Héraklész Bajnok Programmal kapcsolatos működési 
javaslatait: a Szakmai Bizottság az elnökségi üléseket megelőzően tartson ülést, és határozatait írásban juttassa el az elnökség részére, 
továbbá hogy a szövetség elnöksége részére a különböző programvezetők, válogatott edzők negyedévente adjanak írásos és szóbel i szakmai 
beszámolót. 
 
 



A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2009. november 29-i határozatai: 
 
92/2009. Eln. hat. (11.29.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi versenynaptár- tervezetet, azzal, hogy az kerüljön fel 
honlapunkra és kérjük meg a tagságot, hogy az ott feltüntetett helyszínekkel és időpontokkal kapcsolatos észrevételeiket 2009. december 10-ig 
írásban jelezzék a titkárság felé. A jövő évi kiemelt versenyek közül még nincs helyszíne a váltó OB-nak, illetve a középtávú triatlon OB-nak. A 
rendezési szándékot kérjük jelezni. 
Jövő évben egy közép-európai körverseny beindítását tervezzük, az előzetes elképzelések szerint 2-2 szlovák, magyar, horvát és egy-egy 
erdélyi illetve szerb helyszínnel. A versenyek egy része nem bolyozós, többsége olimpiai távon lesz. Elképzeléseink szerint Szombathelyen 
jövő évben a Triatlon Tour állomását is jelentő Vasi Vasember nem bolyozós verseny lesz. Nagy valószínűséggel a Fadd-Dombori sprint távú 
OB is a felnőtt és szenior korosztály részére nem bolyozós versenyként kerül lebonyolításra. A többi korosztálynál engedélyezett lesz a 
bolyozás. 
 
93/2009. Eln. hat. (11.29.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a triatlon gála forgatókönyvét és megbízta a főtitkárt, hogy a báli szezonra 
készítse elő a szövetség megalakulásának XX. évfordulójával kapcsolatos esemény méltó megünneplését. 
 
94/2009. Eln. hat. (11.29.) 
Szövetségünk elnöksége örömmel vette tudomásul, hogy a jövő évi kiemelt versenyek időmérésével kapcsolatosan kiírt pályázatra 4 érvényes 
anyag érkezett. A pályázóktól a könnyebb értékelés végett szövetségünk további kiegészítést kért 700 fős verseny 4 mérőpontos, továbbá 200 
fős, egy mérőpont vonatkozásában, amelyek egy- illetve hároméves szerződés árait tartalmazzák. Az anyagok beérkezését követően egy 
informatikus szakember kerül megbízásra, hogy rangsorolja a pályázatokat. 
 
95/2009. Eln. hat. (11.29.) 
Az elnökség megtárgyalta a jövőbeli szakmai irányvonalat. Egyetértés van abban, hogy a szakma élére egyszemélyes vezető kell, objektív 
mérőrendszer kerüljön kidolgozásra és megfelelő hatásköröket kapjanak a különböző programvezetők. Ugyanakkor megfogalmazódott az is, 
hogy fontos, hogy az olimpián induljanak sportolóink és ott a lehető legjobban szerepeljenek, de ne csak az olimpiai szemlélet kerüljön 
előtérbe, hanem az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapjon a diák-, a szabadidő- és a parasport. Érjük el a 4000 regisztrált tagot, és 
versenyeinken éves szinten a 20 000 főt meghaladó indulói létszámot. 
 
96/2009. Eln. hat. (11.29.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta a 2010. évi triatlon VB szervezőbizottságának beszámolóját a VB-vel kapcsolatos marketing és 
kommunikációs tervről. Az anyagot 4 igen szavazattal összességében jónak ítélte meg, azonban az azonnali és gyors lépések érdekében az 
anyag átdolgozását kérte. 
 
97/2009. Eln. hat. (11.29.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta a 2010. évi triatlon VB-hez kapcsolódó „Sportágfejlesztés az iskolai és felvezető versenyeken keresztül” 
elnevezésű programját. Az elnökség arra kérte az előterjesztőt, hogy az összességében elveiben jó és hasznos anyagot dolgozza át úgy, hogy 
az eredmény legyen hatékonyabb. Az elnökség álláspontja szerint ez úgy érhető el, hogy a program elsősorban azokon a helyeken induljon be, 
ahol annak tárgyi és személyi feltételei adottak. 
 



2010. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. január 5-i és 8-i határozatai: 
 
1/2010. Eln.hat. (01.05.) 
Az Elnökség a sportág szakmai eredményeinek, és az elvégzett munka minőségének javítása érdekében el kívánja érni, hogy – egy hosszabb 
átmeneti időszak után – a triatlonedzők minél nagyobb arányban rendelkezzenek szakirányú képzettséggel. A képzettség megszerzésének 
széles körben elérhető formájára és feltételeire javaslatot dolgoz ki. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta azt a célkitűzést, hogy – a szükséges 
felkészülési időt biztosítva – 2011-től állami támogatásban csak az az edző részesülhet, aki legalább középfokú triatlon edzői (Sportedző) 
vizsgával rendelkezik, vagy a képzést legkésőbb 2011-ben elkezdi. 2013-tól állami támogatás kizárólag a legalább ilyen végzettséggel 
rendelkezőknek adható. A triatlon egyesületek közül 2011-től csak az a klub részesülhet támogatásban, amely alkalmaz legalább középfokú 
végzettséggel rendelkező edzőt. Újonnan létrejött triatlon egyesületek (szakosztályok) esetén a megalakulást követő második évtől kell ezt a 
szabályt alkalmazni. 
 
2/2010. Eln.hat. (01.05.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évre vonatkozó versenyengedély díj tételeit. 
• Március 31-ig megkért licenszdíj: bruttó 1500Ft/fő 
• Március 31. és május 31. között: bruttó 3000Ft/fő 
Átigazolási díj: bruttó 6250Ft/fő 
Egyesületi tagdíj: bruttó 2500Ft/év 
 
3/2010. Eln.hat. (01.05.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetség előírásának megfelelően a budapesti Triatlon 
VB-n az olimpiai távon indulóknak 160 euró, a sprint távon indulóknak 110 euró legyen a nevezési díja. 
A VB-n korosztályonként és nemenként, illetve távonként várhatóan 25-25 magyar versenyző indulhat. Közülük 20 fő nevezését a jelentkezés 
sorrendjében fogadjuk el, a további nevezőket a szombathelyi OB sorrendje alapján jelöljük ki. A VB-n csak az indulhat, aki érvényes 
versenyengedéllyel rendelkezik. A magyar versenyzők nevezési díjának egy részét szövetségünk átvállalja. Ennek alapján az alábbiak szerint 
alakulnak a magyar versenyzők nevezési díjai, melyek tartalmazzák az ÁFA-t is. 
 

Budapest VB 2010 – Age Group futam nevezési díjai Nevezési kategória Olimpiai táv Sprint táv 

Normál nevezés 160 Euro 110 Euro 

1 előverseny teljesítése esetén 27.500Ft 18.750Ft 

2 előverseny teljesítése esetén 13.750Ft 9375Ft 

2 előverseny teljesítése társsal* 22.500Ft/2 fő 15.000Ft/2fő 

 
*Abban az esetben, ha egy versenyengedéllyel rendelkező behoz egy versenyengedéllyel az elmúlt két évben(2008-2009) nem rendelkezőt, és 
mindketten elindulnak két előversenyen. Ugyanezen szabály vonatkozik, ha két, versenyengedéllyel az elmúlt két évben nem rendelkező adja 
be együtt a nevezését. 
 
4/2010. Eln.hat. (01.05.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság 2010. évi munkatervét. A Szövetség elnöke tájékoztatta az 
Elnökséget, hogy Révész László elnökségi tag a Héraklész Csillag Program programvezetői posztjáról lemondott. Helyére Kuttor Csaba kapott 
felkérést. 
 
5/2010. Eln.hat. (01.05.) 
Az Elnökség meghallgatta a 2010. év budapesti VB előkészületeiről szóló beszámolót. 
 
6/2010. Eln.hat. (01.08.) 
Az Elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság javaslata alapján azt, hogy a 2010. évi Patrónus Programban – a benyújtott 
pályázatok közül – a Mogyi SE részéről Thuránszky Balázs, az Újbuda TC részéről Bálint Zoltán kerüljön be, mint patronált. 
 
7/2010. Eln.hat. (01.08.) 
Az Elnökség Kuttor Csaba előterjesztésében meghallgatta a Szakmai Bizottság javaslatát a felnőtt válogatott működtetésére. Az Elnökség 4 
igen szavazattal elfogadta, hogy objektív mérőrendszer legyen a válogatott keret kijelölésének, finanszírozásának és az olimp iai kvalifikáció 
előrehaladtával a keret szűkítésének alapja. A sportszakmai munka célja, hogy a a mérőrendszer folyamatos szigorodásával, a 
teljesítményszintek folyamatos javulására ösztönözzék a sportolókat, amelynek eredményeként csökkenjen a világ élmezőnyétől való 
lemaradásunk. Az Elnökség felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a korlátozott erőforrások hatékony felhasználása érdekében a nemzetközi 
eredményeken alapuló rendszer további szigorítására tegyen javaslatot. A rendszer elfogadását követően a működtetés adminisztratív és 
ellenőrzési feladatainak ellátásával az Elnökség koordinátort bíz meg, aki segíti a Szakmai Bizottság munkáját, az elnökség és a szakma 
közötti koordinációt biztosítja. 
 
8/2010. Eln.hat. (01.08.) 
Az Elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Képes Gergőt – három hónapos próbaidő mellett – a Szakmai Bizottság adminisztratív 
koordinációs feladatainak ellátásával. Feladata lesz a Szakmai Bizottság munkájának segítése, a szakmai anyagok bizottság által történő 
véleményeztetése és ezt követően az elnökség elé terjesztése. A különböző felmérési eredmények összegyűjtése, tárolása, értékelése. A 
koordinátor és a Szakmai Bizottság között nincs alá-fölérendeltségi viszony. A feladatmegosztásról a következő elnökségi ülésre részletes 
előterjesztés készül. 
 
9/2010. Eln.hat. (01.08.) 
Az Elnökség meghallgatta a 2010-es budapesti triatlon VB marketing stratégiájával kapcsolatos tervet, s ennek fő elveit (többek között a 
triatlon népszerűsítésének elsődlegességét, a hazai age-group versenyzők számának növelését, az adott erőforrás-keretek között erősen 
fókuszált marketinget, valamint a népszerűsítő programok folytathatóságát) 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 



A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. január 26-i határozatai: 
 
10/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az Elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a négy, chipes időmérésre beérkezett pályázat közül a Triatlon Tour 2010. évi 
versenysorozat szolgáltatásaival az Agni-Tech Kft-t bízza meg. Az elnökség megköszöni a színvonalas pályázatokat, és szakmai, valamint 
pénzügyi kondíciók alapján döntött az Agni-Tech mellett. Az eddigi partnerünk, a ChampionChip Kft. munkájával és pályázati anyagával 
szakmailag elégedett az elnökség, éppen ezért a triatlon VB időmérésével kapcsolatban a VB szervezőbizottsága vele kezdi meg a 
tárgyalásokat. 
 
11/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az Elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, azt, hogy amennyiben a főváros nem engedélyezi a budapesti Triatlon Tour 
lebonyolítását, úgy az öt állomáson, Tiszaújvárosban, Balatonfüreden, Baján, Szombathelyen és Fadd-Domboriban kerül lebonyolításra. 
Felkérte a VB szervezőbizottságát, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az eredetileg kiírt időpontban a Kopaszi-gáton és 
környezetében kerüljön megrendezésre a Triatlon Diákolimpia Országos Döntő és egy VB előverseny is. A váltó OB helyszíne visszakerül 
Balassagyarmatra, annál is inkább, hiszen ők kezdték ezt a váltó szisztémát, ami később nemzetközileg is bevezetésre került, így a XXIV. 
Palóc Triatlon versenyprogram két napos lesz, melynek első napján az egyéni versenyeket bonyolítják le, másnapján, július 14-én a váltó OB-
ket. Az aquatlon OB visszakerül Fadd-Domboriba, ahol az a verseny másnapján, augusztus 1-jén kerül megrendezésre. A NUSI Aquatlon OB 
országos döntőjének időpontja május elsejére került kijelölésre. Az elnökség szeretné, ha a jövőben Budapest, mint versenyhelyszín a triatlon 
sport egyik fellegvára legyen, ezért kezdeményezi, hogy 2011-ben ott rangos hazai és nemzetközi versenyek is megrendezésre kerüljenek. 
 
12/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az Elnökség 6/2010. határozata alapján a patrónusi feladatok ellátására a 2010-es évben Thuránszky Balázst (Mogyi Sportegyesület Baja-
Pécs) és Bálint Zoltánt (Uniqa Újbuda Torna Club) jelölte ki. A patrónusokat felkérte, hogy a Héraklész Bajnok Program edzőtáboraiban is 
közreműködjenek, ezáltal is bővítve szakmai ismereteiket. Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlagKuttor Csabát (Uniqa Újbuda Torna 
Club) bízta meg a patrónusi teendőkkel.Feladata, hogy a program előírásainak megfelelően folyamatosan segítse, ill. ellenőrizze a patronáltak 
munkáját, és erről a patronáltakkal együtt félévente részletes beszámolót készítsenek az elnökség számára. 
 
13/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megtárgyalta és kiegészítésekkel együtt elfogadta Képes Gergő munkaköri leírását. Megkérte, 
hogy a 8/2010 sz. elnökségi határozat és a munkaköri leírásának megfelelően lássa el munkáját. 
 
14/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az Elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Kuttor Csabát az olimpiai felkészülés szervező és koordináló vezetői feladatokkal. 
Kuttor Csaba sportágunk háromszoros olimpikon versenyzője, aki hazai viszonylatban a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik a kvalifikációs 
versenyeken való felkészülés, a versenyek kiválasztása és az ottani taktikai módszerek kialakítása terén. Egyben a 2009. évi egyesületi 
pontversenyben győztes Uniqa Újbuda Torna Club vezetője. 
 
15/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az Elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy mielőbb tárgyalja meg a következő pontokat: 
A Sport XXI. Program 2010. évi költségvetésének, szakmai programjának megtárgyalása és elfogadása 
A válogatott keretek szintrendszerének, válogatási elveinek illetve a keret finanszírozás elvének elfogadása 
A Héraklész Bajnok Program 2010. évi költségvetésének, szakmai programjának megtárgyalása és elfogadása 
A Csillag Program ( London 2012 Program ) 2010. évi költségvetésének, szakmai programjának megtárgyalása és elfogadása 
A felnőtt, olimpiai keret 2010. évi költségvetésének, szakmai programjának megtárgyalása és elfogadása 
Profi licensszel kapcsolatos szövetségi feladatok 
 
16/010. Eln.hat. (01.26.) 
Szövetségünk elnöksége gratulált azon egyesületek vezetőinek, edzőinek, akiknek a sportolói bekerültek a Héraklész Bajnok Programba. A 
programban való részvétel az egyesületeknek és sportolóknak támogatással, de egyúttal bizonyos kötelmekkel is jár. A programvezető, 
Verrasztó Gabriella tájékoztatása szerint a 2009. december 17-i levélben megfogalmazott kéréseknek maradéktalanuk egyik egyesület sem tett 
eleget. 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy amely egyesület 2010. február 15-ig nem tesz eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek, úgy az érintett sportoló kikerül a programból. 
Elnökségünk szeretné, ha a jövőben minden szintű válogatottnál egy következetes, objektív, a versenyző, az egyesület és a sportág érdekeit 
szem előtt tartó kölcsönös együttműködés alakuljon ki. Ennek érdekében minden területen igyekszik következetes partneri kapcsolatot 
kialakítani az érdekeltekkel. 
Szövetségünk elnöksége nevében az egyesületek és a sportolók együttműködését előre is megköszönjük. 
 
17/2010. Eln.hat. (01.26.) 
Az ÖM lehetőséget biztosít a szövetségek számára, hogy sportszakmai kitüntetésekre javaslattal éljen, amely május 6-án, a Magyar Sport 
Napján kerül átadásra. Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy szövetségünk megalakulásának XX. évfordulója 
alkalmából a szövetség és a sportág érdekében kifejtett kimagasló munkájáért Maracskó Tibort a „ Magyar sportért” életműdíj kitüntetésre, Dr. 
Szekeres Imrét a „A magyar sportért” díj I. fokozatára terjeszti elő. Maracskó Tibor olimpiai ezüstérmes és világbajnoki aranyérmes sportoló 
volt öttusában. Ő volt szövetségünk első elnöke 1989. november 11. és 1995 decembere között, maradandó érdemei vannak a sportág 
alapjainak megteremtésében. Elnöki tisztségének megszűnése után is lehetőségei szerint segítette a sportágat és többek között  a „Sikeres 
triatlon edzés” című szakmai könyv magyarországi megjelenését menedzselte. 
Dr. Szekeres Imre 2005.02.05-2009.06.16-ig töltötte be az elnöki pozíciót. Kiemelkedő munkát végzett sportágunk fejlesztése érdekében, 
tevékenységének eredményeként többek között bekerültünk a Sport XXI. és a Héraklész Bajnok programokba. Elnöksége alatt a 
versenyrendszerünk is tovább feljlődött, bevezetésre került a Triatlon Tour, sikeresen megpályáztuk a Duatlon EB-t és VB-t, valamint a Triatlon 
Világbajnokságot. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. február 10-i határozatai: 
 
18/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az egyesületeknek 2010. február 28-ig írásban jelezni kell a szövetség 
titkárságára sportolóik részvételi szándékát a korosztályos (ifjúsági, junior, U-23) és elit világversenyeken. Figyelem: a Duatlon EB, VB és 
Aquatlon VB indulási szándékát is eddig a határidőig kérjük jelezni. Jelen felhívás az Age Group futamban való indulásra nem vonatkozik. 
 



19/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az Elnökség 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy a – NUSI/UPI tájékoztatása szerint változatlan támogatású – Sport 
XXI. Program fő célja a tömegesítés legyen, elsősorban az aqatlon versenyrendszeren keresztül. Ugyanakkor a program ösztönözzön új klubok 
alapítására és szolgálja a minőségi utánpótlás nevelést is. Az aquatlon megyei versenyrendszerre 50.000 Ft/megye, támogatást fogadott el. 
Ennek feltétele az, hogy a megye rendezési szándékát jelezze a programvezetőnek és a titkárságnak a versenykiírással együtt. Megkérte a 
programvezetőt, hogy a 2010. évi Sport XXI. Program költségvetést tekintse át a Szakmai Bizottsággal és annak támogatási elemeit és 
arányait az elnökség által megfogalmazott céloknak megfelelően alakítsa ki. 
 
20/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a – NUSI/UPI tájékoztatása szerint 10,2 millió Ft támogatású – Héraklész Bajnok 
Programra benyújtott javaslatot (lásd a honlapon). A döntés 8,3 millió Ft erejéig rögzíti a 2010. év feladatait, programjait és azok költségeit, 
valamit azt, hogy a programban 2010-ben kiemelt 9 versenyző – amennyiben eleget tesznek kötelezettségeiknek és teljesítik feladataikat - 
250.000Ft/fő edzőtábori támogatásban, edzőik évi 100.000 Ft/klub támogatásban részesülnek. A Bajnok Program működési alapelvei, köztük a 
kiemelt csoportba való bekerülés kritériumai 2012-ig érvényesek. Az elnökség 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta az Ifjúsági 
EB, Junior EB és Junior VB válogatási elveit azzal, hogy ezen versenyeken való indulás a válogató versenyek eredménye, illetve sorrendje 
alapján valósulhat meg. Az esetleges vis maior helyzetet az elnökség a Szakmai Bizottság jelentése alapján vizsgálja meg. Az elnökség 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az Ifjúsági Olimpia válogatási elveit. Ugyancsak elfogadta azt, hogy akik a Junior EB-n fiúknál 1-15-ben, 
lányoknál 1-15. helyen végeznek, azoknak nem kell indulni a faddi Triatlon VB válogatón, ők az EB eredményeikkel kvalifikálják magukat. A 
világversenyekről a Szakmai Bizottság által elkészített, az 57/2009. (07.14.) sz. Elnökségi határozattal elfogadottak értékelési szempontok 
szerint kell beszámolni. A Héraklész Bajnok Program 2010. évi, elnökség által elfogadott anyaga – egységes szerkezetben, beleértve többek 
között a program által kitűzött célokat, a bekerülési kritériumokat, a szinttáblázatot, a támogatások és visszatérítések feltételeit – szövetségünk 
honlapján a „Tréning” „ Héraklész Bajnokprogram” menüpont alatt megtalálható. 
 
21/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a – NUSI/UPI tájékoztatása szerint 2010-ben 7,3 millió Ft támogatású – Csillag 
Program 2010. évi szakmai programját és az ezekhez kapcsolódó támogatási elveket, valamint a bekerülés és a támogatás alapját képező 
ponttáblázatot. A szakmai program – egységes szerkezetben, beleértve többek között a program által kitűzött célokat, a bekerülési 
kritériumokat, a szinttáblázatot, a támogatások és visszatérítések feltételeit – szövetségünk honlapján megtalálható a „Tréning” „Csillag 
Program” menüpont alatt. 
 
22/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az olimpiai és felnőtt válogatott keretek névsorát, a 2012-ig érvényes válogatási és 
támogatási elveket, a különböző keretekbe való be- és kikerülés elveit. Az elnökség 2010. vonatkozásában 10 millió forintot biztosít a felnőtt 
válogatott finanszírozására, a kerettagok felszerelésének, alaptámogatásának, felmérőinek illetve eredményességi finanszírozására. Az 
összegek az egyes támogatási kategóriák között csak nagyon indokolt esetben csoportosíthatók át. A felnőtt és olimpiai válogatott 2010. évi 
programja – egységes szerkezetben, beleértve többek között a program által kitűzött célokat, a bekerülési kritériumokat, a szinttáblázatot, a 
támogatások és visszatérítések feltételeit – megtalálható szövetségünk honlapján a „Tréning” Felnőtt válogatott” menüpont alatt. 
 
23/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi felmérő versenyekhez kapcsolódó szinttáblázatot. Arra kéri a Szakmai 
Bizottságot, hogy a szintrendszer évente kerüljön szigorításra. A szintrendszer megtalálható szövetségünk honlapján a „Tréning” „Felnőtt 
válogatott” menüpont alatt. 
 
24/2010. Eln.hat. (02.10.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi Gerevich-támogatás elosztási elvét – amely a felnőtt válogatott 
finanszírozási rendszerébe ágyazva, az ITU Világkupa helyezések függvényében kerül kiosztásra. Ennek megfelelően 2010. első félévében 
Szabó Zita 110.000Ft/hó, Vanek Ákos 70.000Ft/hó, Tóth Zsófia 70.000Ft/hó és Pocsai Balázs 50.000Ft/hó támogatásban részesülnek. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. február 17-i határozatai: 
 
25/2010. Eln.hat. (02.17.) 
Az Elnökség 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a 19/2010. sz elnökségi határozatban megfogalmazott irányelvek alapján a 
Sport XXI. Program 2010. évi költségvetését. Az anyagot a Szakmai Bizottság is áttekintette és támogatta. A támogatás elemei az előző 
éveknek megfelelőek azzal a kivétellel, hogy a díjazásra korábban fordított összegek az idei évben a triatlon és duatlon gyermekversenyek 
rendezési költségeire fordítódjanak. A támogatás arányaiban jelentős változás, hogy a közvetlen egyesületi támogatás 1 150 000 Ft-tal nőtt, a 
területi támogatókra fordított összeg pedig 1,32 millió Ft-tal csökkent. 
 
26/2010. Eln.hat. (02.17.) 
Az Elnökség a Szakmai és a Technikai Bizottság javaslatára 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy 2010. évtől bevezetésre kerül az 
elit licenc. Az egyesületeknek a szövetségünk honlapjáról letölthető versenyengedély-kérő lapon jelezniük kell, hogy az adott sportolóikat az év 
során amatőr vagy elit engedéllyel kívánják versenyeztetni. 
Ez alól kivételt a közép- és hosszútávú versenyek jelentenek, ahol a sportolónak a versenyre történő nevezéskor kell eldöntenie, hogy melyik 
kategóriában indul. A bizottságok új kategória bevezetésére tett javaslatukat azzal indokolták, hogy a 20-39 éves amatőr, nem élsportoló 
korosztály érdekeltségét, motivációját tovább tudjuk erősíteni. Év közben nem lehet kategóriát váltani. Csak 20 év felett lehet elit engedélyt 
kiváltani. Az U23 és felnőtt (elit) válogató versenyeken csak az elit versenyengedéllyel rendelkezők indulhatnak. Kizárólag az jogosult a 2010. 
évben pénzdíjat nyerni a különböző aquatlon, duatlon vagy triatlon versenyeken, aki elit engedéllyel rendelkezik. Az elit kategória idei évi 
versenyengedély díja – figyelemmel az ebben a körben kötelezően megszervezendő dopping vizsgálatok költségeire is – 5000 Ft/fő. Az új 
szabályzat szerint az idei évben lesz női és férfi elit kategória, illetve az amatőröknél női és férfi: 

20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75+ kategóriák 
 
A fentiek vonatkoznak az összes OB-ra és Triatlon Tour versenyre. Az elit kategóriájú versenyzők a csapatversenyeken is külön kerülnek 
értékelésre. A Technikai Bizottság javasolta az egyesületi ponttáblázat és az áttétel szabály megváltoztatását is, melyek vonatkozásában 
döntés a Szakmai Bizottság ezzel kapcsolatos véleményezése után fog születni, az age-group értékelés részletes szabályaival együtt. 
 
27/2010. Eln.hat. (02.17.) 
Az Elnökség megtárgyalta a 2010. évi szövetségi költségvetést. A működési és a különböző válogatott keretekhez kötődő szakmai 
programokkal kapcsolatos költségvetést 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. A szövetség kommunikációjával, a hazai 



versenyrendszerrel és a Technikai Bizottság költségvetésével kapcsolatban csak az érintett bizottságok vezetőinek személyes meghallgatása 
után, várhatóan a következő, március 10-i elnökségi ülésen hoz döntést. 
 
28/2010. Eln.hat. (02.17.) 
A Titkárság tájékoztatta az Elnökséget, hogy jelentős, mintegy 2 millió forintos telefonszámla tartozás halmozódott fel. Az Elnökség 6 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a jövőben csak az a versenyengedéllyel rendelkező sportoló kaphat szövetségi telefonos 
előfizetést, akinek egyesülete írásban készfizető kezességet vállal arra, hogy amennyiben sportolója nem fizetné a számlát, úgy helyette azt 
kifizeti. 
Azon sportolóknak, illetve egyesületeiknek, akik a szövetség, illetve azon keresztül a T-mobile felé kintlévőséggel bírnak, nem kerül 
versenyengedély kiadásra. Azon sportoló, illetve egyesülete, akinek telefonos tartozása van, nem részesülhet – amíg ezen tartozását nem 
egyenlíti ki – szövetségi, illetve állami anyagi támogatásban. A két havi számlával tartozók ellen behajtási eljárás kerül kezdeményezésre. A 
meglévő tartozások rendezésére március 1-jéig van lehetősége az érintetteknek, az esetleges részletfizetésről is eddig az időpontig kell 
írásban megállapodniuk a Titkársággal. 
 
Az Elnökség megbízza a főtitkárt, hogy kezdeményezzen olyan irányú megbeszéléseket a mobilszolgáltatókkal, amelyek célja, hogy ésszerű 
kedvezmények megőrzése és biztosítása mellett a triatlonos telefonhasználók nem fizetésének kockázata és adminisztrációs terhe kikerüljön 
az MTSZ kockázati és feladatköréből. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. március 10-i határozatai: 
 
29/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az elnökség megtárgyalta a NUSI által felvettek figyelembevételével a Sport XXI. Program adminisztrációjának problémáival kapcsolatos 
teendőket. Az elnökség 5 igen szavazattal és egy tartózkodás mellet megkérte a sportági programvezetőnket, hogy az adminisztrációs teendőit 
a jövőben fokozottabb körültekintéssel, a határidők betartásával hajtsa végre, valamint arra, hogy 2010. március 20-ig készüljön el és a 
Szakmai Bizottsággal kerüljön egyeztetésre - NUSI által leírtakat is figyelembe vevő - intézkedési terv, szakmai program és részletes 2010. évi 
költségvetés. 
 
30/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. érettségi kritériumait, amely a Héraklész-programba lépés feltétele. A 
dokumentum megtalálható szövetségünk honlapján a „Tréning” menüpont „Sport XXI” almenü alatt. 
 
31/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2009-es évet záró közgyűlés 2010. május 1-én Budapesten, a Triatlon Tour I. 
fordulóját megelőzően kerüljön megrendezésre. 
A közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerül meghirdetésre: 
1. az Elnökség éves szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Lányi András 
2. az Ellenőrző Testület beszámolója; 
Előterjesztő: Sztancsik József 
3. a szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő:Czencz Péter 
4. közhasznúsági jelentés; 
Előterjesztő:Czencz Péter 
5. a 2010. év szakmai és pénzügyi terve; 
Előterjesztő:Lányi András 
6. Beszámoló a Sport XXI., a Héraklész Bajnok és Csillag Program és az olimpiai keret 2010. évi felkészülési programjáról.  
Előterjesztők:Programvezetők 
7. Beszámoló a 2010. évi budapesti Triatlon VB előkészületeiről 
Előterjesztő: Mányai Roland 
8. a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 
A 8. pontban említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal 
benyújtották az Elnökséghez. 
 
32/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az Elnökség meghallgatta Képes Gergő beszámolóját az idei évi felmérő versenyek eddigi tapasztalatairól és 6 igen szavazattal egyhangúlag 
megbízta, hogy 2010. március 20-ig készítse el a Szakmai Bizottsággal közösen Tóth Zsófia karrierszerződésének eredményességi mutatóit. 
Az elnökség meghatározta a triatlon felnőtt EB visszatérítésének feltételeit: 
 
                                                                     Athlonei EB visszatérítésének feltételei 
 
Útiköltség, szállás, étkezés Önköltség vagy egyesületi költség 
Eredményességi visszatérítés 1 – 6 helyezés 100 % 
Beérkezett versenyzők első egyharmadában végzettek 50 % 
 
Nevezési díj - Magyar Triatlon Szövetség 
Túlsúly - Doboz díj - Önköltség vagy egyesületi költség, helyszínen fizetendő (erre az összegre nem érvényes a visszatérítés) 
 
33/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a 2010. évi kiemelt versenyek nevezési díjtételei az előző évvel megegyezőek 
legyenek és azt javasolja a versenyek rendezőinek, hogy lehetőségeik szerint ezeket alkalmazzák: 
Nevezési díj 2010 
 
Az elnökség célja, hogy az idei évben kerüljön kialakításra egy eddigieknél gyorsabb és áttekinthetőbb informatikai rendszer, amely magába 
foglalja az online nevezéseket, továbbá a versenyeredmények, ranglisták, illetve az egyesületi ponttáblázat mielőbbi megjelenítését 
szövetségünk hírportálján. 
 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/nevezsi_djak_2010.xls


34/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az elnökség 6 igen a Szakmai és a Technikai Bizottság javaslatára egyhangúlag elfogadta, hogy a serdülő és ennél fiatalabb korosztályoknál 
az áttételszabály megmarad, azonban büntetésként az eddigi kizárás helyett a versenyző 10 helyes hátrasorolásban részesül az adott 
versenyen elért eredménye tekintetében. 
 
35/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az elnökség a Szakmai és a Technikai Bizottságok módosított javaslatait figyelembe véve, a 26/2010. (02.17.) sz. Elnökségi határozatot 5 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy módosította, hogy 2010-ben elit versenyengedélyt kizárólag a triatlon sprint és olimpiai távú kiemelt versenyekre, 
és 18 éves kortól lehet kiváltani. Ezeken a versenyeken pénzdíjazásra kizárólag az elit versenyengedéllyel rendelkezők jogosultak. Az 
Elnökség felkéri a Szakmai és Technikai Bizottságokat, hogy javaslataikat (beleértve a pontrendszer átalakítását) vezessék át  a 
Versenyszabályzaton és a Minősítési Szabályzaton, és azok módosítására, továbbá a Triatlon Tour és a ranglistaversenyek kiírására – 
figyelemmel az elit és korosztályos versenyzők érdekeinek érvényesítésére is – a következő Elnökségi ülésre tegyenek javaslatot. 
 
36/2010. Eln.hat. (03.10.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a valenciai Egyetemi és Főiskolás VB-re utazó magyar keretet 600.000Ft-al 
támogatja. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. március 24-i határozatai: 
 
37/2010. Eln.hat. (03.24.) 
Az elnökség meghallgatta a 2010-es budapesti Triatlon VB szervezőbizottságának beszámolóját, és megállapította, hogy a versenyrendezés 
előkészületei – a profi rendezvényszervezéshez értő szakértők bevonásával – az ITU kézikönyvének, a sportszakmai elvárásoknak, valamint 
az engedélyezési és biztonsági előírásoknak megfelelően kidolgozottak, és megfelelő ütemben haladnak. Ezt erősítette meg az ITU 
delegációjának legutóbbi látogatása is, akik a rendezési feladatok előrehaladásáról elégedetten nyilatkoztak. Az elnökség 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a VB költségvetésének előirányzatait, de egyben felkérte a szervezőbizottságot, hogy a sportszakmai és a biztonsági 
szempontok maximális figyelembevételével a költségvetésből további megtakarításokat eszközöljön. 
 
38/2010. Eln.hat. (03.24.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szakmai és a technikai bizottság javaslata alapján 2010. évi versenyrendszerünk 
változásait, a versenyrendszer fő elemeit. Az elnökség a szakmai bizottság javaslatára az elit versenyengedély költségét 3500 Ft-ban 
állapította meg. 
Egyúttal az elnökség felkérte a technikai bizottságot, hogy a változtatásokat mielőbb építse be a 2010-es versenyszabályzatba, és azt 
elfogadásra nyújtsa be. 
 
39/2010. Eln.hat. (03.24.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010-es Triatlon Tour versenysorozat kiírását, valamint a 2010. évi kiemelt versenyek 
helyszíneit és időpontjait. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. április 7-i határozatai 
 
40/2010. Eln.hat. (04.07.) 
A VB Szervező Bizottság előterjesztését 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadta el az elnökség: 
1. Az elnökség megtárgyalta és módosításokkal elfogadta a Triatlon Világbajnoksággal kapcsolatos előkészületeket és a költségvetés 
tervezésének aktuális állapotát. . A korábban jóváhagyott költségvetési irányszámok nem változtak. 
2. A részletes költségvetési terv végleges elfogadásának tervezett dátuma 2010. május 31. Eddig az időpontig az elnökség külön jóváhagyása 
szükséges minden 2 millió forint feletti kiadási tétel esetén. 
3. Az elnökség elfogadta a 2010. április 1-ig megkötött kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket az érvényben lévő ügyrend eljárásrendje 
alapján. 
4. Az Elnökség az előkészületek ellenőrzésének biztosítása érdekében felkéri az ügyvezetőt, hogy a Szervező Bizottság működésének 
szervezeti kereteiről szóló 80/2009. (10. 20.) sz. határozat és a Szervező Bizottság ügyrendjének megfelelően 
– készítse el és nyújtsa be a VB előkészületek és szervezés feladattervét (a határozat 5. pontja szerint); 
– havonta írásban tájékoztassa az Elnökséget az előkészületek állásáról (a határozat 10. pontja szerint); 
– készítsen javaslatot a VB szervezését támogató társadalmi testület felállítására (a határozat 11. pontja szerint); 
– kéthavonta írásban számoljon be a VB elfogadott költségvetésének aktuális helyzetéről, a szervezés állásának a feladat- és költségvetési 
tervhez való viszonyáról (a határozat 13. pontja szerint); 
– tegyen javaslatot a VB eredménymutatóinak végleges struktúrájára és számszerű meghatározására (a határozat 2. sz. melléklete szerint). 
5. Az elnökség elfogadta a módosított ügyrendet, amely 2010. április 8-tól van érvényben. 
Egyúttal felkéri a Főtitkárt, hogy a VB előkészítésével kapcsolatos 80/2009. (10. 20.) sz. határozatot és a Szervező Bizottság ügyrendjét az 
Elnökség által elfogadott módosításokkal a Szövetség honlapján tegye közzé. 
6. Az Elnökség változatlan formában megerősíti a 64/2009. (07. 21.) sz. határozatát a VB céljait illetően. 
a) A VB népszerűsítési feladatai keretében az Elnökség felkéri a Szervező Bizottság ügyvezetőjét, hogy irányításával készüljön tájékoztatási 
terv a hazai triatlonos társadalom felé (felhasználva a honlap, a Közgyűlés, a Triatlon Tour versenyek és az amatőrök közvetlen elérésének 
lehetőségeit) 
b) az Elnökség felkéri az ügyvezetőt, hogy az MTSZ-el közösen a VB-n részt vevő amatőr (Age Group) sportolók számának növelését szolgáló 
elemekről (részvételi feltételek, kedvezmények, ösztönzők, felkészülési támogatások, új sportolók elérését és bevonását segítő eszközök stb.) 
készítsen részletes összefoglalót 
 
41/2010. Eln.hat. (04.07.) 
A Nemzetközi szövetség előírása, hogy a Triatlon VB-n minden versenyző egységes, a nemzeti szövetség által meghatározott színű 
versenymezt használjon. Szövetségünk a 2XU sportszergyártóval kötött megállapodásának megfelelően egy jó minőségű, a Budapesti Triatlon 
VB-re egyedileg feliratozott triatlon versenyruházatot tud kedvező áron biztosítani az Age Group futamban induló hazai sportolóknak. Az 
elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy egy kedvezményes nevezési csomagot állít össze, amelynek díja 19.900 Ft/fő, 
amely tartalmazza a 2XU versenyruhát, valamint a VB sprint vagy olimpiai távon indulás nevezési díját abban az esetben, ha a résztvevő 
rendelkezik versenyengedéllyel és teljesít két előversenyt. A versenyruhára a ITU szabályai szerint az alábbiakat kell feltüntetni: 
-ITU logó 
-Név/Ország a mez elején és hátulján 
-Egybe részes lehet, ha kétrészes a mez akkor a felsőnek és az alsónak fedni kell egymást 



-Elől nem lehet zipzár lehúzva 
-Az országra vonatkozó sajátos megjelenés - ami nem zárja ki a több fajta ruházatot, csak egy egyforma motívum meglétének szükségességét. 
A mez színe fekete. ( a mezre feltesszük a magyar Age Group Team logoját is) 
Az általunk biztosított mez a hírek melletti képen látható. Az ár tartalmazza a mezek egyedi feliratozását is. 
Természetesen a 3/2010. számú elnökségi határozatban meghatározott nevezési díj feltételek továbbra is érvényben vannak, aki e szerint 
kívánja a nevezési díjat rendezni, annak önállóan kell biztosítania az előírt versenyszerelést ( és a mezre felrakatni az előzőekben leírt 
feliratokat). A tésztaparty és a záróparty együttes ára 5900Ft. 
 

Nevezési kategória Olimpiai táv Sprint táv 

Age Group alap nevezési díjak 50.000Ft 35.000Ft 

1 előverseny teljesítése esetén 27.500Ft 18.750Ft 

2 előverseny teljesítése esetén 13.750Ft 9.375Ft 

2 előverseny teljesítése társsal* 22.500Ft/2fő 15.000Ft/2fő 

 
*Abban az esetben, ha egy versenyengedéllyel rendelkező behoz egy versenyengedéllyel az elmúlt két évben (2008-2009) nem rendelkezőt, 
és mindketten elindulnak két előversenyen. Ugyanezen szabály vonatkozik, ha két, versenyengedéllyel az elmúlt két évben nem rendelkező 
adja be együtt a nevezését. 
 
42/2010. Eln.hat. (04.07.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évi budapesti Triatlon VB kvalifikációs versenyeit, amelyeken való részvétel 
jogosít a kedvezményes nevezési díj igénybevételére. A versenyek listája az alábbi dokumentumban találhatóak: 
Kvalifikációs versenyek 
 
43/2010. Eln.hat. (04.07.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a május 1-i közgyűlés 9 órai kezdettel kerüljön megrendezésre a budapesti 
margitszigeti a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda tanácstermében. 
Napirendi pontok: 
1. az Elnökség éves szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Lányi András 
2. az Ellenőrző Testület beszámolója; 
Előterjesztő: Sztancsik József 
3. a szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő:Czencz Péter 
4. közhasznúsági jelentés; 
Előterjesztő:Czencz Péter 
5. a 2010. év szakmai és pénzügyi terve; 
Előterjesztő:Lányi András 
6. Beszámoló a Sport XXI., a Héraklész Bajnok és Csillag Program és az olimpiai keret 2010. évi felkészülési programjáról. 
Előterjesztők:Programvezetők 
7. Beszámoló a 2010. évi budapesti Triatlon VB előkészületeiről 
Előterjesztő: Mányai Roland 
8. a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 
A 8. pontban említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal 
benyújtották az Elnökséghez. 
 
44/2010. Eln.hat. (04.07.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a junior, felnőtt és senior duatlon ranglistasorozat egészüljön ki az orfűi rövidtávú 
duatlon OB-vel. 
A ranglistasorozat helyszínei és időpontjai: 
Somogyszil – 2010.04.03. 
Jászberény – 2010.04.18. 
Kaszó – 2010.04.25. 
Orfű – 2010.05.08. 
A 4 versenyből a 2 legjobb eredmény számít a ranglista készítésnél, ami az alábbi táblázat alapján kerül kiszámításra: 
Ponttáblázat 
 
45/2010. Eln.hat. (04.07.) 
Az elnökség ismételten napirendre tűzte és megtárgyalta a Sport XXI. Program szakmai célkitűzéseit. Az elnökség 5 igen szavazattal, egy 
tartózkodás mellett megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy ebben az életkori csoportban széles tömegbázist kell kiépí teni. Emellett a 
program jövőbeni fő céljának azt határozta meg, hogy az – a triatlon sport hosszú utánpótlás-nevelési időtávjára is tekintettel – a 
képességfejlesztést, a minőségi utánpótlásképzést, a Héraklész érettségi szint teljesítését szolgálja, ne a versenyeztetést és a versenyorientált 
felkészülést. A támogató NUSI-UPI kifejezett kérésére Llimitálva legyen a program által támogatott egyesületek száma, készüljön egy objektív 
mérőrendszer az oda való be-, illetve kikerülés szabályozására. A területi támogatók által felügyelt szakosztályok száma és a munkájukért járó 
pénzügyi ellenszolgáltatás kerüljön egységesítésre. A NUSI-UPI-val történt egyeztetés alapján továbbra is lehetséges, de csak indokolt 
esetben (pl. pályázati úton) az új egyesületek támogatása a programban. 
 
46/2010. Eln.hat. (04.07.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a versenyrendszer elfogadott módosításai alapján a 
következő, április 20-i ülésre tegyen javaslatot a 2010. évi egyesületi ponttáblázatra. Ezzel egy időben felkérte a Technikai Bizottságot, hogy a 
Szövetség alapszabályával összhangban a Versenyszabályzat módosítását nyújtsa be. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. április 20-i határozatai: 
 
47/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy: 
Dr. Márkus Gábor lemondását követően az alelnöki poszt nem került betöltésre, így az alelnök kiválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést 
tartunk május 21-én pénteken 16 órai kezdettel a Sportok Háza I. emeleti konferencia termében. 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/4__vb_kvalifikcis_versenyek_keukverseny_llomsai(1).xls
http://www.triatlon.hu/files/content/file/ranglistapontok__tour_s_duatlon_triatlon_2010_2.xls


A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai: 
1. A szövetség alelnökének megválasztása 
2. A szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 
Szövetségünk elnöksége a jelölőbizottság elnökének Papp Zsoltot (tel:0630-645-27-40), tagjainak Dr. Zakariás Gézát (0630-645-27-86) és Pál 
Józsefet (tel: 0620-9442-156) jelölte ki. 
Amennyiben a május 1-i közgyűlést határozatképtelenség miatt újból össze kell hívni, úgy a megismételt közgyűlés időpontja 2010. május 21., 
péntek 17 óra, helye Sportok Háza, I. emeleti konferencia terem. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe feltett 
kérdésekben – a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. 
48/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak bemutatott beszámolót a 
MOB és az elnökség visszajelzései alapján egészítse ki, majd az kerüljön fel a szövetség honlapjára. A beszámolónak tükröznie kell az 
Elnökség azon célját, hogy (i) objektív és eredménycentrikus finanszírozási rendszert kíván működtetni, és (ii) az olimpiai kvalifikációra esélyes 
versenyzők részére meg kívánja teremteni azon feltételeket, melyek a szükséges nemzetközi versenyeztetést és felkészülést biztosítják. 
 
49/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal a Szakmai Bizottság és a Technikai Bizottság javaslatára egyhangúlag elfogadta a 2010. évi – elit, utánpótlás 
és amatőr részekből összeálló – egyesületi ponttáblázatot. Arra kérte a bizottságokat, hogy külön, a fogyatékkal élők által elért helyezések is 
számítsanak bele a pontversenybe és ezzel egészüljön ki a ponttáblázat. Az egyesületi ponttáblázat módosítására az alábbi elvek 
figyelembevételével került sor: 
- az egyesületek élsportban végzett tevékenységének célja a sikeres olimpiai szereplés elérése, aminek érdekében 
o a teljesítményt a legrangosabb nemzetközi és hazai versenyek mérik, 
o az értékelésben legnagyobb súllyal az olimpiai távú nemzetközi eredmények számítanak be, 
o a pontszámok összhangban vannak a felnőtt válogatott keret egyéni pontozási rendszerével; 
- az utánpótlás korosztály versenyeredményeinek súlya csökken, hogy óvjuk a gyermekeket a korai kiégéstől, és a túlversenyeztetéstől; 
- amatőr és fogyatékkal élő sportolók önálló értékelése motivációként szolgál minél nagyobb számú bevonásukra. 
Az egyesületi ponttáblázat megtalálható szövetségünk honlapján a „Ranglisták” menüpont alatt. 
 
50/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Csőgör Péter és Molnár Jenő előterjesztésében a 2010. évi versenyszabályzat 
módosításait. A szabályzat főbb változásai az alábbiak: 
2010-es versenyszabályzat módosításai 
A szabályzat megtalálható „A szövetségről” menüpont „Szabályzatok” almenüje alatt. 
 
51/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. év budapesti Triatlon VB magyar indulóinak nevezési feltételeit: 
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a VB kedvezményes nevezés díjait: 
Triatlon VB 2010 - nevezési díjak 
Az előversenyek listája itt megtalálható 
 
52/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. Program NUSI-UPI ajánlásainak megfelelően módosított 2010. évi szakmai 
programját és részletes költségvetését. A szakmai program és költségvetés megtalálható szövetségünk honlapján a „Tréning” menüpont Sport 
XXI. almenüje alatt. Az új kluboknak a jövőben augusztus 1. és szeptember 1. között lehetőségük lesz pályázni támogatásra a szolidaritási 
alapból. 
 
53/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség a Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének megkeresésére 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
hogy szövetségünk kössön velük együttműködési megállapodást. 
 
54/2010. Eln.hat. (04.20.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy tervezetet a hosszútáv és duatlon sportág 
támogatására. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. május 12-i határozatai: 
 
55/2010. Eln.hat. (05.12.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Triatlon VB Szervezőbizottságának kommunikációs költségvetését. A médiacsomag 
becsült értéke 90 millió forint, amelyért 9.6 millió forintot kell fizetnünk. (A megtakarítások az önköltségi ártól a „Társadalmi Célú Hirdetések” 
90%-os kedvezményéig terjednek.) A csomag az írott és elektronikus médiában biztosít megjelenést a triatlon sportnak és a triatlon VB-nek. Az 
elnökség további lehetőségeket keres az ennél teljesebb körű megjelenés biztosítására, melynek jelenleg anyagi korlátai vannak. Az elnökség 
másfél hónap múlva ismételten áttekinti a média költségvetés végrehajtását és az esetlegesen további médiákban való megjelenés 
lehetőségét. 
Az elnökség a kommunikációs és média ügynökségekkel kötendő, 2 millió forint feletti összegű szerződéseket kötelezettségvállalását – a 
Szervező Bizottság előterjesztésére - jóváhagyta. 
 
56/2010. Eln.hat. (05.12.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a triatlon VB Age-Group futamainak nevezési rendszerével kapcsolatos tájékoztatót. Az 
elnökség szeretné elérni, hogy lehetőség szerint maximális számú magyar csapat állhasson rajthoz a budapesti triatlon VB-n. 
 
57/2010. Eln.hat. (05.12.) 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy a május 1-re kiírt közgyűlés határozatképtelen volt, ezért azt május 21-én meg kell ismételni. 
Előzetesen ugyanerre a napra az elnökség rendkívüli közgyűlést hívott össze a megüresedett alelnöki poszt betöltésére. 
 
58/2010. Eln.hat. (05.12.) 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy a Somogy Megyei NUSI Aquatlon versenyen adminisztrációs hiba következtében egy utánpótlás 
korú sportoló neve mellett hibásan lett klubja feltüntetve. Az elnökség felhívja az érintett klub vezetőinek figyelmét, hogy a jövőben 
körültekintőbben járjon el a nevezéseket illetően. Nem kívánt szankcióval élni, mivel a versenyengedély kiváltása a verseny idejéig nem történt 
meg. 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/versenyszablyzat_2010_es_vltozsai___korr.doc
http://www.triatlon.hu/files/content/file/versenyszablyzat_2010_es_vltozsai___korr.doc
http://www.triatlon.hu/files/content/file/vb_nevezsi_dijtablazat_1(1).doc
http://www.triatlon.hu/files/content/file/vb_kvalifikcis_versenyek_keukverseny_llomsai(1).xls


Az átigazolási szabályzat 3/10-es pontja előírja, hogy „egy versenyző egy évben csak 1 klubban válthat ki versenyengedélyt”. Az 
adminisztrációs hiba által ez a szabály nem került megszegésre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. június 2-i határozatai: 
 
59/2010. Eln.hat. (06.02.) 
A válogatott keretek idei első félévi munkájának értékelése keretében az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész 
Bajnok és Csillag Programok 2010 első félévi munkájáról, eredményeiről szóló értékelést. Felkérte a programok vezetőit, hogy az érintett 
sportolók edzőivel értékeljék, hogy az előzetes felkészülési, felmérő és versenyzési tervek hogyan realizálódtak, milyen tanulságokat sikerült 
leszűrni, a célkitűzések a második félév vonatkozásában miként módosulnak. A programok célkitűzéseit terjesszék elő az elnökség következő 
ülésén. 
 
60/2010. Eln.hat. (06.02.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a május 21-i rendkívüli közgyűlés – amely sajnálatos módon nem volt 
határozatképes – 2010. június 16-án, szerdán 16 órai kezdettel kerül megrendezésre. 
Helye:Sportok Háza III. em. kocka terem 
 
Napirendi pontok: 
1. A szövetség alelnökének megválasztása 
2. A szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok 
Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben feltett kérdésekben - a megjelentek számára 
tekintet nélkül - határozatképes. 
 
61/2010. Eln.hat. (06.02.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy Lehmann Tibor levelének megválaszolását az ifjúsági Eb válogató versenyének 
megváltoztatásával kapcsolatban a Szakmai Bizottság hatáskörébe utalja, azzal, hogy az esetleges új időpont akkor kerülhet kijelölésre, ha az 
érdekelt versenyzők edzői közül mindenki egyhangúlag elfogadja azt. 
 
62/2010. Eln.hat. (06.02.) 
Az elnökség – a legutóbbi közgyűlésen elhangzott felvetéseket is figyelembe véve – 4 igen szavazattal egyhangúlag a Triatlon Tour 2010. évi 
összdíjazását 1 millió forintban határozta meg. A női és férfi összesített 1-3 helyezettek egyenlő mértékben 500-500 ezer forintot kapnak a 
következő elosztás szerint: 
1. helyezett: 250.000Ft 
2. helyezett: 150.000Ft 
3. helyezett: 100.000Ft 
 
63/2010. Eln.hat. (06.02.) 
A Szakmai Bizottság javasolta, hogy a Triatlon Tour versenyein az elit és amatőr nők a jövőben egy mezőnyben induljanak el. A hatályos 
Versenyszabályzat erre lehetőséget ad, így az elnökség kéri, hogy a versenykiírások elkészítésénél a versenyek szervezőbizottságai és a 
technikai felügyelők – a pálya adottságai, a résztvevők száma és egyéb szervezési szempontok mellett – vegyék figyelembe ezt a lehetőséget. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. június 8-i határozatai: 
 
64/2010. Eln.hat. (06.08.) 
Az elnökség sajnálattal értesült az Országos Bajnokságként meghirdetett balatonfüredi Triatlon Tour elit futamának kerékpár versenyszámában 
történtekről. A verseny technikai felügyelője (egyben vezető versenybírója) írásban jelezte az elnökség számára, hogy a verseny helyszínén 
úgy döntött, hogy a Budaörsi TKE óvása alapján – melyben a rendezés hiányosságaira hivatkoztak (a kerékpáros pályán nem volt 
körszámlálás és köridőmérés sem, valamint a kerékpáros táv túlságosan rövid volt) és amelyet az Óvási Bizottság elutasított – a versenyen 
nem hirdet országos bajnoki eredményt, viszont a verseny eredményét a tényleges befutó alapján hirdeti ki. Döntésének indoka az volt, hogy a 
pálya és a rendezés nem felelt meg a Versenyszabályzatban az országos bajnoki versenyekre vonatkozó kötelező előírásoknak. 
Az elnökség – figyelemmel a TVK-Mali TK és az UNIQA Újbuda TC beadványaira is – 4 igen szavazattal egyhangúlag a hatályos 
Versenyszabályzatnak megfelelően felkéri a hatáskörrel rendelkező Technikai Bizottságot, hogy határidőn belül vizsgálja ki a balatonfüredi 
versenyen történteket, és - szükség szerint a Szakmai Bizottsággal egyetértésben - hozzon határozatot. A Technikai Bizottság vizsgálja meg a 
felelősség kérdését a technikai felügyelő (vezető versenybíró), a kerékpár szakági vezetőbíró, a főrendező és a versenyigazgató 
vonatkozásában, mivel a versenyszabályok betartása esetén a felmerülő problémák elkerülhetőek lettek volna. 
Pál Balázs versenyigazgató az elnökséghez benyújtott levélben jelezte, hogy a balatonfüredi elit futamban történtek miatt felelősnek érzi 
magát, valamint a versenyrendezői és Technikai Bizottsági tevékenysége között összeférhetetlenség mutatkozik, ezért lemond a Technikai 
Bizottságban betöltött tisztségéről. Az elnökség a lemondást elfogadta. 
 
65/2010. Eln.hat. (06.08.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Szakmai Bizottság javaslatát arról, hogy az athlonei triatlon EB 2 női-2 férfi 
versenyzőből álló csapatunk a Szakmai Bizottság rendelkezésére bocsátott finanszírozási keret terhére kiutazzon. 
Egyúttal felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy 
a) az EB-n elérhető reális célokat írásban jelölje ki, és amennyiben nem a korábban elfogadott (az ITU ranglista első 100 helyén tartózkodó) 
sportolót kíván kiutaztatni, adja meg a válogatás feltételeit; 
b) a jövőben a világversenyek előtt készítsen az elnökség számára írásos előterjesztést, amely kitér arra, hogy: 
- az adott világversenyre milyen reális célkitűzéssel utazik a magyar csapat 
- hogyan történjen a válogatás, 
- milyen feltételekkel milyen költségeket vállaljon a szövetség 
 
66/2010. Eln.hat. (06.08.) 
Az elnökség áttekintette a 2010-es Triatlon VB költségvetési tervezetét. Mivel a bevételi oldal kevesebb, mint a kiadási oldal, ezért a hét 
folyamán egyeztető megbeszélést folytat a VB szervezőbizottsággal, arról, hogy hol és milyen költségcsökkentő megoldásokat lehet és kell 
alkalmazni. A 64/2009. (07.21.) sz. Elnökségi határozatban megfogalmazott céloknak úgy kell teljesülniük, hogy a bevételi és kiadási oldal 
egyezzen. 
 
 



A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. július 12-i határozatai: 
 
67/2010. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a Fegyelmi Bizottságot a Technikai Bizottság feljegyzése - a balatonfüredi versenyen 
történtekről - alapján fegyelmi eljárás lefolytatására. Az elnökség feladata a szabályszerű működés biztosítása és felügyelete, beleértve a 
Versenyszabályzat betartását, illetve az attól való eltérés okainak feltárását. Az elnökség szeretné, ha a balatonfüredi és az egyéb 
versenyeken tapasztalt hibák nem ismétlődnének meg, elismerve és megköszönve a lelkiismeretes és nagy áldozatot vállaló versenyrendezői 
és versenybírói munkát. 
 
68/2010. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség az elmúlt ülése óta folyamatosan dolgozik a Szervezeti és Működési szabályzat korszerűsítésén. Az elmúlt közgyűlésen 
elhangzottak alapján 6 igen szavazattal úgy döntött, hogy 2010. október 1-jétől a Szakmai Bizottság egészüljön ki 7 főre, amelynek 3 tagja az 
állam által finanszírozott programok (Sport XXI., Héraklész Bajnok, Héraklész Csillag Program) vezetői, egy tagja az elnökség által megbízott, 
a triatlonos társadalom által elismert szakember, további 3 fő pedig az elit, az utánpótlás és az amatőr egyesületi ponttáblázatokat nyerő 
egyesület képviselője lehet. Egy egyesületből csak egy képviselő lehet a Szakmai Bizottságban. A bizottság tagjait az itt felsorolt sorrendben 
kell felkérni és delegálni úgy, hogy 
- az elnökség által felkért szakember nem lehet azonos egyesületből a programvezetőkkel; 
- az elit egyesületi ponttáblázat rangsora szerint az az egyesület küldhet tagot, aki az előző négy taggal nincs azonos egyesületben; 
- ezt követően az utánpótlás rangsorból, majd az amatőr rangsorból hasonlóan a még nem képviselt legjobb egyesület küldhet delegáltat. 
Az egyesületi ponttáblázat alapján delegáltak a Szakmai Bizottság teljes jogú tagjai, de elsődlegesen az adott (elit, utánpótlás, amatőr) terület 
feladataiban vesznek részt, és azt a területet képviselik. 2011-től a Szakmai Bizottság ponttáblázat alapján delegált tagjainak felkérésére 
minden évben az egyesületi ponttáblázatba beszámító utolsó versenyt követően kerül sor. Az elnökség felkérte a főtitkárt, hogy mindhárom – 
elit, utánpótlás, amatőr - pontverseny kerüljön hétről-hétre frissítésre a Szövetség honlapján. 
 
69/2010. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szingapúri Ifjúsági Olimpiával kapcsolatos előterjesztést. Örömmel fogadta, hogy a 
maximális 1-1 fő képviseli hazánkat. Gratulál Dudás Eszter (Uniqa Újbuda TC) és Hankó Gábor (TVK Mali TK) sportolóknak és edzőiknek a 
kvalifikációhoz, és felkéri őket, hogy tudásuk legjavát nyújtva méltón képviseljék hazánkat ezen a nagyszabású világeseményen. Az edzői és 
csapatvezetői teendőket az Ifjúsági Olimpián Kuttor Csaba látja el. A következő elnökségi ülésre kéri az érintett sportolók edzőitől a 
megfogalmazott konkrét célokat a világjátékokon való eredményt és helyezést illetően. Jó teljesítmény esetén az elnökség jutalmazni kívánja a 
sportolókat. 
A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Kuratóriumának 2010. július 2-i döntése alapján Dudás Eszter és Hankó Gábor június, július és 
augusztus hónapokban 25 000-25 000 Ft felkészülési támogatásban részesül. 
 
70/2010. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség meghallgatta és 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette Thuránszky Balázs patronált és Kuttor Csaba patrónus 
beszámolóját a 2010. évi első féléves munkájukról. Az elnökség megállapította, hogy a program plusz forrást jelent az érdekelt 
egyesületeknek, amely alapját kell képezze annak, hogy hosszú távon piaci alapon tudják finanszírozni a program segítségével bevont plusz 
edző munkáját. A program segítségével a patronált képzése, gyakorlati és elméleti szakmai tudásának növelése is cél kell, hogy legyen. 
 
71/2010. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette az Athlone-ban megtartott triatlon EB-ről készült szakmai beszámolót. Kérte a 
Szakmai Bizottságot, hogy a szükséges szakmai javaslatokat – a triatlonos szakemberek bevonásával – tegyék meg annak érdekében, hogy a 
jövőben sportolóink eredményesebben szerepeljenek a különböző világversenyeken. A beszámoló a Szövetség honlapján megtekinthető. 
 
72/2010. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség meghallgatta a VB Szervezőbizottság ügyvezetőjének beszámolóját a 2010. évi budapesti Triatlon VB költségvetéséről. A 
beszámoló alapján sajnálattal nyugtázta, hogy a 2010. január 1-től változott áfa törvények miatt jelentős a vissza nem igényelhető áfa mértéke, 
amely pénzügyi nehézséget okoz a költségvetés egyensúlyában, és az előzetes tervezésben ez nem lett figyelembe véve. Az elnökség 6 igen 
szavazattal egyhangúlag ismételten felkérte a VB Szervezőbizottságot, hogy a költségvetést dolgozzák át, mert az nem lehet veszteséges, és 
ennek érdekében a Szövetség elnökét kérte fel a szükséges intézkedések meghozatalára. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. augusztus 5-i határozatai: 
 
72/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag megerősítette a budapesti Triatlon VB 64/2009. (07.21.) sz. Elnökségi határozatban 426 millió 
forintban meghatározott keretösszegét, bevételi és kiadási jogcímeit, továbbá elfogadta a tervezett kiadási fősorokat. Egyúttal döntött abban is, 
hogy a költségvetés kiadási fősorai felülről korlátozottak, fölfelé attól eltérni nem lehet. Megtakarítás esetén nem lehet más fősorba 
átcsoportosítani. 
 
73/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag - a felnőtt válogatott 2010. évi finanszírozási tervének megfelelően - elfogadta az U23-as VB-re 
szóló kvalifikációs rendszert. Az U23-as EB-n legjobban szereplő magyar versenyző biztos résztvevője a VB-nek. A VB indulás további helyei a 
balatonfüredi válogató alapján kerülnek kiosztásra. 
 
74/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 3 igen és 1 tartózkodás mellett jóváhagyta a Szakmai Bizottság javaslatára az általuk előzetesen javasolt U23-as és Ifjúsági 
csapat EB-re vonatkozó finanszírozási és válogatási elv változtatást azért mert a lengyelországi helyszínre minimális költségen autóbusszal, az 
új helyszínre, Portugáliába pedig repülővel kell utazni. 
 
Sprint VB 1-6.hely:100% 
Sprint VB első harmad:50% 
Váltó VB dobogó:100% 
Váltó VB első harmad:50% 
Ifjúsági csapat: a mezőny 1/3-a - 100%-os visszatérítés 
Ifjúsági csapat: a mezőny 1/2-e - 50%-os visszatérítés 
U23 váltó: a mezőny 1/3-a - 100%-os visszatérítés 
U23 váltó: a mezőny 1/2-e - 50%-os visszatérítés 



U23 egyéni: 6. helyig 100%-os visszatérítés 
U23 egyéni: a mezőny 1/3-a 50%-os visszatérítés 
A visszatérítés alapja ifjúságiak esetében a szállás és étkezési költségek! Erre a versenyzőknek kell vinniük a készpénzt. Az utazást a 
Héraklész programból finanszírozzuk, a nevezés az MTSZ költsége. U23-asok esetében Csillag programosok felhasználhatják a részvételre a 
programkeretüket, a többi versenyző önköltségen utazik, és számukra a teljes költségre vonatkozik a visszatérítés. Minden versenyszám 
esetében az indulók létszáma a mérvadó! 
 
75/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 3 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a világranglista pontszerző versenyeken, világkupákon és 
WCS versenyeken a magyar versenyzők nevezésénél alkalmazandó sorrendet illetően: 
- Minden versenyző, aki az ITU ranglista helyezése alapján a versenyt megelőzően felkerül a rajtlistára, biztosan indulhat. 
- Az MTSZ az ITU ranglistán elöl lévő magyar versenyzőket mindig benevezi, és az esetlegesen felszabaduló helyeknél a lehetséges két 
cserénél a verseny magyar versenyzői ranglistát veszi alapul. 
Az elnökség felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a következő ülésig tegyen javaslatot, hogy milyen szankciók kerüljenek alkalmazásra azokkal 
szemben, akik versenyről való visszalépés esetén nem mondják vissza időben a részvételi szándékot (megnehezítve ezzel más hazai 
sportolók indulását). 
 
76/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az árvíz miatt sajnálatosan elmaradt bajai Triatlon Tour verseny a rendező tájékoztatása szerint szeptember 19-én kerül megrendezésre. Az 
elnökség 4 igen szavazattal a Szakmai Bizottság javaslatára elfogadta azt, hogy a baja verseny a túl kései időpont miatt ne legyen beszámítva 
a Tour és a korosztályos ranglista végső elszámolásába. 
 
77/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a Szakmai Bizottság kezdeményezi szeptemberben egy olyan közös, Szakmai 
Bizottság - Technikai Bizottság ülést, ahol az idei év versenyszervezési problémái és a technikai részletek pontosítása legyenek a napirendi 
pontok. 
Ugyancsak elfogadta azt, hogy a 68/2010. (07.12.) Elnökségi határozatot a Szakmai Bizottság kérésére módosítva szeptember 15-től az 
előzetesen a határozatban foglalt elveknek megfelelően egészüljön ki a Szakmai Bizottság. Felkérte a titkárságot, hogy az ülést szervezze 
meg. 
 
78/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát egy év végi 2 napos konferencia megszervezésének 
lehetővé tételére, ahol a programvezetők beszámolhatnak az elmúlt évről, emellett szakmai előadásokra is sor kerülhet. A konferencia 
időpontja és helyszíne Révész Lászlóval, a továbbképzéssel megbízott elnökségi taggal kerül egyeztetésre. 
 
79/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a budapesti Junior VB-n induló magyar csapat tagjaira 
vonatkozóan: 
 
Junior Világbajnokság Budapest. Jelenlegi kvótaszámok az idei EB eredmények alapján: 

Versenyszám Jelenlegi kvóta Plusz igény 

Junior VB lányok 3 2 

Junior VB fiúk 1 2 

 
Világbajnokság válogató verseny: Fadd-Dombori Országos Bajnokság 
Eredmények: 
Lányok: Pap Eszter - Ortri 
Dudás Eszter Uniqa - Újbuda TC 
Balogh Barbara - Ortri 
Fiúk: Hankó Gábor - TVK Mali TK 
Várólistán: Horváth Zsanett - Uniqa Újbuda TC 
Búza Bence - Győri Vizisport SE 
Szakály Zsófia - Győri Vizisport SE 
Balogh Bence - TVK Mali TK 
Mindkét nemben két - két szabadkártyát igényeltünk. Hogy a várólistán lévők közül kik indulhatnak az a nevezési lista felkerülése után ( kb. 
08.11-15.) derül ki. 
 
A junior Aquatlon Világbajnokságra a 2010.évi junior OB győztese Tarnai László Titán TC jelezte az indulási szándékát. 
 
A SZB. támogatja Balogh Barbara indulását az U23-as EB-n is, mivel így csapatunk is tud indulni ebben a korosztályban. 
 
80/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát az idei nemzetközi versenyek szabadkártya - igényével 
kapcsolatosan. 

Versenyszám Jelenlegi kvóta Plusz igény 

U23 EB nők 3 0 

U23 EB férfiak 3 2 

U23 VB nők 2 1 

U23 VB férfiak 2 2 

Junior VB lányok 3 2 

Junior VB fiúk 1 2 

 
81/2010. Eln.hat. (08.05.) 
Az elnökség meghallgatta az idei évi felnőtt válogatott keretben foglalkoztatott sportolók edzőinek beszámolóit, tanítványaik ez évi munkájáról 
és eredményeiről. Köszönetét fejezi ki az edzőknek a sportolók felkészítésében végzett áldozatkész munkájukért. 



A következő edzők számoltak be tanítványaikkal végzett munkájáról, eredményeikről és rövidtávú céljaikról: 
Dr. Zakariás Géza: Kovács Zsófia 
Borbély Miklós: Faldum Gábor 
Lehmann Tibor: Tóth Zsófia és Rendes Csaba 
Kuttor Csaba: Király Kristóf 
Licskó Csaba: Szalay Szandra 
Papp Zsolt: Szabó Zita, Fecskovics Attila, Pocsai Balázs 
Vanek Gábor: Vanek Margit, Vanek Ákos, Tóth Tamás 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. szeptember 15-i határozatai: 
 
82/2010. Eln.hat. (09.15.) 
Az elnökség meghallgatta Mányai Roland, a VB szervezőbizottság ügyvezető igazgatójának gyorsjelentését az elmúlt hétvégi Dextro Energy 
Triathlon Grand Final-ről, aki elmondta, hogy az első visszajelzések a rendezvényről döntő többségében pozitívak. Az alapos elemzés - amely 
figyelembe veszi az ITU értékelést, a Szervezőbizottsághoz és az MTSz-hez beérkező véleményeket, valamint a Szervezőbizottság tagjainak 
írásos beszámolóit – a következő napokban kerül kidolgozásra, továbbá szeptember végéig elkészül a VB gazdasági mérlegét tartalmazó 
jelentés. Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag pozitívnak ítélte meg a budapesti világbajnokságot, megköszönte a Szervezőbizottság 
munkáját, egyúttal felkérte, hogy a szakmai elemzést az előzetesen megfogalmazott négy cél mentén készítse el. 
A sajtón keresztül meg kell köszönni a budapesti polgárok türelmét és egyúttal tájékoztatni őket, hogy milyen közvetlen pozitív gazdasági 
eredménnyel és közvetetten milyen hosszanható előnyökkel járt az ország és a főváros számára, hogy a fővárosban rendeztük meg ezt a 
nagyszabású sporteseményt. 
 
83/2010. Eln.hat. (09.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Ifjúsági Olimpia, valamint az Ifjúsági és U23-as EB értékelését. Külön gratulált az 
Ifjúsági Olimpián kiemelkedően teljesítő Dudás Eszternek és Hankó Gábornak, valamint az EB-n jól teljesítő Tóth Zsófinak, az ifjúsági lány 
csapatnak és az U23-as MIX váltó tagjainak. A részletes szakmai értékelések szövetségünk honlapjára felkerülnek. 
 
84/2010. Eln.hat. (09.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag sajnálattal vette tudomásul a Dextro Energy Triathlon Grand Final elit versenyének magyar 
eredményeiről szóló szakmai értékelést. Ez a verseny is bebizonyította, hogy versenyzőink úszótudása nem éri el a nemzetközi szintet. Az 
elnökség felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy készítsen akciótervet válogatott sportolóink úszótudásának fejlesztésére, valamint arra, hogy az 
idei szezon előtt kialakított, objektív elemeket tartalmazó ellenőrzési, támogatási rendszer következetesen betartásra kerüljön, ahol indokolt, ott 
eszközöljön fejlesztéseket, szigorításokat. Megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a szeptember 21-i állapotnak megfelelően tekintse át az 
egyesületi ponttáblázatot, és annak eredménye alapján ideiglenesen – a ponttáblázat végleges elfogadásáig – delegáljon 3 tagot a 68/2010. 
számú elnökségi határozat szellemében a Szakmai Bizottságba. 
 
85/2010. Eln.hat. (09.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az „A” kategóriás Duatlon Diákolimpiai Országos döntő dátumának megváltoztatására 
vonatkozó kérelmet. 
A Budapesti Triatlon Szövetség jelezte, hogy a fővárostól csak október 3-ra kapott időpontot a budapesti döntő rendezéséhez, továbbá a 
lakitelki rendező is jelezte, hogy számára is kedvezőbb lenne az október 24-i dátum. 
Az elnökség felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy jövő hétre határozza meg azokat a konkrét időjárási körülményeket, melyek még alkalmasak 
a döntő megrendezéséhez. Amennyiben az október 15-i hosszútávú időjárás-előrejelzés alapján nem rendezhető meg a döntő, úgy az jövő év 
tavaszán kerülne pótlásra. 
 
86/2010. Eln.hat. (09.15.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett megbízta Márkus Gergelyt, hogy a Szakmai és a Technikai Bizottsággal közösen 
készítse el a 2011. évi versenynaptár tervezetet. A 2011. év versenynaptár tervezetet a november 10-i elnökségi ülésen kívánja elfogadni az 
elnökség. 
 
87/2010. Eln.hat. (09.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának korszerűsítésére Lányi 
András, dr. Illés Tibor, Dr. Székely Mózes és dr. Szendrei Eszter részvételével munkacsoportot hoz létre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. október 12-i határozatai: 
 
89/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség megtárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szeptember 8-12. között Budapesten megrendezésre került Dextro 
Energy Triathlon ITU Word Championship Grand Final-ről szóló előzetes beszámolót és gazdálkodási jelentést. A végleges beszámoló az ITU 
által elkészített értékelést követően, a gazdálkodási jelentés valamennyi kiadási és bevételi számla realizálása és könyvelését követően kerül 
véglegesítésre. A VB lezárásával kapcsolatos valamennyi kérdésben várhatóan szövetségünk elnökségének november 16-i ülése fog 
határozatot hozni. 
 
90/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség megtárgyalta és 5 igen és 1 tartózkodás mellett megállapította, hogy az Ifjúsági Olimpia csapatversenyének kommunikálásában a 
szövetség részéről hiba történt. A történtekkel kapcsolatban a felelősség egyértelműen nem állapítható meg, ezért a következő év 
kommunikációjának tervezésénél olyan rendszert kell kialakítani, amely lehetőség szerint bővíti az erre fordítható erőforrásokat, széles körben 
eléri az érintetteket, továbbá világos feladatkiosztást és számonkérést tesz lehetővé. 
 
91/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy készüljön komplex összehasonlító hatástanulmány a titkárság működéséről, ami a 
titkárság szekszárdi és esetleges budapesti működésének hatékonyságát hasonlítja össze, beleértve a lehetséges költségvonzatokat is. Az 
elnökség megbízta Révész Lászlót, hogy keressen egy független szakértőt a feladat elvégzésére. 
 



92/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan úgy döntött, hogy a szövetség hosszú távú stratégiájának kidolgozására külső tanácsadó céget 
kér fel. Források hiányában ez a munka szponzori együttműködés keretében képzelhető el, melyhez az elnökség tagjai keresnek partnereket. 
Az elnökség felkérte a főtitkárt, hogy járjon utána a stratégiai tervezési feladatokat támogató állami és EU-s forrásoknak. 
 
93/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az MTSZ-t a Magyar Olimpiai Bizottságban az előző elnök, dr. Szekeres Imre 
helyett a jelenlegi elnök, Lányi András képviselje. 
 
94/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte Révész Lászlót, hogy a Szakmai Bizottsággal egyeztetve dolgozzon ki egy képzési 
programot, amelyben az ez év végére tervezett szakmai továbbképzés és a következő években tervezett, hasonló rendezvények programjai 
egységes képzési rendszert képezzenek, amelynek legyen visszacsatolása is. 
 
95/2010. Eln.hat. (10.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal a Szakmai Bizottság kérésére egyhangúlag elfogadta, hogy a 2010. évi egyesületi ponttáblázat a 2010. 
november 16-i elnökségi ülésén kerüljön elfogadásra, mivel az idei évben megrendezésre kerülnek olyan versenyek, amelyek eredményei az 
előzetes egyesületi ponttáblázat kiírásának megfelelően még beszámítódnak a táblázatba. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. október 26-i határozatai: 
 
96/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Szövetségünk elnöksége megtárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az olimpiai kerettel kapcsolatos beszámolót. Örömmel 
nyugtázta, hogy jelenleg 1 férfi és 1 női versenyzőnk áll olimpiai kvalifikációs helyen és további egy női versenyzőnk áll 1 pontra a kvalifikációs 
helytől. Az elnökség megbízta a Szakmai Bizottságot, hogy a december 8-i ülésre dolgozza ki a 2012-es londoni olimpia indulási feltételeit a 
magyar sportolók vonatkozásában. Az olimpiára azon sportolók nevezhetőek, akik 140-ben vannak az olimpiai kvalifikáció zárásakor. 
Reményeink szerint több magyar versenyző fog szerepelni az első 140-ben, mint ahány indulhat. Ezen szabályozás kidolgozását kéri az 
elnökség a Szakmai Bizottságtól. 
Az Elnökség felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a válogatott kerettagok edzői adjanak le egy objektív szakmai értékelést 2010. december 1-
ig sportolóik 2010. évi eredményeiről, munkájáról, tartalmazza az anyag a 2011. júniusig tartó első éves olimpiai ciklus terveit is. 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy felhívásunk ellenére nem vettek részt edzőink a Jövő SC válogatott úszóinak október 21-i, 
százhalombattai bemutatóján, annak ellenére, hogy sajnos a világversenyek bebizonyították, hogy sportolóink úszótudása nem ér i el a 
nemzetközi szintet. 
 
97/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Csillag Program munkájáról szóló beszámolót. Felkérte a program 
vezetőjét, hogy az olimpiai kerethez hasonlóan a Csillag program edzői is készítsenek egy objektív szakmai beszámolót a programban részt 
vevő sportolók 2010. évi eredményeiről, és a 2011. júniusig tartó terveiről. 
 
98/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Bajnok Programról szóló beszámolót, valamint megerősítette a 2011. évi 
Héraklész válogatott keret korábban elfogadott kiválasztási elveit. 
 
99/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség 6 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a Sport XXI. Program beszámolóját. Örömmel nyugtázta, hogy a területi támogatók 
által készített diagramok eredményei, melyek az országos felmérések összesített adatait tartalmazzák fejlődést mutatnak. Különösen örömteli, 
hogy három sportoló is megfelelt a Sport XXI. érettségi szintnek, holott az előző 3 évben ez egy gyermeknek sikerült. Az elnökség felkérte a 
titkárságot, hogy ezen pozitív eredmény részleteiben kerüljön publikálásra szövetségünk honlapján is. 
 
100/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség megtárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatait az alábbiak szerint. 
1. Az elit kategóriában a versenyeken nyerhető pénzdíjak nincsenek korosztályhoz kötve, a verseny abszolút helyezései alapján kerülnek 
kiosztásra. 2011. évben az ifjúsági korosztály is kiválthat elit licenszet. 
2. Kuttor Csaba véglegesítse az Egyesületi Ponttáblázatot a 2010. november 16-i ülésre. 
3. Amennyiben a szövetség gazdasági helyzete megengedi, úgy az SZB által javasoltak ( 3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szerint a 2011. évi 
egyesületi ponttáblázat elit szekciójának győztese pénzdíjazásban részesül. 
4. A 2011-es évben – egyelőre kísérleti jelleggel - MIX OB kerül megrendezésre, mely jövőre még nem adna pontot az egyesületi 
ponttáblázatba. 
5. Az elit kategóriában az Országos Bajnok korosztálytól függetlenül az abszolút verseny győztese lesz és kihirdetésre is így kerül. 
6. A 2011. évi felmérők a határozat mellékletében szereplő időpontokban kerülnek megrendezésre. 
Felmérő időpontok 
 
101/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Szakmai Bizottság által előkészített 2011. évi amatőr egyesületi ponttáblázat 
javaslata publikálva legyen a honlapunkon, hogy az érintett klubok és versenyzőik ezzel kapcsolatban kifejthessék véleményeiket. Az esetleges 
változtatási javaslataikat 2010. december 2-ig kérnénk megküldeni a titkárságnak. 
 
102/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Technikai bizottság javaslatait az alábbiak szerint: 
 
A Technikai Bizottság határozatai: 
2010-10-13/1. határozat 
A Technikai Bizottság áttekintette a 2011. évi versenyrendszert a Szakmai Bizottság jelen lévő képviselőjével. A 2010-ben bevezetett 
elit/amatőr rendszer alapjában véve nem változna, de az idei tapasztalatok beépítésre kerülnek: 
Sprint távú Duatlon OB (minden futamon engedélyezett a bolyozás) 
• újonc verseny 
• gyermek, serdülő OB 
• ifjúsági, junior elit, felnőtt elit OB futam 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/2011__vi_vlogatott_felmrk.doc


• Amatőr futam (16-19, 20-24, 25-29, stb) 
Sprint távú Triatlon OB (minden futamon engedélyezett a bolyozás) 
• újonc verseny 
• gyermek, serdülő OB 
• ifjúsági, junior elit, felnőtt elit OB futam 
• Amatőr OB futam (16-19, 20-24, 25-29, stb) 
Rövid távú Duatlon OB (a bolyozás nem engedélyezett) 
• Amatőr OB futam – az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyzők is amatőrben kerülnek értékelésre) 
Rövid távú Triatlon OB (a bolyozás engedélyezett minden futamban) 
• Elit OB futam 
• Amatőr nyílt verseny 
Rövid távú Triatlon Amatőr OB (a bolyozás nem engedélyezett egyik futamban sem) 
• Amatőr OB futam 
• Nyílt verseny az elit versenyengedéllyel rendelkezőknek is, de csak az abszolút pénzdíjért. 
Triatlon Klubcsapat OB 
• Elit csapatok (azok a csapatok ahol legalább egy elit versenyengedéllyel rendelkező versenyző van) 
• Amatőr csapatok (csak amatőr versenyengedéllyel rendelkező versenyzők alkothatják) 
o 3 korcsoport (felnőtt, szenior, veterán – minden csapatban a csapat legfiatalabb versenyzője határozza meg a csapat korcsoportját) 
• Újonc+gyermek csapatok 
• Serdülő+ifjúsági csapatok 
(a junior versenyzők vagy az elit csapatban, vagy az amatőr csapatban tudnak indulni) 
Váltó OB 
• Elit csapatok (azok a csapatok ahol legalább egy elit versenyengedéllyel rendelkező versenyző van) 
• Amatőr csapatok (csak amatőr versenyengedéllyel rendelkező versenyzők alkothatják) 
o 3 korcsoport (felnőtt, szenior, veterán – minden csapatban a csapat legfiatalabb versenyzője határozza meg a csapat korcsoportját) 
• gyermek, serdülő, ifjúsági, junior csapatok 
Közép távú Triatlon OB (a bolyozás nem engedélyezett) 
Amatőr OB futam – az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyzők is amatőrben kerülnek értékelésre) 
Hosszú távú Triatlon OB (a bolyozás nem engedélyezett) 
Amatőr OB futam – az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyzők is amatőrben kerülnek értékelésre) 
Aquatlon OB 
Amatőr OB futam – az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyzők is amatőrben kerülnek értékelésre) 
Tereptriatlon OB 
Amatőr OB futam – az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyzők is amatőrben kerülnek értékelésre) 
2010-10-13/2. határozat 
Az utánpótlás korosztályokban a ranglista versenyek Szakmai Bizottság által meghatározott számban kerülnek kiírásra. (4 triat lon, 2 duatlon ) 
2010-10-13/3. határozat 
A Technikai Bizottság minden kiemelt eseményre vonatkozóan vissza kívánja állítani a versenyrendezőkkel a megállapodások rendszerét. 
Ezzel megteremti az MTSZ és a rendező közötti jogi hátteret. 
A megállapodásban szerepelnie kell többek között, 
az MTSZ által biztosított 
• eszközöknek 
• szolgáltatásoknak (időmérés, stb.) 
• személyeknek (versenybírók, informatikai stáb, stb.) 
a rendező által biztosítandó 
• versenybíróknak 
• rendezői és orvosi stábnak és ezek létszámának a versenypálya függvényében 
• versenyszabályzat alapján történő rendezésnek. 
A megállapodásban továbbá ki kell térni a különböző marketing jogokra és felületekre, mind az MTSZ, mind a rendező részére. 
2010-10-13/4. határozat 
A technikai felügyelő és a vezető versenybíró intézményének az egy személyben való összevonásáról kizárólag a Technikai Bizottság dönthet. 
2010-10-13/5. határozat 
A technikai felügyelőnek a versenyt min. 5 héttel megelőző előzetes pályabejárás előtt egyeztetnie kell az időmérő stábbal, és lehetőség 
szerint a pályabejárást velük együtt kell elvégezni. Ez alapján a versenyt megelőzően meg kell határozni az időméréshez szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket, és ezekről a rendezőt informálni kell. 
2010-10-13/6. határozat 
A versenykiírás csak a technikai felügyelő által írásban jóváhagyott (a Titkársághoz a technikai felügyelő regisztrált e-mail címéről küldött) 
formában kerülhet fel a Szövetség honlapjára. 
2010-10-13/7. határozat 
A Technikai Bizottság javasolj az elnökségnek, hogy utalja a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe a Technikai Bizottság által kezdeményezett 
függőben lévő 2 fegyelmi ügyet. Egyúttal javasolja a Fegyelmi Szabályzat módosítását, hogy valamennyi Bizottság jogosult legyen a saját 
hatáskörében felmerülő fegyelmi kérdésekben közvetlenül fegyelmi eljárást kezdeményezni. 
Az MTSZ hatályos Fegyelmi Szabályzata 11.§ (1) bekezdése alapján fegyelmi eljárás elindítását kizárólag a Szövetség elnöke vagy főtitkára 
indítványozhatja, az Elnökségnek ebben nincs hatásköre. 
2010-10-13/8. határozat 
A Technikai Bizottság jelen lévő tagjai Csőgör Pétert javasolták a Bizottság vezetőjének. 
2010-10-13/9. határozat 
A Technikai Bizottság az üléseit a versenyidőszakon kívül Szakmai Bizottsággal egy időben és egy helyszínen (de más teremben) fogja tartani, 
ezáltal lehetőség nyílik az ülések egy részén összevont ülést tartani. 
2010-10-13/10. határozat 
A Technikai Bizottság elektronikus úton is hozhat döntést. 
 
103/2010. Eln.hat. (10.26.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Technikai és a Szakmai Bizottság vidéki tagjai kapjanak útiköltség térítést 
maximum havi 1 alkalommal a bizottsági ülésen való részvételre. Az a bizottsági tag, aki kétszer egymást követően nem vesz részt ülésen, 
nem részesülhet költségtérítésben. Az elnökség felkéri a Titkárságot, hogy a költségtérítésre vonatkozó javaslatát a 2011. év i MTSZ 
költségvetés tervezésekor nyújtsa be. 
 
 



A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. november 16-i határozatai: 
 
104/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy mivel a VB-vel kapcsolatos összes kiadási és bevételi számlák 
még nem érkeztek be, ezért a könyvelés sem fejeződhetett be, így a VB gazdálkodásának lezárására nem kerülhetett sor. Örömmel nyugtázta 
az elnökség, hogy a Triatlon VB állami támogatásának elszámolásával kapcsolatos egyeztetések a konkrét számadatok felhasználásával 
megkezdődtek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport Államtitkárságával, melyet 2010. november 30-ig le kell zárni. 
 
105/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség tudomásul vette és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság által beterjesztett határozati javaslatokat az 
alábbiak szerint: 
 
A Szakmai Bizottság 2010.11.15-i ülésének javaslatai: 
2010.11.15./1. 
Serdülő és Ifi korosztályban csak a hagyományos váltó verseny kerüljön értékelésre az egyesületi ponttáblázatban. Pontrablás ezen 
versenyszámban ne legyen. 
2010.11.15./2. 
Az SZB elfogadta, hogy pontrablás továbbra is a MTSZ szabályzatában leírtak szerint történhessen. 
2010.11.15./3. 
Az SZB javasolja, hogy az egyesületi pontversenyben pontegyenlőség esetén, a szekción belüli legmagasabb egyéni pontszám döntsön a 
helyezés sorrendjéről. Amennyiben ez is azonos, akkor a második és így tovább. 
Abszolút végeredmény során kialakult pontegyenlőség esetén a legmagasabb egyéni WCS pont dönt. Amennyiben ez is egyező, a második és 
így tovább. 
2010.11.15./4. 
Az SZB elfogadta a MTSZ Titkárság kérésére a 2011-es versenynaptár módosító javaslatait. Amelyet a Technikai Bizottság képviseletében 
Márkus Gergely készít el. 
2010.11.15./5. 
Az SZB javasolja, hogy az év Héraklész sportolói Dudás Eszter és Hankó Gábor Ifi Olimpikonjaink legyenek. 
2010.11.15./6. 
Az SZB javasolja a 66/2003 határozat módosítását. 
Javaslata, hogy az év elit sportolója a Magyar Ranglista nyertese legyen. 
2010.11.15./7. 
Az SZB elfogadja a Verrasztó Gabriella által összeállított Héraklész és London 2012 programok szakmai beszámolóját, amennyiben, a London 
2012 program értékelésének nyelvezetét módosítja. 
2010.11.15./8. 
Az SZB elfogadja a Héraklész Bajnok Program véglegesített névsorát. 
2010.11.15./9. 
Az SZB javasolja 5 korosztályos (gyermek, serdülő) triatlon ranglistaverseny kiírását, melyből a 3 legjobb eredmény számítana az 
elszámolásba és 3 duatlon verseny kiírását melyből a 2 legjobb eredmény számítaná be. 
 
106/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a december 8-i elnökségi ülésre készítsen előterjesztést elit 
sportolóink központi, hazai felkészülésének lehetőségeiről, annak előnyeiről, hátrányairól, akadályairól. Az elemzés térjen k i arra is, hogy 
milyen hatással lenne a legtehetségesebb sportolóink teljesítményére, fejlődésre egy szövetségi támogatással megvalósuló, külföldi 
egyesületekben történő felkészülés. 
 
107/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a 2010. évi ponttáblázattal kapcsolatos felvetéseket, 
pontosítandó tételeket összesítse és nyújtsa be az elnökség december 8-i ülésére. Pótlólag kerüljenek be az elmúlt hetekben külföldön 
megrendezett események eredményei is. 
 
108/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy az eddig érvényes minősítési szabályzatot a szakmai bizottság 
2010.11.15./ 9. határozatának szellemében dolgozza át. Készítse el a 2010. évi minősített sportolók listáját és ez a minősítési szabályzattal 
együtt kerüljön a Szakmai Bizottság elé jóváhagyásra, majd az elnökség elé. 
 
109/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatára a 2010-es Év sportolóit azzal, hogy 2010 évben 
középtávon is kerüljön megválasztásra férfi kategóriában év sportolója. 
Év sportolói 2010 
 
110/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2011. évi versenynaptár tervezett időpontjait az alábbiak szerint azzal, hogy a kiemelt 
versenyek helyszíneit illetően kerüljön egy pályázat kiírásra, amely tartalmazza a szövetségnek az adott verseny kapcsán a 
versenyrendezőnek nyújtott támogatásokat, és a rendezővel szembeni elvárásokat. 
Versenynaptár tervezet 2011. 
 
111/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy kerüljön benyújtásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport Államtitkárságához 
egy támogatási kérelem a 2011.évi Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa megrendezésére. 
 
112/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 4 igen 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal elfogadta, hogy kerüljön benyújtásra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sport 
Államtitkárságához egy támogatási kérelem a 2011.évi Visegrádi Tereptriatlon Európa Bajnokság megrendezéséhez. Az elnökség döntésénél 
azt mérlegelte, hogy a két pályázat gyengítheti egymást. 
 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/v_sportoli_2010.doc
http://www.triatlon.hu/files/content/file/3__verseny_idpontok_2011_v3.doc


113/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy felkéri a Fegyelmi Bizottságot a hatályos fegyelmi szabályzat, sporttörvény 
szellemében való átdolgozására. Ezt az anyagot a következő, november 30-i ülésre kéri elkészíteni, ahol az elnökség újra tárgyalja a 
beérkezett két fegyelmi eljárás indításával kapcsolatos további teendőket. 
 
114/2010. Eln.hat. (11.16.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Sport XXI. Program eszközbeszerzésének terhére, Molnár Sándornak és 
Széles Sándornak – akik a Sport XXI. Programban részt vevő sportolókról készült felmérések szakmai elemzését, értékelését, osztályozását 
végezték – 220.000Ft/fő díjazás kerüljön kifizetésre. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. november 30-i határozatai: 
 
115/ 2010 . Elnökségi Határozat ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége meghallgatta az X2S klub vezetőinek beszámolóját a tervezett jövő évi Visegrádi Terep Triatlon EB előkészületeiről. 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan szakmailag támogatja ennek megrendezését, azonban az anyagi garanciákat a Nemzetközi 
Szövetség felé, az állami támogatás függvényében adja meg. A titkárság az állami támogatásra való kérelmet a Sport Államtitkárságra leadta. 
Az elnökség a támogatás szabja,hogy kerüljön megrendezésre az EB kísérő versenyeként, az átlagemberek által is teljesíthető távú és 
nehézségű pálya. 
 
116/ 2010 . Elnökségi Határozat ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan, lényegi módosítás nélkül elfogadta a fegyelmi bizottság által javasolt új fegyelmi 
szabályzatot, amely a szövetség honlapján a „szabályzatok” között kerül elhelyezésre. 
 
117/ 2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 4 igen szavazattal egyhangúan úgy döntött, hogy a 2011 évi versenynaptárunkban a Triatlon Diákolimpia 
versenysorozat „ NSI Triatlon Utánpótlás Olimpia” néven szerepeljen. 
 
118/2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2010 évi egyesületi ponttáblázatot, ami megtalálható a szövetség 
honlapján a „Ranglisták„menüpont alatt. A szakmai bizottság javaslatára elfogadta, hogy az egyesületi pontversenyben pontegyenlőség esetén, 
a szekción belüli legmagasabb egyéni pontszám döntsön a helyezés sorrendjéről. Amennyiben ez is azonos akkor a második és így tovább. 
Abszolút végeredmény során kialakult pontegyenlőség esetén a legmagasabb egyéni WCS pont dönt. Amennyiben ez is egyező a második és 
így tovább. A pontrablás az MTSZ szabályzatában leírtak alapján történik, miszerint a felnőtt korosztályú versenyek mindig abszolút sorrend 
alapján kerülnek értékelésre. 
Amennyiben az abszolút sorrendben a felnőtt korosztálytól eltérő korosztályú versenyző (csapat) szerez pontot, úgy a saját korosztályában 
elért pontérték illetve az abszolút sorrend szerinti pontérték közül, a magasabbat kapja. 
Az elnökség a Szakmai Bizottság összeállításának módosításáról szóló 68/2010. (07.12.) sz. Elnökségi határozat szerint felkér i az elit 
pontverseny eredménye alapján a TVK Mali Triatlon Klubot, az utánpótlás eredmény alapján a Mogyi SE-t és az amatőr pontverseny alapján az 
ELTE-BEAC Polythlon Klubot, hogy nevezzék meg a Szakmai Bizottságba az általuk delegált képviselőket. 
 
119/ 2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan felkéri a szakmai bizottságot, hogy a 2010 évi ponttáblázat finomhangolásával 
készítsen javaslatot a 2011 évi ponttáblázat elkészítésére. Ebben vegye figyelembe a szövetség céljait, ami az eliteknél az, hogy minél több 
sportolónk kijusson és eredményesen szerepeljen az olimpián. Utánpótlás korosztályban ne az eredmény centrikusság, hanem az egészséges 
életmódra nevelés és a megfelelő technikai képességek kialakítása domináljon. Amatőröknél pedig a tömegbázis kialakítása és megtartása a 
cél. Egyúttal felkérte a szakmai bizottságot arra is, hogy a különböző ponttáblázatokat és az ezekkel összefüggő finanszírozási terveket 
egységesítse. 
 
120/2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Szövetségünk honlapján „ranglista helyszínek és a pontozása” 
menüpontban közzétetteknek megfelelően a Triatlon Tour versenyeiből, az ifjúsági kategóriában a 2 legjobb eredmény számítson be az 
értékelésbe. 
 
121/2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2010 évi minősítési szabályzat módosítását. Az elmúlt évi szabályzat 
módosítása az elit kategória bevezetése miatt vált szükségessé (megtalálható a „ranglisták” menüpont alatt). 
 
122/2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy javasolja a Debreceni Sportcentrum (38/2004. III/12) kormányrendelet 
szerinti, olimpiai központtá minősítését. Továbbá azt, hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetséghez pályázzunk a Duatlon Világbajnokság 2012 
vagy 2013 évi Debreceni megrendezésére. 
 
123/2010 Eln. Hat. ( 2010.11.30) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan megbízta a főtitkárt, hogy a triatlon telefon flotta, díjhátralékkal rendelkező tagjainak 
küldjön fizetési felszólítást. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2010. december 8-i határozatai: 
 
124/ 2010 Eln. Hat.(2010.12.08.) 
Az elnökség meghallgatta a válogatott keret edzőit,-Kuttor Csabát, Dr.Zakariás Gézát, Vanek Gábort, Borbély Miklóst, Lehmann Tibort, Licskó 
Csabát és Lipták Tamást – akik értékelték sportolóik 2010-es évét és ismertették a 2011 első féléves terveiket. Az elnökség 5 igen szavazattal 
egyhangúan tudomásul vette a beszámolókat és megköszönte az egyesületeknek, edzőknek, sportolóknak az áldozatos munkát. Az edzők 5 
nő- és 6 férfi sportoló esetében látnak esélyt a londoni olimpiai részvételre. 
Az elnökség meglátása szerint várhatóan 2 nő és 1 vagy 2 férfi sportolónk tudja kiharcolni az olimpiai részvételt. 
 



125/ 2010 Eln. Hat.(2010.12.08.) 
Az elnökség meghallgatta és 5 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette a Patrónus programban dolgozó edzők munkájáról szóló szóbeli 
beszámolót. Felkérte a patrónus edzőt, Kuttor Csabát-, hogy a következő elnökségi ülésre készítsen egy írásos beszámolót a program idei 
szakmai tapasztalatairól. 
 
126/ 2010 Eln. Hat.(2010.12.08.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a SPORT XXI Program maradvány pénzét, úszó sporteszközök beszerzésére 
költsük. Ezen eszközök a programban résztvevő egyesületek között kerüljenek létszám arányosan kiosztásra. 
 
127/ 2010 Eln. Hat.(2010.12.08.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, a technikai bizottság javaslatát arról, hogy a kiírt versenyrendezői pályázat alapján a 
2011 évi versenynaptárban 
- a Klub csapat OB valamint a Triatlon Utánpótlás ranglista és a sprint távú amatőr kupa, május 21-22-én kerüljön megrendezésre 
Tiszaújvárosban, 
- Tereptriatlon EB július 1-2-án Visegrádon, 
- a triatlon olimpiai távú amatőr OB és ifjúsági EB válogató július 16-án Szombathelyen, 
- a Hosszú-távú OB,- a rendezők kérésére július 30-án Nagyatádon , 
- a Terepduatlon OB szeptember 24-én Piliscsabán, 
A fenti időpontokra és versenyekre egy-egy pályázat érkezett. A több alternatív időpontra benyújtott, illetve több versenyrendező által pályázott 
versenyeket illetően további egyeztetések szükségesek. Kérjük a versenyrendezőket, hogy aki még nem pályázott, a meghirdetett versenyekre 
tegyenek javaslatot, küldjék meg pályázatukat. 
 
128/ 2010 Eln. Hat.(2010.12.08.) 
AZ elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy Györe István helyére találjon megfelelő új sportorvost, és a 
jövőben az olimpiai kerettagok terhelés-diagnosztikai vizsgálata egységes protokoll alapján történjen. 
 



2011. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. január 25-i határozatai: 
 
1/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy 2011. február 4-5-én kihelyezett ülést tart Szekszárdon. Ezen a két napos 
eszmecserén többek között a triatlon VB-vel kapcsolatos gazdasági és szakmai értékelés, valamint a szövetség hosszú távú stratégiája is 
megvitatásra kerül. 
 
2/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség megtárgyalta és 6 igen szavazattal tudomásul a vette a 2010. évi szövetségi gazdálkodásról szóló főtitkári beszámolót. 
 
3/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség megtárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2011. évi versenynaptárt. A versenyrendezőktől az utánpótlás és 
sprint távú duatlon OB-re érkezett több pályázat (Kaszó, Mezőkövesd). Az elnökség a Technikai Bizottság javaslatára a területi elvre is 
figyelemmel döntött Mezőkövesd mellett. Az elnökség megköszöni a kaszói rendezők eddigi munkáját és sajnálattal venné tudomásul, ha a 
rendező csak az OB megrendezését vállalná. A versenynaptár megtalálható szövetségünk honlapjának hírei között. 
 
4/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az idei versenyengedélyek díja tartalmazza az állandó licensz árát is. Egyúttal úgy 
döntött, hogy a mindenkori jogszabályok függvényében vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy az eddigi licensz-rendszer kerüljön 
megszüntetésre, helyette egy több évig használható, a sportorvosi vizsgálatok eredményét is tartalmazó azonosító kerül bevezetésre. Ennek 
ára és igénylésének menete a következő elnökségi ülésen kerül meghatározásra. 
 
5/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal, a Szakmai Bizottság javaslatára egyhangúlag elfogadta a 2010. évi Patrónus Program értékelését. Sajnálattal 
vette tudomásul, hogy a program 2010. december 31-i határidővel megszűnt. 
 
6/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2010. évet értékelő közgyűlés 2011. február 26-án 11 órai kezdettel kerüljön 
megrendezésre. Helye: Szekszárd, Városi Sportcsarnok I. em. tanácsterem (Keselyűsi u. 3.) 
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt közgyűlésre 2011. március 5-én 14 órai kezdettel Budapesten a Sportok 
Házában kerül sor. 
 
Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a 2010. évi budapesti Triatlon VB-ről 
Előterjesztő: Lányi András 
2. az Elnökség éves szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Lányi András 
3. az Ellenőrző Testület beszámolója; 
Előterjesztő: Sztancsik József 
4. a szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő:Czencz Péter 
5. közhasznúsági jelentés; 
Előterjesztő:Czencz Péter 
6. a 2011. év szakmai és pénzügyi terve; 
Előterjesztő:Lányi András 
7. Beszámoló a Sport XXI., a Héraklész Bajnok és Csillag Program és az olimpiai keret 2011. évi felkészülési programjáról. 
Előterjesztők:Programvezetők 
8. Egyéb, aktuális kérdések 
Az elnökség által beterjesztett javaslatok: 
- 2011. évi egyesületi tagdíj meghatározása 
9. a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 
A 9. pontban említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal 
benyújtották az Elnökséghez. 
 
7/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Szövetségünk elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a díjátadó gála – melynek keretében díjazzuk a 2010-es év sportolóit, 
azok edzőit, az egyesületi pontverseny 1-6, a ranglisták 1-3 helyezettjeit, az aranyjelvényes ill. első osztályú minősítést szerzett sportolóinkat – 
2011. március 5-én kerül megrendezésre 17 órai kezdettel a Sportok Háza konferenciatermében. A rendezvény nyílt, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk, azonban a szervezés hatékonysága érdekében a részvételi szándékot legkésőbb 2011. február 25-ig e-mailben 
(triatlon@triatlon.hu) kérjük jelezni szövetségünk titkársága felé. 
 
8/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2011. évi kiemelt hazai események chipes időmérésének pályázati kiírását. 
 
9/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség módosításokkal elfogadta a Szakmai Bizottság (SzB) előterjesztéseit az alábbiak szerint: 
9/2011./1. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB javasolja, hogy azokról a konkrét kérdésekről és témákról amiket valamelyik tag már kidolgozva juttat el az ülésre, neten vagy Skyp-on 
is szavazhasson a Szakmai Bizottság. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
9/2011./2. Eln.hat. (01.25.) 
A Nemzeti Sportszövetségnél pályázaton nyert 250.000Ft-ot a Nemzetközi Triatlon Szövetség által 2011. évre előírt új válogatott – nemzeti 
színeket is tartalmazó – versenymez vásárlására használja fel a szövetség. A versenymezen az „F” és „E” jelű helyeket a szövetség, a további 
helyeket az adott sportoló egyesülete használhatja fel. 



Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag - az SZB javaslatát módosítva – a fentiek szerint fogadta el az NSSZ-től nyert 250.000Ft-os 
támogatás felhasználását. 
9/2011./3. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB javasolja, hogy az MTSZ is legyen tagja a paralimpiai bizottságnak, egyúttal bízza meg Posta Endrét a szakági koordinációs feladatok 
ellátásával. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag, módosításokkal fogadta el a Szakmai Bizottság előterjesztését a para szakággal kapcsolatosan. 
9/2011./4. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB a Kuttor Csaba által beterjesztett 2011-es Heraklész Csillag Program tervezetet elfogadta. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
9/2011./5. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB javasolja, hogy abban az estben ha a Szövetségtől központi támogatásban részesülő versenyző az előre meghirdetett, leegyeztetett és 
általa visszaigazolt programon nem vesz részt, annak költsége a klubja vagy a személyes támogatásából levonásra kerüljön. Az így levont 
összegek az év végén, a ranglista pontok után kiosztott keretet növelnék. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
9/2011./6. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB szankcionálni javasolja azt az esetet, amikor egy világversenyre – saját kérésére – benevezett versenyző visszalépéséről nem értesíti 
időben az MTSZ illetékeseit és így a felszabaduló helyre sorban következő sportoló benevezésére már nincs mód. Ha a visszamondás időben 
késve történik, akkor az adott versenyzőt következő indulási szándékánál az MTSZ csak akkor nevezi be, ha a versenyt megelőzően 2 héttel 
már nincs a várólistán olyan indulni szándékozó magyar, aki az ITU ranglistán első 200-ban van. 
Amennyiben a vétséget ugyanaz a versenyző egy adott évben kétszer is elköveti, a versenyző klubja 100.000 Ft büntetést kap, amit a MTSZ a 
versenyző egyesülete bármely központi támogatásból levonhat. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
9/2011./7. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB az olimpiai indulók meghatározására a következőt javasolja: a szimulációban legelőkelőbb helyen álló magyar kvótát szerző sportoló 
alanyi jogon indulhat magyar színekben az olimpián. További kvótát szerző magyar versenyzőt csak olyan versenyzőre lehet kicseré lni, aki a 
kvalifikáció zárását megelőző felnőtt EB-n első 6-ban, VB-n (Grand Final) első 12-ben, vagy bármelyik 2012-es WCS futamon első 6-ban 
végzett. Amennyiben több ilyen versenyző is van, úgy köztük a sorrendet az ITU olimpiai ranglista pontok alapján kell megállapítani. 
A fenti elveken felül cserére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az MTSZ a kicserélt versenyzőt anyagilag kártalanítja: 4 millió 
forinttal, ha a versenyző 2011 év végén is már 100-ban volt az olimpiai szimulációs ranglistán, és 2 millió forinttal, ha azon kívül. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
9/2011./8. Eln.hat. (01.25.) 
Az SzB elfogadta a Verrasztó Gabriella által beterjesztett 2011-es Heraklész Bajnok Program javaslatot, a program költségvetéstervét, a 
program tagjait és a 10 kiemelt versenyző válogatási elveit és ez alapján kialakított névsorát, a program várható költségvetését és az 
utánpótlás világversenyekre történő utazás válogatási elveit. 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
10/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Bay Béla Pályázati ösztöndíjat a 2011. év I. félévére Lehmann Tibor, a TVK Mali 
Triatlon Klub edzője, Tóth Zsófia és Rendes Csaba felkészítője, valamint a szövetség sportolóinak olimpiai felkészítését koordináló Kuttor 
Csaba, az Uniqa Újbuda TC edzője, Dudás Eszter és Király Kristóf felkészítője kapja. A MOB által adományozott díj 100.000 Ft/hó. Az 
elnökség egyúttal felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy egy hónapon belül dolgozza ki, hogy a II. félévtől érvényes kiválasztási elveket és 
szabályokat. 
A Szakmai Bizottság határozatai megtalálhatóak szövetségünk honlapján a „Tréning – Szakmai Bizottság” menüpont alatt. 
 
11/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag, kisebb módosításokkal elfogadta a Technikai Bizottság javaslatára a 2011. évi 
Versenyszabályzatot. A szabályzat megtalálható szövetségünk honlapján „A Szövetségről – Szabályzatok” menüpont alatt. 
 
12/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő ülésén áttekinti a Technikai Bizottság által a Fegyelmi 
szabályzathoz készített módosításokat. 
 
13/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a szövetség elnökét, hogy Budapesten a Komjádi Uszoda emeleti részén található 
helyiségek szövetségi edzőközponttá alakításáról tárgyalást folytasson és üzleti tervet készítsen elő. 
 
14/2011. Eln.hat. (01.25.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy a folyamatosan felhalmozódó nagy telefontartozások miatt vizsgálja 
felül a telefonflottából történő kilépés lehetőségeit. Egyúttal megbízta, hogy 28/2010 (02.17.) sz. Elnökségi határozatnak megfelelően járjon el a 
tartozók felé, és kezdeményezze fizetési meghagyás kibocsátását. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. február 15-i határozatai: 
 
15/2011. Eln.hat. (02.15.) 
2011-ben szövetségünk a Magyar Olimpiai Bizottság által a Gerevich Aladár Sportösztöndíj rendszerből az alábbi programokból részesül 
ösztöndíjban: 

Gerevich Program: 400.000Ft/hó 
Bay Béla Program: 200.000Ft/hó 
Patrónus Program: 269.000Ft/hó 
Héraklész Program: 157.000Ft/hó 

Szövetségünk elnöksége a Szakmai Bizottság javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadva, a 21-22/2010 (02.10.) sz. Elnökségi 
határozatokkal bevezett hazai pontrendszer alapján a Gerevich Programból 300.000Ft/hó erejéig az alábbi sportolóknak javasol ösztöndíj 
támogatást. A támogatási időszak 2011. június 30-ig tart, a 2011. május 31-i mérési pont alapján a II. félévre újraosztásra kerülnek a 
támogatások. Az II. féléves elosztásban 7 verseny számít bele, amelyből csak 2 lehet ITU pontszerző. 
A sportolói pénzek elosztása a hivatkozott magyar ranglista alapján kerül meghatározásra. 

Kovács Zsófia: 70.000Ft/hó (1062 pont - 4egység) 
Szabó Zita: 35.000Ft/hó (648 - 2egység) 
Szalay Szandra: 35.000Ft/hó (654 - 2egység) 
Tóth Zsófia: 35.000Ft/hó (574 - 2egység) 



Rendes Csaba: 55.000Ft/hó (791 - 3egység) 
Pocsai Balázs: 35.000Ft/hó (672 - 2egység) 
Fecskovics Attila: 35.000Ft/hó (628 - 2egység) 

Összesen: 17egység - 300ezer forint (1egység = 17.647ft) 
 
16/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a sportszakemberek vonatkozásában a Gerevich Aladár Sportösztöndíjakat az alábbiak 
szerint: 
Bay Béla Program: 
Az olimpiai kvalifikáció szempontjából a legjobb helyen álló női és férfi versenyzőink edzői részére a Bay Béla Programból Zakariás Géza 
(Kovács Zsófia edzője) 100.000Ft/hó és Lehmann Tibor (Rendes Csaba edzője) 100.000Ft/hó ösztöndíjban részesül. 
Gerevich Program: 
A Gerevich Programból 100.000Ft/hó összeget a mindenkori Csillag Program vezető kapja (jelenleg Kuttor Csaba). 
Patrónus és Héraklész Program: 
A Patrónus és a Héraklész Programból rendelkezésünkre álló 426.000Ft/hó összeg az alábbiak szerint kerül felosztásra: 
A mindenkori szövetségi kapitány (jelenleg Kuttor Csaba) 150.000Ft/hó támogatásban részesül. Az utánpótlás ranglista 3 legeredményesebb 
edzője kerül kinevezésre a Héraklész Program területi vezetőjévé, ezért személyenként 60.000Ft/hó támogatásban részesülnek. A Mogyi Se 
részéről Borbély Miklós, a TVK Mali TK részéről Horváth Attila és a Triatlon Villám részéről Füri Ilona. 
A szakmai koordinátor, Képes Gergő 66.000Ft/hó támogatásban részesül, valamint a Héraklész Program vezetője (Verrasztó Gabriella) 
30.000Ft/hó bérkiegészítésben részesül. 
 
17/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Bajnok Program 2011. évi szakmai programját. A program, költségvetéssel 
együtt az NSI által megadott támogatási összeg ismeretében fel fog kerülni szövetségünk honlapjára. 
 
18/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Csillag Program 2011. évi szakmai programját. A program, költségvetéssel 
együtt az NSI által megadott támogatási összeg ismeretében fel fog kerülni szövetségünk honlapjára. 
 
19/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a felnőtt válogatott keret finanszírozási elveit és a válogatás kritériumait, mely 
szövetségünk honlapján megtalálható a „Tréning” menüpont alatt. 
 
20/2011. Eln.hat. (02.15.) 
A szövetségünk által kiírt kiemelt versenyek elektronikus időmérésére 3 pályázat érkezett be. Az elnökség megbízta Márkus Gergelyt, hogy a 
pályázatok áttanulmányozása, a pályázókkal történő személyes megbeszélést követően készítsen összehasonlító táblázatot és tegyen 
javaslatot az elnökség számára a következő ülésre, hogy kivel végeztessük az elektronikus időmérést. 
 
21/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy lehetőség szerint kerüljön kialakításra Budapesten a Komjádi uszodában egy 
Para - Age Group edzésközpont. 
Felelős: Lányi András. Az üzleti terv elkészítésének határideje 2011. március 7. 
 
22/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy legyen a szövetségnek évente egy-két kiemelt versenye („zászlós verseny”), 
amelyek sportágfejlesztési kommunikációs céljait nagyban elősegítik. 2011 vonatkozásában ez lenne a budapesti kopaszi-gáti verseny, illetve 
a balatonfüredi vagy szombathelyi. 
Felelős: Czencz Péter, a határidő 2011. március 7. 
 
23/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Örömmel nyugtázta az elnökség, hogy a Drops Sport Kft. 2011-12 évben ismét megszervezi az olimpiai ötpróba mozgalmat. Az elnökség 
javasolja, hogy az ötpróba sorozat a szövetség tömegesítési céljait is szolgálja. Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Illés 
Tibort, hogy a Drops Sport Kft. vezetőjével, dr. Drommer Gyulával készítsen elő 2011. március 7-ig egy, az MTSZ és Drops Sport Kft. közötti 
szerződéstervezetet. 
 
24/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség tömegesítési céljai érdekében a meglévő versenyekre építve egy mozgalmat hirdet, „Indulj el a pekingi Age Group Triatlon VB-n!” 
munkacímmel. Ugyanezen program keretében javasolja az elnökség érdekeltté tenni a testnevelőket abban, hogy minél több gyermeket 
hozzanak el a triatlon/duatlon/aquatlon versenyeinkre. Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag megbízta Czencz Pétert a program 
kidolgozásával, határideje 2011. március 7. 
 
25/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag megbízta Posta Endrét, hogy 2011. március 7-ig készítse el a szövetség Para Programját. 
 
 
26/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség javasolja, hogy készüljön el a szövetség kommunikációs terve, amely fokozottabban fókuszálj szövetségünk honlapjának 
informatívabb működtetésére, a Facebook és a Youtube kínálta lehetőségekre. Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag megbízta Lányi 
Andrást, hogy kérje fel a VB kommunikációjában tevékenykedő Pálfai Károlyt és csapatát ezen munka végzésére. 
 
27/2011. Eln.hat. (02.15.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan úgy döntött, hogy 2011. évben 4000Ft/fő lesz a versenyengedély kiváltásának költsége, amely 
magában foglal egy személyre szóló állandó chipet. Az elnökség felkéri a kiemelt versenyek rendezőit, hogy a versenyengedéllyel és állandó 
chippel rendelkezők részére az ezt követően meghirdetésre kerülő versenyek esetében biztosítsanak 30%-os nevezési díj kedvezményt. A 
versenyengedélyeket az egész év során azonos feltételekkel lehet kiváltani. 
A versenyengedély érvényes az adott versenyen amennyiben: 
- az adott versenyző egyesülete befizette az egyesületi tagdíjat, 
- a versenyengedély díja be van fizetve, 
- a versenyengedély igénylőn szerepel érvényes sportorvosi igazolás, 



- az adott verseny előtt minimum 10 munkanappal megérkezik a versenyengedély igénylő lap a titkárságra. 
Az átigazolási díj változatlanul 5000Ft. A versenybírói regisztrációs díj 2500Ft/fő. 
Az elnökség javasolja a közgyűlésnek, hogy az éves egyesületi tagdíj 5000Ft legyen.  
(A sporttal kapcsolatos szolgáltatások, így a licenszdíj, átigazolási díj stb. ÁFA mentesek!) 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. március 3-i határozatai: 
 
28/2011. Eln.hat. (03.03.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010. évet záró közgyűlés írásos előterjesztéseit: 
o Beszámoló a 2010. évi Triatlon VB-ről 
o Az elnökség szakmai beszámolója a 2010-es évi munkáról 
o A szövetség 2010. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló 
o A közhasznúsági jelentés 
o A 2011. évi szakmai és pénzügyi terv 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. március 8-i határozatai: 
 
29/2011. Eln.hat. (03.08.) 
Az elnökség meghallgatta és tudomásul vette a felmérő versenyek eddigi eredményeiről szóló beszámolót, egyúttal megbízta az érintett 
programvezetőket, hogy az elnökség áprilisi ülésére készítsenek egy átfogó, valamennyi felmérő eredményeit bemutató és azokat a szintekkel 
összehasonlító értékelést. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. március 17-i határozatai: 
 
30/2011. Eln.hat. (03.17.) 
Az elnökség meghallgatta a Márkus Gergely által összeállított,- időmérő pályázati kiírásra beérkezett írásos anyagok- értékelését. Az elnökség 
6 igen szavazattal egyhangúlag a következő döntéseket hozta:  
1. a ChampionChip Hungary Sportszolgáltató Kft. által ajánlott állandó chipet vásároljuk meg és ezt kapja valamennyi, versenyengedélyt 
igénylő sportoló. Az „állandó” chipeket egyszer kell megvásárolni, és évekig használhatóak. Amennyiben valamely sportoló abbahagyja a 
versenyzést, úgy klubja egy másik sportolójának azt átadhatja. A kiválasztásnál előnyt jelentett, hogy ez a chip a pályázaton a mérésre 
legkedvezőbb ajánlatot tett AGNI-TECH Kft. által mért versenyeken is használható, mint ahogy a BSI, és számos egyéb hazai és nemzetközi 
rendezvényeken is. 
2. A szövetség a hazai kiemelt versenyek időmérésére az első helyen az AGNI-TECH Kft-t kéri fel. Amennyiben valamely rendező a 
versenyeire a ChampionChip Kft-t kívánja megbízni az időméréssel, a két rendszer közötti árkülönbözetet neki kell vállalnia. 
 
31/2011. Eln.hat. (03.17.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy egy projekt csapat kerül felállításra, amely elkészíti a versenyengedélyek és a 
versenyek nevezési, eredmény feldolgozási számítógépes program specifikációját. 
 
32/2011. Eln.hat. (03.017.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a szövetség közgyűlése által elfogadott költségvetésnek megfelelően a 
Technikai Bizottság 2011. évi költségvetési keretét 4 millió forintban állapítja meg, amely a versenybírók, a chipes időmérés, az adatrögzítés és 
az érmek kifizetésére fordítható. A bizottság egyéb technikai igényeire 75.000 Ft-os költségkeretet határozott meg. A Technikai Bizottság 
hatáskörébe utalta a kiemelt versenyek technikai felügyelőinek és versenybíróinak kijelölését. 
 
32/2011. Eln.hat. (03.17.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2011. évi versenyrendszert. Az idei évi versenyrendszer az előző évnek megfelelően 3 
fő részből áll: az elitek, az utánpótlás és az amatőrök versenyeiből. Ez utóbbinál új elemként megjelenik a regisztrált sportolói státusz. A 2011. 
évi versenyrendszer és minősítési szabályok megtalálhatóak lesznek szövetségünk honlapján a Ranglisták/Egyéb ranglisták/2011 menüpont 
alatt. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. április 12-i határozatai: 
 
33/2011. Eln.hat. (04.12.) 
Az elnökség megtárgyalta és 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szövetség elnöke által felkért Megaphone Kft. javaslatát az 
szövetség új kommunikációs stratégiájáról. A legfontosabb teendők az alábbiakban foglalhatóak össze: 
• MTSZ új logó és arculat létrehozása 
• Weboldal, Facebook és egyéb online eszközök alkalmazása 
• Triatlon Klub életre hívása – Triatlon bázissal együtt 
• Egységes kommunikációs protokoll megvalósítása 
• Külső és belső kommunikáció megvalósítása a sportágon belül és a külső célcsoportok irányába 
• Egységes, könnyen értelmezhető üzenetek célbajuttatása 
• Toborzás az amatőr, élethosszig tartó triatlon sportba és a sportág népszerűsítése eseményeken, a médiában 
• A Triatlon megismertetése és megszerettetése a fiatalság (diákok, hallgatók) körében – kommunikációval, eseményekkel, ismert emberekkel 
• Közös elit és amatőr események, triatlon fesztiválok, népszerűsítő kampányok szervezése 
• A támogatók és a média számára „eladhatóvá” tenni a triatlont 
A kommunikációs elképzeléseket a MOB felé is közvetíteni kell, a Médiatanács közszolgálati sportközvetítéseinek terveihez készült 
igényfelmérésben szerepeltetni kell. 
 
34/2011. Eln.hat. (04.12.) 
Az elnökség megtárgyalta a Héraklész Bajnok program kiemelt tagjainak idei évi felmérő eredményeit. Örömmel nyugtázta, hogy a versenyzők 
– egy kivétellel – a Junior EB válogató szintjeit teljesítették és 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a programvezetőt, hogy a hatályos 
felmérőszint szabályzatnak megfelelően a következő ülésre részletes értékelést készítsen. Egyúttal felkérte a többi programvezetőt, hogy ők is 
készítsék el a következő ülésre a negyedéves eredményeik összegzését. Az olimpiai keret vezetőjét arra is felkérte, hogy a má jus 10-i MOB 
konzultáció írásos beszámolóját május 2-ig készítse el és juttassa el az elnökség részére. 



 
35/2011. Eln.hat. (04.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a regisztrált versenyzők online regisztrációjának menetét, valamint azt, hogy az 
eredmények feldolgozása a jövőben egyúttal a versenyrendszernek megfelelő ranglista eredmények honlapon történő folyamatosan 
megjelenítésére is kiterjed. 
 
36/2011. Eln.hat. (04.12.) 
Az elnökség örömmel nyugtázta Tóth Viktor erőfeszítéseit a Tereptriatlon EB-vel kapcsolatosan. 6 igen szavazattal egyhangúlag felkéri, hogy 
az ETU szerződés feltételeit mielőbb teljesítsék, és készüljön az ETU szabályok szellemében egy objektív válogatási elv a magyar versenyzők 
Tereptriatlon EB-n történő indulásának feltételeiről. 
 
37/2011. Eln.hat. (04.12.) 
A Nemzetközi Triatlon Szövetség levélben fordult a tagországokhoz az ügyben, hogy a Japánban kialakult katasztrófahelyzet miatt sportolóik 
tervezik-e indulásukat a május 14-i yokohamai WCS futamon. Szövetségünk elnöke arra kéri a magyar sportolókat, hogy mindenki saját 
felelősségére, belátása szerint döntsön kellő körültekintéssel. Tájékoztatjuk a sportolókat, hogy a Külügyminisztérium állásfoglalását is kértük, 
akik jelezték, hogy nincs tiltás az utazásra, valamint javasolták, hogy szükség szerint történjen egyeztetés a tokiói magyar konzullal, Albert 
Jánossal. 
 
38/2011. Eln.hat. (04.12.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2011-es versenyszabályzat az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
- Duatlon, közép - és hosszútávú triatlon országos bajnokságokon a korosztályos bontás mellett az abszolút magyar bajnoki cím is kerüljön 
kihirdetésre. 
- A versenyengedélyeket az egész év során ki lehet váltani, ezidáig csak az adott év május 31-ig lehetett. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. május 17-i határozatai: 
 
39/2011. Eln.hat. (05.17.) 
A szövetség elnöksége meghallgatta, és 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a 2011. évi felmérők eredményeinek értékeléséről, 
valamint a Csillag Programról szóló beszámolót. Az elnökség gratulál Kovács Zsófiának és Rendes Csabának ahhoz, hogy jelenleg olimpiai 
kvalifikációs helyen állnak. Ugyanakkor aggasztónak tartja, hogy sportolóink többségének eredményei nem közelednek a nemzetközi 
élvonalhoz. A londoni olimpia kvalifikációs időszaka első évének lezárását követően, alapos szakmai elemzést vár az érintett sportolók 
edzőitől, illetve Kuttor Csaba szövetségi kapitánytól. Fontosnak tartja, hogy a keretszűkítés történjen meg és az eredmények javítása és a pénz 
hatékonyabb felosztásának érdekében a szükséges javaslatok szülessenek meg. 
Az elnökség gratulál Fuchs Renátának, a Duatlon Junior EB aranyérméhez, Poór Brigittának, a Tereptriatlon VB-n elért u23-as Világbajnoki 
győzelméhez, Csomor Erikának pedig a mallorcai féltávú ezüstérméhez. 
 
40/2011.Eln. hat. (05.17) 
Az elnökség örömmel vette tudomásul, és egyúttal gratulál dr. Márkus Gábor miniszteri elismeréséhez. 
 
41/2011. Eln.hat. (05.17.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az NSI Triatlon Utánpótlás Olimpia Országos Döntő 2011. június 11-én Martfűn 
kerüljön megrendezésre. A helyszín megváltoztatása azért vált szükségessé, mert a fővárostól a margitszigeti helyszínre még nem kaptunk 
területfoglalási engedélyt. A Nemzeti Sport Intézet támogatásával a megyei előversenyekre előzetesen jóváhagyott versenykiírás, valamint 
minimum 50 fő induló esetén – amelyet dokumentálni kell – számla ellenében 50.000 Ft támogatást adunk. Az országos döntő kiírása 
honlapunkon megtalálható. 
 
42/2011. Eln.hat. (05.17.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a Sport XXI. Program 2011. évi költségvetését és szakmai tervét, mely 
megtalálható szövetségünk honlapján a Tréning – Sport XXI. Program menüpont alatt. 
 
43/2011. Eln.hat. (05.17.) 
Az elnökség örömmel nyugtázta, hogy a Tereptriatlon EB-vel kapcsolatban az X2S Team által végzett munkának köszönhetően jól állnak az 
előkészületek. A 2011. július 2-án, Visegrádon megrendezésre kerülő EB-re minél nagyobb magyar versenyzői létszámot várunk. Az elnökség 
szeretné, ha minél több sporttársunk élne ezzel az újabb hazai nemzetközi versenyzési lehetőséggel. Az elit, junior és u23-as kategóriában 6-6 
nő és férfi, az Age Group kategóriában korosztályonként és nemenként 25 fő magyar versenyző indulhat. Nevezni az EB-re a magyar triatlon 
szövetségen keresztül lehet. Kérjük azokat, akik elit, junior és u23-as kategóriában szeretnének indulni, azt május 30-ig jelezzék a 
Titkárságnak. Nekik az indulás feltétele az is, hogy rendelkezzenek a Magyar Triatlon Szövetség által kiadott 2011. évi versenyengedéllyel. 
 
44/2011. Eln.hat. (05.17.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Kuttor Csaba javaslatát, hogy 2011. június 25-26-án, a pontevedrai Felnőtt és Junior 
Triatlon EB-re és az azt követő mix váltóra utazó magyar csapat részére a rendelkezésünkre álló 0 fő elit férfi, 4 fő elit nő, 2 fő junior férfi, 4 fő 
junior nő kvótákon felül 2 elit férfinek, és 1-1 junior lánynak és fiúnak szabad kártyát kérjünk. Az EB-re utazó versenyzőkkel Czencz Péter, 
Verrasztó Gabriella és Kuttor Csaba utazik ki hivatalos kísérőként. 
 
45/2011. Eln.hat. (05.17.) 
A Titkárság tájékoztatta az elnökséget, hogy az előző évi 1571 versenyengedéllyel szemben ez idáig 1272 versenyengedély került kiadásra, 
ami alapján az év végéig várható létszám azonos lehet. Az elnökség felkérte a Titkárságot, hogy a következő ülésre a regisztrált sportolókról is 
készítsen kimutatást. 
 
46/2011. Eln.hat. (05.17.) 
Az elnökség a Nyilvántartási és átigazolási szabályzat szellemében tudomásul vette, hogy Szalay Szandra az ORTRI-tól a Budaörsi Triatlon 
Klubba igazolt. A Budaörsi Klub a szabályoknak megfelelően tértivevényesen megküldte az ORTRI-nak a kitöltött átigazolási lapot, amelyet a 
posta megkísérelt kézbesíteni, azonban a címzett a postai értesítés ellenére azt nem vette át. Mivel az Átigazolási szabályzatban szereplő 15 
napos határidőn belül nem érkezett válasz a címzettől, az átigazolás megvalósu,- tekintet nélkül arra, hogy a tényállás szerint a sportoló és az 
ORTRI között fenn áll - e sportszerződés. 
 
47/2011. Eln.hat. (05.17.) 



Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a programvezetőket, hogy a 2011. május 27-28-i budapesti Nagy Sportágválasztón a 
sportág megfelelő képviseletét és bemutatását szervezzék meg. Ehhez a szükséges technikai hátteret a Titkárság biztosítja. 
 
48/2011. Eln.hat. (05.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Titkárságot, hogy az idei Balaton-átúszáshoz kapcsolódóan a triatlon 
népszerűsítésében vegyen részt. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. június 7-i határozatai: 
 
49/2011. Eln.hat. (06.07.) 
Az elnökség meghallgatta és 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a válogatott keret edzőinek 2011. I. féléves beszámolóját, 
továbbá a II. féléves tervének ismertetését. Az elnökség köszönetét fejezi ki a sportolóknak, edzőiknek és klubjaiknak azért, hogy óriási terhet 
vállalnak a kvalifikációs versenyeken való részvétel érdekében. 
 
50/2011. Eln.hat. (06.07.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság 2011. május 26-i ülésének határozatait. A felnőtt válogatott keretet 
illetően Kuttor Csaba előterjesztésére elfogadott 7/2010. (01.08.) sz. Elnökségi határozatnak megfelelő szűkítési javaslatot tudomásul vette, 
egyetértett a kísérők küldésének fontosságával, a központi felkészülést segítő edzőtáborozás bevezetésével, valamint a 15/2011. (02.15.) sz. 
Elnökségi határozat alapján módosított sportolói ösztöndíjakkal. 
 
51/2011. Eln.hat. (06.07.) 
Az elnökség a Szakmai Bizottság június 7-i ülésének határozatait illetően 6 igen szavazattal egyhangúlag felkérte az olimpiai keret 
koordinátorát, hogy egyrészt az egyes sportolók támogatási táblázatánál a központi és minden egyéb támogatás kerüljön feltüntetésre (a 
természetbeni is), másrészt az edzőtábori költségek a sportolók eredményességi támogatásából, annak felosztását követően egységesen 
kerüljenek levonásra. 
Az Elnökség a teljesítményük alapján – a szűkítést követően is – az olimpia keretben maradt sportolók éves összes támogatását a 
meghirdetett elvek és kritériumrendszer (a Szakmai Bizottság által előterjesztett és a 19/2011. (02.15.) sz. Elnökségi határozattal elfogadott 
program) következetes betartása és a legjobbak felkészülésének zavartalan biztosítása érdekében nem kívánja csökkenteni. Ennek 
megfelelően kell a sportolók tervezett visszatérítését kiszámolni, majd a javasolt és igénybe vett központi feladatok költségeit ebből levonni. A 
Szakmai Bizottsági határozatok jelzett módosítását haladéktalanul el kell készíteni. 
Az SZB határozatok itt megtalálhatóak 
 
52/2011. Eln.hat. (06.07.) 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul a Tereptriatlon EB-vel kapcsolatban felmerült anyagi problémákat. Szövetségünk elnöke igyekszik 
segíteni az anyagi problémák rendezésében, azonban előzetesen megbízta dr. Drommer Gyulát és Márkus Gergelyt, hogy tekintsék át a 
Tereptriatlon EB költségvetését és rendezési előkészületeit. 
 
53/2011. Eln.hat. (06.07.) 
A NSSZ tájékoztatta elnökségünket, hogy idéntől az NSSZ a Vodafonnal köt szerződést, így a tárgyalások befejeztével megszűnik a T-mobillal 
a szövetség kapcsolata. Az új szerződés tarifái jelentősen kedvezőbbek az előzőnél. Várjuk azok jelentkezését, akik csatlakozni kívánnak az új 
flottához. 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az új flottához csak azok csatlakozhatnak, akiknek nincs tartozásuk és érvényes 
versenyengedélyük van, valamint klubjuk kezességet vállal értük arra az esetre, ha bármely okból nem fizetnék ki az előfizetési díjat. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. július 12-i határozatai: 
 
54/2011. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a MOB által kiírt Bay Béla ösztöndíjpályázat I. félévi értékelésére dr. Zakariás 
Géza és Lehmann Tibor által elkészített beszámolókat. 
 
55/2011. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a pontevedrai felnőtt és junior triatlon EB-vel kapcsolatos szakmai értékelést. 
Gratulált Kovács Zsófiának, hogy Molnár Erika 1998-as 5. helyezése óta a mostani 7. helyezésével a legeredményesebb felnőtt triatlon olimpiai 
távú eredménnyel zárta az EB-t. Ugyancsak gratulált Dudás Eszternek és Pap Eszternek a junior egyéni versenyben elért egyéni 2. és 3. 
helyezésért. Úgy a junior, mint a felnőtt versenyről készült szakmai beszámoló megtalálható szövetségünk honlapján a „Tréning” menüpont 
alatt. Kéri az elnökség az edzőket és sportolókat hogy az értékeléseket tanulmányozzák át és a leírt hiányosságokat a felkészülés során 
kiemelten vegyék figyelembe. 
 
56/2011. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség meghallgatta és 5 igen szavazattal tudomásul vette a felnőtt és junior EB-ről készült gazdasági beszámolót. Az elnökség felhívja a 
programvezetők figyelmét, hogy sem a junior és felnőtt EB-re, sem az idén még esedékes további világversenyekre a költségvetésben 
szereplőn kívüli plusz forrást a jelenlegi ismeretei szerint nem tud biztosítani. Nyomatékosan kéri a programvezetőket és és az egyesületeket, 
hogy a különböző programokra kapott állami támogatásokat a lehető leghatékonyabban használják fel, és az előírtaknak megfelelően 
dokumentálva /megrendelő vagy szerződés, teljesítés igazolás, számla, kifizetési vagy átutalási bizonylatok/ számolják el. 
 
57/2011. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség meghallgatta és 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta a Sport XXI. Program idei I. félévéről készült beszámolót. 
Örömmel nyugtázta, hogy az előző évi 2 sportolóval szemben idén 7 fiatal teljesítette a Héraklész érettségi tesztet. 
A Héraklész Bajnok és Csillag Programról készült beszámolókat a következő ülésen tárgyalja, mivel az érintettek külföldi tartózkodásuk miatt 
nem tudtak részt venni az ülésen. 
 
58/2011. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, hogy idei évben eddig 1372-en váltottak ki versenyengedélyt. Az Amatőr és a 
Duatlon Kupasorozatokba tartozó eredményeket és ranglistákat ki kell egészíteni a nem kiemelt kategóriájú triatlon és duatlon versenyekkel is. 
Az elnökség felkéri a Titkárságot, hogy az ezidáig a szövetség történetében versenyengedélyt kiváltó, illetve az ebben az évben regisztráló 
sportolókról állítson fel adatbázist, amely lehetőség szerint bővüljön ki az olimpiai ötpróbát teljesítőkkel is. A triatlon iránt érdeklődőket hírlevél, 

http://www.triatlon.hu/index.php?op=training&type=7


Facebook és más kommunikációs csatornák, továbbá egyéb motivációs eszközök segítségével próbáljuk (újra) bevonni a triatlon életbe. Ehhez 
kérjük a sporttársak közreműködését is. 
 
59/2011. Eln.hat. (07.12.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Lányi Andrást, hogy új külső források felkutatásával lehetőség szerint 2011. szeptember 
folyamán egy neves tanácsadó cég segítségével készüljön el a szövetség hosszú távú stratégiája. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. augusztus13-i határozatai: 
 
60/2011. Eln.hat. (08.13.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Szakmai Bizottság augusztus 6-i ülésén az 1-6. pontokban meghozott 
határozatait, melyek megtalálhatók a szövetség honlapján a „Szövetségről – Bizottságok” menüpont alatt. 
 
61/2011. Eln.hat. (08.13.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Bajnok és Csillag Program idei évi munkájáról, eredményeiről szóló 
beszámolót, mely megtalálható a szövetség honlapján a „Tréning – Héraklész Program” menüpont alatt. 
 
62/2011. Eln.hat. (08.13.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a következő, szeptemberi ülésre készítsen szabályt arra, 
hogy év közben is legyen lehetőség – a lefektetett mérési pontok alapján – be-, illetve kikerülni a különböző államilag támogatott szakmai 
programokba. 
 
63/2011. Eln.hat. (08.13.) 
Az elnökség örömmel nyugtázta hogy Nagykanizsa az idei évben rövidtávú duatlon versenyt szeretne rendezni. A verseny része lehet az 
Amatőr Kupa sorozatnak az év elején elfogadott szabályok szerint nem kiemelt, hanem regisztrált versenyként. Az elnökség szintén örömmel 
fogadta a Nonatlon OB rendezési szándékát a következő versenyszezonra, azonban előzetesen ki kell kérni a Szakmai Bizottság véleményét, 
hogy ilyen formátumú és távú OB rendezését támogatja-e. Az elnökség egyben felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy a váltó országos bajnokság 
szabályait az idei Mix-váltó tapasztalati alapján vizsgálja meg. Az országos bajnokságok rendszerének megváltoztatása esetén módosítani kell 
a Versenyszabályzatot. 
 
64/2011. Eln.hat. (08.13.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal elfogadta a Szakmai Bizottság által korábban benyújtott Elit, Utánpótlás és Összesített Egyesületi ranglistákat, 
az Amatőr Egyesületi ranglistát, illetve a 2012. évi Versenyrendszer évközi változások miatti korrekcióit. A módosított és kiegészített 
dokumentum megtalálható a szövetség honlapján a „Ranglisták” menüpont alatt. 
 
65/2011. Eln.hat. (08.13.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag a következő ülés napirendi pontjai közé sorolta Csőgör Péter javaslatát a Fegyelmi Szabályzat 
módosításáról. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. október 11-i határozatai: 
 
66/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség áttekintette a szövetség 2011. évi gazdálkodását. Sajnálattal állapította meg, hogy a 2010. évi budapest Dextro Energy Grand 
Final kapcsán a szövetségnek még vannak tartozásai. Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag intézkedési tervet fogadott el a helyzet 
konszolidálására. 
 
67/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy beadja pályázatát a Budapesti Olimpiai Központok Komjádi uszodában lévő 
helyiség bérlésére. Ennek elengedhetetlen feltétele az, hogy sportolóink megfelelő mennyiségű vízfelülethez is juthassanak, és a szerződé 3 
évre, határozott időre szóljon. 
 
68/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai ad-hoc bizottság által javasolt Sport XXI. Program 2011. évi lekötetlen 
pénzeszközeinek elosztására tett javaslatát. A javaslat megtalálható szövetségünk honlapján a „Sport XXI. Program” menüpont alatt. 
 
69/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Szakmai Bizottság 2011.10.05-én hozott határozatait. A határozatok 
megtalálhatóak a szövetség honlapján a „Szakmai Bizottság” menüpont alatt. 
 
70/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Bajnok és Csillag Program 2011. évi eredményeiről szóló beszámolót. 
Felhatalmazza az elnökség a Héraklész Csillag és a Bajnok Programok vezetőit, hogy a dologi és az átadott tételek arányainak 
megváltoztatását kérje az idei költségvetésük vonatkozásában a nemzeti sport intézet vezetőitől. 
 
71/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a pekingi Grand Final szakmai értékelését, és a válogatott utazásával 
kapcsolatos beszámolót. Az elnökség hangos taps kíséretében gratulál Kovács Zsófia, Pap Eszter és Pap Dávid kitűnő eredményéhez. 
 
72/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a toursi Ifjúsági Csapat Európa Bajnoksággal kapcsolatos beszámolót. Gratulál 
az Eb-n dobogós helyen végzett lány és fiú csapatnak. Sajnálattal vette tudomásul az elnökség a programvezető tájékoztatása alapján a 
verseny utazásával és a szállással kapcsolatosan felvetett kritikákat. Az elnökség arra kéri a titkárságot és a programvezetőket, hogy a 
jövőben a világversenyek utazásánál körültekintőbben járjanak el. 
 
73/2011. Eln.hat. (10.11.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy az állami programok előfinanszírozhatósága érdekében kezdjen 
hitelfelvétellel kapcsolatos tárgyalásokat egy pénzintézettel. 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/versenyrendszer_2011_honlap_0819(1).doc
http://www.triatlon.hu/files/content/file/versenyrendszer_2011_honlap_0819(1).doc


 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2011. november 15-i határozatai: 
  
74/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség áttekintette a szövetség gazdálkodását, 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy a kinnlevőségek behajtására 
kérjen fel ügyvédet, aki küldjön fizetési meghagyásokat az érintetteknek, egyúttal a szövetség honlapján kerüljön feltüntetésre az adósok listája 
is. 
  
75/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy a következő elnökségi ülésre készítsen szabályzatot sportolóink 
nemzetközi versenyekre történő utazásával kapcsolatosan. A szabályozás térjen ki arra, hogy a programvezetők előzetes éves versenyterve 
alapján ki és hogyan kérjen repülőjegy és szállásajánlatot, ki dönt ezek elfogadásáról, meddig lehetséges az érintett sportoló részére 
kötbérmentesen lemondani az utazásról. Lehetőség szerint valamennyi, állami pénzből támogatott utazás központi szervezésben kerüljön 
lebonyolításra. 
  
76/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az olimpiai kerettel kapcsolatos értékelésre az idei évi utolsó, aucklandi 
Világkupát követően megrendezésre kerülő decemberi elnökségi ülésen kerüljön sor. A beterjesztett anyag térjen ki az elmúlt 3 év olimpiai 
tervében megfogalmazott teljesült, illetve nem teljesült célok megvalósulására valamennyi finanszírozott versenyző vonatkozásában, az egyes 
sportolók, edzőik és klubjuk anyagi támogatására, az évenkénti felmérő szintjeinek teljesülésére és az elért pontokra is.  
  
77/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Technikai Bizottság és a Szakmai Bizottság által is javasolt 2012. évi 
versenynaptár tervezetet azzal, hogy az adott helyszín és annak minősítése a versenyrendezőkkel kötött megállapodás függvényében válik 
véglegessé. 
files/content/file/versenynaptr_tervezet_2012.xls 
  
78/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség az alábbiakban részletezettek szerint fogadta el a Szakmai Bizottság 2011.11.08-i határozatait. 
a) Az elnökség az SzB 01/2011.11.08. sz. határozatát a nemzetközi eredmények alapján összeállított Héraklész Év sportolóiról 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 
Nő: Kovács Zsófia 
Team Bátorfi Agria KTK 
U 23 VB 2. helyezés, olimpiai kvalifikáció 
Dr. Zakariás Géza, Stupián Anikó, Balogh János 
Férfi: Pap Dávid 
Triatlon Villám SE 
Junior VB 8. hely Ifi Csapat EB 3. hely 
Füri Ilona 
Kis csapat: Férfi Ifi Csapat 3. helyezés 
Anheuer Kristóf Uniqa 
Király István Mogyi SE 
Pap Dávid Triatlon Villám SE 
Héraklész edző: Verrasztó Gabriella 
  
b) Az elnökség az SzB 02/2011.11.08. sz. határozatát az utánpótlás és elit Év sportolóiról 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az 
alábbiak szerint: 
  

http://www.triatlon.hu/files/content/file/versenynaptr_tervezet_2012.xls


 
 
 c) Az elnökség az SzB 03/2011.11.08. sz. határozatáról az olimpiai keret 2012. évi finanszírozását illetően 6 igen szavazattal egyhangúlag 
felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy a szabályzatok és az elnökség által kijelölt célok és határozatok alapján tegyen javaslatot a 2012. évi 
finanszírozási tervre. 
d) Az elnökség az SzB 04/2011.11.08. sz. határozatát a 2012. évi Elit Ranglista kiírásáról 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
e) Az elnökség az SzB 05/2011.11.08. sz. határozatát illetően 6 igen szavazattal egyhangúlag javasolta, hogy az egyes állami programokból 
való kikerülés esetét pontosítani szükséges (pl. súlyprobléma, egészségügyi probléma stb.), és egyben felkérte a programvezetőket, hogy a 
2012. évi részletes szakmai programmal együtt (beleértve céljait, résztvevőit, finanszírozását, működési rendjét stb.) egységes szerkezetben 
nyújtsák be. 
f) Az elnökség az SzB 06/2011.11.08. sz. határozatát a 2012. évi váltó országos bajnokságokról 6 igen szavazattal azzal a feltétellel fogadta el, 
hogy a Technikai Bizottság szövegszerűen dolgozza ki a Versenyszabályzatban a váltó OB-kra vonatkozó szabályokat. Egyúttal kéri a 
Technikai Bizottságot arra is, hogy a Versenyszabályzatban az elit korosztálynál szerepeljen U23-as kategória definiálása is. 
g) Az elnökség az SzB 07/2011.11.08. sz. határozatát a Héraklész Bajnok program 2011.12.01-2012.11.30. közötti időszakának tagjairól 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
h) Az elnökség az SzB 08/2011.11.08. sz. határozatát a Héraklész Csillag program 2012. évi tagjairól 6 igen szavazattal azzal a feltétellel 
fogadta el, hogy készüljön az érintettekről részletes indoklás, ami bemutatja a vállalt célkitűzések megvalósulását és a programba kerülés 
kritériumai teljesítését. Továbbá a felnőtt keret szakmai programjának tárgyalásával egyidejűleg kerüljön sor a Csillag program 2012. évi 
szakmai programjának megvitatásával és elfogadásával (az utóbbiba beleértve a programba be és kikerülés szabályait, az állami támogatás 
felhasználásának elveit, valamint a világversenyek utazási visszatérítésének szabályait is). 



Egyben az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Szakmai Bizottság javaslatát a 2012. évi szinttáblázatról. Ugyanakkor az 
elnökség nem látja indokoltnak a „B” szintek működtetését, ezért kéri az Szakmai Bizottságot, hogy indokolja ezek szükségességét. 
i) Az elnökség az SzB 09/2011.11.08. sz. határozatát a 2012. évi Junior EB részvételéről megtárgyalta, és felkérte a bizottságot a javasolt 
elvek szerinti részletes szabályok kidolgozására. 
j) Az elnökség az SzB 10/2011.11.08. sz. határozata alapján 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy minden állami programban részt 
vevő versenyzőnek kötelezettsége az edzésmennyiségi összesítők küldése. A versenyzők a programban meghatározott tartalmi kritériumokat 
teljesítő, folyamatában kitöltött Excel táblázat vezetésével és beküldésével teljesítik feladatukat. (Az edzésnapló vezetésére on-line formában is 
mód van, azonban időközönként ebben az esetben is meg kell küldeni az Excel táblázatokat, hogy lehetőség legyen a kötelező archiválásra.) 
Ennek hiányában, a programban részt vevő versenyzők, a 12/2011.10.05. sz. határozat szerint szankcionálhatóak. 
k) Az elnökség az SzB 11/2011.11.08. sz. határozatát illetően, a Bay Béla program beszámolójáról 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az edzők egészítsék ki értékelésüket saját munkájukról, és valamennyi olimpiai kerettag sportolójuk értékelését tartalmazza a beszámoló. 
A Szakmai Bizottság határozatai megtalálhatóak szövetségünk honlapján a Szövetségről – Bizottságok menüpont alatt. 
  
79/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy alakítson egy munkacsoportot, amely a sporttörvény módosításának 
szellemében 2012. első negyedévében módisítja a szövetség különböző szabályzatait. 
  
80/2011. Eln.hat. (11.15.) 
Az elnökség megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a következő átigazolási időszakban is 5000 Ft legyen az 
átigazolási eljárási díj költsége. 
 



2012. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. január 24-i határozatai: 
 
1/2012. Eln.hat. (01.24.) 
Az elnökség meghallgatta és egyhangúlag tudomásul vette Márkus Gergely beszámolóját az Európai Triatlon Szövetség tagországainak január 
21-i tanácskozásáról. Sajnálattal értesült arról, hogy az ETU-ban problémák vannak és ezért 11 szövetség kezdeményezte, hogy új elnökség 
kerüljön megválasztásra a soron következő, 2012. április 19-i ETU kongresszuson. Az elnökség megbízta Czencz Péter főtitkárt, hogy 
kezdeményezze, hogy a közép-kelet-európai országok alakítsanak ki közös álláspont az ETU új tisztségviselőit illetően, egyúttal azt is, hogy a 
régióban a már elindított Közép-Európai Körverseny az utánpótlás korosztály részére is legyen elérhető. 
 
2/2012. Eln.hat. (01.24.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egy tartózkodás és egy ellenszavazattal a beérkezett két pályázat alapján Orfűnek ítélte oda a 2012. évi 
Középtávú OB rendezési jogát azzal, hogy a rendező köteles alávetni magát a versenyrendezői szerződésben foglaltaknak. 
 
3/2012. Eln.hat. (01.24.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri a 2012. évi országos bajnokságok rendezőit, hogy az előnevezési díjból 
30%-os kedvezményt adjanak az érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolók részére. Kivételt képez a hosszú és a középtávú OB, ahol 
már a versenykiírás a nevezési díjjal együtt meghirdetésre került. 
 
4/2012. Eln.hat. (01.24.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a válogatott keret koordinátorának beszámolóját az olimpiai keret 2012. évi felkészülési 
programjáról. Elismeréssel fogadja, hogy jelenleg 3 versenyzőnk áll kvalifikációs helyen, de jelezni kívánja, hogy a szövetségi kapitány által 
bemutatott elmúlt évi edzésmennyiségeket bemutató értékelés alapján nem látja elérhetőnek azt, hogy a következő években a felnőtt 
nemzetközi mezőny top tízébe kerüljön magyar sportoló. Felkéri a Titkárságot, hogy a mostani és a megelőző olimpiai ciklus összes 
sportszakmai kifizetéséről – beleértve valamennyi, a Szövetségen keresztül nyújtott támogatást és állami ösztöndíjat is – készüljön összesítés, 
klubonkénti bontásban. Felkéri Kuttor Csabát és Verrasztó Gabriellát, hogy a fenti időszakra vonatkozóan a következő elnökségi ülésre 
készítsenek területükről az eredményeket és a pénzeszköz felhasználását összevető hatékonyság kimutatást. 
 
5/2012. Eln.hat. (01.24.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal és egy tartózkodással dr. Varga Bélát és Nagy Alpárt javasolja a Nemzetközi Triatlon Szövetségnek, hogy a 
londoni olimpián versenybíróként dolgozhassanak. 
 
6/2012. Eln.hat. (01.24.) 
A 68/2010. (07.12.) sz. Elnökségi határozatnak megfelelően az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szakmai 
Bizottság tagjainak felkéri: 
• a Héraklész Csillag Program vezetőjét, Kuttor Csabát (Uniqua Újbuda), 
• a Héraklész Bajnok Program vezetőjét, Verrasztó Gabriellát, 
• a Sport XXI. Program vezetőjét, Kropkó Pétert (Kropkó TC), és 
• sportszakemberként Zakariás Gézát (SzESE). 
Az egyesületi pontversenyek eredménye alapján delegálásra kéri fel: 
• az Elit ranglista alapján a Budaörsi TKE képviselőjét, 
• az Utánpótlás ranglista alapján a Mogyi SE képviselőjét, 
• az Amatőr ranglista alapján az ELTE-BEAC Polythlon képviselőjét. 
A Szakmai Bizottság üléseire tanácskozási joggal kell meghívni: 
• a bizottság koordinátorát, valamint 
• az olimpiáig terjedő időszakban a felnőtt válogatottal kapcsolatos napirendi pontok tekintetében az aktuális olimpiai keretbe tartozó sportolók 
klubjának képviselőjét. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. február 14-i határozatai: 
 

7/2012. Eln.hat. (02.14.) 
A MOB 2012. augusztus 31-ig 1.252.000 Ft/hó keretösszeget biztosít a felnőtt és utánpótlás korú nemzeti válogatott kerettag versenyzők, a 
velük foglalkozó edzők és az egyéb sportszakemberek támogatására. 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag a Szakmai Bizottság javaslata alapján olimpiai kerettagságuk idejére az alábbi sportolók részére 
szavazott meg támogatást: 
Rendes Csaba (TVK Mali triatlon Klub): 71.000Ft/hó 
Kovács Zsófia (Agria KTK): 137.000Ft/hó 
Vanek Ákos (Budaörsi Triatlon Klub): 137.000Ft/hó 
Vanek Margit (Budaörsi Triatlon Klub): 137.000Ft/hó 
Az ösztöndíjkeret további részének elosztására a következő elnökségi ülésen kerül sor, amikor is tudni fogjuk az állami támogatás teljes 
összegét. Felkéri az elnökség a Szakmai Bizottságot, hogy miután a MOB-tól megkapjuk a 2012-es állami támogatás összegét, úgy a 
szövetségi támogatási elvek mentén készítsen egységes javaslatot a Héraklész program költségvetésére, a felnőtt válogatott keret 
finanszírozására és a Gerevich ösztöndíjak fennmaradó részének elosztására. 
  
8/2012. Eln.hat. (02.14.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkéri a Héraklész Bajnok Program vezetőjét, hogy a következő elnökségi ülésre terjessze elő a 
régiós központok kijelölésének kritériumait. 
  
9/2012. Eln.hat. (02.14.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag a versenyengedélyek díjait a tavalyi évhez hasonlóan 4000 Ft-ban állapította meg. Az újonnan 
versenyengedélyt kérőknek, illetve azoknak, akik elvesztették a chipjüket, ki kell fizetniük a chip árát is, ami 2000 Ft.  
A sporttörvény módosított rendelkezései szerint a 18 év alattiaknak kötelező a sporttevékenységhez kapcsolódó biztosítás megkötése is. 
Ennek összegére ajánlatot kértünk különböző biztosító-társaságoktól.  
Tájékoztatjuk az egyesületeket, hogy a 3/2012-es elnökségi határozat értelmében az idei évi sprint és rövid távú Országos Bajnokság 
rendezőinek az előnevezési díjból 30% kedvezményt kell biztosítaniuk az érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolók részére. 



 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. február 28-i határozatai: 
 
10/2012. Eln.hat. (02.28.) 
Az elnökség 7/2012-es elnökségi határozatában elfogadta a Szakmai Bizottság által javasolt Gerevich ösztöndíj sportolói támogatását az 
alábbiak szerint: 

- Rendes Csaba (TVK Mali TK): 71.000 Ft/hó, 
- Kovács Zsófia (Agria KTK): 137.000 Ft/hó, 
- Vanek Ákos (Budaörsi TK): 137.000 Ft/hó, 
- Vanek Margit (Budaörsi TK): 137.000 Ft/hó. 

A Szakmai Bizottság javaslatai alapján a sportolókkal foglalkozó edzők, sportszakemberek tekintetében 5 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbiak szerinti döntés született: 

- Az olimpiai keret edzőjeként  
o Zakariás Géza (Kovács Zsófia edzője) 95.000 Ft/hó,  
o Pócsföldi Ottó (Vanek Margit és Vanek Ákos edzője) 75.000 Ft/hó,  
o Zemen János (Vanek Margit és Vanek Ákos edzője) 75.000 Ft/hó,  
o Lehmann Tibor (Rendes Csaba edzője) 55.000 Ft/hó  

támogatásban részesülnek. 
- A Héraklész Bajnok Program régiós központok edzői az alábbi támogatásban részesülnek: 

o - bajai központ, Borbély Miklós (Mogyi SE): 60.000 Ft/hó, 
o - budapesti központ, Füri Ilona (Triatlon Villám): 60.000 Ft/hó, 
o - tiszaújvárosi központ, Horváth-Zelei Attila (TVK Mali TK): 60.000 Ft/hó. 

- Kuttor Csaba, mint olimpiai felkészülést szervező és koordináló vezető és mint a Héraklész Csillag program vezetője összesen 250.000 
Ft/hó támogatásban részesül. 
- Verrasztó Gabriella utánpótlás válogatott mellett dolgozó edzőként 40.000 Ft/ hó támogatásban részesül.  

Az elnökség felkérte Kuttor Csabát, hogy készítsen egy egységes táblázatot a 2012. évi Csillag program, illetve a felnőtt támogatási 
rendszerről, amelybe építse be a Gerevich ösztöndíj elosztásnál meghatározott összegeket is. Az elnökség felkérte a Héraklész Bajnok 
Program vezetőjét, Verrasztó Gabriellát, hogy dolgozzon ki a Héraklész régiós edzésközpontok és az ott dolgozó edzők irányában is egy 
kritériumrendszert, mely tartalmazzon objektív mérőszámokat, feladatokat, elvárásokat.  
Felhívta az elnökség a szakma figyelmét arra, hogy a világversenyekre csak megfelelő fizikai felkészültségű sportolók utazzanak, minimum 
kritérium legyen a két „B” szint teljesítése. Ne kaphasson visszatérítést az a sportoló, aki a világversenyre szabadkártyával, vagy névcserével 
jut ki. Megkérte a programvezetőket, hogy dolgozzanak ki egy kritériumrendszert, hogy mi a feltétele ITU pontversenyen való indulásnak. 
  
11/2012. Eln.hat. (02.28.) 
Az elnökség egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Szakmai Bizottság által beterjesztett, illetve a helyszínen elhangzott módosításokkal elfogadta 
Csőgör Péter előterjesztését a 2012. évi Versenyszabályzatról. 
  
12/2012. Eln.hat. (02.28.) 
Az elnökség egyhangúlag, 5 igen szavazattal a Szakmai Bizottság által beterjesztett, illetve a helyszínen elhangzott módosítások alapján 
elfogadta dr. Székely Mózes előterjesztésében a 2012. évi Versenyrendszert. 
  
13/2012. Eln.hat. (02.28.) 
A 2012. évi versenyengedélyeket illetően – azok díjáról szóló 9/2012. (02. 14.) sz. határozatát kiegészítve – az elnökség 4 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiakat fogadta el. A versenyengedélyek kiadási rendszere – a MOB által készítendő egységes tartalmi és formai 
kritériumok megjelenéséig – az elmúlt évben megszokott gyakorlat szerint működik tovább. E szerint szövetségünk honlapján a 
Dokumentumok között megtalálható versenyengedély kérő lapot szabályszerűen kitöltve, a titkárságnak beküldve, illetve annak díját 
megfizetve válik érvényessé a versenyengedély-kérelem. Azon egyesületek, illetve sportolók, akikkel szemben a szövetségnek követelése van 
(pl. számlatartozás), tartozása kiegyenlítéséig nem kerül versenyengedély kiállításra. A versenyengedély kérő lapnak tartalmaznia kell a 
sportorvosi igazolást is. Átigazolás esetén ki kell tölteni a Dokumentumokból letölthető átigazolási lapot, azt az átadó egyesülettel jóvá kell 
hagyatni és beküldeni a titkárságra az 5000 Ft-os átigazolási díjjal együtt, mely a versenyengedély kiváltásának díján felül fizetendő. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. március 13-i határozatai: 
 
14/2012. Eln.hat. (03.13.) 
Az elnökség tudomásul vette a MOB tájékoztatását, ami alapján az elmúlt évhez hasonlóan 14 M Ft-ot biztosítanak az idei évi szakmai 
feladataink ellátására. Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkéri az olimpiai felkészülést szervező és koordináló vezetőt, Kuttor 
Csabát, hogy az elfogadott finanszírozási elveknek megfelelően, a konkrét MOB számadatok és az abban ismertetett műhelytámogatás 
figyelembevételével készítsen egy részletes elosztási javaslat a következő elnökségi ülésre. 
  
15/2012. Eln.hat. (03.13.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megköszöni Képes Gergely eddigi munkáját aki az elmúlt két évben a szövetség elnöksége és a 
Szakmai Bizottság közötti szakmai koordinátori feladatokat látta el. 
  
16/2012. Eln.hat. (03.13.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Technikai Bizottság javaslatára azt, hogy az „IRONTEAM Triatlon Fesztivál Ultra 
Mecsek- Dupla Vasember” verseny országos bajnokságként kerülhessen meghirdetésre, amennyiben a Technikai Bizottság megállapítja, hogy 
a verseny kiírása a hatályos versenyszabályoknak megfelel. 
  
17/2012. Eln.hat. (03.13.) 
A szövetség elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a titkárságot, hogy sürgesse meg a Vodafone-t, hogy a jelenleg még a T-
mobile flottába tartozó, és átlépni kívánó ügyfelek átadása mihamarabb megtörténjen. 
  
18/2012. Eln.hat. (03.13.) 
A szövetség elnöksége átbeszélte a 2012. évi gazdálkodást. Megállapította, hogy elsősorban a 2010-es, hazai rendezésű triatlon 
világbajnokság miatt fennmaradt tartozások miatt kritikus a helyzet. Ennek eredményeként a 2012-es szövetségi gazdálkodás nagyon 
nehéznek ígérkezik, ezért úgy a szövetség működése, mint a versenyek támogatása terén a szövetségnek megszorításokra kell kényszerülnie. 
Az elnökség minden tőle telhetőt megtesz új anyagi források bevonása érdekében. 



  
19/2012. Eln.hat. (03.13.) 
A szövetség elnöksége megtárgyalta Kropkó Péter kérésére annak lehetőségét, hogy a 14 év alatti sportolóink háziorvosi igazolással is 
versenyengedélyhez juthassanak. Az elnökség sajnálattal vette tudomásul - hogy annak ellenére, hogy a Sporttörvény 2011. decemberi 
módosítása alapján nem teljesen egyértelmű a megfogalmazás - a 14 év alattiaknak is kötelező a sportorvosi igazolás. A NEFMI Sport 
Államtitkárság állásfoglalása az, hogy a jogalkotó szándéka szerint nem lehet a sportorvosi engedélytől eltekinteni egyetlen korosztálynál sem. 
  
20/2012. Eln.hat. (03.13.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a szövetség Czencz Péter személyében jelöljön elektort a Nemzeti 
Együttműködési Alapba. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. április 10-i határozatai: 
 
21/2012. Elnökségi Határozat (04.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy a 2011. évet záró Közgyűlés 2012.május 12-én 11 órai kezdettel kerüljön 
megrendezésre.  
Helye: Szekszárd, Szövetségi iroda, Keselyűsi út 3. 
Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen lenne, abban az esetben a megismételt Közgyűlésre május 29-én 16:00 órai kezdettel kerül sor. 
Helye: Budapest, Szövetségek Háza, Istvánmezei út 1-3. 
Napirendi pontok:  
1. Az Elnökség 2011. évet értékelő szakmai beszámolója 
Előterjesztő: Lányi András 
2. Az Ellenőrző Testület beszámolója; 
Előterjesztő: Sztancsik József 
3. A szövetség előző évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter  
4. Közhasznúsági jelentés 
Előterjesztő: Czencz Péter 
5. A 2012. év szakmai és pénzügyi terve: 
Előterjesztő: Lányi András 
6.Beszámoló a Sport XXI., a Héraklész Bajnok és Csillag Program és az olimpiai keret 2012. évi szakmai programjáról 
Előterjesztők: Programvezetők 
7. Egyéb, aktuális kérdések 
-A Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 
 
22/2012. Elnökségi Határozat (04.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az eilati Triatlon Európa-bajnokság eredményességi visszatérítését az alábbiak szerint: 
A junior Európa-bajnokság a Héraklész Bajnok Program éves költségvetése szerint 1 millió forintos keretéből kerül finanszírozásra az alábbiak 
szerint: 
1. Nevezési díjak: 100% 
2. Csapatvezetői költség: 100% 
3. Eredményesség visszatérítés: egyéni eredmények 1-6. helyezés: 100% 
A fennmaradó összeg az alábbiak szerint kerülnek felosztásra: 
- Egyéni 7-8. helyezés – 2 egység 
- Egyéni 9-16. helyezés – 1 egység 
- Csapat 1-3. helyezés – 2 egység/csapat. 
A felnőtt Európa-bajnokságot Dudás Eszter és Tóth Tamás esetében 50-50%-ban a Csillagprogramból, Faldum Gábor esetében 50%-ban és 
Kuttor Csaba esetében 100%-ban a Csillag program keretből kerül finanszírozásra. 
Amennyiben az Európa-bajnokságon induló felnőtt sportolóink egyéniben 1-12., illetve csapatban 1-3. helyen végeznek, úgy részükre a 
költségeik 100%-a kifizetésre kerül az előbb felsorolt állami keretekből. 
Az eredményességi visszatérítés alapját mindkét válogatott keretnél azok a költségszámlák képezik, amelyek tartalmukat és formájukat 
tekintve az állami elszámolási kötelezettségeinknek megfelelnek. 
A visszatérítés mértéke nem haladhatja meg az egyéni költség 100%-át. 
A túlsúly és a kerékpár szállítás költségei a versenyzőket, illetve egyesületeiket terheli. 
 
23/2012. Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Paralimpiai Bizottság részére készített 2011. évi paratriatlon program szakmai 
beszámolóját és a 2012. évi terveit. Szövetségünk Elnöksége megköszöni a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatását, amelynek 
eredményeként Boronkay Pétet kitűnő eredményeket ért el az elmúlt évi világversenyeken. Az elnökség ismételten gratulál Péternek nagyszerű 
eredményeihez és örömmel értesült arról, hogy Balogh Zoltán személyében egy fiatal, tehetséges paratriatlonos bontogatja szárnyait. 
 
24/2012. Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy Dr. Zakariás Gézát Mesteredzői cím adományozására javasolja a Magyar 
Edzők Társasága elnökségének. Géza hosszú ideje végez magas szintű és eredményes nevelő-oktatói munkát. Kiemelkedő tanítványai 
Edöcsény Nóra, Major József és Kovács Zsófia. Évek óta a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar triatlon szakedzői 
szakának oktatója, szövetségünk szakmai továbbképzéseinek előadója. Dolgozott a sportágon belül, mint szövetségi kapitány, Sport XXI. 
Program területi támogató, volt az Elnökség tagja. Jelenleg a Szakmai Bizottság tagja, aktív age group-os sportolóként pedig példakép lehet 
valamennyiünk számára. 
 
25/2012. Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan felkérte Révész Lászlót, hogy a Sport XXI. Program legközelebbi továbbképzésén az edzők 
vitassák meg Várdai Zoltán kérését arról, hogy a sportág országos bajnokságain az újonc korosztály számára legyen hirdetve hivatalos 
csapatverseny. Az Elnökség nyitott a kérdésben, azonban választ vár a szakmától, hogy az OB rang mit jelenthet élettani, motivációs, 
csapatépítői szempontból a legfiatalabb korosztály számára. Ugyanakkor legyen az is megvizsgálva a Technikai Bizottság által,  hogy 
versenyrendezői szempontok alapján ez milyen plusz feladatokat jelenthet. 
 
26/2012.Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség a Szakmai Bizottság 06./ 2012.01.09. sz. határozata alapján 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Kuttor Csaba javaslatát a 
felnőtt válogatott keret 2012. évi finanszírozásáról. A keret részére a MOB által biztosított 14 millió forint áll rendelkezésre. Az anyag 



megtalálható szövetségünk honlapján a Tréning menüpont, Felnőtt Támogatási Rendszer 2012. cím alatt. Az elmúlt évekhez képest új 
elemként jelenik meg a Budaörsi TK, az Agria TK és a TVK-Mali TK műhelytámogatása, melyet az érintett klubok olimpiai kerettag sportolói 
után kapnak.  
 
27/2012.Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2012. május 6-ai utánpótlás aquatlon OB költségvetését azzal, hogy az a Sport XXI. 
Program terhére számolható el.  
 
28/2012. Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Harsányi Zsuzsa lemondását a Technikai Bizottsági tagságáról és egyúttal Nagy 
Alpárt bízta meg új tagnak.  
 
29/2012.Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag örömmel vette dr. Harsányi Zsuzsa javaslatát a hosszútávú válogatott keret felállításával 
kapcsolatosan. Mivel az előterjesztés közvetlen az elnökségi ülés előtt érkezett, így az Elnökség nem tudott vele érdemben foglalkozni. 
Tekintettel a válogatott státusz komolyságára, az Elnökség felkérte tagjai közül Kropkó Péter alelnököt és a szakmai Bizottság részéről dr. 
Zakariás Gézát, hogy a javaslat részleteit vitassa meg az érdekeltekkel és azt követően tegyen határozati javaslatot az üggyel kapcsolatban. 
 
30/2012. Elnökségi Határozat (4.10.) 
Az Elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az X2S kérését, mely szerint 2012. június 16-án, Balatonfüreden Tereptriatlon 
Országos Bajnokságot rendezhetnek. Az Elnökség felkéri a verseny rendezőit, hogy mivel ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen 
más triatlon esemény is megrendelésre kerül, az esemény előkészítése és megrendezése terén a legnagyobb gondossággal járjanak el. 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. április 24-i ülésének határozatai: 
 
31/2012. Elnökségi Határozat (04.24.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, azzal, hogy pályázzon a szövetség a TÁMOP-6.1.2 pályázatra . Egyúttal 
felhívja az egyesületek figyelmét, hogy ők is pályázzanak, igény esetén a titkárság tanácsot ad a pályázat megírásában segítő személyre. 
 
32/2012. Elnökségi Határozat (04.24.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2011-es évet értékelő beszámolókat, amelyek honlapunkon kerülnek elhelyezésre. 
Javasolja a tagságnak, hogy a közgyűlés az alapszabály VI. 17. § 2-es pontját az alábbiak szerint módosítsa: „ A közgyűlés akkor 
határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül nem válik 
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. Ismételten összehívott közgyűlést legkorábban a halasztást követően fél órával lehet tartani 
abban az esetben, hogyha az eredeti közgyűlésen kiküldött meghívóban az ismételt közgyűlés összehívásáról is rendelkeztek. Az ismételten 
összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagok 
figyelmét a meghívóban erre kifejezetten felhívták.” 
 
33/2012. Elnökségi Határozat (04.24.) 
Az Elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2012. június 10-ei elit olimpiai távú országos bajnoksággal együtt a vállalatok, 
cégek, intézmények között céges váltó országos bajnokságot hirdessünk. A versenyben a Magyar Triatlon Szövetségnél bejegyzett 
egyesületek nem vehetnek részt. Az egyes cégek csapataihoz a versenyengedéllyel és azzal nem rendelkező sportbarátaink is 
csatlakozhatnak. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. május 16-i határozatai: 
 
34/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette az Eilat-i triatlon EB-ről szóló szakmai beszámolót. A szakvezetés Fuchs Renáta 
és Pap Dávid EB-n nyújtott teljesítményét emelte ki, amihez az elnökség gratulál. 
 
35/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta a Szakmai Bizottság azon javaslatát, hogy miután az EB-n nyújtott eredménye 
alapján Fuchs Renáta és Pap Dávid kvalifikálta magát a 2012-i évi Junior Világbajnokságra, egyben válogatózás nélkül bekerült az ifi EB-n 
induló csapatba. 
 
36/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
Az elnökség meghallgatta Verrasztó Gabriella olimpiai kvalifikáció állásáról szóló szóbeli beszámolóját. A lányoknak a madridi világbajnoki 
futamon kell olyan eredményt elérniük, ami kvalifikálja őket a londoni olimpiára. Ezzel szemben a fiúknak már csak minimálisak az esélyeik 
arra, hogy indulhassanak az olimpián. 
 
37/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy idén újra kerüljön megrendezésre a Triatlon Diákolimpia Országos Döntő, 
amelyben "A" és "B" kategóriákban, 6 korcsoportban hirdetünk országos bajnokokat. A rendezvényre 2012. június 24-én, Baján kerül sor, a 
már hagyományos Mogyi Triatlon verseny keretében. Mivel Balassagyarmat nem tudja július 21–22-én megrendezni a Palóc Triatlont, helyette 
augusztus 4–5-én kerül megrendezésre a verseny, az korábban meghirdetettek szerint. Fadd-Domboriban is változik a program, az előzetesen 
kiírt augusztus 12-i Váltó OB helyett MIX-váltó OB-t rendezik meg. A jelenlegi állás szerint Váltó OB az idén nem kerül megrendezésre, 
amennyiben valamelyik szervezőgárda meg tudja rendezni, az jelezze szándékát a Titkárság felé. 
 
38/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
A Szakmai Bizottság javaslata alapján az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Héraklész Bajnok program 2012. évi 
költségvetését és szakmai programját. 
 
39/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
A Szakmai Bizottság javaslata alapján az elnökség 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellet elfogadta a Héraklész Csillag program 2012. évi 
költségvetését és szakmai programját. 
 
40/2012. Elnökségi Határozat (5.16.) 
A Szakmai Bizottság javaslata alapján az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. Program 2012. évi költségvetését és 
szakmai programját. 



 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. június 12-i határozatai:  
 
41/2012. Eln.hat. (06.12.) 
Az olimpiai kvalifikációt kiharcoló sportolónk, Kovács Zsófia londoni felkészülésével kapcsolatos tájékoztatást az Elnökség meghallgatta. Az 
olimpiai keret felkészülését koordináló Kuttor Csaba javaslatára az Elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a kerettagoknak  járó utolsó 
részlet kifizetésével megvárják , amíg a visszalépések után a kiutazói lista véglegessé válik. 
 
42/2012. Eln.hat. (06.12.) 
A Londoni Olimpiára a sportolókat kísérő szakember kiválasztásáról az Elnökség – a Szakmai Bizottság javaslata alapján – egyhangúlag úgy 
határozott, hogy ha Kovács Zsófi az egyetlen utazó, akkor az edző (Zakariás Géza) utazik vele, ha van másik sportoló, akkor a válogatott keret 
koordinátora utazik ki a versenyzőkkel. 
 
43/2012. Eln.hat. (06.12.) 
Az Elnökség egyhangúlag felkérte a Szövetség titkárságát, hogy szakértők bevonásával tisztázza a múltbéli könyvelési hiányosságokból 
fakadó hibákat. 
 
44/2012. Eln.hat. (06.12.) 
Az elnökség egyhangúlag felkérte a Szövetség elnökét, újabb levélben keresse meg Miniszterelnök urat a magyar triatlonsport nehéz anyagi 
helyzetén való segítés céljából. 
 
45/2012. Eln.hat. (06.12.) 
Az elnökség – megismerve a MOB utánpótlás ügyekben illetékes kollégáinak levelét – egyhangúlag felkérte a Szövetség elnökét válaszlevél 
elküldésére. Az elnökség kiemelten fontosnak tartja a szakmai programok integritását, értékelésük és változtatásuk szigorúan sportszakmai 
indoklását. A programokban év közben nem célszerű – szakmai előkészítés nélkül – jelentős változásokat végrehajtani. 
A Sport XXI. programmal az elnökség összességében elégedett, bázisnövelő szerepét és Héraklész-érett sportolók számának gyarapodását 
eredményesnek tartja. Amennyiben a MOB változtatni kíván, úgy konkrét iránymutatásra van szükség a támogatás szakmai feladatok és 
„kiemelt díjazás” között felosztására vonatkozóan. 
 
46/2012 Eln.hat. (06.12.) 
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta Lipták Tamás (Debrecen) előterjesztését, amelyben a Váltó OB rendezését július 21-i dátummal 
elvállalják. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. július 17-i határozatai: 
 
47/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség örömmel vette tudomásul Dr. Zakariás Géza beszámolója alapján azt, hogy Kovács Zsófi Londoni olimpiai indulónk 4 hetes 
magaslati edzőtábora jól szolgálta a felkészülést. A magaslati edzőtáborban és azt követően ez idáig minden a terv szerint alakul, így joggal 
várhatjuk azt, hogy Zsófi élete legjobb formáját mutatja az olimpián, ami akár a legjobb 20-ba kerüléshez is elég lehet. Az elnökség megköszöni 
Kovács Zsófinak és edzőinek (Tóthné Stupián Anikó, Dr. Pozsgai Gábor, Dr. Zakariás Géza), valamint egyesületének (AGRIA KTK) munkáját, 
s kívánja, hogy az olimpián sikerüljön Zsófi és az edzők által kitűzött célokat teljesíteni. 
 
48/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség megvitatta és 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a MOB iránymutatásai alapján átdolgozott Sport XXI. Program szakmai 
programját és költségvetését. A szakmai program és költségvetés szövetségünk honlapján a Sport XXI. menüpont alatt megtalálható. 
 
49/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a szövetség 2012. évi gazdálkodásáról szóló időközi beszámolót. Sajnálattal 
vette tudomásul a beszámolóban azt, hogy a tervezett szponzori ill. pályázati bevételek még nem teljesültek. A pályázati bevételeknél 
segítséget nyújthat a napokban beadásra kerülő TÁMOP-6.1.2 Egészségnevelő és szemléletmód formáló programra leadott anyag. Sajnálatos 
módon a bevételi terv nem teljesülése miatt a szövetség gazdasági helyzete egyenlőre nem teszi lehetővé a balmazújvárosi Váltó-csapat OB 
rendezői részéről beérkező anyagi igények teljesítését. Az elnökség ill. a szövetség elnöke további erőfeszítéseket tesz a bevételek növelése 
érdekében, ill. az Invitellel fennálló tartozásunk elrendezése érdekében. 
 
50/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Szövetségünk elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag felkéri Csőgör Pétert, hogy a versenyszabályzat 7. § 4/(a) pontját a csapatversenyek 
tekintetében változtassa meg a versenyrendszer III. E.2 pontjának megfelelően úgy, hogy a leghosszabb meghirdetett távon induló 3 legjobb 
(adott klubhoz tartozó) amatőr versenyengedéllyel rendelkező versenyző eredménye számít, külön számolva és összeadva a junior, felnőtt és 
szenior-veterán korosztályokat. 
 
51/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta, hogy kerüljön aláírásra a diákolimpiák vonatkozásában megállapodás a Magyar Diáksport 
Szövetséggel. Ez a megállapodás többek között előírja azt, hogy csak azok a rendezvények viselhetik a „Diákolimpia” nevet, me lyet az MDSZ 
engedélyez és az ott kiadott érmek, oklevelek az MDSZ-en keresztül kerülnek megvásárlásra. 
 
52/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség megtárgyalta Kuttor Csaba előterjesztésében a Szakmai Bizottság előterjesztéseit: 

 
01. / 2012.07.12. SzB határozat. MIX OB 2012 kategóriái 
Fadd – Dombori MIX csapat Országos Bajnokság kategóriái. 

Utánpótlás 1. Egy fő felnevezhető 
Utánpótlás 2. Egy fő felnevezhető 
Felnőtt (1 fő Elit akkor a csapat elit) Egy fő felnevezhető 
Szenior Felnevezés nincs 

Javasoljuk, hogy 2013-tól a váltóversenyek csak kiemelt versenyekkel együtt kerülhessenek megrendezésre, továbbá javasoljuk az 
utánpótlás 1. kategóriát újonc, gyerek és serdülő kategóriára tovább bontani. 
Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 



52.01/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy szezon közben nem változtat a Versenyszabályzatban kiírt MIX váltóra 
vonatkozó szabályokon, annál is inkább, mivel az OB versenykiírása elkészült, sőt, már nevezések is érkeztek. Arra kéri a szakmai bizottságot, 
hogy ősszel a Technikai Bizottság véleményének kikérésével terjessze ismét az elnökség el a javaslatát. 
 

02./ 2012.07.12. SzB határozat. Héraklész Bajnok Program versenyző csere 2012. 
A Bajnok Programban az első fél év során két versenyző (Győri Zoltán és Kiss S. Olimpia) gyakorlatilag abbahagyta a sportolást, melyről 
edzőik is tájékoztattak. Tóth Teodóra sérülés miatt nem sportolhatott az első félévben, közben átigazolt a Mogyi SE csapatába. Edzőik 
jelenleg nem javasolják a Héraklész Bajnok Programba. A programvezető és a régiós vezetők javaslata, illetve a versenyzők ide i 
versenyeredményei alapján cserével Tóth Milán, Takács Tamara és Rácz Gergő kerül helyükre. 

Győri Zoltán ’97 DSC-DSI - Tóth Milán 1998 DSC-DSI 
Kiss S Olimpia ’97 Triatlon Villám SE - Takács Tamara’98 Triaktív SE 
Tóth Teodóra ’98 Hélix SE/ Mogyi Pécs- Rácz Gergő ’97 Mogyi SE 

Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. Amennyiben az Elnökség jóváhagyja a bizottság határozatát, a titkárságnak hivatalosan 
írásban és e-mailben tájékoztatni kell a program igazgatóját, Tóth József urat. 

52.02/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát. 
 

03./ 2012.07.12. SzB határozat. Ifi Csapat EB 2012. válogató eredménye, csapatkijelölés. Kötelezettségek. 
Ifi Csapat Európa Bajnokság válogató versenyére 2012.június 24-én került sor, az 1995-1996-1997-ben született versenyzők részvételével 
a bajai „Elit férf -női szuper sprint kieséses triatlon” első futamában. 
Válogatási szisztéma: A 2012. évi junior EB eredményei alapján Pap Dávid (6.) és Fuchs Renáta (5.) kiemelt versenyzők 35./2012.Eln.Hat. 
(5.16.) A további két versenyző az első futam érdekelt évfolyamok versenyzői közül az abszolút első és második helyezett sportoló. 
A versenyeredménye alapján a magyar csapat a következő összeállításban vesz részt a 2012.szeptember 3-án megrendezésre kerülő Ifi 
Csapat Európa Bajnokságon: 

1. Pap Dávid Triatlon Villám SE          Fuchs Renáta Budaörsi TK 
2. Szatmári Levente Sonepar-UTE     Hargitai Henrietta Triatlon Villám SE 
3. Bicsák Bence Zalatriatlon SE Vizi   Viktória TVK Mali TK 
Edzők: Verrasztó Gabriella és Füri Ilona. 

Részvételi feltételek: 
1. Adminisztratív kötelezettségek (edzésmennyiség összesítő beküldése) 
2. Európa Bajnoksághoz megfelelő egyesületi munka biztosítása (szünidő!). 
3. Augusztus 10-ig vérkép beküldése. 
4. Versenysúly! 
5. Kellően előkészített, kifogástalan állapotú kerékpár és bukó biztosítása. 
6. 2012. 08.21 – 2012.08.25. közös edzőtáborozás. Tervezett helyszín: Eger. 
7. Sérülésről vagy komolyabb betegségről tájékoztatási kötelezettség. 

Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 
52.03/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 

04./ 2012.07.12. SzB határozat. Ifi Csapat EB eredményességi visszatérítés. 
1 - 3 helyezés 100 % 
4 – 6 helyezés 50 % 
A visszatérítés csak a programba elszámolható, a magyar számviteli szabályoknak megfelelő számlákra vonatkozik. 
EB tervezett időtartam 2012.08.29 – 2012.09.03. 
Javaslatot 4 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 

52.04/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot azzal, hogy a finanszírozásra a Héraklész Bajnok Program forrásai 
kerülhetnek felhasználásra. 
 

05./ 2012.07.12. SzB határozat. U 23 EB kijelölés és eredményességi visszatérítés. 
A Csillagprogram vezetőjének javaslata szerint az U23 EB csapatkijelölésnél 400pont feletti magyar ranglistás teljesítményükkel 
kiemeltséget élvez a két Csillagprogramos versenyző, Dudás Eszter és Tóth Tamás. Számukra a költségek 50%-át a Csillagprogram állja, 
esetükbena visszatérítési kritériumok a második 50%-ra vonatkoznak. 
A további indulási lehetőségre az OB eredménye alapján férfiaknál Borsányi Dániel, Balogh Bence pályázik, míg a nőknél egyedü l Pap 
Eszter. Amennyiben a kvótaszámok lehetővé teszik indulásukat, úgy az EB részvétel esetükben önköltséges, a visszatérítési kritériumok 
teljesítése esetén azonban a részvételi költségek 100%-át visszaszerezhetik. 
A visszatérítési kritériumok: Nőknél 1-6. helyezés, férfiaknál 1-8. helyezés. 
Tervezett edzők:Verrasztó Gabriella és Füri Ilona, akik az Ifi EB miatt amúgy is jelen lesznek, mint csapatvezetők. 
Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 

52.05/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot azzal, hogy a finanszírozásra a Héraklész Csillag Program forrásai 
kerülhetnek felhasználásra. 
 

06./ 2012.07.12. SzB határozat. Junior VB 2012. kvalifikáció és a jelenlegi állása. 
VB indulás alapkritériuma: úszás és futásban teljesített minimum B szint. Kiemelt versenyzők az EB-n mutatott teljesítményük miatt: Fuchs 
Renáta és Pap Dávid.35./2012.Eln.Hat. (5.16.) A magyar VB csapat tervezett maximális létszáma: 3-3fő. Amennyiben a megállapított 
kvótaszám ennél alacsonyabb, úgy értelemszerűen a kvalifikáció az adott nemnél nem 2 helyre, hanem csak egyre vonatkozik. A 
kvalifikációban három junior EK szerepel: 

Június 16. Bécs 
Július 14. Tiszaújváros 
Július 29. Tabor 

A minimális kritériumnak megfelelt versenyzők között három nemzetközi versenyen kapott pontok közül a legjobb kettő számít. A pontozás 
megfelel a magyar ranglistán kapott pontoknak, azonban míg a ranglistára csak az első 6-ban végzettek pontja kerül be, a kvalifikációban 
az első 12-é az alábbiak szerint: A jelenlegi állás, és a ponttábla a „B” szintektől eltekintve: 



 
 
A Tabor junior EK-t követően kihirdetésre kerül a VB csapat, majd a versenyzők részvételi szándékának ismeretében, a létszámnak 
megfelelően kerül kidolgozásra a visszatérítési kritérium. (Kiindulási alap a 2011. évi kritérium.) 
Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 

52.06/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot azzal, hogy a finanszírozásra a Héraklész Csillag Program forrásai 
kerülhetnek felhasználásra. 
 

07./ 2012.07.12. SzB határozat. U 23 VB csapatkijelölés. és eredményességi visszatérítés. 
A Csillagprogram vezetőjének javaslata szerint az U23VB -re az U23 EB-n első 15-ben beérkező versenyző kiemelést élvez, míg a további 
kvótahelyekre a válogató sorrendje a mérvadó. A VB-ig a magyar ranglistán 400pontot elérő (és ezzel Csillagprogram taggá váló) U23-as 
versenyzők szintén kiemelést élveznek. A VB-re csak a Csillagprogram tagok részére jár az 50%-os alap költségtérítés, a többi U23-as 
versenyző az EB-hez hasonlóan önköltségen utazhat, és részükre a visszatérítési kritériumok a VB részvétel 100%-ára vonatkoznak. 
Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 

52.07/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot azzal, hogy a finanszírozásra a Héraklész Csillag Program forrásai 
kerülhetnek felhasználásra. 
 

08./ 2012.07.12. SzB határozat. 2013 Elit – amatőr kategóriák. Országos Bajnokságon 
Javasoljuk a jelenlegi Elit-Amatőr versenyrendszer módosítását oly módon, hogy 2013-tól az junior osztatlan kategória legyen, melynek 
pontjai az utánpótlás táblázatba kerüljenek be. Az Elit státusz tehát csak az U23-as korosztálytól induljon. Az Elit kategória minden 
versenyen osztatlan kategóriaként kerüljön kihirdetésre, ez alól csak a rövidtávú és a sprint OB legyenek a kivételek, ahol Elit U23 
kategória is kerüljön értékelésre. Ezzel az Amatőr 18-19 kategória megszüntetését is javasoljuk. A legjobb juniorok és a felnőttek 
nemzetközi szereplését legreálisabban mérő magyar ranglista pontjai kerüljenek be az Elit pontversenybe a jelenlegi WCS pontok helyett, 
egyúttal az Elit pontversenyt is javasoljuk a mezőny létszámához igazodva átalakítani. A ponttáblázat módosításának elvégzésére a 
Szakmai Bizottság egyhangúlag felkérte Kuttor Csabát. 
Javaslatot 5 igen szavazattal a bizottság elfogadta. 

52.08/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkérte dr. Székely Mózest, hogy az ősz folyamán Kuttor Csabával beszéljék át a javaslatot. 
 
53/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Váradi Zsolt kéréshez fordult az elnökséghez az ügyben, hogy az újoncoknál kerüljön csapat OB cím kihirdetésre. Az elnökség 5 igen 
szavazattal egyhangúlag, a Szakmai Bizottsággal egyetértve úgy döntött, hogy a kérést az ősz folyamán a Szakmai Bizottság javaslatának 
figyelembevételével újratárgyalják. 
 
54/2012 Eln.hat. (07.17.) 
A T-mobile triatlon flotta megszűnése kapcsán egyes előfizetők hátrányt szenvedtek. Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a 
főtitkárt annak kivizsgálásával, hogy a T-mobile jogszerűen járt-e el azzal, hogy több előfizetőt nem engedett átlépni a Vodafone-hoz, azzal az 
indoklással, hogy a flotta néhány tagjának tartozása volt a T-mobile fele. Az elnökség a titkársággal egyetemben ismételten elnézését kéri 
azoktól, akiknek a flotta megszűnése kellemetlenséget okozott. 
 
55/2012 Eln.hat. (07.17.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatja, hogy Csomor Erika 175€-s nevezési díját a Hosszútávú Triatlon VB-re a szövetség 
kifizesse. A versenyen viselendő válogatott mezt részére a szövetség biztosítja. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. augusztus 14-i határozatai: 
 
56/2012 Eln.hat. (08.14.) 
Az elnökség megtárgyalta és 5 igen szavazattal felkérte dr. Zakariás Gézát, hogy Kovács Zsófia olimpiai részvételéről szóló írásos 
beszámolóhoz további kiegészítéseket tegyen. Arra kéri a szakembert, hogy a benyújtott értékeléseket megtartva egy objektív, szakmai alapú 
elemzést is tartalmazó beszámolót készítsen el a következő elnökségi ülésre. 
 
57/2012 Eln.hat. (08.14.) 
Az elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta Kuttor Csaba előterjesztését az új-zélandi triatlon Grand Final-en való 
részvétellel kapcsolatosan. A junioroknál az előzetes válogatási elvek alapján a következő versenyzők indulnak: 



-Pap Eszter 
-Fuchs Renáta 
-Horváth Zsanett 
-Pap Dávid 
-Király István 
-Anheuer Kristóf 

U23-as Indulók: 
-Dudás Eszter 
-Tóth Tamás 

Felnőtteknél a világranglista fogja eldönteni, hogy lesz-e indulási lehetőségünk. Az elnökség hosszan mérlegelte, hogy szabad-e ilyen magas 
költségek mellett utánpótlás sportolóinknak részt venni ezen a megmérettetésen, és úgy ítélte meg, hogy mivel egyesületi, szülői, és csak 
részben állami költségen történik az utazás, nem szab gátat az edzők ez irányú kérésének. 
 
58/2012 Eln.hat. (08.14.) 
Az elnökség ismételten megtárgyalta a szövetség gazdálkodásával, kinnlevőségeivel kapcsolatos feladatokat. Továbbra is mindent elkövet 
annak érdekében, hogy a jogszabályok maradéktalan betartásával történjen a 2010-es budapesti VB-vel kapcsolatos elszámolás. Felkérte a 
főtitkárt, hogy a még meglevő követelések behajtása érdekében minden további lehetséges lépést tegyen meg. 
 
59/2012 Eln.hat. (08.14.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. Program 2012. évi egyesületi támogatási szerződését. 
 
60/2012 Eln.hat. (08.14.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a szeptember 23-i Piliscsabai Terepduatlon OB-n gyermek, serdülő és ifjúsági 
korcsoportban hirdessenek OB címeket. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. szeptember 11-i határozatai: 
 
61/2012 Eln.hat. (09.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Sport XXI. Program területi támogatók megbízási szerződését. 
 
62/2012 Eln.hat. (09.11.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellet, kiegészítésekkel elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottságnak készült, Londoni olimpiával 
kapcsolatos beszámolót. Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy az olimpián szakvezetőként részt vett dr. Zakariás Géza az elnökség 
kérése ellenére nem egészítette ki objektív szakmai szempontokkal az augusztusi elnökségi ülésre beküldött anyagát, és sem az olimpiát 
követő augusztusi, sem a mostani elnökségi ülésen nem jelent meg a napirendi pontja tárgyalásán. 
 
63/2012 Eln.hat. (09.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt, hogy amennyiben a Nemzetközi Triatlon Szövetség új-zélandi kongresszusán Lányi 
András nem tud részt venni, úgy őt az alelnök, Márkus Gergely képviselje. 
 
64/2012 Eln.hat. (09.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy 2012. november 2-án 15:00-i kezdettel egy rendkívüli tisztújító közgyűlést hív 
össze, melyen lemond 2013. májusáig szóló mandátumáról. A döntés kiindulópontja, hogy a következő olimpiai ciklusra egy újonnan 
megválasztott elnökség fogadja el az irányelveket. 
Helyszín: Budapest, Sportok Háza 
Kezdési időpont:15:00 
Rendkívüli tisztújító közgyűlés napirendi pontjai: 

1.) Az elmúlt 3 és fél év munkájának értékelése 
Előterjesztő: Lányi András 

2.) Tisztújítás 
A jelölőbizottság elnöke: dr. Székely Mózes 
Tagjai: Szabó Zita, dr. Zakariás Géza 

 
65/2012 Eln.hat. (09.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, hogy a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából és támogatásával 
Szekszárdon kerül megrendezésre a Duatlon Diákolimpia „B” Kategóriás Országos Döntő. Ugyanekkor, ugyanott a szövetség támogatásával 
kerül az „A” kategóriás döntő is megrendezésre, amely rendezvényeken várhatóan 1500 diák vesz részt. A verseny kiírása megtalálható az 
MDSZ és a szövetség honlapján. 
 
66/2012 Eln.hat. (09.11.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elutasította a balatonfüredi olimpiai távú OB szervezőbizottságának azon kérését, hogy a 
szövetséggel szembeni tartozását az elnökség engedje el, mivel ez Közgyűlési hatáskör. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. október 9-i határozatai: 
 
67/2012 Eln.hat. (10.09.) 
Az elnökség a MOB kérésére megtárgyalta a Gerevich Aladár Spörtösztöndíj (1.252.000 Ft/hó) újraosztását, mivel az olimpia miatt a leadott 
elosztás 2012. augusztus 31-ig volt érvényben. Az elnökség 3 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadta a Szakmai Bizottság 
javaslatát: 
03./ 2012.10.04. SzB határozat. Javaslat a Gerevich ösztöndíj elosztására 2012. december 31-ig. 
A szakmai bizottság az augusztusig érvényben lévő Gerevich ösztöndíj elosztáson a versenyzők esetében módosítási javaslattal él. Az 
érvényben lévő szabályozás szerinti egységes rendszer szerint a következő arányban történne az elosztás: 
Rendes Csaba: 2egység (549pont) 
Kovács Zsófia: 4egység (855pont) 
Vanek Ákos: 5egység (1018pont) 
Vanek Margit: 5egység (1607pont) 
Vanek Gábor javaslatára azonban a szakmai bizottság elfogadta a Kovács Zsófiát az ösztöndíj szempontjából decemberig valamelyest kiemelő 
elosztási javaslatot, a következők miszerint: 



Versenyzők: (482.000) 
Rendes Csaba: 2egység – 64.000ft 
Kovács Zsófia: 5egység – 160.000ft 
Vanek Ákos: 4egység – 129.000ft 
Vanek Margit: 4egység – 129.000ft 
A további Gerevich ösztöndíj elosztás az eddigiek szerint változatlanul: 
Elit edzők: (300.000) 
Zakariás Géza – 95.000ft 
Zemen János – 75.000ft 
Pócsföldi Otto – 75.000ft 
Lehmann Tibor – 55.000ft 
Régiós edzők: (180.000) 
Borbély Miklós – 60.000ft 
Fűri Ilona – 60.000ft 
Horváth-Zelei Attila – 60.000ft 
Szövetségi edzők: (290.000) 
Kuttor Csaba – 250.000ft 
Verrasztó Gabriella – 40.000ft 
Javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a bizottság elfogadta. 
 
68/2012 Eln.hat. (10.09.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a közgyűlés időpontja az eredetileg kiírt november 2-i dátumról november 17-re 
módosuljon, az eredetileg kiírt napirendi pontokkal: 
Rendkívüli tisztújító közgyűlés napirendi pontjai: 
1.) Az elmúlt 3 és fél év munkájának értékelése 
Előterjesztő: Lányi András 
2.) Tisztújítás 
A jelölőbizottság elnöke: dr. Székely Mózes 
Tagjai: Szabó Zita, dr. Zakariás Géza 
A jelölőbizottság tagjainak elérhetőségei: 
Szabó Zita (0630-501-22-02) 
dr. Székely Mózes (szmozes@freemail.hu, 0630-445-40-07 ) 
dr. Zakariás Géza (0620-998-21-34) 
Alapszabály VI. 17. § (2): 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított fél órán belül 
nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. Ismételten összehívott közgyűlést legkorábban a halasztást követően fél órával 
lehet tartani abban az esetben, hogyha az eredeti közgyűlésen kiküldött meghívóban az ismételt közgyűlés összehívásáról is rendelkeztek. Az 
ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, 
amennyiben a tagok figyelmét a meghívóban erre kifejezetten felhívták. 
 
69/2012 Eln.hat. (10.09.) 
A Technikai Bizottság (TB) a versenyt követően (szeptember 14-én hozott határozatával) megvonta a 2012. augusztus 18-án megrendezett 
Szálka Középtávú Kiemelt Amatőr Kupa „kiemelt” futamminősítését, mivel – az indoklás szerint – a verseny nem felelt meg a 
Versenyszabályzat (Vsz.) 32. § (1) bekezdésének, mely szerint a versenykiírásnak tartalmaznia kell a futam minősítését, és nem felelt meg a 
Versenyszabályzat 31. § (2) c) pontjának, mivel nem volt technikai felügyelő és vezető versenybíró a rendezvényen. A TB határozata 
értelmében a regisztrált versenyek pontozását kell alkalmazni. (A határozat megtalálható az MTSZ honlapján a … menüpontban.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megállapította, hogy a TB határozata nem felel meg a Vsz. 49. § (5) bekezdése b) és e) 
pontjainak, mely szerint a Szakmai Bizottsággal egyetértésben kell meghozni és a versenyt követő 5 napon belül ki kell hirdetni. Szabálytalan 
határozattal nincs mód a futam minősítésén változtatni. 
Egyúttal felhívja a versenyrendező és a Technikai Bizottság figyelmét, hogy a továbbiakban ilyen hibákat ne kövessenek el. Mind a verseny 
lebonyolítása, mind a TB feladatainak ellátása (pl. technikai felügyelő kijelölése, az előkészületek ellenőrzése, a szükséges intézkedések 
megtétele) a Versenyszabályzatban foglaltak szerint kell történjen. Súlyos probléma esetén a Vsz-ben foglaltak alapján a futamminősítés 
megvonásáról a versenyt megelőzően javasolt döntést hozni, és azt kihirdetni. Ez szolgálja a sportolók érdekeit. 
 
70/2012 Eln.hat. (10.09.) 
Az elnökség a Szakmai Bizottság 04.2012.10.07-i határozatában javasolt Amatőr pontrendszerrel kapcsolatos díjazási szisztémáról nem 
határozott, azonban felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy készítsen üzleti tervet a javaslatáról. 
 
71/2012 Eln.hat. (10.09.) 
Az elnökség 3 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazattal az új elnökség ezzel kapcsolatos döntésének megszületéséig ideiglenesen hatályba 
léptette a Szakmai Bizottság 10.2012.10.07. sz. határozatát az új szinttáblázatra vonatkozóan, mely megtalálható az MTSZ honlapján a 
„Tréning” menüpont „Felnőtt válogatott” almenüjében. 
 
72/2012 Eln.hat. (10.09.) 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a szenior és veterán korosztályoknál a triatlon és duatlon év sportolói cím 
megállapításánál azon korosztályos győztesek között, akik egyforma számú pontot gyűjtöttek, holtversenyben megosztva kerül kiosztásra az 
„Év Sportolója” díj. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. november 14-i határozatai: 
 
72/2012 Eln.hat. (11.13.) 
Az elnökség megtárgyalta és 4 igen és 1 tartózkodás mellett sajnálattal vette tudomásul Kuttor Csaba beszámolójából, hogy az aucklandi 
Triatlon VB-n a kitűzött szakmai célokból egy sem teljesült. Egyúttal gratulál a paratriatlonista Boronkay Péter VB bronzérméhez! 
 
73/2012 Eln.hat. (11.13.) 
Az elnökség 4 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta az év Héraklész sportolóit, lányoknál Fuchs Renáta (Budaörsi TK, edző: Vanek 
Gábor), fiúknál Pap Dávid (Triatlon Villám, edző: Füri Ilona). 



A csapatoknál az ifi EB 2. váltó csapat: Szatmári Levente (Sonepar UTE), Pap Dávid (Triatlon Villám), Bicsák Bence (Zalatriatlon SE). Edző, 
csapatvezető: Verrasztó Gabriella. 
 
74.1/2012 Eln.hat. (11.13.) 
01. / 2012.11.05. SzB határozat. Héraklész bajnok program versenyzői névsora 
A Szakmai Bizottság a Sport XXI. programon belüli Héraklész érettségit kívánja azzal erősíteni, hogy a Héraklész programba egyelőre nem 
veszi be azokat a 1999-ben született versenyzőket, akik a Sport XXI érettségit nem teljesítették. A keretbe továbbá Verrasztó Gabriella 
javaslatára bekerült Csák Panna és Horváth Hanna. A fennmaradó helyekről az SZB a későbbiekben, a Sport XXI érettségi teljesítések, vagy a 
felmérők eredményeinek ismeretében dönt. 
Héraklész Bajnok Program 2013-as névsor 
Javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság elfogadta. 
Az elnökség a javaslatot 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
74.2/2012 Eln.hat. (11.13.) 
02./ 2012.11.05 SzB határozat. Javaslat az Év Sportolóira 2012. 
A Szakmai Bizottság a szabályzatok szerint kiosztotta az év sportolói címeket. Az amatőr pontok ismerete nélkül nem tudott dönteni az amatőr 
címekről, azonban nőknél Lenti Anitát nemzetközi eredményi okán mindenképpen díjazásra javasolja, továbbá hosszútávon a nemzetközileg is 
sikeres versenyzőket javasolja megjelölni az OB győztesek helyett. 
2012 Év Sportolói 
Javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság elfogadta. 
Az év elején kiírt és elfogadott Versenyrendszer szabályai szerint az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, valamint 
azt, hogy Kovács Zsófia az elmúlt 4 év munkája alapján, a londoni olimpiára való kijutásért részesüljön a 2009-12 Olimpiász Triatlon Sportolója 
kitüntető címben (edzők: Stupián Anikó, dr. Zakariás Géza, Pozsgay Gábor). 
 
74.3/2012 Eln.hat. (11.13.) 
03./ 2012.11.05. SzB határozat. Javaslat a Csillag program nevsorára 
A Szakmai Bizottság javasol minden olyan U23-as versenyzőt a programba beregisztrálni, akik a 2013-as évben bármilyen támogatást is 
kaphatnak a program által, így úszótáborban, EB-n részt vehetnek majd. A névsor: 
Hankó Gábor 
Hankó Dávid 
Balogh Bence 
Balogh Máté 
Király Kristóf 
Czigány András 
Dudás Eszter 
Pap Eszter 
Takács Anna 
Javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag a bizottság elfogadta. 
Az elnökség 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Csillag Program névsorát azzal, hogy ez az új elnökség következő ez irányú döntéséig 
maradjon érvényben. 
 
74.4/2012 Eln.hat. (11.13.) 
Az elnökség az SZB 04./ 2012.11.05. sz. Javaslat támogatott keretek egységes kialakítására c. határozatáról szóló döntést 6 igen szavazattal 
egyhangúlag a következő elnökségre bízta. 
 
75/2012 Eln.hat. (11.13.) 
Az elnökség áttekintette az éves gazdálkodást, és 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a titkárságot, hogy haladéktalanul kezdje meg az 
Áfa adónemben szükséges önellenőrzés végrehajtását. 
Dr. Illés Tibor elnökségi tag tájékoztatta az elnökséget, hogy az elmúlt héten ismételten tárgyalt az Invitel tulajdonosával,  a MidEuropa 
képviselőjével, aki kijelentette, hogy felhatalmazta az Invitel menedzsmentjében Zsembery Györgyöt, hogy a szövetséggel közösen találjanak 
bármilyen olyan megoldást, amellyel a szövetség pénzügyi tartozásától mentesül. 
 
76/2012 Eln.hat. (11.13.) 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy Rendes Csaba Gerevich támogatással kapcsolatos panaszát, Fodor András 
ügyvéd Hunyadi Levente (TVK Mali TK) sportoló panaszos ügyének Fegyelmi Bizottság elé kerülését, valamint Vanek Gábor panaszát a 
szövetség 2011. évi támogatásának ügyében a következő elnökségre bízza. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. november 28-i határozatai: 
 
77/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag, a Magyar Olimpiai Bizottság tagjának - Dr. Biró Marcell elnök javaslatára - dr. Nemes-
Nagy Tibort jelölte. 
 
78/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Biró Marcell elnök javaslatát, mely szerint rövidesen egy könyvvizsgáló 
áttekinti az elmúlt évek a szövetségi gazdálkodását, ennek ismeretében megtörténik az átadás-átvétel a leköszönő és az új elnök között. 
 
79/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy kisebb módosításokkal elfogadja a 2012/2013. tanévi triatlon diákolimpiára 
vonatkozó Magyar Diáksport Szövetség által küldött védjegyhasználati szerződést. 
 
80/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a Héraklész programvezetők által kért MOB szerződésmódosítást 
és maradványpénz elosztást a Szakmai Bizottság állásfoglalását követően fogadja el. 
 
81/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az idei évi nemzetközi edzőtáborok és versenyek kapcsán meglévő két 
számlahiány felelősei térítsék meg azok összegeit. 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/hraklsz_bajnok_program_nvsor_2013_2012_11_14_.doc
http://www.triatlon.hu/files/content/file/2012__v_sportoli(1).doc


 
82/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Borbély Miklóst, hogy készítsen hatástanulmányt a szövetség Szekszárdról 
Budapestre költözése tárgyában, amint ez a tanulmány elkészül, úgy az elnökség napirendre tűzi a székhely áthelyezésének kérdését. 
 
83/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta dr. Biró Marcell elnököt, hogy tekintsék át a szövetség Alapszabályát és 
egyéb szabályzatait, és tegyen javaslatot, ahol indokolt azok módosítására. 
 
84/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta Borbély Miklóst, hogy a következő, decemberi elnökségi ülésre az 
érintettek bevonásával tegyen javaslatot a 2013. évi versenyrendszerre. 
 
85/2012 Eln.hat. (11.28.) 
Szövetségünk elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta dr. Litavecz Annát a sportág paratriatlon szakmai vezetőjévé. Továbbá 
egyhangúlag határozott abban is, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság december 5-i közgyűlésére a sportág küldöttjének dr. Litavecz Annát és 
dr. Nemes-Nagy Tibort jelöli. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2012. december 17-i határozatai: 
 
86/2012. Eln. (XII.17.) határozat: 
Az Elnökség támogatja, hogy Kovács Zsófia 2012-es év során elért bajnoki pontjai kerüljenek be a magyar szövetségi ponttáblázatba azzal, 
hogy a Szövetség eltekint attól, hogy Kovács Zsófia a pontok megszerzésének időpontjában magyar licensszel nem rendelkezett. 

felelős: Főtitkár 
határidő: azonnal 

 
87/2012 Eln. (XII.17.) határozat: 
1) Az Elnökség a szakmai bizottság elnökének (egyben elnökségi összekötőjének) felkéri dr. 
Zakariás Gézát. 
2) Az elnökség felkéri a TVK – Mali, Triatlon Villám, valamint a Kaposvári AC egyesületeket, hogy delegáljanak egy-egy tagot a Szövetség 
Szakmai Bizottságába 

felelős: Főtitkár 
határidő: azonnal 

3) Az elnökség felkéri dr. Székely Mózest az 1) és 2) pont szerinti változásoknak megfelelő szabálymódosítások előkészítésére és a soron 
következő elnökségi ülésen való előterjesztésére. 

felelős: dr. Székely Mózes 
határidő: 2013. január 8. 

 
88/2012. Eln. (XII.17.) határozat: 
Az Elnökség felkéri Borbély Miklóst, hogy a potenciális rendező egyesületek megkeresése és a potenciális helyszínek felmérése után készítse 
el a Szövetség versenynaptárát és azt a soron következő ülésen terjessze az elnökség elé. 

felelős: Borbély Miklós 
határidő: 2013. január 8. 

 
89/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
Az Elnökség támogatja, hogy a 2012. évi év legjeinek díjátadó ünnepségét a Szövetség 2013. február 23. napján rendezze meg. Az Elnökség 
felkéri Zelcsényi Miklóst, hogy a rendezvényre vonatkozólag készítsen költségvetést és azt a soron következő ülésen terjessze az Elnökség 
elé. 
 
90/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
1) Az elnökség a Szövetség utánpótlás-vezetői tisztségére elrendeli pályázat kiírását, amelynek határidejét 2013. április 15. napjában 
határozza meg. Egyben felkéri dr. Zakariás 
Gézát a pályázati kiírás szakmai részének összeállítására. 

felelős: dr. Zakariás Géza 
határidő: 2013. március 15. 

2) Az Elnökség ideiglenesen Kropkóné Golobics Andreát bízza meg a Szövetség utánpótlás-vezetői tisztségének ellátására. 
 
91/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
Az Elnökség Verrasztó Gabriellát delegálja az AYOF-ra kiutazó triatlon-csapat vezetőjének. 
 
92/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
Az Elnökség támogatja, hogy a Magyar Triatlon Szövetség az előterjesztés szerinti tartalommal szerződés módosítás iránti kérelmet terjesszen 
a MOB elé annak érdekében, hogy a Szövetség a Héraklész Bajnok és Csillag Programok éves támogatási szerződése szerinti utolsó 
2 280 000 Ft. támogatást a Világbajnokság eredményességi visszatérítései helyett a Bajnok és Csillag keret versenyzőinek januári alapozó 
úszóedzőtáborára, illetve a januári felmérő versenyre fordíthassa. 

felelős: Főtitkár 
határidő: azonnal 

 
93/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
Az Elnökség felkéri a Fegyelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet és szükség esetén folytassa le a fegyelmi eljárást. 

felelős: Fegyelmi Bizottság 
határidő: 2013. február 28. 

 
94/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
1) Az elnökség támogatja, hogy a Budaörsi TK versenyzői az 51/2011 (06.07.) számú Elnökségi határozatban foglaltaknak megfelelően 
megkapják a támogatásukat. 
2) Az elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy amint a Szövetség részére a megfelelő szabad forrás rendelkezésre áll, az Elnökség egyidejű 
értesítése mellett gondoskodjon a kifizetés előkészítéséről. 



felelős: Főtitkár 
határidő: a szabad forrás rendelkezésre állását követően azonnal 

 
95/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
Az Elnökség támogatja, hogy a Szövetség érvényesítse a Balatonfüredi Elit OB rendezése kapcsán előállt követelését, amelynek 
megfizetésére hat havi részletfizetést engedélyez. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy a követelés érvényesítéséhez szükséges lépéseket 
tegye meg. 

felelős: Főtitkár 
határidő: azonnal 

 
96/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
1) Az elnökség támogatja, hogy a Sport XXI. program területi támogatói az elvégzett munkájuknak megfelelően megkapják díjazásukat. 
2) Az elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy amint a Szövetség részére a megfelelő szabad forrás rendelkezésre áll, az Elnökség egyidejű 
értesítése mellett gondoskodjon a kifizetés előkészítéséről. 

felelős: Főtitkár 
határidő: a szabad forrás rendelkezésre állását követően azonnal 

 
97/2012. Eln. (XII.17.) határozat 
1) Az Elnökség a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) kérésének megfelelően a Doppingbizottság elnökének kijelöli dr. Litavecz Annát. 
2) Az Elnökség a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) kérésének megfelelően a Dopping Fellebbviteli Bizottság elnökének kijelöli dr. 
Nemes-Nagy Tibort 
3) Felkéri az Elnökség a Főtitkárt, hogy az 1) és 2) pont szerint kijelölt személyekről, illetőleg elérhetőségeikről tájékoztassa a Magyar 
Antidopping Csoportot 

felelős: Főtitkár 
határidő: azonnal 

 



2013. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. január 8-i határozatai: 
 
1/2013. Eln. (I.8.) határozat: 
Az Elnökség elfogadta a válogatott keret első negyedéves szakmai programját. Az Elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a szakmai programot 
küldje meg a Magyar Olimpiai Bizottság részére. 
felelős: Főtitkár 
határidő: azonnal 
 
2/2013. Eln. (I.8.) határozat: 
Az Elnökség elfogadja az előterjesztett költségtervet a 2013. február 15-17 között a Sport XXI. program keretei közt tartandó edzőtábor és 
edzőképzés vonatkozásában és megbízza Kropkóné Golubics Andreát az edzőtábor lebonyolításával. 
felelős: Kropkóné Golubics Andrea 
határidő: 2013. február 17. 
 
3/2013. Eln. (I.8.) határozat 
1) Az Elnökség elvi szinten támogatja a paratriatlont mint a triatlon sport szerves részét. 
2) Az Elnökség elengedi a paratriatlonisták által fizetendő éves licenszdíjat. 
 
4/2013. (I.8.) Eln. Határozat 
Az Elnökség elfogadta, a 2013. évi országos bajnokságok helyszíneit és azt, hogy meghirdeti a Magyar Triatlon Nagydíj sorozatot az alábbi 
helyszínekkel: 

 Május 18-19. Tiszaújváros – Klubcsapat OB és Triatlon Sprint verseny  

 Június 2. Balatonfüred – Olimpiai Távú Verseny, Elit OB  

 Június 15. Balatonfüred – Triatlon Középtávú OB  

 Június 22-23. Baja –Sprint Távú OB, Elit Triatlon Szupersprint Kieséses Verseny  

 Július 27. Nagyatád – Hosszú távú OB  

 Augusztus 3-4. Fadd-Dombori – Sprint Verseny és MIX Váltó OB  
 
5/2013. (I.8.) Eln. határozat 
Az Elnökség támogatja, hogy az előterjesztés szerint 2013. február 23. napján 16.00 órakor a Magyar Sportok házában az előző évi 
elismerések egy díjátadó ünnepség keretei közt kerüljenek átadásra az előterjesztésben erre vonatkozólag javasolt költségterv szerint. 
Felelős: Zelcsényi Miklós 
határidő: 2013. február 23. 
 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. január 24-i határozatai: 
 
6/2013. Eln. (I.24.) határozat: 
1) Az Elnökség elfogadta a Szakmai Bizottság ügyrendjét és elrendeli annak a Szövetség honlapján történő közzétételét. Az elfogadott ügyrend 
alapján – figyelemmel a korábbi programvezetők megszűnt megbízására – a Szakmai Bizottságba az Uniqa Team Újbuda SE (elit), a TVK Mali 
TK (utánpótlás) és a Kaposvári AC (amatőr) delegálhat tagokat. 
2) Az Elnökség megbízza a szakmai bizottságot, hogy tekintse át a Technikai Bizottság feladatkörét és tegyen javaslatot ezen bizottság 
feladataira, valamint a tagok személyére. 
felelős: Szakmai Bizottság 
határidő: 2013. március 15. 
3) Az Elnökség elrendeli az Átigazolási Bizottság megszüntetését. A folyamatban levő ügyekben az Elnökség a főtitkár előterjesztésére dönt. 
4) Az Elnökség megbízza dr. Maros Verát és dr. Lacsny Mártont a Fegyelmi Bizottság tagjának, dr. Perczel Zsófiát a Fegyelmi Bizottság 
elnökének. Felkéri az ekként megalakult Fegyelmi Bizottságot, hogy határozza meg ügyrendjét és véleményezze a jelenleg hatályos Fegyelmi 
Szabályzatot 
felelős: Főtitkár, Fegyelmi Bizottság 
határidő: 2013. március 15. 
 
7/2013. Eln. (I.24.) határozat: 
Az Elnökség a Szövetség átigazolási szabályzatát hatályában fenntartotta. 
 
8/2013. Eln. (I.24.) határozat: 
Az Elnökség a versenyengedélyek térítési díját a 2013-as évre 4000 Ft/fő összegben határozza meg. Az Elnökség elrendeli, hogy a 18. 
életévüket be nem töltött sportolók kötelező biztosítását a Szövetség az így befolyt összeg terhére megfizeti. Az újonnan versenyengedélyt 
kiváltóknak 2000,- Ft-ért kötelezően meg kell vásárolni a személyi chipjüket, ami örökös tulajdonba az egyesülethez kerül. 
Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Triatlon Nagydíj versenyein, valamint a triatlon országos bajnokságokon kizárólag versenyengedéllyel, 
ennek hiányában versenyenként 1500 Ft/fő egyszeri regisztrációs díjnak a Szövetség részére történő megfizetése mellett lehessen elindulni. 
Egyben felkéri a főtitkárt, hogy a részvétel részletes szabályait dolgozza ki, és tegyen javaslatot a versenyszabályzat megfelelő módosítására. 
A 2014. évi versenyévadra az Elnökség megvizsgálja a versenyengedély és az egyesületi tagdíj mérséklésének lehetőségét. 
felelős: Főtitkár 
határidő: 2013. február 15. 
 
9/2013. Eln. (I.24.) határozat: 
Az Elnökség felhatalmazza Zelcsényi Miklóst, hogy árajánlatok kérését követően tárgyalásokat folytasson arról, hogy a Szövetség részére egy 
megfelelő referenciákkal rendelkező társaság „kis arculatot” tervezzen legfeljebb 700.000 Ft + ÁFA ellenérték fejében, valamint a Magyar 
Triatlon Nagydíjat és ezáltal az egész sportágat népszerűsítő rövid reklámfilmet készítsen maximum 100.000 Ft + ÁFA ellenérték fejében. 
Felelős: Zelcsényi Miklós 
határidő: 2013. február 15. 
 
10/2013. Eln. (I.24.) határozat: 



Az Elnökség elfogadta a szövetségi kapitányi pályázat kiírásának alapelveit és megbízza a Szakmai Bizottságot a pályázati kiírás 
előkészítésével. 
felelős: Szakmai Bizottság 
határidő: 2013. február 15. 
 
11/2013. Eln. (I.24.) határozat: 
Az Elnökség támogatja, hogy a Szövetség az Elnökség, illetőleg a Szakmai Bizottság vidéki tagjai részére az irányadó jogszabályok szerint a 
Szövetségi elfoglaltságaikkal kapcsolatban felmerült útiköltségeiket megtérítse. 
felelős: Főtitkár 
határidő: folyamatos 
 
12/2013. Eln. (I.24.) határozat: 
Az Elnökség elfogadta, hogy a 2013. évi versenynaptár egészüljön ki az alábbi Országos Bajnokságokkal: 

 2013. április 20. – Hosszú távú Duatlon OB, Velence  

 2013. augusztus 17. – Tereptriatlon OB, Eger  

 2013. szeptember 6-8. – Ultra Triatlon OB, Velence  

 2013. szeptember 14-15 – Terepduatlon OB, Piliscsaba  
A hosszú távú duatlont – az ITU vonatkozó versenytípusához hasonlóan – a Versenyszabályzatban is szerepeltetni kell. 
felelős: Főtitkár 
határidő: 2013. február 15. 
 
A versenyengedély kiváltásának szabályozása 2013. évre 
Az elnökség az előző évekhez hasonló összegben állapította meg az idei évre vonatkozóan a versenyengedély kiváltásának és az átigazolási 
eljárás díjának összegét az alábbiak szerint: 

 egyesületi tagdíj befizetése: 5000,- Ft/egyesület/év  

 versenyengedély megújítás díja: 4000,- Ft /fő/év  

 új versenyengedély kiváltása (versenyengedély + chip): 6000,- Ft/fő/év (A chip örökös használatra az egyesület tulajdonába kerül.)  

 átigazolási eljárási díj: 5000,- Ft/fő  
 
A versenyengedély érvényességének feltétele: 

 a versenyengedély-kérő lap adatainak hiánytalan kitöltése,  

 az igénylő sportoló aláírása,  

 az egyesülete képviselőjének aláírása és pecsétje,  

 a sportorvosi engedély és  

 a versenyengedély díjának befizetése a Szövetség OTP-nél vezetett 11746005-20133975 számlájára.  
 
Versenyengedély kizárólag annak a sportolónak adható, akinek egyesülete tagja a Szövetségnek és éves tagdíját megfizette. Továbbra is csak 
azon egyesületek kapnak érvényes versenyengedélyt akik pontosan kitöltik a Szövetség holnapján található ADATLAPOT! A versenyengedély 
csak azt követően válik érvényessé, hogy: 

 az egyesület tagdíja a Szövetség számláján jóváírásra került,  

 átigazolás esetén az átigazolási lap kitöltve, az átadó és átvevő szervezet által aláírva beérkezett,  

 a versenyengedély-kérő lap a Titkárságra hiánytalanul megérkezett és  

 a versenyengedély díja a Szövetség számláján jóváírásra került.  
 
Az egyesületi díjak átutalásakor a közlemény rovatban mindenképpen szerepeljen! 

 Amennyiben más névre kérik a számlát kiállítani ezek az adatok is (név, cím, adószám) szerepeljenek  

 egyesület neve,  

 a megújított versenyengedélyek száma,  

 új versenyengedélyek (+chip) száma,  

 átigazolt versenyzők létszáma.  
 
A 2013-as évtől a Magyar Triatlon Nagydíj versenyein és a triatlon országos bajnokságokon indulás feltétele az érvényes versenyengedély, 
ennek hiányában versenyenként 1500,- Ft/fő regisztrációs díjat kell fizetni. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. február 27-i határozatai: 
 
13/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta dr. Biró Marcell elnököt, hogy a budapesti iroda bérleti díjával kapcsolatos ajánlatok 
ismeretében a szövetség titkárságának jövőbeni helyszínéről készítsen előterjesztést. 
 
14/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a Duatlon Váltó OB jövőbeni kiírásával kapcsolatosan. 
 
15/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a jövőbeni OB-k kiírásával kapcsolatban azzal, hogy a 
meglévő országos bajnokságokon kívül a jövőben csak olyan új versenytípus kaphasson OB rangot, ami az ITU programjában is szerepel. 
 
16/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy idei évtől a MIX OB a Csapat OB korosztályos 
kategóriáinak megfelelően legyen lebonyolítva. 
 
17/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 4 igen, 1 nem, és 2 tartózkodással nem fogadta el a Szakmai Bizottság javaslatát, miszerint az elit junior kategória szűnjön meg, 
mivel úgy ítélte meg, hogy a sportág tömegesítési céljait az szolgálja jobban, ha változatlanul külön értékeljük a junior eli t és a junior amatőr 
korosztályokat. 

http://www.triatlon.hu/files/content/file/egyesleti_adatkr.doc


 
18/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát miszerint az utánpótlás ranglistákra motivációs okokból 
szükség van. Azonban a jövőben Héraklész keret kialakításánál ifi és junior kategóriákban nem lesz a ranglista a kritériumok között. Az 
utánpótlás korosztályoknál duatlonban 3 versenyből a legjobb 2, triatlonban 5 versenyből a legjobb 3 számít a végső értékelésnél. 
 
19/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, mely szerint szükségesnek tartja az Amatőr Magyar 
Kupa kiírását, amelynek kidolgozását az új versenyrendszerhez kapcsolódóan az elnökség ezért felelős tagjaira bízza. 
 
20/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy 2013. április 7-i beadási határidővel pályázatot ír ki a felnőtt szakág vezetői 
posztra, amelyet 2013. május 1-től kíván betöltetni. 
A pályázat elkészítésére dr. Zakariás Gézát bízta meg az elnökség, azzal, hogy az 2013. március 7-ig készítse el a pályázati kiírást, melyet az 
elnökség a soron következő ülésen tárgyal. 
 
21/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta dr. Zakariás Gézát, hogy az SzB javaslatának megfelelően hivatalos formában vegye fel 
a kapcsolatot a válogatott mellett dolgozó egészségügyi személyzettel (orvos, gyúró), egyeztesse velük a várható feladatokat és annak 
honorálását, egyúttal felkéri , hogy a javasolt neveket egyeztesse az OSEI illetékes főorvosával. 
 
22/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy Dr. Varga Béla vezesse a Technikai 
Bizottságot,akit felkér, hogy 2013. március 7-ig készítsen javaslatot a bizottság összetételére és munkarendjére vonatkozóan. 
 
23/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát az Ifjúsági Olimpia idei kvalifikációs támogatásának 
felhasználásáról. 
 
24/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, mely szerint a Magyar Triatlon Nagydíj döntő 
szeptember 21-én kerül lebonyolításra. Tudomásul vette a bizottság kifogását, a jövőben kikéri az SzB véleményét az OB helyszínek 
odaítélésével kapcsolatban. 
 
25/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a következő elnökségi ülésen határoz a hazai rendezésű ORV-ről, annak 
költségvetésének és versenykiírásának ismeretében. 
 
26/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, hogy az ETU Scholarship programon belül a 3-as és a 4-es besorolású országok 
versenyzői kaphatnak utazási hozzájárulást ITU Európa Kupákon való részvételre Mivel országunk 4-es besorolású, így versenyzőink nem 
részesülhetnek támogatásban, csupán a rajtlistára való felkerülésüket segítheti elő a programba való bekerülés. 
A programba azon versenyzők nevezhetők, akik 2012/2013-ban utolsó éves junior (születési dátum:1994) és első éves U23-as (születési 
dátum: 1993) korcsoportba tartoznak. 
 
27/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség egyhangúlag megbízta Zelcsényi Miklóst a Magyar Triatlon Nagydíj előkészítésével, a versenykiírásának elkészítésével, 
szervezésével, a versenyhelyszínekkel történő szerződés előkészítésével, a kommunikációt elősegítő film elkészítésével és a szövetség 
hírportáljának megújításával.. Ezen feladatok teljesítéséhez 3 millió forint összegű kötelezettséget vállal az elnökség. 
 
28/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan megbízta a főtitkárt, hogy a Mogyi Kft-vel készítsen elő szponzorációs megállapodást a triatlon 
diákolimpiával kapcsolatosan. A tervek szerint június 8-9-én kétnapos országos döntő kerül lebonyolításra Kecskeméten. Ezt megelőzően 6 
régióban előversenyek lesznek, melyekhez és az országos döntőhöz a szövetség a Mogyi Kft. jóvoltából anyagi támogatást biztosít. 
 
29/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag kibővítette a versenyengedélyek kiváltásával kapcsolatban hozott 12/2013. (I.24.) sz. határozatát 
azzal, hogy az idei évtől bevezetésre kerülnek a Sporttörvény előírásainak megfelelő napi versenyengedélyek. Ennek díja 1500 Ft/versenyző, 
évente egy alkalommal lehet kiváltani, azonban sportorvosi igazolás szükséges hozzá. A sportorvosi igazolást a versenyhelyszíneken nem, 
csak előzetesen lehet elkészíttetni. A napi versenyengedéllyel rendelkező sportoló az adott versenyen az éves versenyengedéllyel rendelkező 
sportoló jogaival rendelkezik. 
A 2013-as évtől a Magyar Triatlon Nagydíj versenyein és a triatlon országos bajnokságokon indulás feltétele az érvényes éves vagy napi 
versenyengedély, ennek hiányában versenyenként 1500,- Ft/fő regisztrációs díjat kell fizetni. 
 
30/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a Borbély Miklóst, dr. Székely Mózest és dr. Zakariás Gézát, hogy 2013. március 4-ig 
dolgozzák ki a 2013. évi Gerevich ösztöndíj elosztási elveit. 
 
31/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy 2013. július 21-én Váltó OB kerüljön megrendezésre Kaposváron. 
 
32/2013. Eln. (II.27.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag megbízta a főtitkárt, hogy írjon alá vállalkozói szerződést 100.000 Ft+ÁFA értékben a sportágat 
népszerűsítő kisfilm elkészítésére, és 700.000 Ft értékben a szövetség hírportáljának, új arculatának, valamint logójának megtervezéséhez. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. március 11-i határozatai: 
 
33/2013. Eln. (III.11.) határozat: 



Az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta a Technikai Bizottság általános feladatait, a részletes 2013. évi munkatervét és működési elveit. A 
bizottság az alábbi összetételben tevékenykedik: 
elnök: 
Dr. Varga Béla, Gödöllő (1. osztályú versenybíró, ITU level3 technical official, minősített ITU oktató, ITU Technikai Bizottság tagja, ETU 
Technikai Bizottság tagja) 
tagok: 
Radva Dóra, Szekszárd (1. osztályú versenybíró, ITU level1 technical official) 
Csőgör Péter, Délegyháza (1. osztályú versenybíró, ITU level1 technical official) 
Molnár Jenő, Tatabánya (1. osztályú versenybíró, ITU level1 technical official) 
Palásthy Pál, Hatvan (minősített versenybíró, a hatvani kiemelt verseny rendezője 2012-ig 18 éven keresztül) 
A versenybírók regisztrációs díja 2500Ft/év/fő. 
 
34/2013. Eln. (III.11.) határozat: 
Az elnökség az elmúlt években kialakult helyzet és következményeinek tisztázása érdekében 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
fegyelmi eljárás kezdeményezését Licskó Csaba és egyesülete ellen a szövetséggel szemben fennálló tartozásával kapcsolatosan. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. március 20-i határozatai: 
 
35/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2013. évi költségvetést azzal, hogy amennyiben szponzori, vagy egyéb forrásból 
sikerül tovább növelni a bevételi oldalt, úgy a szakmai kiadási oldalon is növeli a forrásokat. 
 
36/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Gerevich ösztöndíj 2013. évi elosztását. Az előző évi 1.252.000 Ft/hó keretösszeg 
csökkentését a sportolóink nemzetközi eredményeinek visszaesésével indokolta a Magyar Olimpiai Bizottság. A felnőtt válogatott kerettagok 
edzői a MOB utánpótlás vezetővel történő szerződéskötésig nem részesülnek Gerevich ösztöndíjban, támogatásukat az elnökség a 
műhelytámogatás keretből kívánja folyósítani. Az idei évre rendelkezésre álló 700.000 Ft/hó keretösszeg az alábbiak szerint kerül felosztásra: 
Vanek Ákos - 130.000 Ft/hó 
Vanek Margit - 130.000 Ft/hó 
Kovács Zsófia - 130.000 Ft/hó 
Boronkay Péter - 80.000 Ft/hó 
Kropkóné Golubics Andrea - 150.000 Ft/hó 
Füri Ilona - 80.000 Ft/hó 
 
37/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a felnőtt szakágvezetői pozícióra kiírt pályázatot. 
 
38/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta azt, hogy 2013. április 1-től Dr. Kator Mikós töltse be a magyar triatlon válogatott 
sportorvosi tisztségét. Egyúttal megbízta a titkárságot, hogy készítsen vele munkaszerződést. 
 
39/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2013. évi versenyrendszert. A Fornetti Triatlon Magyar Nagydíj díjazására 500.000 Ft-
ot különít el a költségvetésből. A 18 év feletti, éves versenyengedéllyel rendelkező versenyzők részére a 6 versenyből álló sorozatból az 5 
versenyt teljesítők részére egy jó minőségű kerékpáros dzseki, a 4 versenyt teljesítőknek 1 bringás mez, míg a 3 versenyt teljesítőknek a 
rendezvény logójával ellátott futó technikai póló kerül átadásra. Aki 3 nagydíj állomást teljesít, megkapja a technikai pólót a teljesítést követően, 
azonban a 4. és 5. teljesítéséért járó ajándékok kiosztására csak a szeptemberi gálán kerül sor és ez utóbbiak esetében ki-ki az által teljesített 
magasabb versenyszám után járó ajándékot kapja meg. 
 
40/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Borbély Miklós javaslatát, miszerint az ifjúságiak részére Fadd-Domboriban kerül 
megrendezésre a Sprit távú OB augusztus 3-án. A változtatásra azért került sor, mert a bajai verseny időpontja túl közel lesz az Ifjúsági EB-
hez. 
 
41/2013. Eln. (III.20.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2013. évi versenyrendszert, mely megtalálható a szövetség honlapján a „Ranglisták” 
menüpont alatt. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. április 19-i határozatai: 
 
45/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta a szövetségi utánpótlás vezetői posztra történő pályázat kiírását. A pályázat a szövetség honlapján, 
hírlevelében és Facebook oldalán kerüljön közzétételre. 
határidő: 2013. április 22. 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
46/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal, módosításokkal elfogadta a Technikai Bizottság által az előzetes elnökségi határozatokat is 
figyelembe vevő 2013. évi Versenyszabályzatot. Egyúttal megköszönte a Technikai Bizottság szakszerű munkáját. 
határidő: 2013.április 22. 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
47/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a Technikai Bizottság 2013. évi költségvetését, melynek összege 1.331.000 Ft. 
határidő: folyamatos 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
48/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 



Az elnökség nem fogadta el a Technikai Bizottság azon kérését, hogy napi versenyengedély kiváltására a Fornetti Triatlon Magyar Nagydíj és a 
Triatlon Országos bajnokságokon kívül is legyen lehetőség. Az elnökség következetesen tartja magát a 29/2013-as elnökségi határozatban 
leírtakhoz, a napi versenyengedélyeket csak az ott meghatározottak szerint, a Fornetti Triatlon Magyar Nagydíjakon és a Triatlon Országos 
Bajnokságokon lehet kiváltani. Egyúttal kéri a triatlon társadalmat arra, hogy mindenki törekedjen az éves versenyengedély kiváltására. 
határidő: folyamatos 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
49/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 7 szavazattal egyhangúlag, -a szakmai Bizottság vezetője javaslatára-elfogadta a Szakmai Bizottság részvételét a felnőtt szakág 
vezetői posztra beérkezett pályázatok elbírásában. Az elnökség döntésének értelmében az átdolgozott bizottsági javaslattal együtt ismét 
kerüljön a napirend az elnökség elé megtárgyalásra. 
határidő: 2013. április 28. 
felelős: dr. Zakariás Géza alelnök 
 
50/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazatarányban, egyhangúan elfogadta, hogy a dr. Székely Mózes által elkészített vázlatpontok alapján készüljön el az 
elmúlt olimpiai ciklusok erőforrás-ráfordításainak és szakmai eredményességének összehasonlító vizsgálata. A ráfordítások feltárásáért az 
MTSZ főtitkára, a szakmai elemzésért a Szakmai Bizottság elnöke felelős. 
határidő: 2013.május 15. 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
dr. Zakariás Géza alelnök 
 
51/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag megbízta dr. Biró Marcell elnököt, hogy írjon alá a Magyar Diáksport Szövetséggel szerződést a 
2012/2013. évi Triatlon Diákolimpia versenyrendszerrel kapcsolatban, mely szerződést a titkárság készítsen elő, egyúttal felhatalmazta a 
főtitkárt, hogy kezdeményezzen tárgyalást a MOB-bal az ügyben, hogy a 2013-as Sport XXI. Program keretéből 7 regionális versenyre 
(Budapest, Veresegyháza, Tiszaújváros, Hódmezővásárhely, Szekszárd, Ajka, Eger), valamint a kecskeméti országos döntőre egységesen 
187.500 Ft támogatást kifizethessen, mindenben egyeztetve dr Szatmári Zoltán programfelelőssel. 
határidő: azonnal 
felelős: Czencz Péter főtikár 
Borbély Miklós alelnök 
 
52/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a Fornetti Triatlon Magyar Nagydíj szervezőivel kötött megállapodást. Egyúttal 
megbízta Zelcsényi Miklóst, a Nagydíj szervezőivel történő kapcsolattartással, illetve a szervezőkkel kötendő szerződések véglegesítésével. 
Továbbá azzal, hogy a Nagydíj helyszíneken a szövetség és a szponzor elvárásainak megfelelően képviselje az MTSZ és a támogató Fornetti 
érdekeit. Egyúttal megbízta, hogy mielőbb készüljön el a Nagydíjjal kapcsolatos kommunikációs terv és kerüljön megküldésre jóváhagyásra az 
elnökség részére. 
határidő: azonnal 
felelős: Zelcsényi Miklós elnökségi tag 
 
53/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal megbízta dr. Biró Marcell elnököt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Emberi Erőforrások Minisztérium 
Sportért és Ifjúságért felelős államtitkárságával a szövetség kiemelt státuszú állami támogatásával kapcsolatosan. Egyúttal az elnökségi tagok 
vállalták, hogy a sport államtitkárság szempontrendszere alapján elkészítik a triatlon sportági szövetségi stratégiák elvárt  tartalmát. 
határidő: azonnal 
felelős: dr. Biró Marcell elnök 
Czencz Péter főtitkár 
az elnökség tagjai 
 
54/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a 2012. évet záró rendes közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait. Mivel a 2012. 
november 17-i rendkívüli tisztújító közgyűlésen az elnök és az elnökség megválasztására már sor került, ezért ezen közgyűlésen az Ellenőrző 
Testület, a pénzügyi beszámolók és a 2013-as tervek megvitatására, az Ellenőrző Testület tagjainak megválasztására valamint az alapszabály 
módosítására kerül sor. Az elnökség Czencz Pétert bízta meg a közgyűlés levezető elnöki feladatával, dr. Székely Mózest, Szabó Zitát és dr. 
Zakariás Gézát a jelölőbizottsági, és a mandátumellenőrző bizottsági feladatok ellátásával. 
határidő: azonnal 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
A közgyűlés időpontja: 2013. május 31. 15:00 
A közgyűlés helyszíne: Budapest, Sportok Háza, Földszinti nagyterem 
Napirendi pontok: 
1.) Az Alapszabály módosítása 
Előterjesztő és előadó: dr. Biró Marcell – elnök 
2.) A szövetség arculati kézikönyvének elfogadása 
Az arculati kézikönyvet készítette: Dáva Iván 
Előadó: Zelcsényi Miklós 
(1.és 2. pont együttes tárgyalása) 
3.) Az Ellenőrző Testület beszámolója 
Előterjesztő: Sztancsik József 
4.) 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter- főtitkár 
Előterjesztést készítette: Brillné Tingecz Ildikó, Biró Ferenc 
Előadó: Czencz Péter - főtitkár 
5.) 2012. év közhasznúsági jelentésének elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter - főtitkár 
Előterjesztést készítette: Brillné Tingecz Ildikó, Biró Ferenc 
Előadó: Czencz Péter - főtitkár 
Véleményezésre megkapta: Sztancsik József – Ellenőrző Testület elnöke 



6.) A 2013-as év szakmai és pénzügyi tervének elfogadása 
Előterjesztő: dr. Biró Marcell, dr. Zakariás Géza - alelnök 
Előterjesztést készítette: szakmai tervet készítette MTSZ elnöksége és a szakmai vezetők, a pénzügyi tervet készítették: Bril lné Tingecz Ildikó, 
Biró Ferenc, Czencz Péter – főtitkár és a szövetség elnöksége 
Előadó: dr. Biró Marcell – elnök, dr. Zakariás Géza - alelnök 
Véleményezésre megkapta: Sztancsik József – Ellenőrző Testület elnöke 
7.) Az Ellenőrző Testület tagjainak megválasztása 
A jelölőbizottság elnöke: dr. Székely Mózes 
Tagjai: Szabó Zita, dr. Zakariás Géza 
8.) A tagok által beterjesztett javaslatok 
 
55/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a szakma javaslatát az alanyai Triatlon EB-re történő utazásról. Az elnökség támogatta azon kérést, 
hogy költségtakarékosság érdekében, akinek nagy esélye van az EB-re utazni, azok részére kerüljön a repülőjegy lefoglalásra. A csapattal a 
megválasztásra kerülő felnőtt szakág vezető és a legtöbb junior versenyzőt adó egyesület edzője utazik szövetségi költségen. A kiutazók 
esetlegesen felmerülő további költségeit a szövetségnek nem áll módjában biztosítani. Amennyiben Elnök Úr nem tud részt venni az ETU 
közgyűlésen, úgy azon Vanek Gábor képviseli hazánkat. 
határidő: 2013. április 30. 
felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
56/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta, hogy az ETU 2013. június 13-i közgyűlésén a Magyar Triatlon Szövetség Nagy Alpárt jelöli az ETU 
Technikai Bizottságába. 
 
57/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta dr. Zakariás Géza szakmai szempontok alapján javasolt előterjesztés tervezetét a MOB által 
biztosított, 2013. év vonatkozásában 7.000.000 Ft keretösszegű műhelytámogatással kapcsolatban, azzal, hogy a támogatott egyesületek 
készítsenek a javasolt összeg felhasználásáról tervet, amelyet küldjenek meg a szövetség részére, a soron következő elnökségi ülésen a 
keretösszeg felosztásáról az elnökség ennek ismeretében hoz döntést. 
 
58/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta dr. Litavecz Anna előterjesztését a Magyar Paralimpiai Bizottság által biztosított, 
havi 80.000 Ft keretösszegű Gerevich ösztöndíj elosztását érintően. Boronkay Péter a MOB által az MTSZ-nek biztosított Gerevich 
ösztöndíjból havi 80.000 Ft összegű támogatást kap. 
Balogh Zoltán: 35.000 Ft/hó 
Ocelka Róbert: 25.000 Ft/hó 
dr. Pécsi Annamária: 20.000 Ft/hó 
 
59/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta Gább Dávid kérését az átigazolási díjak részletben történő megfizetésével kapcsolatosan, így azt 3 
egyenlő részletben kell megfizetnie 2013. július 31-ig. 
 
60/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal hivatkozva a hatályos sporttörvény ide vonatkozó részére felkéri a Triatlon Villám SE és az UNIQA Újbuda SE 
vezetőit, hogy Pap Dávid átigazolása ügyében annak figyelembe vételével járjanak el. 
 
61/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal havi 8.000 Ft-os keretösszegig biztosít telefon költségtérítést Kropkóné Golubics Andreának 2013. január 1-től 
megbízatásának végéig, Szabó Zita, Füri Ilona, dr. Szatmári Zoltán és Hovanyecz György részére pedig 2013. május 1 - 2013. augusztus 31-
ig. 
 
62/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal a felnőtt szakág vezető megbízatásáig Kropkóné Golubics Andreát bízta meg a dopping koordinációs 
feladatokkal, a felnőtt szakág vezető kinevezésétől kezdődően pedig más veszi át a feladatkört, a feladat ellátására kijelölt  személy megbízását 
illetően az elnökség dönt. 
 
63/2013. Eln. (IV.19.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal megbízza dr. Biró Marcellt a szövetség elnökét a Vodafone együttműködési megállapodás aláírásával. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. május 22-i határozatai: 
 
64/2013. Eln. (V.22.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan - munkahelyi elfoglaltsága miatt - visszahívta dr. Lacsny Mártont a Fegyelmi Bizottságból, helyére 
dr. Martinovics Szilvia került megválasztásra. 
Határidő: azonnal 
 
65/2013. Eln. (V.22.) határozat: 
Az elnökség megtárgyalt a felnőtt szakágvezetővel kapcsolatos pályázatokat, melyre két pályázat érkezett. A pályázatok értékelésére felkérte a 
Szakmai Bizottságot, mely egyik pályázatot sem tartotta megfelelőnek. A Szakmai Bizottság döntését az elnökség 6 igen szavazattal 
egyhangúan elfogadta. Az elnökség úgy döntött, hogy 2013. június 15-ig új pályázat kerüljön kiírásra, amelyben módosítani kell a pályázati 
szöveget azzal, hogy a leendő szakágvezető munkája után anyagi elismerésben is részesül. 
Felelős: Czencz Péter főtitkár 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. május 27-i határozatai: 
 
66/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan 1 millió Ft szövetségi támogatást szavazott meg a kecskeméti triatlon diákolimpia rendezéséhez. 
Egyúttal ismételten megkéri Borbély Miklós alelnököt, hogy vállalásának megfelelően gondoskodjon a rendezvény megfelelő előkészítéséről. 
 



67/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2013. május 31-i közgyűlés napirendi pontjait: 
1.)    Az Alapszabály  módosítása. 
Előterjesztő és előadó: dr. Biró Marcell – elnök 
2.)    A szövetség arculati kézikönyv elfogadása. 
Az arculati kézikönyvet készítette: Dáva Iván 
Előadó: Zelcsényi Miklós 
3.)    Az Ellenőrző Testület beszámolója 
Előterjesztő: Sztancsik József 
4.)    A 2012. év költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter - főtitkár 
Előterjesztést készítette: Brillné Tingecz Ildikó, Biró Ferenc 
Előadó: Czencz Péter - főtitkár 
5.)    A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 
Előterjesztő: Czencz Péter - főtitkár 
Előterjesztést készítette: Brillné Tingecz Ildikó, Biró Ferenc 
Előadó: Czencz Péter - főtitkár 
Véleményezésre megkapta: Sztancsik József – Ellenőrző Testület elnöke 2013. május 17. 
6.)    A 2013-as év szakmai és pénzügyi tervének elfogadása, az MTSz sportági stratégiájának vitaanyagának bemutatása. 
Előterjesztő: dr. Biró Marcell – elnök, dr. Zakariás Géza - alelnök 
Előterjesztést készítette: szakmai tervet készítette MTSZ elnöksége és a szakmai vezetők, a pénzügyi tervet készítették: Brillné Tingecz Ildikó, 
Biró Ferenc, Czencz Péter – főtitkár és a szövetség elnöksége 
Előadó: dr. Biró Marcell – elnök, dr. Zakariás Géza - alelnök 
Véleményezésre megkapta: Sztancsik József – Ellenőrző Testület elnöke 2013. május 21. 
7.)    Az Ellenőrző Testület tagjainak megválasztása 
A jelölőbizottság elnöke: dr. Székely Mózes 
Tagjai: Szabó Zita, dr. Zakariás Géza 
8.)    A tagok által beterjesztett javaslatok: 
előzetesen kerüljenek megküldésre a titkárságra 
 
68/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Fegyelmi Szabályzat 39/2004.III. 12. kormányrendelet szellemében történő 
módosítását. 
 
69/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan, a Technikai Bizottság javaslatára fegyelmi eljárás indítását kezdeményezi a Fegyelmi Bizottság 
felé az április 27-i, kaszói utánpótlás és sprint távú Duatlon OB kapcsán a Nagyatádi Triatlon és Szabadidősport Egyesülettel (mint a verseny 
szervezőbizottságaként működő sportszervezet) és ifj. Dr. Herr Gyulával (mint a szervezőbizottság elnökével) szemben, különös figyelemmel 
arra, hogy tavaly a Kaszón történt balesethez a mentőautó hiánya miatt késve érkezett a segítség. 
 
70/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
A MOB utánpótlás vezetői pozícióra kiírt pályázatra Kropkóné Golubics Andrea, Pozsgai Tibor és Tóth Viktor adott be pályázatot. Kropkóné 
Golubics Andrea pályázata megfelelt az pályázati kiírásban előírt feltételeknek, így az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan Kropkóné 
Golubics Andreát  javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak a poszt betöltésére. 
 
71/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
Az elnökség megtárgyalta a Szakmai Bizottság javaslatát a 2013. évi MOB műhelytámogatás elosztásával kapcsolatosan. 4 igen szavazattal 
egyhangúan úgy döntött, hogy a műhelytámogatás összegéről a következő elnökségi ülésen dönt, komplexen kezelve a Gerevich ösztöndí j 
második félévi elosztásával és az állami státuszú edzők kérdésével. 
 
72/2013. Eln. (V.27.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan úgy döntött, hogy „A magyar triatlon sport megújul: sportági stratégia 2013-2020” című vitaanyag 
Power Pointos előadásban a május 31-i közgyűlésen kerüljön bemutatásra. Az anyag kerüljön föl a szövetség honlapjára, mellyel kapcsolatban 
2013. augusztus 20-ig lehet jelezni az észrevételeket. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. május 31-i határozatai: 
 
73/2013. Eln. (V.31.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a Duatlon Diákolimpia Országos Döntő rendezésére kiírt felhívásra jelentkező két 
egyesület közül a Lakitelki Triatlon Egyesületet javasolja a szövetség a Magyar Diáksport Szövetség elnökségének a 2013/14 év i Duatlon 
Diákolimpia „A” és „B” Országos Döntő rendezőjének. Lakitelken már több alkalommal sikeres duatlon diákolimpia döntőt rendeztek, a tervezett 
versenyközpont a népfőiskola, ami kitűnő infrastruktúrával rendelkezik. A javasolt időpont 2013. október 5. 
 
74/2013. Eln. (V.31.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan - a Jászberényi Triatlon Egyesület kérésére - elfogadta, hogy a 2013. április 14-én elmaradt 
jászberényi utánpótlás és sprint duatlon ranglista verseny 2013. június 29-én kerüljön megrendezésre. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. július 12-i határozatai: 
 
75/2013 Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, sajnálattal fogadta el Borbély Miklós alelnöki pozícióról történő lemondását. Az elnökség reméli, - mint ahogy 
azt a leköszönő alelnök lemondólevelében írta - hogy a továbbiakban is a triatlon sportágért dolgozik. 
 
76/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbiak szerint fogadta el a MOB által biztosított, 7 milliós for intos 
műhelytámogatás elosztását: 
Dr. Bátorfi AGRIA Kerékpár és Triatlon Klub: 3.336.000Ft 
Budaörsi TK: 2.224.0000Ft 
Mogyi SE: 700.000Ft 



Debreceni DSC-DSI: 700.000Ft 
 
77/2013.Eln.(VII.12.)határozat: 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul a Magyar Anti Dopping Csoport 2013. június 11-i tájékoztatását, mely szerint Fuchs Renáta 2013. 
május 19-i, a Fornetti Triatlon Magyar Nagydíj tiszaújvárosi versenyét követő doppingvizsgálata pozitív vizsgálati eredménnyel zárult. Az 
elnökség továbbra is elítéli a teljesítményfokozás ezen formáját és lehetőségei szerint mindent megtesz a doppingellenes küzdelem 
sikerességének érdekében. Az eset kapcsán az alábbi intézkedéseket hozta: 
- a sportoló edzője ellen etikai vizsgálatot indít, 
- a sportoló válogatott klubtársainak doppingvizsgálatát kezdeményezi, 
- a válogatott keretek összehívásra kerülnek, ahol ismertetve lesz Fuchs Renáta doppingügye és annak tanulságai, valamint általános 
doppingügyi tájékoztatás lesz megtartva részükre. 
A doppingeset kommunikálásának felelőse a főtitkár. 
Határidő: azonnal 
 
78/2013.Eln.(VII.12.)határozat: 
Az elnökség utasította a főtitkárt, hogy az előírások szerint azonnal járjon el dr. Kator Miklós sportorvos szerződéskötése tárgyában. 
 
79/2013.Eln.(VII.12.)határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a szövetség Képesítési Szabályzatát, egyúttal a Magyar Triatlon Szövetségnél 
szerződéses munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók végzettségének azonnali felülvizsgálatát kérte a főtitkártól. 
 
80/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan megbízza a főtitkárt, hogy írja alá a 2012. évre vonatkozó Héraklész Programmal kapcsolatos 
szerződést. 
 
81/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan megbízza dr. Bíró Marcell elnököt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat behajtó cégekkel annak 
érdekében, hogy a Magyar Triatlon Szövetséggel szemben fennálló tartozások mihamarabb behajtásra kerüljenek és a tárgyalások 
befejeztével kössön szerződést a legjobb ajánlatot tevővel. Az elnökség utasította a titkárságot, hogy a 2013. július 1-i állapotnak megfelelően 
készítsen kimutatást a kinnlevőségekről és azok szövetségnek történő visszafizetésére vonatkozó intézkedéseiről. 
Felelős: főtitkár 
Határidő: azonnal 
 
82/2013.Eln.(VII.12)határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan megbízta dr. Bíró Marcell elnököt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat utazási irodákkal a 
világversenyekre és edzőtáborokra történő utaztatás ügyében. A szerződés megkötése után az állami forrásból biztosított támogatás terhére 
történő megrendeléseket csak a szerződő partnernél lehet kezdeményezni. 
 
83/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az eddigieknek megfelelően a szövetség csak elit versenyengedéllyel rendelkező 
sportoló EB és VB nevezési díját fizeti, a szövetség tulajdonát képező sportfelszereléseket azonban minden induló igénybe veheti, melyről 
átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 
 
84/2013.Eln.(VII.12.)határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan visszavonja 66/2013.Eln.(V.27.) határozatát, amely a kecskeméti helyszínen megrendezendő 
Triatlon Diákolimpia Országos Döntőre vonatkozott. Mind az előzetesen kiírt helyszín mind az időpont megváltozott, a rendezvény 2013. június 
23-án Tiszaújvárosban került megrendezésre. Az elnökség nettó 1.000.000 Ft + ÁFA támogatást szavaz meg a Sport XXI. Program Utánpótlás 
„A” és a Triatlon Diákolimpia „B” kategóriás Országos Döntőre, egyúttal megköszöni a TVK-MALI Triatlon Klub az esemény sikeres 
megrendezése érdekében végzett munkáját. 
 
85/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan- az 50/2009.Eln.(VII.07.) határozat alapján–nettó 1,6 millió Ft szponzorszerzési jutalékot állapít 
meg dr. Nemes-Nagy Tibornak a Fornettivel megkötött szerződésért, egyúttal megbízta dr. Biró Marcell elnököt egy szponzorszerző céggel 
kötendő szerződés előkészítésével. A versenyeink jobb értékesítési lehetősége érdekében arra kell törekedni, hogy a 2014. évi versenynaptár 
ez év szeptemberéig álljon össze. 
Határidő: azonnal 
Felelős: főtitkár 
 
86/2013.Eln.(VII.12.)határozat: 
Az elnökség örömmel értesült arról, hogy sportágunk, mint olimpiai sportág, két állami edzői státuszt kap a MOB-tól. Az elnökség megbízta dr. 
Zakariás Gézát, hogy az előírások figyelembevételével 2013. augusztus 5-ig tegyen javaslatot az edzők személyére. 
 
87/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi egyesületek tagfelvételi kérelmét: 
- Budapest Police Sportegyesület 
- Aktívpont Triatlon és Szabadidősport Egyesület 
 
88/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség meghallgatta Dvorák Eduárd „A Magyar Triatlon Szövetség humán erőforrásának bővítése egyetemekkel/főiskolákkal történő 
együttműködési megállapodás keretein belül (nyári gyakorlat)” tárgyú előterjesztését. Az elnökség megbízta az előterjesztőt, hogy – a 
jogszabályi keretek tisztázását követően – kezdeményezzen tárgyalásokat egyetemekkel/főiskolákkal az ügy érdekében. 
 
89/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal megbízza dr. Bíró Marcellt, vagy akadályoztatása esetén dr. Nemes-Nagy Tibort (elnök – Ellenőrző Testület, 
MOB tag), hogy a Nemzetközi Triatlon Szövetség londoni közgyűlésén képviselje a szövetséget. 
 
90/2013.Eln.(VII.12.)határozat: 
Az elnökség 5 igenszavazattal egyhangúan elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság kérésére elkészített, 2014. évre vonatkozó szakmai és 
pénzügyi tervet. 



 
91/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség a 2014-es versenyszezonban a szövetség tulajdonában lévő eszközállományt minden versenyszervező számára ingyenesen 
biztosítja, ez ügyben felkérte a Technikai Bizottság elnökét, dr. Varga Bélát, hogy mérje fel a versenyszervezői igényeket. Az eszközök 
szállítási költsége a rendezőt terheli. 
 
92/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igenszavazattal egyhangúan döntött Kropkó Péter 2012. évi elmaradt Sport XXI. Program programvezetői fizetésének 
megtérítéséről, melynek forrását a főtitkár nem tudta megjelölni. Egyúttal felkérte a főtitkárt, hogy az általa (Magyar Triat lon Szövetség) és 
Kropkó Péter (Kropkó Oktató Bt.) által 2009. július 1-én aláírt megbízási szerződés kerüljön felbontásra. 
Határidő: azonnal 
Felelős: főtitkár 
 
93/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség 5 igenszavazattal egyhangúan döntött a Gerevich ösztöndíj negyedik negyedéves felosztásáról: 
Kovács Zsófia: 115000Ft 
Vanek Margit: 115000Ft 
Vanek Ákos: 115000Ft 
Boronkay Péter: 80000Ft 
Füri Ilona: 95000Ft 
Zemen János: 75000Ft 
Szabó Zita: 65000Ft 
Kárai Kázmér: 40000Ft 
 
94/2013.Eln.(VII.12.) határozat: 
Az elnökség elfogadta az "A" és "B" kategóriás Duatlon Diákolimpia Országos Döntő helyszínét és időpontját, ez alapján felkéri a titkárságot, 
hogy kérvényezze a Magyar Diáksport Szövetségtől a helyszín (Lakitelek) és az időpont (2013. október 6.) jóváhagyását. Az elnökség – a 
Magyar Diáksport Szövetség kérése alapján – megkéri a megyei duatlon diákolimpiák rendezőit, hogy lehetőség szerint 2013. szeptember 22-
ig rendezzék meg a megyei versenyeket. Az országos döntő rendezője és a szövetség főtitkára kezdeményezzen tárgyalásokat a Magyar 
Diáksport Szövetség vezetőivel a versenyrendszer és az országos döntő versenykiírásának elfogadásáról, és annak támogatási összegéről. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. augusztus 8-i határozatai: 
 
95/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan 700.000 Ft támogatást szavazott meg a tiszaújvárosi Junior Európa Kupa támogatására, mely 
összeg a Fornettivel kötött megállapodás terhére kerül kifizetésre. 
 
96/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség örömmel értesül arról, hogy sportágunk – mint olimpiai sportág – 2 nemzeti edzői státuszt kap a MOB-tól, melyek betöltésére 3 
igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Szabó Zitát és Pócsföldi Ottót javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak. 
 
97/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
A Héraklész Csillagprogramot vezető Szabó Zita nemzeti edzői státuszba kerülése a Gerevich ösztöndíj elosztásának - előző elnökségi ülésen 
megszavazott - újratárgyalását eredményezte. Az elnökség 5 igenszavazattal, egyhangúan az alábbiak szerint döntött a 2013. negyedik 
negyedévi Gerevich ösztöndíj felosztásáról: 
Kovács Zsófia: 115000Ft 
Vanek Margit: 115000Ft 
Vanek Ákos: 115000Ft 
Boronkay Péter: 80000Ft 
Füri Ilona: 95000Ft 
Zemen János: 80000Ft 
Bajai Péter: 50000Ft 
Kárai Kázmér: 50000Ft 
 
98/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan 2013. december 31-ig - Szabó Zita nemzeti edzői státuszba kerüléséből adódóan - Bajai Pétert 
nevezte ki Héraklész Csillagprogram vezetőnek. 
 
99/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség meghallgatta és 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Kropkóné Golubics Andrea utánpótlás ranglistákkal kapcsolatos 
javaslatát. Mivel idén 2 utánpótlás ranglista verseny maradt el (Hatvan, Baja), így az éves értékelésnél a 3 versenyből a 2 legjobb eredmény 
fog számítani. 
 
100/2013.Eln.(VIII.08.) határozat:Az elnökség Kropkóné Golubics Andrea beszámolója alapján tudomásul vette a lloret de Mari, medulini, 
oroszlányi, zatoni és a Héraklész úszó edzőtáborról szóló beszámolókat. 
 
101/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan tudomásul vette az alanyai Triatlon EB-ről készült beszámolót, egyúttal sajnálatát fejezte ki az 
ügyben, hogy az eredmények nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakultak. 
 
102/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség nemtetszését fejezte ki Anheuer Kristóf alanyai Triatlon Európa-bajnokságon tanúsított viselkedésével kapcsolatosan, egyúttal 
fontosnak tartja, hogy a válogatott kerettagok sportemberhez méltó módon képviseljék hazánkat mind a hazai, mind a nemzetközi 
versenyeken. 
 
103/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan tudomásul vette a holteni Triatlon EB-ről készült beszámolót, egyúttal sajnálatát fejezte ki az 
ügyben, hogy az eredmények nem az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult. 
 



104/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség meghallgatta Kropkóné Golubics Andrea MOB utánpótlás vezető előterjesztését a 2013. évi Triatlon Világbajnokságon történő 
részvételről, illetve a junior csapat válogatási elveiről. Az előterjesztést 5 igen szavazattal az elnökség egyhangúan elfogadta. 
Junior válogatási elvek 
 
A MOB által támogatott utánpótlás-programok elfogadásáról szóló elnökségi határozatok dátuma korábbi, mint a MOB keretösszegekről szóló 
hivatalos értesítése, ezért az elnökség – a támogató kérésére – ismételten határozatot hozott. 
 
105/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Sport XXI. Program 2013. évi szakmai tervét és költségvetését, a támogatandó 
egyesületek listáját, valamint azok szakmai feladatait. A program elfogadásáról szóló korábbi elnökségi határozat itt megtekinthető. 
 
106/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan megerősítette 43/2013. Eln. (III.20.) sz. határozatát, melyben elfogadásra került a Héraklész 
Csillag Program 2013. évi költségvetése és szakmai terve. A korábbi határozat itt megtekinthető. 
 
107/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan megerősítette 44/2013. Eln. (III.20.) sz. határozatát, melyben elfogadásra került a Héraklész 
Bajnok Program 2013. évi költségvetése és szakmai terve. A korábbi határozat itt megtekinthető. 
 
108/2013.Eln.(VIII.08.) határozat: 
Az elnökség Ellenőrző Testületi vizsgálatot rendelt el a 2010-es budapesti Triatlon Világbajnokság ÁFA ellenőrzésével kapcsolatosan. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. szeptember 17-i határozatai: 
 
109/2013. Eln. (IX.17.) határozat  
Dr. Biró Marcell tájékoztatta a Magyar Triatlon Szövetség elnökségét a szövetség eddigi jogi és pénzügyi működésében tapasztaltakról és 
elrendelte az MTSZ azonnali és teljes körű átvilágítását. Az elnökség egyhangú határozatával megerősítette az átvilágítás szükségességét. A 
jogi felülvizsgálatot ingyenes megbízás keretében ügyvédi iroda látja el. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. szeptember 25-i határozatai: 
 
110/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan tudomásul vette a londoni Triatlon Világbajnokságról szóló csapatvezetői beszámolókat. 
 
111/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan nemzetközileg elismert edzőre, aki a 
téli időszakban – tiszaújvárosi minta alapján – egy hétvégi edző-továbbképzést tartana. A javaslattételt követően az elnökség az ITU-n 
keresztül felveszi a kapcsolatot az edzővel, majd a költségeket mérlegelve hozza meg a végső döntést. 
 
112/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2013. október 6-i lakitelki Duatlon Diákolimpia Országos Döntő költségvetését. 
 
113/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag döntött arról, hogy a szövetség minden lehetséges eszközével népszerűsítse a Fornetti 
„Rókalandozó” játéksorozatát. 
 
114/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Czencz Péter főtitkár és a Magyar Triatlon Szövetség között fennálló munkaviszony 2013. szeptember 12-én közös megegyezéssel megszűnt, 
az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta dr. Biró Marcell sajtóközleményét. 
 
115/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség örömmel értesült arról, hogy dr. Nemes-Nagy Tibor és Márkus Gergely a londoni ITU kongresszuson tárgyalt a Nemzetközi 
Triatlon Szövetség képviselőivel a 2010-es Triatlon Világbajnokság rendezése kapcsán kialakult 100.000 Eurós jogdíj tartozásról, melynek 
eredményeképp sikerült a tartozás mértékét 60.000 Euróra redukálni. A fennmaradó tartozás kiegyenlítésének meghatározásához további 
tárgyalások szükségesek. 
 
116/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan megbízza a Szakmai Bizottságot, hogy 2013. október 7-ig tegyen javaslatot a Kiemelt Edzői 
Programban részt vevő edzők szövetségi munkaköri leírására. 
 
117/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan a MOB konzultáción történő szövetségi képviseletre az alábbi személyeket jelöli ki: 
- dr. Litavecz Anna 
- Szabó Zita 
- dr. Nemes-Nagy Tibor 
- dr. Székely Mózes 
- Vanek Gábor 
A konzultáció témája a 2013. évi Világbajnoki és Európa-bajnoki eredmények szakmai értékelése, valamint a szövetség 2014. évi tervének 
egyeztetése. 
 
118/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség megbízza Zelcsényi Miklóst, hogy a 39/2013. sz. elnökségi határozatnak megfelelően kérjen árajánlatokat a Fornetti Triatlon 
Magyar Nagydíj ajándéktárgyaira. 
 
119/2013. Eln. (IX.25.) határozat: 
Az elnökség a Héraklész Bajnokprogram vezető kérésére tárgyalta Szatmári Levente tiszaújvárosi Junior Európa Kupán tanúsított 
magatartását, mely miatt a versenyző kizárásra került. Az elnökség a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe utalta az esetet. 
 

http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/10._a_2013_junior_vb_utolagos_vallogatasi_elvek.docx
http://www.triatlon.hu/trening/sport-xxi-program
http://www.triatlon.hu/trening/heraklesz-program
http://www.triatlon.hu/trening/heraklesz-program


A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. október 28-i határozatai: 
 
120/2013. Elnökség (X.28.) határozat: 
Az elnökség felkérte dr. Biró Marcell elnököt, hogy készítse el a felnőtt szakágvezetői munkakör pályázati kiírását, egyúttal  4 igen szavazattal 
egyhangúan döntött annak 2013. október 31-i határidővel történő közzétételéről. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. november 15. 10:00 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 26. 
 
121/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a főtitkári munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást. Az elnökség a publikálás 
időpontját 2013. október 31-ben, a pályázati anyagok benyújtásának határidejét 2013. november 15-i dátumban határozta meg. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 15. 
 
Az elnökség az alábbiak szerint fogadta el a Szakmai Bizottság javaslatait: 
 
122/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség egyetértett a Szakmai Bizottság javaslatával, mely szerint kerüljön kialakításra egy hosszútávos triatlon válogatott, a bizottság 
szövetségi kapitánynak Csomor Erikát javasolta. Az elnökség elfogadta a javaslatot, így felkéri dr. Biró Marcell elnököt, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást ez ügyben. Amennyiben pozitív döntés születik, úgy az elnökség felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy Csomor Erikával egyeztetve 
dolgozza ki a hosszútávos válogatott keret működési elveit. 
 
123/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal – 1 módosító javaslat mellett – egyhangúan elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát a kiemelt edzőkre 
vonatkozó szövetségi munkaköri leírás tárgyában. 
 
124/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Szakmai Bizottság alábbi javaslatát, ennek megfelelően felkéri dr. Zakariás Gézát, 
hogy az abban foglaltaknak megfelelően járjon el. 
„Az Elnökség felkérte a Szakmai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy elismert külföldi szakember személyére, aki előadás i lletve szakmai 
konzultáció formájában segíthetné a hazai szakemberek munkáját. Az SZB javasolja, hogy ez ügyben az MTSZ kérje az ITU 
sportágfejlesztéssel megbízott alkalmazottjának, Csovelyák Zitának segítségét. Az Elnökség egyetértése esetén a bizottság Dr.  Zakariás Géza 
szakmai alelnököt javasolja kapcsolatfelvételre. A javaslatot az SZB egyhangúlag támogatja.” 
 
125/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség elfogadta Kropkóné Golubics Andrea antidopping koordinátori pozícióról történő lemondását, egyúttal – a Szakmai Bizottság 
javaslata alapján – Szabó Zitát jelöli a pozícióra. 
 
126/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség elfogadta dr. Litavecz Anna lemondását a szövetséget érintő dopping fegyelmi eljárások lefolytatásáért felelős bizottsági 
tagságról, így az alábbiak szerint módosítja 97/2012. sz. határozatát: 
Az elnökség elfogadta dr. Nemes-Nagy Tibor Dopping Fellebbviteli Bizottsági tagságról történő lemondását, egyúttal köszönettel vette 
felajánlását, mely szerint vállalja a megüresedett Doppingbizottsági tagságot. Az elnökség a Dopping Fellebbviteli Bizottságba dr. Székely 
Mózest jelöli. 
 
127/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség - Szabó Zita előterjesztésében - meghallgatta és tárgyalta a 2014-es Utánpótlás felkészülési tervet, mellyel kapcsolatosan felkéri 
az előterjesztőt, hogy az 2013. november 29-ig kerüljön kiegészítésre a tervezett költségvetési tételekkel. 
 
128/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúan megerősítette 38/2013. (III.20.) sz. határozatát, melyben keretorvosként Dr. Kator Miklós került 
kijelölésre, egyúttal döntött 2014. december 31-ig történő kinevezéséről. Az elnökség utasította a titkárságot, hogy azonnal járjon el a 
keretorvossal történő szerződéskötés ügyében. 
 
129/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Palásthy Pál 2013.10.21-én lemondott Technikai Bizottsági tagságáról. Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a TB javaslatát, 
így a jövőben Brassay Réka látja el a megüresedett pozícióval járó feladatokat. 
 
130/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség Csőgör Péter előterjesztésében meghallgatta az „A” és „B” kategóriás Duatlon Diákolimpia Országos Döntőjének szervezési 
hiányosságai kapcsán készült Technikai Bizottsági jegyzőkönyvet. Az elnökség fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi a Fegyelmi 
Bizottságnál a verseny főszervezőjével (Szentirmay Tamás), vezető versenybírójával (Rónai Ferenc) és technikai felügyelőjével (Molnár Jenő) 
szemben, egyúttal visszautasítja a jegyzőkönyv azon állítását, mely szerint „felelősség terheli az MTSZ és az MDSZ képviselőit a szerződés 
késői megkötése, valamint a szerződés technikai felügyelőnek történő elküldésének az elmulasztása, illetve a technikai felügyelőnek az 
előkészületi egyeztetésre történő meghívásának az elmulasztása miatt is.”, mivel ezen megállapítások és a szervezésben tapasztalt 
hiányosságok között nincs ok-okozati viszony. 
 
131/2013. Elnökségi (X.28.) határozat: 
Az elnökség Csőgör Péter előterjesztésében meghallgatta az „A” és „B” kategóriás Duatlon Diákolimpia Országos Döntő egészségügyi 
ellátásának hiányosságaival kapcsolatos Technikai Bizottsági jegyzőkönyvet, mely alapján fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi a 
Fegyelmi Bizottságnál a verseny főszervezőjével (Szentirmay Tamás) és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának elmulasztásában vétkes 
szolgáltatóval (Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft) szemben. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. november 26-i határozatai: 
 
132/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Kropkóné Golubics Andrea Sport XXI. Program edzőtáborra és edző-továbbképzésre 
(2013. november 30 – december 2.) vonatkozó módosító javaslatát. 
 
133/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 



Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2013. évi Versenyrendszer módosításait, melyeket az elmaradt versenyek tettek 
szükségessé. 
 
134/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Csőgör Péter előterjesztette a 2014. évi Versenyszabályzat módosítására tett javaslatokat. Az elnökség felkérte az előterjesztőt, hogy a 
következő elnökségi ülésre eszközölje a szabályzatban az ülésen elhangzott elnökségi, valamint a korábban megfogalmazódott Szakmai 
Bizottsági módosító javaslatokat. Az elnökség egyúttal mérlegelte a versenybírók és technikai felügyelők működési és utazási 
költségtérítésének lehetőségét, melyről a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor hozza meg a végső döntést. 
 
135/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség az alábbiak szerint fogadta el a 2014.évi országos bajnokságok helyszíneit és időpontjait: 

Dátum Verseny Helyszín Szavazat 

2014. április 12. Rövidtávú Duatlon OB Káptalantóti (6 igen, egyhangú) 

2014. április 26. Sprint távú Duatlon OB Kaszó (6 igen, egyhangú) 

2014. május 17. Sport XXI. Aquatlon OB Eger (6 igen, egyhangú) 

2014. május 24. Klubcsapat OB Tiszaújváros (6 igen, egyhangú) 

2014. június 8. Rövidtávú Elit OB Délegyháza (4 igen, 2 tartózkodás) 

2014. június 14. Középtávú Amatőr OB Balatonfüred (4 igen, 2 tartózkodás) 

2014. június 21. Sprint távú OB (ifjúsági, junior, elit, amatőr) Baja (6 igen, egyhangú) 

2014. június 22. Tereptriatlon OB Bánk (5 igen, 1 tartózkodás) 

2014. június 28. Váltó OB Kaposvár (6 igen, egyhangú) 

2014. július 6. Aquatlon OB Balassagyarmat (6 igen, egyhangú) 

2014. július 12./19. Rövidtávú Amatőr OB Szombathely (6 igen, egyhangú) 

2014. július 26. Hosszútávú OB Nagyatád (3 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 

2014. augusztus 2. Gyermek és serdülő OB Fadd-Dombori (6 igen, egyhangú) 

2014. augusztus 3. MIX OB Fadd-Dombori (6 igen, egyhangú) 

2014. augusztus 23. Középtávú Elit OB Budapest (IRONMAN 70.3) (4 igen, 2 tartózkodás) 

2014. szeptember 7. Terepduatlon OB Piliscsaba (6 igen, egyhangú) 

2014. szeptember 12-14. Dupla Ironman OB Velence (6 igen, egyhangú) 

2014. szeptember 21. Pedagógus OB Kaposvár (6 igen, egyhangú) 

Az elnökség egyúttal megbízta dr. Biró Marcell elnököt, hogy vizsgálja meg a Margitszigeten rendezendő Triatlon Diákolimpia Országos döntő 
(tervezett időpont: 2014. június 1.) megrendezhetőségének lehetőségét 
 
136/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség a 8/2013. sz. határozat szellemében 6 igen szavazattal, egyhangúlag döntött az ifjúsági és az alatti korosztályok versenyengedély 
díjának mérséklése ügyében, ennek megfelelően 2014. évre vonatkozóan – 1000 Ft-os csökkentés mellett döntve - 3000 Ft-ban állapította meg 
az éves versenyengedély kiváltásának díját. Az ifjúsági korcsoport feletti versenyzők éves versenyengedély díja 4000 Ft/fő. 
 
137/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség megtárgyalta a Szakmai Bizottság javaslatait, melyet az alábbiak szerint fogadott el: 
 
137-1/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a műhelytámogatás elosztási elveire tett SZB javaslatot. A Szakmai Bizottság 
álláspontja szerint a Műhelytámogatás a felnőtt szakág támogatási forrása. 2014. tavaszán a triatlon megkezdi a 2016-os rioi olimpia 
kvalifikációs időszakát, így a rendelkezésre álló összeg túlnyomó többsége az olimpiai keret versenyzőit foglalkoztató klubok között kerül 
kiosztásra. A fennmaradó rész, pedig a 2014 évi kiemelt versenyein (Európa Bajnokság, Világbajnoki Futam, Világkupa, Európa Kupa) induló 
válogatott sportolók egyesületeit illeti meg. 

Műhelytámogatási forrás elosztása – 2014 

Olimpiai „A” keret 50% 

Olimpiai „B” keret 30% 

Válogatott 20% 

 
137-2/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat): 

A Szakmai Bizottság a Technikai Bizottság kérésére tárgyalta az alábbi módosító javaslatokat: 
1) az elit kategória összevonása, elit junior és elit U23-as kategória megszüntetése 
SZB javaslat: nem támogatható 
2) a rajtengedély és napi versenyengedély összevonása 
SZB javaslat: támogatható 
3) az országos bajnokságon csak versenyengedéllyel rendelkező versenyzők érhetnek el helyezést 
SZB javaslat: támogatható 
4) A versenyminősítésnek a versenyt megelőzően történő megvonása a Szakmai Bizottság beleegyezése helyett 2014-től a Szakmai 
Bizottság tájékoztatása mellett történjen meg, ha a technikai felügyelő információi alapján a körülményekből alaposan feltételezhető, hogy a 
verseny olyan súlyos szabálysértéssel kerül majd megszervezésre, amely miatt a versenyminősítést a versenyt követően meg kellene 
vonni. 
SZB javaslat: támogatható 
5) A MIX váltó OB-n részt vevő csapatok 3 főre (férfi – nő - férfi) történő csökkentése. 
SZB javaslat: nem támogatható 
6) A váltócsapat és a mix-váltócsapat OB hivatalos versenytávjainak egységesítése (0,2 - 4 - 1, illetve 0,4 - 8 - 2 km) 
SZB javaslat: támogatható 

http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/versenyrendszer_2013_-_2013.11.26._mod.doc


Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatait. 
 
138/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség – a Technikai Bizottság kezdeményezésére – fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezi Nagy Richárd Györggyel szemben, 
mivel a Hosszútávú Triatlon Országos Bajnokság vezető versenybírójának jegyzőkönyve alapján „megsértette a VSZ 15. § (5) bekezdés b) 
pontja be) alpontjában, valamint a 12. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat – az azonnali kizárást követően rajtszámát nem adta le, a 
versenypályát nem hagyta el; illetve intézkedés közben a vezető versenybírót szidalmazta, fenyegette.” 
 
139/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat: 
Az elnökség felkéri dr. Nemes-Nagy Tibort, hogy mérje fel dr. Bátorfi Béla elnökségi tag által ajánlott – MOB közvetlen szomszédságában lévő 
– iroda bérletének lehetőségét. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2013. december 16-i határozatai: 
 
140/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Csőgör Péter előterjesztette a 134/2013. Elnökségi (XI.26.) határozat szellemében módosított 2014. évi Versenyszabályzatot, melyet az 
elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 
 
141/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag hatályon kívülre helyezte az előző elnökség által elfogadott 16/2011. Elnökségi (02.15.) számú 
elnökségi határozatot. 
 
142/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag döntött - a szakszerviz állapotfelmérését követően és annak tudatában - a szövetség tulajdonát 
képező lízingelt Opel Astra-H típusú (LIC-889) személygépkocsi értékesítéséről. Egyúttal megbízta dr. Biró Marcell elnököt, hogy térképezze 
fel a gépjárműpiacot és kérjen be ajánlatokat mikrobuszvásárlás céljából, a magyar triatlon sportág érdekeit és igényeit szem előtt tartva. 
 
143/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2013/2014. év sportágfejlesztési támogatás szakmai rendszerét és költségvetését. 
Egyúttal az elnök megköszönte azok munkáját, akik a stratégia kialakításában részt vettek. 
 
144/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség a pályázatok elbírálását követően eredménytelennek nyilvánította a főtitkári pozíció betöltésére kiírt pályázatot, egyúttal 
egyhangúlag, ideiglenesen megbízta dr. Nemes-Nagy Tibort a főtitkári feladatok ellátásával. 
 
145/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatai alapján átdolgozott 2014-es Utánpótlás 
Felkészülési Tervet. 
 
146/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség – a Szakmai Bizottság egyetértése mellett - 5 igen szavazattal, egyhangúlag Szabó Zitát jelölte felnőtt szakágvezetőnek. 
 
147/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag – a Szakmai Bizottság javaslata alapján – elfogadta a díjátadó gálával egybekötött szakmai nap 
előadóinak névsorát és az előadások témáját: 
1. Dr. Gombocz János: Az edzői tevékenység pedagógiai oldala 
2. Dr. Szatmári Zoltán: 2013-as Sport XXI. Program eredményeinek ismertetése, 2014. évi szakmai terv bemutatása 
3. Fűri Ilona: 2013-as Héraklész Bajnok Program eredményeinek ismertetése, 2014.évi szakmai terv bemutatása 
4. Szabó Zita: 2013-as Héraklész Bajnok Program eredményeinek ismertetése, 2014.évi szakmai terv bemutatása 
Az esemény a Sportok Háza Nagy Konferenciatermében kerül megrendezésre 2014. február 8-án. 
 
148/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2014. évi versenynaptárt. 
 
149/2013. Elnökségi (XII.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúlag Csomor Erikát nevezte ki a hosszútávú válogatott szövetségi kapitányának. 
 

http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/2014.versenyszab.pdf
http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/2014up_nov25.pdf
http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/2014up_nov25.pdf
http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/versenynaptar_2014_-_honlap.xls


2014. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. évi határozatai 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. január 16-i határozatai: 
 
2/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Az elnökség napirendi pont előtt egyhangúlag döntött a 2014. évi elnökségi ülések időpontjairól, melyek minden hónap második keddjén 18:00 
órai kezdéssel kerülnek összehívásra. 
 
3/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Szabó Zita felnőtt szakágvezető előterjesztette a válogatott keret 2014. évi programját és költségvetését, melyet az elnökség 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 
4/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Dr. Varga Béla előterjesztette a Technikai Bizottság 2013. évi költségvetéséről szóló beszámolót, melyet az elnökség 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. Az elnökség egyúttal megköszönte a bizottság költséghatékony működését, melynek során a 2013. évi költségvetés 
tervhez képest 595.000 Ft-os megtakarítás történt. 
 
5/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Dr. Varga Béla előterjesztette a Technikai Bizottság 2014. évi költségvetés tervezetét. Az elnökség felkéri az előterjesztőt és dr. Nemes-Nagy 
Tibort, illetve dr. Székely Mózest, hogy a következő elnökségi ülésre – komplexen kezelve a 2014.évi versenybírói díjakat, a 2014. évi 
versenyek támogathatóságát és kategória-besorolását, valamint a bizottság átdolgozott 2014. évi költségvetés tervezetét - készítsenek 
előterjesztést. 
 
6/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
A 2014. évi Duatlon Diákolimpia Országos Döntő szervezése kapcsán kettő helyszín jelezte rendezési szándékát az MTSZ felé. Az elnökség 4 
igen szavazattal, egy tartózkodás mellett - figyelembe véve a Technikai Bizottság javaslatát - a balatonlelle-rádpusztai helyszín mellett döntött, 
a verseny 2014. október 11-én kerül megrendezésre. 
 
7/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Az elnökség felkérte dr. Nemes-Nagy Tibor megbízott főtitkárt, hogy készítsen előterjesztést a következő elnökségi ülésre a Szakmai Bizottság 
2014. évi összetételére vonatkozóan. 
 
8/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TEMPO-AQUA Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
9/2014. Elnökségi (I.16.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Herr Gyula Kaszói Duatlon OB-val kapcsolatos időpont változtatási kérelmét, így az 
esemény egy nappal később, 2014. április 27-én kerül megrendezésre. 
  
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. február 11-i határozatai: 
 
10/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság összetételére vonatkozó szabályozást, az adott szezont követően 
1-1 főt delegálhat: 

 az elit egyesületi ranglista első és második helyezettje, 

 az utánpótlás és a Sport XXI. egyesületi ranglista első helyezettje. 
Átfedés esetén a ranglisták soron következő egyesülete delegál. A szakmai bizottságba minden évben egy főt delegál az elnökség, aki az 
edzőképzés területét koordinálja. Az idei évben Lehmann Tibort kérte fel az MTSZ elnöksége. A Szakmai Bizottságot szakmai alelnökként 
továbbra is dr. Zakariás Géza vezeti, az utánpótlásprogramok vezetői, a paratriatlon szakágvezető, valamint az olimpiával kapcsolatos 
témakörök esetén az érintett egyesületek vezetői tanácskozási joggal vesznek részt a bizottság ülésen. 
 
11/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség meghallgatta dr. Kator Miklós bemutatkozását, sok sikert kíván munkájához, egyúttal fontosnak tartja, hogy a jövőben is legyen 
kommunikáció az elnökség és a válogatott sportorvosa között. A szövetség létrehozott honlapján egy külön felületet (Tréning 
menüpont/Sportegészségügy) a kommunikáció elősegítésének érdekében ahova többek között a sportorvos által hasznosnak tartott 
dokumentumok kerülnek feltöltésre. 
 
12/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Technikai Bizottság 2014. évi költségvetését. 
 
13/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség megtárgyalta a Szakmai Bizottság javaslatait, melyet az alábbiak szerint fogadott el: 
13-1/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség felkéri a Szakmai Bizottságot, hogy – figyelembe véve az utánpótlás programok közötti átjárhatóságot – tegyen javaslatot a Sport 
XXI. Program és az utánpótlás programok átdolgozására, egységes koncepció kialakítására. A Sport XXI. megyei aquatlon versenyek 
szervezői 80.000 Ft-os támogatásban részesülnek, a koordinációs feladatok ellátására az elnökség dr. Szatmári Zoltánt kéri fel. 
13-2/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta el a Gerevich ösztöndíj 2014. évi elosztását. 
Rendelkezésre álló keret: 600.000 Ft 
Kovács Zsófia – 145.000 Ft 
Vanek Margit – 145.000 Ft 
Vanek Ákos – 51.000 Ft 
Tóth Tamás – 51.000 Ft 
Rendes Csaba – 51.000 Ft 
Fűri Ilona – 157.000 Ft 
13-3/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 



Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag Fűri Ilona Héraklész Bajnok Program vezetőt bízza meg a Magyar Diáksport Szövetséggel 
történő kapcsolattartással. 
13-4/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal – különdíjasokkal kiegészítve - elfogadta a 2013-as szezon Év Sportolóinak és Év Edzőinek névsorát. 
13-5/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Lehmann Tibor 2014-es Ifjúsági Olimpia válogató versenyre vonatkozó javaslatát, 
miszerint a szövetség igényeljen plusz egy női kvótát a válogatóra. 
 13-6/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2014-es triatlon világversenyek válogatási elveit. 
13-7/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
A szakmai bizottság a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának megkeresésére összeállította a TF Szakedzői 
Képzéssel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, melyet az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott azzal a kiegészítéssel, hogy a 
képzésbe kerüljön be a paratriatlon. 
 13-8/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
A Szakmai Bizottság javaslatot tett az elnökségnek a 2014. évi Egyetemi és Főiskolás Világbajnokságon résztvevő sportolókra vonatkozóan, 
melyet az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Az MTSZ elnöksége Kovács Zsófiát (100%-os MEFS finanszírozás), Dudás 
Esztert (MEFS-MTSZ finanszírozás), Anheuer Kristófot és Czigány Andrást javasolja a Magyar Egyetemi-Főiskolás Sportszövetség 
elnökségének az eseményen történő részvételre.Czigány András és Anheuer Kristóf egyeteme jelezte, hogy vállalja a részvétel költségeit. 
 
14/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az MTSZ irodabérleti szerződéssel kapcsolatos - 2014. évre visszamenőleges - 
szerződésmódosítást, melyet az ingatlan tulajdonosa kezdeményezett a 2014. évi jogszabályi változásokra hivatkozva. 
 
15/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag felkérte dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 2014. évi 
versenyek chipes időmérésével kapcsolatosan. 
 
16/2014. Elnökségi (II.11.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag dr. Kator Miklóst jelöli a tiszaújvárosi Triatlon Világkupa szervezése kapcsán felmerülő 
sportegészségügyi feladatok előkészítésével. 
  
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. március 11-i határozatai: 
 
17/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2014. évi Műhelytámogatási forrás elosztását az alábbiak szerint. A Szakmai 
Bizottság állásfoglalása alapján a műhelytámogatás a felnőtt szakág támogatási forrása. 
A triatlon sportág rendelkezésre álló keretösszegéből az 

 Olimpiai „A” keret versenyzőinek egyesületei 50%-ot, 

 Olimpiai „B” keret versenyzőinek egyesületei 30%-ot, 

 Válogatott versenyzők egyesületei 20% kapjanak. 

Név Státusz Egyesület Támogatási összeg 

Vanek Margit Olimpiai „A” keret Budaörsi TK 1 750 000 Ft 

Kovács Zsófia Olimpiai „A” keret Budaörsi TK 1 750 000 Ft 

Rendes Csaba Olimpiai „B” keret Dr. Bátorfi CUBE KTK 700 000 Ft 

Tóth Tamás Olimpiai „B” keret Budaörsi TK 700 000 Ft 

Dudás Eszter Olimpiai „B” keret Uniqa Team 700 000 Ft 

Vanek Ákos Olimpiai „B” keret Budaörsi TK 700 000 Ft 

Faldum Gábor Olimpiai „B” keret Mogyi SE Baja-Pécs 700 000 Ft 

A műhelytámogatásra a MOB közvetlenül az egyesületekkel köt szerződést az MTSZ ajánlása alapján. A 2014. évi szerződéskötés csak a 
2013-as év támogatási elszámolása után történhet meg. 
  
18/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Székely Mózes elnökségi tag által előterjesztett 2014-es versenyrendszer és 
versenyengedélyek kiváltásának módja tárgyú szakmai anyagot az alábbiak szerint. 
  
Versenyengedélyek és regisztráció a Magyar Triatlon Szövetség versenyein 
A sportolók részvételének feltétele az MTSZ kiemelt pontozású (OB, Nagydíj), és a Diákolimpia „A” kategóriájú egyéni triatlon és duatlon 
versenyein, illetve a több futamból álló versenyek esetén a fenti körbe tartozó futamokon: 

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

1.1.1. elit kategóriák: elit junior, elit U23, elit 
1.1.2. utánpótlás kategóriák: újonc, gyermek, serdülő, ifi 

1.2. kiváltás feltétele: 
1.2.1. kitöltött és aláírt adatlap, fénykép 
1.2.2. sportorvosi engedély 
1.2.3. MTSZ tag sportszervezet igazolása (klubtagság) 

1.3. díja: 
1.3.1. 2014. március 15-ig kiváltva (kedvezményes): 3500 Ft 
1.3.2. 2014. március 15-e után kiváltva: 4500 Ft 
1.3.3. Az újonc, gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályban az MTSZ Elnöksége a 136/2013. (XI.26.) határozatában a 
versenyengedély díjának csökkentése mellett döntött, ennek megfelelően 2014. évre vonatkozóan 3000 Ft-ban 
állapította meg az éves versenyengedély kiváltásának díját. 

1.4. adott évben elit versenyengedély és amatőr regisztráció egyszerre nem váltható ki 
1.5. a versenyengedély kiváltása a nemzetközi utánpótlás és elit (junior, U23) versenyeken Magyarország képviseletében való 
indulás feltétele 

2. Triatlon regisztráció (amatőr): 
2.1. érintett sportolók a korosztályos (amatőr) kategóriák: A18-19, A20-24, … A 75+ 



2.2. típusai: éves regisztráció, egyéni regisztráció (éves, alkalmi) 
2.3. éves regisztráció: 

2.3.1. feltétele: 
2.3.1.1. kitöltött és aláírt adatlap, fénykép 
2.3.1.2. MTSZ-tag sportszervezet igazolása (klubtagság) 
2.3.1.3. sportorvosi igazolás nem kötelező, a versenyeken mindenki a saját felelősségére indul 

2.3.2. díja (kedvezményes): 4000 Ft 
2.3.3. az ITU versenyeinek Age-group futamaiban (AG18-19, AG20-24, …) Magyarország képviseletében való indulás 
feltétele  

2.4. egyéni regisztráció: 
2.4.1. feltétele: kitöltött és aláírt adatlap 
2.4.2. díja (éves): 4000 Ft 
2.4.3. díja (alkalmi): 3000 Ft/verseny 

2.5. a regisztráció kiváltása feltétele az Amatőr Triatlon és Duatlon pontversenyeken való részvételnek 
2.6. a regisztrációs szám megegyezhet a korábbi versenyengedély számával (ez egyszerűsíti az adminisztrációt, és nincs 
szükség új azonosítók bevezetésére) 

  
ALKALMI REGISZTRÁCIÓ A HELYSZÍNEN KIVÁLTHATÓ. ÉVES REGISZTRÁCIÓ KIVÁLTÁSA A VERSENYHELYSZÍNEN NEM 
LEHETSÉGES!!!!! 
VERSENYENGEDÉLYEK KIVÁLTÁSA, REGISZTRÁCIÓ AZ ADOTT VERSENY HETÉT MEGELŐZŐ HÉT SZERDA 24 ÓRÁIG 
LEHETSÉGES!!!!!!!!!!!!!!!!! 
A REGISZTRÁCIÓS DÍJAKAT AZ ADOTT HELYSZÍNEKEN A MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGA RÉSZÉRE KELL BEFIZETNI 
ÉS NEM A VERSENYRENDEZŐ RÉSZÉRE. 
  
Az MTSZ kiemelt pontozású csapatversenyein való részvétel feltétele az elit és utánpótlás korosztályoknál a fentiekkel megegyező, az 
amatőrök esetében az éves regisztrációhoz kötött. 
2014. március 20. napjától a sárga személyi chip ára 2400Ft+ÁFA, melyet az MTSZ beszerzési áron értékesít. 
  
Az elnökség döntött továbbá a Ranglisták folyamatos heti ellenőrzéséről is. 
Felelős: 

 Elit ranglista - Kuttor Csaba 

 Amatőr ranglista - dr. Székely Mózes 

 UP ranglista - Papp Zsolt 
                        
19/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2014. évi Versenynaptár változásait az alábbiak szerint. 

Sport XXI. Aquatlon Baranya megyei döntőt az Anonym SE rendezi meg (mivel a Hélix Sportegyesület nem vállalta el a verseny 
megrendezését) a Tolna megyei döntő helyszínén és vele egyidőben, az elnökség által elfogadott Sport XXI. Aquatlon költségvetésének 
terhére 2014. április 13. 
Sport XXI. Aquatlon OB 2014. 05.31. Budapest – Margitsziget 
Triatlon Diákolimpia Országos Döntő 2014.06.15. Eger 
MEFOB és Kiemelt Amatőr Kupa verseny 2014.06.15.  
Junior OB időpont 2014. május 31. Keszthely 

  
20/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Radva Dóra Technikai Bizottsági tagságáról történt lemondását és a Technikai 
Bizottság új tagra tett javaslatát miszerint Tóth Adrienn lássa el a feladatot a jövőben. 
  
21/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség megtárgyalta a Szakmai Bizottság javaslatait, melyet az alábbiak szerint fogadott el: 
21-1/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Triatlon Központok elvi kialakításának szükségességét. Az SZB szakmai 
javaslatát figyelembe véve, felelős döntést hozva valamint a sportágfejlesztési stratégia iránymutatásai alapján az eddig is kiemelkedő munkát 
végző valamint infrastruktúrával és szakember gárdával rendelkező egyesületek részére a Nemzeti Triatlon Központok címet adományozza az 
alábbiak szerint. 

 Baja-Pécs 

 Debrecen- Tiszaújváros 

 Eger 

 Budapest (2 központ budai oldal Uniqa Team Újbuda SE, pesti oldal) 
A Nemzeti Triatlon Központok meghatározott feladatok ellátásának érdekében támogatásban részesülnek. A további központok a jövőben 
pályáztatás útján kerülnek kiválasztásra. A központok speciális feladatait és pályáztatási rendszerét az SZB dolgozza ki.  
Felelős: MTSZ, SZB 
Határidő: azonnal 
21-2/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Dr. Zakariás Géza alelnök és az SZB szakmai javaslata alapján a 2014. évi 
versenyrendszer Triatlon Magyar Nagydíj állomásait az alábbiak szerint. Az MTSZ ezen versenyeket kiemelten kívánja támogatni. A versenyek 
rendezőivel az MTSZ szerződést köt. 

Klubcsapat OB (2014. május 24-25., Tiszaújváros) 
Középtávú OB (2014. június 14., Balatonfüred) 
Sprint távú OB (2014. június 21-22., Baja) 
Olimpiai távú Amatőr OB (2014. július 12., Szombathely) 
Hosszútávú OB (2014. július 26., Nagyatád) 

21-3/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát miszerint csak a kiemelt versenyzők részére köt az 
MTSZ sportbiztosítást. 
Felelős: MTSZ, Szabó Zita felnőtt szakágvezető 
Határidő: azonnal 
  



22/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Szabó Zita felnőtt szakágvezető előterjesztését miszerint minden év november 30. 
napjáig az Edzőtáborok szervezését  szabályozni szükséges. Ki kell jelölni fenti időpontig az edzőtáborok helyszínét valamint meg kell 
határozni a támogatási kereteket és azok költségvetését/fedezetét is. 2014. évi edzőtábor programot és keretet valamint a 
költségvetést/fedezetet 2014. április 01. napjáig kell kialakítani és megküldeni az MTSZ illetve a felnőtt szakágvezető részére. A jóváhagyott 
programtervektől csak elnökség általi előzetes írásbeli engedéllyel lehet eltérni. Az edzőtáborok szervezése során és a szövetség által 
támogatásban részesített sportolók utaztatásához, az elszámolhatóság érdekében kötelező az MTSZ hivatalos partnerénél –a szövetség 
titkárságán keresztül- a MALÉV Air Tours-nál a megrendeléseket lebonyolítani. 
  
23/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy a szövetség az amatőrök részére engedélyezi a válogatott mezek vásárlását. 
  
24/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Zelcsényi Miklós elnökségi tag előterjesztését az alábbiak szerint. 
Lakitelekről felszállított - a szövetség tulajdonát képező - további 800 kerékpár tárolására alkalmas depó felújítása a beérkezett ajánlatok 
alapján, legfeljebb mindösszesen: 320 000 + Áfa összegben. Az MTSZ lehetőséget biztosít a versenyrendezők részére térítésmentesen a 
szövetség tulajdonában lévő depók versenyeken történő használatát. A kiadás feltételei és menete. 

a) A versenyszervező előzetesen – a rendezvény eseménynapját megelőző legkésőbb 15 napig - írásban jelzi a szövetség titkársága 
valamint Zelcsényi Miklós elnökségi tag felé az eszköz használatát. 
b) Mivel a depó komoly értéket képvisel és állagának megóvása közös érdek, ahhoz hogy térítésmentesen lehessen használni azt 50 000 
forint kauciót kell a Triatlon Szövetség számlájára (UniCredit Hungary Bank Zrt. 10918001-00000050-55140008) átutalni. Az átutalt összeg 
visszafizetésének feltétele, a hiánytalan és tiszta állapotban való pontos visszaszállítás. 
c) A versenyszervező köteles gondoskodni az eszközök szállításáról és őrzéséről/tárolásáról.  
d) Az eszközök átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. 
e) A depók raktározását az ország több helyszínén, az elnökség döntésének értelmében Zelcsényi Miklós elnökségi tag végzi, a depók 
nyilvántartását pedig a titkársággal közösen végzik.  

 
25/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Dr. Biró Marcell tájékoztatta a Magyar Triatlon Szövetség elnökségét, hogy a 142/2013. Elnökségi (XII.16.) határozatban foglalt megbízása 
alapján - a szakszervíz állapotfelmérését követően- a szövetség tulajdonát képező lízingelt Opel Astra 1.6 Essentia típusú LIC-889 rendszámú 
személygépkocsi értékesítéséről. A magyar triatlon sportág érdekeit és igényeit szem előtt tartva történt meg az értékesítés,  mellyel jelentős, 
több millió Ft megtakarítást ért el a szövetség az előző évekhez képest. Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a 
tájékoztatást. 
  
26/2014. Elnökségi (III.11.) határozat: 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta dr. Kator Miklós keretorvos feladatellátására vonatkozó koncepcióját (kapcsolati ill. 
tájékoztatási rend) azzal a kiegészítéssel, hogy az MTSZ Szakmai Bizottságával azonnal egyeztetés lefolytatása szükséges. 
Felelős: MTSZ, dr. Kator Miklós Keretorvos, SZB 
Határidő: azonnal 
Keretorvosi teendők: 

1. Prevenció, felvilágosítás, oktatás 
o MTSZ web-oldalán hírlevél formában 
o MTSZ Szakmai Bizottsága által jóváhagyott formában - éves programterv (helyszín, téma, célcsoport meghatározással) 
o a keretorvos által elkészített összefoglalót előzetesen a Szakmai Bizottság ellenőrzi, utána lehet publikálni 

2. Anti-doping, sporttáplálkozás 
o MTSZ web-oldalán hírlevél formában 
o Magyar Antidopping Csoport (MACS) által jóváhagyott formában, szakmai ajánlásokkal kiegészítve 
o MTSZ Szakmai Bizottsága által jóváhagyott formában, előzetes egyeztetés után publikálva 

3. Edzéskorrekció, állapotfelmérés, szűrővizsgálatok 
o Nemzeti Triatlon központok (szakmai)igényeiket ill. tervezett protokollokat vitaanyagként a keretorvos, majd együttesen a 

Szakmai Bizottság felé prezentálják 
o konszenzusos alapon elkészül a szakmai protokoll, MTSZ Elnöksége elfogadja 

4. Kiválasztás, antropometria, megfelelő testösszetétel 
o Regionális központok (szakmai)igényeiket ill. tervezett protokollokat vitaanyagként a keretorvos, majd együttesen a 

Szakmai Bizottság felé prezentálják 
o konszenzusos alapon elkészül a szakmai protokoll, MTSZ Elnöksége elfogadja 

5. Orvosi kontrolling 
o Orvosi Albizottság létrehozása a keretorvos vezetésével, országos lefedettséggel, a szereplők ingyenes és önkéntes 

részvétele mellett 
o Válogatott keret összeállítása és névsor megküldése a keretorvosnak, aki továbbküldi az OSEI-nek 
o Felnőtt válogatott, Parasport, U23/Csillag keret, Héraklész kiemelt keret köré egészségügyi team szervezése (másodlagos 

konzulensi kör: kardiológia, gasztroenterológia, pulmonológia, gégészet, szemészet, masszázs, fizikoterápia, gyógytorna, 
pszichológia) 

 1/ Egészségügyi ellenőrzések megszervezése, elvégzése. 

Kompetencia: sportszakorvosi végzettség 
Helyszín: OSEI rendelései, NSK Sporttudományi és Diagnosztikai Központ, SportMax II. F&M Labor 
Vizsgálati 
program: 

sportorvosi szakvizsgálat, laboratóriumi vizsgálat, nyugalmi ekg, szív - hasi ultrahang, testtömeg, testmagasság, testtömeg 
index, testösszetétel, szakorvosi vizsgálatok (gégészet, szemészet, urológia), konzultáció, életmód tanácsadás 

Fontos: egységes anamnézis felvétele, egységes adatbázis és logisztikai háttér létrehozása 
 2/ Világversenyeken való részvétel (EB, VB, Olimpia). 

Kompetencia: sportszakorvosi végzettség 
Helyszín: változó helyszínen, felelősségbiztosítással 

Program: utolsó felkészülési tábortól szoros napi kapcsolatban, együttes utazás és szállás, min. egy évre előre meghatározott 
versenyprogram 

Fontos: olimpiai ciklusra szóló 4 éves szerződés a MTSZ-el 
Finanszírozás: aktuálisan projektként kezelve, térben és időben meghatározva, projektszerződéssel 
 3/ Sportági tesztek megszervezése (koordinálás). 



Kompetencia sportszakorvosi végzettség 
Helyszín OSEI Terhelésélettani Labor és NSK Sporttudományi és Diagnosztikai Központ, SportMax II. F&M Labor 

Program 
alap szűrővizsgálati program: egységes, lépcsős terheléses vita maxima teszt, vízszintes-futás ill. pályaterhelés, kiegészítve - 
kardiológiai szakvizsgálat - szív ultrahang vizsgálat - terheléses ekg - légzésfunkciós vizsgálat - testösszetétel meghatározás - 
szükség esetén szakvizsgálatok (szemészeti, urológiai, ortopédiai, fül-orr-gégészeti) 

Fontos ár/érték arányos szakmai tartalommal bíró partner megtalálása 
Finanszírozás aktuálisan projektként kezelve, projektszerződéssel (adott évre az államilag finanszírozott létszám meghatározásával) 
Vizsgálati módszerek 
A központ elsősorban az élsportot szolgálja, főleg az utánpótláskorú és ifjúsági versenyzők felmérésére, vizsgálatára ad lehetőséget. 

 Terheléses vizsgálatok labor- és pályakörülmények között, amelyek felmérik az energiaellátó rendszerek aktuális állapotát, a sportoló 
terhelhetőségét 

 A fiatalok testi fejlődésének, az érés státusának vizsgálata 

 Kardiológiai szűrések, vizsgálatok 

 Motoros teljesítmények mérése, ezen keresztül az edzésmunkához való alkalmazkodás megállapítása 

 Biomechanikai mérések 

 Pszichés tulajdonságok vizsgálata, a sporttal kapcsolatos motivációs bázisok felmérése 

 Profilalkotás, elemzések készítése, sportolói adatbázis lét 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. április 8-i határozatai: 
 
Dr. Bátorfi Béla napirend előtt tájékoztatta az elnökséget, miszerint a Dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub valamint a Triatlon Villám 
Verseny és Szabadidősport Egyesület között létrejött szerződés értelmében megalakult az egri székhelyű egyesület budapesti szakosztálya. A 
Villám SE összes triatlon sportolója Agria KTK-hoz igazol, valamint Fűri Ilona is az egyesület budapesti szakosztályában folytatja edzői 
munkáját. Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást. 
 
27/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag döntött az éves rendes Közgyűlés időpontjáról és helyszínéről, mely 2014. május 30. napján 16 
órai kezdettel a Magyar Sport Háza (Budapest, Istvánmezei út 1-3.) földszinti konferenciatermében kerül megrendezésre. 
 
28/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag döntött a sprint - és rövidtávú elit, valamint a középtávú elit kategória különválasztásáról, ennek 
tekintetében szükséges módosítani a 2014.évi Versenyszabályzatot. 
Felelős: Csőgör Péter, dr. Székely Mózes 
 
29/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Chovanyecz Györgyöt az Amatőr, Elit, Utánpótlás, valamint az Egyesületi Ranglisták 
folyamatos, naprakész vezetésével, a ranglistákkal kapcsolatos észrevételek fogadására külön triatlonranglista@gmail.com email cím kerül 
létrehozásra. 
 
30/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség megtárgyalta a Szakmai Bizottság javaslatait, melyet az alábbiak szerint fogadott el: 
30-1/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság U23-as EB válogató versenyre tett javaslatát, ez alapján az EB 
válogató 2014.06.07-én kerül megrendezésre a szlovákiai Senecben. 
30-2/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, az Olimpiai távú Elit Országos Bajnokság a szezon 
második felében, új helyszínen kerül megrendezésre. 
30-3/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Ágoston Szabolcs visszahonosítási kérelemmel fordult a Magyar Triatlon Szövetség felé, az elnökség felkérte Szabó Zita felnőtt 
szakágvezetőt, hogy a következő elnökségi ülésig készítsen ez ügyben előterjesztést. 
30-4/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság Ifjúsági Olimpia kvalifikációs szisztémájára tett javaslatát: 
Az Ifjúsági Olimpián indítható 1-1 versenyző személyéről elsősorban a weerti YOG kvalifikációs futam, másodsorban az április 13-i quarteirai 
Junior Európa Kupa dönt. Az Ifjúsági Olimpiai keret koordinálásával megbízott Lehmann Tibor javaslata alapján az Szakmai Bizottság tesz 
javaslatot az utazók személyét illetően. 
30-5/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság weerti YOG kvalifikációs versenyen indulók meghatározására tett 
javaslatát: A jelenlegi 2 lány kvóta mellé egy újabb kvótát már kérelmezett a szövetség az ITU-tól. Kedvező elbírálás esetén mindhárom ifi 
olimpiai kerettag versenyző, Fuchs Dóra, Csák Panna és Bicsák Flóra tud indulni. Amennyiben 2 lány kvóta marad, úgy a quarteirai junior EK 
futam eredményeinek ismeretében kerül kiválasztásra a két induló lány. Fiúknál a jelenlegi 3 ifi olimpiai kerettag és biztos weerti induló, 
Lehmann Bence, Rácz Gergő és Tóth Milán mellett még egy kvótával rendelkezik Magyarország. Az SZB úgy döntött, hogy önköltséges alapon 
támogatja negyedik versenyző részvételét is, akinek személyéről a felmérők és a kaszói Duatlon OB eredményei alapján dönt. 
30-6/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag döntött az utánpótlás-vezetői pályázat - MOB irányelveit is figyelembe vevő – kiírásáról, melyet a 
szövetség honlapján publikál. 
30-7/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az olimpiai felkészülést szervező sportágvezetőre tett javaslatot, a jövőben Szabó Zita 
felnőtt szakágvezető ezen terület felelőse. 
30-8/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az olimpiai keret szűkítési szabályaira tett javaslatot: Az SZB megvitatta Szabó Zita 
felnőtt szakágvezető riói Olimpiáig terjedő szakmai anyagát az olimpiai keret támogatásával és szűkítésével kapcsolatban, azt  azzal a 
módosítással fogadta el, hogy a harmadik időszakra, 2014. őszén kijelölésre kerülő olimpiai keretnél az „A” és „B” keretbe kizárólag olimpiai 
ranglistás helyezéssel, míg a „C” keretbe az olimpiai ranglista mellett világranglistás helyezéssel is be lehet kerülni. Az SZB javasolja ez utóbbi 
számszerű meghatározását a már kvalifikáló világkupák tapasztalata alapján, melyet a következő elnökségi ülésre elkészít és az elnökség elé 
terjeszt. 
30-9/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 



Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Rio de Janeiro-i olimpiára történő felkészülés szakmai programját. 
30-10/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság edzőtáborok és világversenyek beszámolójának elkészítésével 
kapcsolatos javaslatát az alábbiak szerint: Kötelező dr. Szakály Zsolt által készített beszámoló formanyomtatvány használata, mely letölthető 
innen: MTSZ honlap/Szövetségről/dokumentumok. 
30-11/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság csapat országos bajnokságok értékelési szabályainak 
megváltoztatására tett javaslatát, ez alapján  csapatversenyek esetén az indulók számától függetlenül minden egyesületi ranglistán pontot érő 
helyen beérkezett csapat megkapja a helyezése alapján járó pontot. Az 1 egyesület által ugyanabba a kategóriába indított csapatok mindegyike 
értékelésre kerül. 
30-12/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag felkérte Kuttor Csabát, hogy a következő elnökségi ülésig egészítse ki az elit egyesületi ranglista 
módosításával kapcsolatos javaslatát. 
30-13/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 3 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát: Az SZB meghallgatta Szabó Zita 
tájékoztatását Dudás Eszter brazíliai főiskolás VB szervezése folyamán elkövetett fegyelmi vétségéről, és támogatja a felnőtt szakágvezető 
azon javaslatát, miszerint Dudás Eszter olimpiai kerettagsága kerüljön felfüggesztésre. Dudás Eszter a keretbe kizárólag kiemelkedő 
eredménnyel kerülhet vissza, melyet az SZB Világkupa versenyen elért top30-as eredmény elérésében határozott meg. 
 
31/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag Szabó Zita felnőtt szakágvezetőt bízta meg a kitzbüheli ETU kongresszuson történő szövetségi 
képviselettel. 
 
32/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag döntött a 2014. május 31-i keszthelyi Junior Országos Bajnokság támogatásáról, az MTSZ 
112.300 Ft-tal hozzájárul a versenybírók 2014. évi keretösszegén felüli költségek fedezéséhez, továbbá biztosítja az országos bajnokság 1-3. 
helyezettjeinek érem díjazását. 
 
33/2014. Elnökségi (IV.08.) határozat 
Gább Dávid jelezte Régiós Triatlon Diákolimpia rendezésével kapcsolatos szándékát, az elnökség felkérte dr. Nemes-Nagy Tibor Főtitkárt, 
hogy tekintse meg a kistarcsai helyszínt. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. május 5-i határozatai: 
 
34/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
dr. Biró Marcell elnök ismertette dr. Kis Attila István ellenőrző testületi tag, adószakértő által javasolt, az MTSZ pénzügyi  átvilágítását érintő 
könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos ellátandó feladatokat, melyek az alábbiak 

1. A törvényes működés helyreállítása. 
Felelős: elnökség, elnök, főtitkár, ellenőrző testület 
Határidő: azonnal 

2. A szankcionális intézkedések megtétele. 
Felelős: elnökség, elnök, főtitkár, ellenőrző testület 
Határidő: azonnal 

34-1/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen  szavazattal egyhangúlag felkéri dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, hogy tegye meg azokat a további lépéseket melyek az 
elévülési időn belüli újra könyveléshez és az önellenőrzéshez szükségesek. 
34-2/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen  szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint döntött az MTSZ és Czencz Péter főtitkár között közös megegyezéssel 
történő munkaviszony megszüntetése kapcsán fennálló szövetséget terhelő fizetési kötelezettségről. Czencz Péter bruttó 3.200.000 Ft 
végkielégítésének 2014. április 30. napjáig esedékes kifizetését a további jogi és pénzügyi vizsgálatok eredménye után újra tárgyalja, addig az 
MTSZ élni kíván a felek közötti megszüntető megállapodás 10. pontja alapján a szövetséget megillető jogfenntartással. 
34-3/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen  szavazattal egyhangúlag egyúttal megbízza dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkárt, valamint az Ellenőrző testületet, hogy 
egyeztessen Lányi András úrral, az MTSZ volt elnökével és Czencz Péter volt főtitkárral a 2010-2012. éveket érintő könyvvizsgálói jelentésben 
foglaltakkal kapcsolatosan. 
 
35/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség az alábbiak szerint fogadta el a Szakmai Bizottság előterjesztéseit: 
35-1/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen  szavazattal egyhangúlag elfogadta az elit  ranglisták módosítására tett javaslatot, az alábbiak szerint. 
Elit Magyar Ranglista 
35-2/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen  szavazattal egyhangúlag elfogadta az utánpótlás ponttáblázat módosítására tett javaslatot az alábbiak szerint: 
Utánpótlás ponttáblázat 
 
36/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az MTSZ 2014. évi költségvetését, mely a könyvvizsgálati jelentésben feltártak 
ismeretében és az állami támogatások függvényében módosulhat. 
 
37/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a 2014. évi TIGRA Triatlon Magyar Nagydíj rendezőivel kötendő szerződés 
mellékletét: 
 

FELADATOK/VÁLLALÁSOK 

MEGBÍZÓ-MTSZ   MEGBÍZOTT-SZERVEZŐ 
1 Érmek és oklevelek biztosítása  az UP korosztály 4-6  

helyezettek számára . A Megbízott köteles a versenyt 
megelőző 1 hónappal egyeztetés végett megküldeni a 

1 Az MTSZ által delegált versenybírókon kívül saját 
hatáskörben vizsgázott –a Technikai Bizottság által 
nyilvántartott- versenybírókat biztosít a technikai felügyelő 

http://www.triatlon.hu/sites/default/files/documents/rio_strategia_-_triatlon_0.pdf
http://www.triatlon.hu/dokumentumok
http://www.triatlon.hu/sites/default/files/elit_magyar_ranglista.doc
http://www.triatlon.hu/sites/default/files/utanpotlas_ponttablazat.doc


megbízó részére a db számokat. MTSZ rendeli meg. által meghatározott létszámban 

2 Kiemelt hely biztosítása a szövetség honlapján és 
átlinkelési lehetőség a szervező oldalára 

2 Szövetség versenyszabályzatának betartatása, bírók 
alkalmazása. 

3 Eszközök biztosítása térítésmentesen szerződés szerint 
(sajtófal, depók, rajtkapuk) 

3 Verseny megrendezése, a versenyzők frissítése, 
engedélyek /hozzájárulások határidőre történő beszerzése 
valamint megállapodások megkötése 

4 A szponzorációs/reklám anyagokat, molinókat, beach 
flageket a szövetség biztosítja 

4 Nagydíj Sajtófal használata nyilatkozatok, díjátadás 
alkalmával (Technikai felügyelő ellenőrzi checklista alapján) 

5 Díjmentesen megjelenést biztosít az MTSZ honlapján és 
hírlevelében a versenykiírás és az eredménylista 
számára. A honlapon – a rendező igénye esetén - 
beharangozó cikk a verseny előtt és beszámoló a 
verseny után. 

5 A szövetség általdelegált pénzügyi munkatárs (1 fő) 
forgatócsoport (max.3 fő) és eredményfeldolgozó (1 fő) és 
Technikai felügyelő (1fő) szállásának és ellátásának 
biztosítása 

6 A verseny eredménylistáját a Magyar Távirati Irodának 
és a Nemzeti Sportnak a versenyt követő 5 órán belül 
megküldi. 

6 A versenyt megelőzően egyedi rajtkapuról és célszalagról 
elektronikus úton látványtervet juttat el a versenyt 
megelőző 2 héttel a Megbízó 
titkárságának(triatlon@triatlon.hu email címre) részére, 
melyen megjelöli a kiemelt támogató(k) részére felajánlott 
helyet, és vállalja a megbízó által elkészített matricák 
elhelyezését. 

7 A verseny eredménylistáját legkésőbb a versenyt követő 
5 órán belül közzéteszi az MTSZ honlapján. 

7 Elfogadja az MTSZ által küldött technikai felügyelő, 
versenybírók és eredmény feldolgozó (k) személyét. 

8 Fedezi a versenyeredmény feldolgozó munkadíját külön 
szerződés alapján. 

8 Rajt és célkapukon továbbá a rajt és célterületen legfeljebb 
a felületek 10 % -án a szövetségi szponzorok 
megjelenítését vállalja. 

9 24 perces Kisfilm készítés megrendelése adott 
versenyről. Az MTSZ külön szerződést köt a kisfilm 
készítőivel. 

9 a versenyen versenyirodát működtet, az eredményeket 
lehetőség szerint elektronikus kijelzőn megjeleníti 

10 Kisfilm megjelentetése a médiumokban. MTSZ külön 
szerződést köt. 

    

11 A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően az MTSZ fedezi a 
rendezvény egészségügyi biztosítás költségeit 
maximum bruttó 100.000 Ft értékben. 
A rendezvényszervező köt szerződést a szolgáltatóval 
és számol el az összeggel az MTSZ felé. 

    

12 Fedezi a sportesemény 4 db 2,2m 
széles rendszer (alapszolgáltatás) napidíjának költségét 
maximum 480.000 Ft+ÁFA értékben/verseny. 
Az MTSZ köt szerződést az időmérővel. 

    

13 Az MTSZ által elnökségi döntés alapján delegált 
Technikai felügyelő, Vezető versenybírók, Szakági 
vezetőbírók költségeinek viselése külön szerződés 
alapján. 

    

14. Ob rendezésének lehetősége 2014. évre     
 
38/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint döntött az „EMMI” Regionális Triatlon Diákolimpiák helyszíneiről. Az MTSZ a 
szervezőkkel szerződést köt, a 7 régiós helyszín bruttó 200.000 Ft támogatásban részesül. 

 Budapest/2014.06.01. 

 Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megye - Kistarcsa/egyeztetés alatt (2014.06.07.) 

 Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye- Ajka/2014.05.11. 

 Somogy, Tolna és Baranya megye- Szekszárd/2014.06.07. 

 Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megye- Hódmezővásárhely/2014.05.10. 

 Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye – Martfű/egyeztetés alatt (2014.06.07.) 

 Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye- Tiszaújváros/2014.05.25. 
 
39/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a Tárnok Sprint Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
40/2014. Elnökségi (V.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta a Mecsek Maraton Team Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. május 13-i határozatai: 
 
41/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
dr. Nemes-Nagy Tibor főtitkár napirend előtt bemutatta a Magyar Triatlon Szövetség egységes megjelenését biztosító sportruházatot és 
felszereléseket, melyet előzőleg a Szakmai Bizottság is elfogadott. Az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag felkéri dr. Nemes-Nagy Tibor 
főtitkárt az Aréna Magyarország Kft.-vel történő megállapodás kidolgozására és a szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. május 26. 
Felelős: dr. Nemes-Nagy Tibor 
 
42/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
Az elnökség 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a Nemzeti Triatlon Központok feltételrendszerét, egyúttal felkéri a Szakmai 
Bizottságot, valamint a főtitkárt, hogy folyamatosan tájékoztassa az elnökséget az NTK-k szakmai munkájáról. 

http://triatlon.hu/sites/default/files/ntk_-_final.pdf


Határidő: folyamatos 
Felelős: SZB, főtitkár 
 
43/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
Az elnökség sajnálattal vette tudomásul Vanek Gábor elnökségi tag lemondását, egyúttal sok sikert kíván klubvezetői feladatai  ellátásához. 
 
44/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége pályázatot írt ki a MOB előírásait szem előtt tartva és a Triatlon sportág specifikus feladatait 
figyelembe véve a MOB utánpótlás vezető poszt betöltésére. A Szakmai Bizottság a beérkezett pályázatok áttanulmányozása alapján úgy 
értékelte, hogy a benyújtott pályázatok nem felelnek meg a kiírás feltételeinek. Mivel a poszt betöltése tovább nem halasztható, az SZB kéri az 
Elnökséget, hogy a MOB felé javasolja Árvai Attila határozott időre történő (2014. szeptember 15-ig) megbízását. Ugyanakkor javasolja, hogy 
az Elnökség írjon ki egy új UP vezetői pályázatot 2014. július 15-ig. 
Az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát.  
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: Elnökség, SZB, főtitkár 
 
45/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
Az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az „Amatőr Versenyrendszer 2014” c. dokumentumot, amely az amatőr (18 év feletti és 
az elit kategóriába nem tartozó) versenyzők 2014. évi versenyzési feltételeit tartalmazza. A mellékelt dokumentum az amatőr regisztráció, a 
Triatlon és Duatlon Amatőr Kupa egyéni pontversenyei, az amatőr Év sportolói címek, valamint az Amatőr Egyesületi Ranglista működésének 
szabályzása mellett kitér a közép- és hosszú távú triatlon, továbbá az utánpótlás feletti korosztályok duatlon bajnoki és minősítési 
rendszerének leírására is. Az elnökség felkéri a Titkárságot, hogy a szponzori bevételek függvényében vizsgálja meg az amatőr 
pontversenyben részt vevő sportolók és egyesületek jutalmazásának lehetőségét. 
 
46/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
Az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy a 140/2013. (XII. 16.) sz. határozatával bevezetni kívánt középtávú elit 
kategória működési feltételei jelenleg nem állnak rendelkezésre, így annak megvalósítását elhalasztja. Ezzel egy időben az elnökség fel 
kívánja állítani a Hosszú Távú Triatlon válogatottat, melynek nemzetközi szerepeltetéséhez szükséges licence díjak fedezetére 1,5 millió 
forintot különít el. Az elnökség megerősítve a 122/2013. (X. 28.) sz. határozatát, és felkéri Csomor Erika hosszú távú szövetségi kapitányt, 
hogy tegyen javaslatot az elit kategória létrehozására, a válogatott működtetésére és az elkülönített keret felhasználására, készítse el a 
válogatott 2014.évi szakma tervét. 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Csomor Erika 
 
47/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
Az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Versenyszabályzat mellékelt módosítását, amely a rendelkezések pontosabb 
értelmezése, és az időközben megszületett elnökségi határozatok átvezetése miatt vált szükségessé. 
 
48/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
Az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag 100.000 Ft támogatást biztosít a II. Paratriatlon OB rendezési költségeinek fedezéséhez a TVK 
MALI Triatlon Klubnak. 
Forrás: MTSZ Paratriatlon keret 2014 
 
49/2014. Elnökségi (V.13.) határozat 
A 2014. évi Elit OB rendezője visszalépett a rendezéstől, az elnökség 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Sztancsik József Elit OB 
rendezésére irányuló kérvényét, a verseny 2014. július 5-én kerül megrendezésre a XXVIII. Palóc Triatlon keretein belül. Az elnökség egyúttal 
felhívja az Elit versenyengedéllyel rendelkező sportolók figyelmét a versenyen történő indulás fontosságára. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. június 25-i határozatai: 
 
50/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Sport XXI. Program 2014. évi szakmai programját és költségvetését. 
 
51/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a Szakmai Bizottság módosító javaslatát a Gerevich Aladár Sportösztöndíj II. 
féléves felosztására vonatkozóan. 

Sportolók: 
Versenyzők: (minimum adható: 30e Ft/hó) 

Vanek Margit (BUDAÖRSI TKE) 180.000 Ft/hó 
Kovács Zsófia (BUDAÖRSI TKE) 130.000 Ft/hó 
Faldum Gábor (MOGYI SE BAJA-PÉCS) 60.000 Ft/hó 
Bicsák Bence (MOGYI SE BAJA-PÉCS) 30.000 Ft/hó 

Edzők: 
Sportszakemberek: (minimum adható: 50e Ft/hó) 

Erdélyi Krisztina (DR. BÁTORFI AGRIA KTK) 50.000 Ft/hó 
Bajai Péter (MOGYI SE BAJA-PÉCS) 50.000 Ft/hó 
Baráth Tamás (TVK MALI TK) 50.000 Ft/hó 
Pocsai Balázs (DSC-DSI) 50.000 Ft/hó 

 
52/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a MOB Sport XXI. Program és MTSZ közös finanszírozásból beszerzésre került görgők 
elosztására tett Szakmai Bizottsági javaslatot, azzal a kitétellel, hogy az az egyesület akinek a szövetség felé tartozása ál l fenn az addig nem 
veheti át a görgőket, amíg tartozása fennáll. ELITE Görgők elosztása: 
 

 

10 db ELITE QUBO 
DIGITAL GÖRGŐ 

20 db ELITE QUBO 
POWER MAG GÖRGŐ 

10 db ELITE-ARION 
SZABADGÖRGŐ 

1. DSC-DSI 6 3 2 1 

2. TVK-MALI TK 4 2 1 1 

3. TRIATLON VILLÁM 3 1 1 1 

http://triatlon.hu/sites/default/files/amator_versenyrendszer_2014_triatlon.doc
http://triatlon.hu/sites/default/files/2014.vsz_11.26_-_05.13mod_reg.doc


4. MOGYI BAJA-PÉCS 4 2 1 1 

5. MARTFŰI UTK 4 
 

3 1 

6. VERESEGYHÁZ VSK 4 
 

3 1 

7. DABASI SZSE 3 
 

2 1 

8. CSEPEL DOLPHINS 1 
 

1 
 

9. UNIQATEAMÚJBUDA 1 1 
  

10. UTE 1 
 

1 
 

11. BALATONI TTSE 1 1 
  

12. TARJÁNI TT SE. 1 
 

1 
 

13. BBSC BBOGLÁR 1 
 

1 
 

14. TITÁN TC 1 
 

1 
 

15. IDEGENFORG. SE 2 
 

1 1 

16. KŐSZEGI TRIKLUB 2 
 

1 1 

17. KISTARCSAI VSRC 1 
  

1 

  40 10 20 10 

 
53/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
Az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag a női és férfi kvótát szerző versenyzőket, Bicsák Flórát és Lehmann Bencét jelöli a II. Nyári 
Ifjúsági Olimpiai Játékokra, a csapatvezetői feladatok ellátásával az elnökség Lehmann Tibort bízza meg. 
 

54/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
Az elnökség az 5. napirendi pontot soron következő ülésén tárgyalja. Felkéri a szakmai bizottság elnökét, Lehmann Tibor szakmai alelnököt, 
hogy a Szakmai Bizottság készítse elő a 2015. évi szakmai és pénzügyi tervet, és küldje meg az elnökségnek jóváhagyásra. 
 
55/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
dr. Varga Béla – a Technikai Bizottság elnöke - arról tájékoztatta a Magyar Triatlon Szövetség elnökségét, hogy megnövekedett feladatai 
(Európai Játékok Baku 2015 Triatlon sportág technikai felügyelői feladatok) miatt maradéktalanul a továbbiakban nem tudja ellátni Technikai 
Bizottság elnöki feladatait, ezért tisztségéről lemond. Az MTSZ elnöksége tudomásul vette a döntést, egyúttal megköszönte dr. Varga Béla 
Technikai Bizottságban végzett eddigi kiemelkedő munkáját. 
 
56/2014. Elnökségi (VI.25.) határozat 
Az elnökség 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Pannóniai Testedzők Egyesülete tagfelvételi kérelmét. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. július 8-i határozatai: 
 
57/2014. Elnökségi (VII.08.) határozat 
dr. Nemes-Nagy Tibor mb. főtitkár a napirendi pontok előtt tájékoztatta az elnökséget, hogy 25. alkalommal rendezik meg Nagyatádon az 
eXtremeMan-t és ez alkalomból valamint, hogy a Magyar Triatlon Szövetség 2014-ben ünnepli 25 éves „születésnapját”, ezért minden 
eXtremeMan-en induló sportolónak és a Magyar Triatlon Szövetség támogatóinak az évfordulóra való tekintettel egy emlékplakettel 
kedveskednek a rendezők és az MTSZ. Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag felkéri dr. Nemes-Nagy Tibor mb. főtitkárt készíttesse el 
az emlékplakettek látványtervét, és küldje meg az elnökség részére jóváhagyásra. 
 
58/2014. Elnökségi (VII.08.) határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és támogatja Bicsák Bence és Szatmári Levente részvételét a 2014. évi Utánpótlás VB 
csapat tagjaként (Edmonton). Dévay Márk és Tarnai László indulását -a Szakmai Bizottság javaslata alapján- azon feltétellel támogatja az 
MTSZ elnöksége, hogy mindkét versenyzőnek az első 30-ban kell végeznie a VB költségeinek 100%-os finanszírozásához. Ellenkező esetben 
a költségek 50%-át a versenyzők egyesülete köteles átvállalni. 
 
59/2014. Elnökségi (VII.08.) határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztotta dr. Szakály Zsoltot a Szakmai Bizottságba Oktatásért és Továbbképzésért felelős 
tagnak. Munkájához az elnökség sok sikert kíván. 
 
60/2014. Elnökségi (VII.08.) határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az MTSZ Dopping szabályzatát, Képesítési szabályzatát, Iratkezelési szabályzatát 
valamint Pénzügyi és Gazdálkodási szabályzatát. 
 
61/2014. Elnökségi (VII.08.) határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a MOB UP vezetői pályázat kiírását. Ugyanakkor azt a javaslatot teszi a munkáltató, a 
Magyar Olimpiai Bizottság felé, hogy egészítse ki az UP vezető munkaköri leírást az alábbiakkal: „Nemzetközi tapasztalatok munkája során 
történő felhasználása és a beépítése a triatlon sportágba.” 
 
62/2014. Elnökségi (VII.08.) határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi személyek WTC elit napi licence költségek 100%-os valamint WTC elite éves 
licence 50% és 100%-os támogatásának utólag történő- 1.500 000 Ft keretösszeg határig, a hosszú távú válogatott szövetségi kapitány, 
Csomor Erika javaslata alapján - (2014. december 31. napjáig) kiegyenlítését, ezzel támogatva a Hosszú távú válogatott tagjait. 

10 db WTC napi licence a budapesti 70.3 versenyre: 
-Zelinka Gabriella 
-Ruzsás Dávid 
-Hankó Dávid 
-Biró Zoltán 
-Nagy Gergely 
-Bartos Dávid 
-Balogh Lőrinc 
-Cseik Márton 
-Szabó Attila 
-Kiss Gyula 

4 db WTC elite éves licence 100%-os támogatása: 
-Major József 



-Csőke Balázs 
-Molnár Gergely 
-Csomor Erika 

2 db WTC elite éves licence 50%-os támogatása: 
-Harsányi Zsuzsanna 
-Halász Annamária 

Forrás: 2014. II félévi EMMI sportágfejlesztési támogatás terhére 
 
63/2014. Elnökségi (VI.08.) határozat 
Az Elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Technikai Bizottság a sportszakmai feladatokat - dr. Varga Béla és Csőgör 
Péter lemondása miatt-2014. október hó 31. napjáig 3 fő bizottsági tag közreműködésével lássa el. Az MTSZ Elnöksége 2014. október hó 31. 
napjáig megbízza Molnár Jenő technikai bizottsági tagot a Technikai Bizottság elnöki feladatainak ellátásával, ugyanakkor felkéri a Bizottságot, 
hogy 2014. szeptember 30. napjáig tegyen szakmai javaslatot az Elnökség részére a Technikai Bizottság új tagjainak személyére. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. augusztus 5-i határozatai: 
 
64/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2015. évre vonatkozó szakmai tervet. 
 
65/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 3 igen 1 tartózkodás szavazattal Lipták Tamást javasolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak triatlon sportágban az utánpótlás vezető 
állás betöltésére. 
 
66/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyetértett a Szakmai Bizottság 50/2014. SZB (VII.29.) számú határozatában foglaltakkal, miszerint a Magyar 
Olimpiai Bizottság ne kössön a Sport XXI. támogatási keret terhére támogatási szerződést az ORTRI-PLUSZ Kereskedelmi és Sportszolgáltató 
Kft.-vel, mivel az ORTRI-PLUSZ Kereskedelmi és Sportszolgáltató Kft. többszöri felszólítás ellenére, a több éve fennálló tartozását a Magyar 
Triatlon Szövetség felé a megadott határnapig, azaz 2014. július 31. napjáig nem rendezte. Az elnökség ugyanakkor azzal a javaslattal fordul a 
Magyar Olimpiai Bizottsághoz, hogy a 600 000 Ft a következőképpen kerüljön felhasználásra: 
- 300.000 Ft a Sport XXI. program tartalék alapjába kerüljön átcsoportosításra eszközvásárlás céljából 
- a támogatásból fennmaradó további 300 000 Ft összeg a Nemzeti Triatlon Központok számára a Sport XXI. programban meghatározott - 
felmérési rendszer - feladataira különítse el. 
 
67/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslata alapján a Héraklész keretből kikerülő és bekerülő 
versenyzőket. 

Keretből kikerülő versenyzők:  
Vizi Viktória 1995 TVK Mali TK 
Pap Dávid 1995 dr. Bátorfi Agria TK 
Nagy Krisztina 1996 Mogyi SE 
Sófalvi Renáta 1998 BTTSC 
Garai Georgina 1998 Triaktiv SE 
Gajzel Saron 1998 Salgótarjáni HKE 
Sipiczki Benedek 2000 UTE 

Bekerülők: 
Fuchs Renáta Uniqa Team Újbuda SE 
Péter Brunó 1998 DSC-DSI 
Tóth Róbert 1997 TVK Mali TK 
Karai Botond 1998 Mogyi SE 
Mészáros Viktor 1999 Csepel-Dolphins 
Fekete Sára 1997 ORTRI-PLUSZ Kereskedelmi és Sportszolgáltató Kft. 

 
68/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta - az SZB 43/2014. (VII.29.) számú határozata alapján - hogy a Triatlon UP ranglista 
versenysorozatban megrendezésre került 4 versenyből a legjobb 3 versenyeredmény számít bele. Ezzel a módosítással a mellékelt 
ponttáblázatot fogadja el az Elnökség. 
Utánpótlás ponttáblázat 
 

Újonc 2 1-30. 31-60. 61- 

Triatlon OB 4 2 1 

Sport XXI Aquatlon OB 4 2 1 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Triatlon Csapat OB 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Sport XXI Aquatlon Csapat OB. 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Újonc 1 1-30. 31-60. 61- 

Triatlon OB 8 4 2 

Sport XXI Aquatlon OB 8 4 2 

Aquatlon OB 8 4 2 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Triatlon Csapat OB 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Sport XXI Aquatlon Csapat OB. 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Aquatlon Csapat OB 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Mix-váltó OB (Fadd) 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Gyermek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Triatlon OB 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 

Triatlon Csapat OB 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Aquatlon OB 40 32 26 21 17 14 11 9 7 5 

Aquatlon Csapat OB 40 32 26 21 17 14 11 9 7 5 



Sport XXI Aquatlon OB 40 32 26 21 17 14 11 9 7 5 

Sport XXI Aquatlon Csapat OB. 40 32 26 21 17 14 11 9 7 5 

Duatlon OB 24 21 18 15 12 9 7 6 
  

Duatlon csapat OB 12 9 6 3 
      

Serdülő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Triatlon OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Triatlon Csapat OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Triatlon Klubcsapat OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Triatlon Váltó OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Triatlon Mix-váltó OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Aquatlon OB 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 

Aquatlon Csapat OB 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Sport XXI Aquatlon OB 60 48 38 30 24 19 15 12 10 8 

Sport XXI Aquatlon Csapat OB. 60 48 39 33 24 21 18 15 12 9 

Duatlon OB 30 24 19 15 12 9 7 6 5 4 

Duatlon csapat OB 30 24 19 15 12 9 
    

Ifjúsági  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Triatlon OB 100 85 70 60 50 40 30 20 15 12 

Triatlon Csapat OB 100 85 70 60 50 40 30 20 15 12 

Aquatlon OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Aquatlon Csapat OB 80 64 51 41 33 26 21 17 14 11 

Duatlon OB 36 29 23 18 14 11 9 7 
  

Duatlon Csapat OB 36 29 23 18 14 11 
    

Ifjúsági váltó EB 80 60 40 30 25 20 
    

 
69/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Triatlon Szövetség hivatalosan képviselje az ETU felé a jövőbeni 
ifjúsági egyéni EB megrendezésének támogatását és javasolja azt oly módon, hogy - a juniorokhoz, U23-asokhoz és a felnőttekhez hasonlóan 
– azt egy MIX váltó kövesse a mostani 3 fős váltókkal ellentétben. Az elnökség hivatalosan jelezze az ETU felé, mely szerint támogatja, hogy a 
jövőben az U23-as korosztály Európa-bajnokságai sprint távon kerüljenek megrendezésre. 
 
70/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag Szabó Zitát jelöli ki csapatvezetőnek az edmontoni Triatlon Világbajnokságra, egyben megbízza a 
Magyar Triatlon Szövetség képviseletére az ITU kongresszuson. 
 
71/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag Pap Zsoltot jelöli ki csapatvezetőnek a Karlovy Vary-ban megrendezésre kerülő ORV-re. 
A Szakmai Bizottság javaslata alapján a kiutazás mindenki számára önköltséges, míg a balassagyarmati válogató verseny 1-4. helyezettje 
számára a kint tartózkodás költségeit (nevezési díj, ellátás, szállásköltség), az 5-6. helyezett sportolóknak pedig csak a nevezési díját 
támogatja az Elnökség a MOB által biztosított keret terhére. 
 
72/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag döntött arról - az SZB 47/2014. (VII.29.) számú határozata alapján - hogy technikai tájékoztatást 
kér a 2014. évi duatlon diákolimpia szervezőjétől valamint technikai felügyelőjétől, különös tekintettel a verseny egészségügyi biztosítására, 
illetve a várhatóan jelentős indulói létszámot figyelembe véve a futó-, és kerékpárpálya megfelelőségére. 
Határidő: 2014. augusztus 19. 
 
73/2014. Elnökségi (VIII.05.) határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, elfogadta a Körös-Bike Sport és Rendezvényszervező Egyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. szeptember 9-i határozatai: 
 
74/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és támogatja, hogy a Magyar Triatlon Szövetség a 2014 július 01 – 2015. június 30. 
közötti időszakra szóló felzárkóztatási támogatás benyújtásához az előző támogatási ciklusban elkezdett 4 projektet folytassa. 
- oktatásképzés 
- szervezetfejlesztés 
- egyesületek támogatása 
- verseny és élsport. 
 
75/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2014. évi Duatlon Diákolimpia előkészületeinek ütemtervét azzal a feltétellel, hogy 
sportesemény költségtervét a Magyar Diák Sportszövetség 2014. szeptember 15-ig küldje meg az MTSZ részére. 
 
75-1/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Diák Sportszövetséggel tárgyalásokat kezdjen a Magyar Triatlon 
Szövetség, hogy a 2015/2016-os tanévben a versenykiírásban Triatlon Diákolimpia szerepeljen. 
 
76/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Szabó Zita 2014. Edmonton Világbajnokságról szóló beszámolóját és támogatta  a 
Szakmai Bizottság javaslatát, hogy a nemzetközi versenyen induló versenyzők a verseny után 2 nappal a versenybeszámolóikat kötelesek a 
felnőtt szakág vezető részére elektronikus úton valamint 1 példányban aláírva a titkárság budapesti címére megküldeni. 
 
76-1/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen 1 nem szavazattal elutasította a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy Dévay Márk Héraklész programban rendelkezésre álló 
keret terhére a program finanszírozza a versenyző fennmaradó - egyesületre eső - költségeit 100%-ban. 
 
76-2/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 



Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Litavecz Anna paratriatlon szakág vezető 2014. Edmonton Világbajnokságról szóló 
beszámolóját és támogatta  a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy a nemzetközi versenyen induló versenyzők a verseny után 2 nappal a 
versenybeszámolóikat kötelesek a felnőtt szakág vezető részére elektronikus úton valamint 1 példányban aláírva a titkárság budapesti címére 
megküldeni. 
 
77/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Paralimpiai csapat összetételét a 2014. szeptember 20-21.-én Madridban 
megrendezésre kerülő  versenyen. 
- Boronkay Péter 
- Bók László 
- Balla Péter csapatvezető 
 
78/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal elfogadta Pap Zsolt csapatvezető 2014. ORV Karlovy Vary beszámolóját. 
 
79/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Lehmann Tibor csapatvezető Ifjúsági Olimpia 2014 Nanjing-i beszámolóját. 
 
80/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Sport XXI. felmérők közül a kerékpár felmérőket 2014. október 31-ig végre kell 
hajtani. A felmérők helyszíne a Nemzeti Triatlon Központok ( Tiszaújváros, Debrecen, Baja). A budapesti felmérésért Kuttor Csaba (Uniqa 
Team Újbuda SE) felelős. A területi lefedettség miatt az Elnökség támogatja a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy a Dunántúli régióban a 
felmérő helyszíne Marcali legyen. 
 
81/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Szabó Zita tájékoztatóját a 2014. őszén induló „Irány Tokyo 2020” programot. Felkérte 
Szabó Zita felnőtt szakág vezetőt és Lipták Tamás UP vezetőt dolgozza ki a program részleteit. 
 
82/2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság módosító javaslatát a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2014. 
október 1. – 2014. december 31. negyedévre. 

Sportolók: 
Versenyzők: (minimum adható: 30e Ft/hó) 

Vanek Margit (BUDAÖRSI TKE) 130.000 Ft/hó 
Kovács Zsófi (BUDAÖRSI TKE) 80.000 Ft/hó 
Vanek Ákos (BUDAÖRSI TKE) 80.000 Ft/hó 
Faldum Gábor (MOGYI SE BAJA-PÉCS) 80.000 Ft/hó 
Bicsák Bence (MOGYI SE BAJA-PÉCS) 30.000 Ft/hó 

Edzők: 
Sportszakemberek: (minimum adható: 50e Ft/hó) 

Árvai Attila (DR. BÁTORFI AGRIA KTK.) 50.000 Ft/hó 
Bajai Péter (MOGYI SE BAJA-PÉCS) 50.000 Ft/hó 
Baráth Tamás (TVK-MALI TK) 50.000 Ft/hó 
Pocsai Balázs (DSC-DSI) 50.000 Ft/hó 

 
83/ 2014. (IX. 09.) Elnökségi határozat 
- Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Szakmai Bizottság felkéri Chovanyecz Györgyöt, hogy a végleges UP és 
Amatőr ponttáblázat kerüljön megküldésre jóváhagyásra a szakterület felelőseinek, Pap Zsoltnak és dr. Székely Mózesnek. Határidő: 2014. 09. 
19. 
- Az elnökség 3 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, hogy az év végi ETU junior ranglista összdíjazásból járó pénzdíjak elosztása a 
pontversenyben az 1-3 legjobb női-férfi helyezést elérő versenyzők egyesületei között kerüljön elosztásra, a versenyzői létszám arányában. 
- Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy az utazás szervezője – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – a 
világversenyekre utazásnál a sportszakmai szempontokat (minimális átállási idő, utazási feltételek) jobban vegye figyelembe.  
A pénzdíjak felhasználásáról – a felhasználást követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül – az egyesületek írásbeli beszámolási 
kötelezettséggel tartoznak az elnökség felé. 
- Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Szabó Zita a Felnőtt Szakág Vezető dolgozzon ki egy javaslatot a bakui Európai 
Játékok kvótáinak felhasználásáról. 
- Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Magyar Triatlon Szövetség a tulajdonát képező mobiltelefonok közül a főtitkári, 
sportszervező és pénzügyi munkatárs mobiltelefonját továbbra is fenntartja. Mobiltelefon használatot biztosít Szabó Zita felnőtt szakágvezető 
részére 8000 ft nettó értékhatárig, 2014. december 31-ig. Chovanyecz György a Magyar Triatlon Szövetség tulajdonát képező mobiltelefon 
használatát 2014. szeptember 08. napjával megszünteti. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. október 7-i határozatai: 
 
84/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Triatlon Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) 
módosítását. 
 
85/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Technikai Bizottság személyi javaslatát  a Technikai Bizottság létszámának 
kiegészítésére Gulyás Zoltán 2. osztályú versenybíró személyével. Az elnökség felkéri Molnár Jenő megbízott elnököt, hogy tegyen javaslatot 
az elnökség részére a Technikai Bizottság 5. tagjának személyére. 
 
86/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Magyar Triatlon Szövetség  átigazolási szabályzatát. Az átigazolási szabályzat 2014. 
október 7-től visszavonásáig érvényes.  A versenyengedély-kérőlap és az átigazolási lap a Magyar Triatlon Szövetség honlapján külön linkként 
szerepeljen, hogy az edzők és a sportolók részére könnyen hozzáférhető legyen. 
 
87/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 



Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Lipták Tamás  utánpótlás vezető állítson össze a 2015-ös év Héraklész 
programjával  kapcsolatosan egy  program tervezetet, melyben részletezi a  programokat, a kiemelt keret névsorát, illetve a tervezett 
programok keretlétszámait, amelyet a soron következő ülésen megtárgyalhat az elnökség. 
 
88/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát, hogy az olimpiai keret versenyzőivel a támogatási 
szerződés a következő irányelvek mentén kerüljön megkötésre. A szerződés megfogalmazás után kerüljön véleményezésre minden érintett fél 
által. A Szakmai Bizottság jóváhagyja a Felnőtt Szakágvezető javaslatát, a feltételrendszerrel kapcsolatban: 
- Terhelési összesítő.  Határidő megjelölésével. 
- Versenybeszámoló. (olimpiai pontszerző) Határidő megjelölésével. 
- ¼ éves vérkép. Határidő megjelölésével. 
- Antidopping holléti információk szolgáltatása. (Szabályoknak megfelelő.) 
- Doppingmentes felkészülés. 
- Pulzusadatokkal kiegészített részletes edzőtábori beszámolók. 
- Éves felkészülési program és versenyprogram. 
A Felnőtt Szakágvezető és a keret tagok, illetve az egyesület közötti szakmai vitás kérdésekben a Szakmai Bizottságnak legyen döntési 
jogosultsága. Az elnökség felkéri dr. Nemes-Nagy Tibor mb. főtitkárt a szerződés tervezet  előkészítésére Szabó Zita felnőtt szakágvezetővel 
egyeztetve. 
 
89/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szakmai bizottság javaslatát az „Irány Tokyo 2020” programmal kapcsolatosan. 
Felkéri  Lehmann Tibor szakmai alelnököt, Szabó Zita Felnőtt Szakágvezetőt és dr. Kator Miklós keretorvost, hogy a következő Szakmai 
Bizottsági ülésre tegyenek javaslatot a program kidolgozásához és sikeres megvalósításához szükséges szakemberekre. Határidő: 2014. 
október 13. 
 
90/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Szakmai Bizottság javaslatát,  hogy a Nemzeti Triatlon Központok a Sport XXI. 
program felmérőit 1 nap alatt bonyolítsák le az előzőekben meghatározott 2 nap helyett. Felkéri  Lehmann Tibor szakmai alelnököt, hogy a 
felmérők sikeres lebonyolításához  szükséges egyeztetéseket folytassa le. A felmérők lebonyolításának dátuma 2014. október 18 – 2014. 
október 26. A felmérés tárgya:  
- az  utóbbi években alkalmazott kerékpáros felmérő, 
- új általános edzettségi felmérő. 
 
91/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta, hogy a 2014. évi UP ponttáblázatba kerüljön beemelésre a (2010. évben is alkalmazott) Ifjúsági 
Olimpiát érintő pontok. 
Ifjúsági Olimpia        360    300    240    210    180    150    135    120    105    90        
Ifi olimpia kontinens váltó   100      80      60                                 
Az elnökség támogatja, hogy az Ifjúsági Olimpiát érintő pontok ne kerüljenek ki a ponttáblázatból. 
 
92/2014. (X.07.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy Bók László paratriatlon sportoló támogatási szerződése a Szerencsejáték Zrt.-vel 
a versenyző és a támogató között jöjjön létre. Ha ez nem megoldható, akkor a felek egyetértésével a  Magyar Triatlon Szövetség köt 
szerződést a Szerencsejáték Zrt-vel, mely szerződésben a Magyar Triatlon Szövetség kiköti a támogatott paratriatlon sportoló kötelezettségét a 
támogató felé. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. november 11-i határozatai: 
 
93/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Lipták Tamás utánpótlás vezető által kidolgozott - 2014. év november/december, illetve 
a 2015. év január/február/március hónapot érintő - Héraklész programtervet. A futó-, és úszó felmérőn teljesítendő távok a nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelően kerültek meghatározásra. 

2014. november 14 – 23. Futó edzőtábor (Bajnok kiemelt, Csillag versenyzők) 
2014. december 7 – 20. Úszó edzőtábor (Bajnok kiemelt, Csillag versenyzők) 
2015. január 11.   Héraklész Felmérő (Helyszín később pontosítva) 
2015. február közepe  Kiemelt edzőtábor (Egyeztetve a versenyzők edzőivel) 
2015. február 28.   Héraklész Felmérő (Helyszín később pontosítva) 
2015. március eleje  Meleg égövi edzőtábor (Bajnok kiemeltek, Csillag versenyzők) 
2015. március 28.   Héraklész Központi Felmérő (Budapest) 

Úszás: 800 méter 
Futás: Utánpótlás – 3 km 

Felnőtt – 5 km 
  
94/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2015. évi Héraklész Bajnok Program keretnévsorát. Az Elnökség felkérte 
Szabó Zita felnőtt szakág vezetőt és Lipták Tamás utánpótlás vezetőt, hogy a következő elnökségi ülésre határozza meg a Héraklész Bajnok 
Program keretébe a bekerülési és kikerülési szempontokat valamint állítsa össze a program költségvetését. 

Fiúk Lányok 

  NÉV Sz i SE Megj.   NÉV Sz i SE Megj. 

1 DÉVAY MÁRK 96 DSC-DSI Kiemelt 23 SÁRSZEGI NOÉMI 96 MOGYI BAJA-PÉCS   
2 ZÉKÁNY-NAGY PATRIK 96 DSC-DSI   24 ZELOVICS DÓRA 96 TVK-MALI TK   
3 LEHMANN BENCE 97 TVK-MALI TK Kiemelt 25 FEKETE SÁRA 97 ORTRI   
4 TÓTH RÓBERT FERENC 97 TVK-MALI TK   26 FUCHS DÓRA 97 UNIQA Kiemelt 
5 RÁCZ GERGŐ 97 MOGYI BAJA-PÉCS   27 BICSÁK FLÓRA 97 ZALATRIATLON Kiemelt 
6 TÓTH MILÁN 98 DSC-DSI Kiemelt 28 SZEGEDI SÁRA 98 TVK-MALI TK Kiemelt 
7 PAPP TAMÁS 98 AGRIA KTK   29 JAKAB ILKA 98 TVK-MALI TK   
8 KARAI BOTOND 98 MOGYI BAJA-PÉCS   30 SÓFALVY RENÁTA 98 BALATONI TTSE   
9 MAJOROS CSABA 98 TITÁN TC   31 CSÁK PANNA 98 BALATONI TTSE Kiemelt 
10 PÉTER BRÚNÓ 98 DSC-DSI   32 PUTNÓCZKI DORKA 99 TVK-MALI TK Kiemelt 



11 KOVÁCS PÉTER JÓZSEF 98 MARTFŰI UTK   33 PETROV DOROTTYA 99 UTE   
12 SOÓS GERGŐ 99 CSEPEL DOLPHINS Kiemelt 34 SZERDAHELYI SZONJA 99 BBSC BBOGLÁR   
13 LEHMANN CSONGOR 99 TVK-MALI TK Kiemelt 35 SOÓS FANNI KINGA 99 FERGETEG SE   
14 PÁLKA DÁVID 99 TITÁN TC   36 BOTKA ANIKÓ 2000 MARTFŰI UTK   
15 FERENCZ ÁBEL 99 VERESEGYHÁZ VSK   37 SIMON SZIMONETTA 2000 BBSC BBOGLÁR   
16 KOVÁCS BALÁZS 2000 DSC-DSI   38 BUKOVSZKI TÜNDE 2000 DABASI SZSE   
17 DÉVAY ZSOMBOR 2000 DSC-DSI   39 FEGYVERES VANDA 2000 TEKERGŐK   
18 KANYIK ANDRÁS 2000 DABASI SZSE   40 BALTÁS OLGA 2000 JOGGING FUTÓKLUB   
19 HORNYÁK DÖME 2001 MARTFŰI UTK   41 CSÁK VIRÁG 2000 BALATONI TTSE   
20 VAJKOVICS FERENC 2001 VERESEGYHÁZ VSK   42 ROJIK DÓRA 2001 UTE   
21 KISS GERGELY 2001 BUDAÖRSI TKE   43 HANGYA ADRIENN 2001 ANONYM   
22 MARSHALL ALEX 2001 VTSE   44 FERENCZI NIKOLETT 2001 DSC-DSI   
          45 KARÁCSONYI BOGLÁRKA 2001 TRICEPSZ SE   

  
95/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2015-ben megrendezésre kerülő  Országos Bajnokságok listáját. 

 Duatlon Sprinttávú OB 

 Duatlon Rövidtávú OB 

 Triatlon Klubcsapat OB 

 Sport XXI. Aquatlon OB 

 Sprint OB (Az Elnökség által meghatározott időpont: június 20-21.) 

 Középtávú OB 

 Hosszútávú OB 

 Rövidtávú OB 

 Váltó OB 

 MixVáltó OB 

 Paratriatlon OB 

 Tereptriatlon OB 

 Terepduatlon OB 

 Triatlon Diákolimpia Országos Döntő 

 Főiskolás OB 
 
A 2015. évi versenynaptár összeállításához - a Magyar Triatlon Szövetség hatályos versenyszabályzatában foglaltak figyelembe vételével 
(XVII. fejezet 114. § „Versenyminősítések”) - a sportesemény rendezőinek  a megrendezendő versenyt illetően verseny rendezői igényt kell 
benyújtania az MTSZ részére. A cégszerű aláírással ellátott pályázati adatlapot, elektronikus úton a triatlon@triatlon.hu email címre kell 
megküldeni. A pályázatok beadásának határideje: 2014. november 25. 24 óra 
Az adatlap letölthető a szövetség honlapjáról. 
  
96/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a 2014. évi Szakmai nap és Díjátadó Ünnepség 2015. január 10-én kerüljön 
megrendezésre. 
  
96-1/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és támogatta a Szakmai Bizottság javaslatát, melyben az Év sportolója díj 
odaítélésének szakmai szempontjait a következőkben határozta meg. 

 Gyermek, serdülő korcsoportban az OB eredmény a mérvadó. 

 Ifjúsági korcsoportban elsősorban a nemzetközi eredmények, másodsorban az OB eredmények a mérvadók. 

 Junior és felnőtt kategóriában az elit ranglista és a világversenyek eredményei a mérvadók.  

2014. év sportolói 

  
Triatlon 

Fiú Megjegyzés Lány Megjegyzés 
Gyermek Hornyák Döme OB Horváth Karolina OB 

Serdülő Soós Gergő OB Putnóczki Dorka OB 

Ifjúsági Lehmann Bence YOG Bicsák Flóra YOG 

Junior Bicsák Bence elit ranglista, EB, VB Bicsák Flóra  Junior EB 

Felnőtt ifj. Faldum Gábor elit ranglista Vanek Margit elit ranglista 

Felnőtt középtáv Hankó Dávid Budapest IM70.3 Csomor Erika Budapest IM70.3 

Felnőtt hosszútáv Flander Márton OB Zelinka Gabriella Vichy Challenge 

  
Duatlon 

Fiú Megjegyzés Lány Megjegyzés 
Gyermek Fekete József OB OB Horváth Karolina OB OB 

Serdülő Soós Gergő OB OB Soós Fanni OB OB 

Ifjúsági Lehmann Bence OB OB Bicsák Flóra OB OB 

Junior Bicsák Bence OB OB Bicsák Flóra OB 

Felnőtt Bicsák Bence OB Bicsák Flóra OB 
  
97/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta dr. Litavecz Anna paratriatlon szakág vezető javaslatát a 2014. év paratriatlon 
sportolóira és edzőjére. 

 Férfi kategóriában: Boronkay Péter 

 Női kategóriában: Lengyel Zsófia 

 Év edzője: Balla Péter 
 
98/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 

mailto:triatlon@triatlon.hu


Az elnökség felkéri Dr. Székely Mózest, hogy a Magyar Triatlon Szövetség titkárságával együttműködve tegyen javaslatot – a következő 
elnökségi ülésre – 2014. év amatőr sportolóira kategóriánként. 
  
99/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta Szabó Zita felnőtt szakág vezető Bakui Európai Játékok előkészületeinek beszámolóját, 
egyben felkérte a rendelkezésre álló kvóták kiosztásával kapcsolatos pontrendszer kidolgozására a következő elvek mentén: 

 A kvóták kiosztása 1 + 2-es rendszerben történjen. Azaz az Európai Ranglistán (mely a kvóták számát meghatározza) legelőkelőbb 
helyen rangsorolt versenyző „alanyi jogon” szerezze meg a kvótát. Ha nem kíván élni indulási jogával, akkor az Európai Ranglistán 
következő helyen jegyzett magyar versenyző nyeri el ezt a jogot. (A görgetett rendszer mindaddig érvényben marad, amíg egy 
versenyző fel nem használja az érintett „alanyi jogú” kvótát.) 

 A fennmaradó 2 helyre hazai pontrendszerű válogatási rendszer lép életbe.  

 A pontrendszerben legyen értékelve a felmérőkön nyújtott teljesítmény. 

 A 2015. május 1-i nevezési határidő előtt előreláthatólag megrendezésre kerülő két ETU Kupa közül, csak egy verseny eredménye 
számítson be a pontrendszerbe.  

 
100/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta - a szakmai bizottság javaslata alapján - a 2015. év Csillag Programban részt vevő 
sportolók keretnévsorát. 

  Név Sz. Év Egyesület 

1. Bicsák Bence 1995 Mogyi SE Baja-Pécs 

2. Szatmári Levente 1995 Uniqa Újbuda SE 

3. Tarnai László 1993 Titán Triatlon Klub 

4. Király István 1994 Mogyi SE Baja-Pécs 

5. Horváth Zsanett 1994 Uniqa Újbuda SE 

6. Fuchs Renáta 1995 Uniqa Újbuda SE 

  
101/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta - a szakmai bizottság javaslata alapján- a 2015. évre vonatkozó utánpótlás 
világversenyek válogatási feltételeit és elveit: 
 
1. Junior EB – Genf, Svájc 2015. 07.09-12. 

Válogató versenyek: 
1. Junior EK Bécs, Ausztria 2015.05.30. 

A versenyen az abszolút 1. helyen beérkezett versenyzőhöz képest a lányoknál 8%-on, a fiúknál 5%-on belül beérkezett versenyzők 
kapnak pontot. 

2. Nyílt vizes hazai verseny június első felében, Baja 
  UP vezető: 

Vis Major esetén az UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve. 
  
2. Junior EB mixváltó – Genf, Svájc 2015.07.09.-12. 

Az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen. 
  
3. Ifjúsági váltó EB – Banyoles, Spanyolország 2015.07.25-26. 
  Válogató versenyek: 

1. Junior EK Bécs, Ausztria 2015.05.30. 
A versenyen az abszolút 1. helyen beérkezett versenyzőhöz képest a lányoknál 10%-on, a fiúknál 8%-on belül beérkezett versenyzők 
kapnak pontot. 

2. Nyílt vizes hazai verseny június első felében, Baja + Baja szupersprint 
  UP vezető: 

Vis Major esetén az UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve. 
  

4. U23 EB - Banyoles, Spanyolország 2015.07.25-26. 
Válogató versenyek: 
1. Olimpiai távú EK Pozsony, Szlovákia 2015.05.17. 

A versenyen az abszolút 1. helyen beérkezett versenyzőhöz képest a lányoknál 8%-on, a fiúknál 5%-on belül beérkezett versenyzők 
kapnak pontot. 

2. Nyílt vizes hazai verseny június első felében, Baja 
  Felnőtt szakágvezető, UP vezető: 

Vis Major esetén ők döntenek a Szakmai Bizottsággal egyeztetve. 
  
5. U23 váltó EB - Banyoles, Spanyolország 2015. 07.25-26. 

A felnőtt szakágvezető és az UP vezető jelöli ki a csapatot/-kat a helyszínen. 
  
6. ORV – Szlovákia 

Rendelkezésre álló kerettől függően, előreláthatólag: 

 Befutási sorrendben korosztályonként és nemenként az 1-4 helyezett. 

 További 2 versenyző önköltségen vehet részt az ORV-n. 

 Vis major esetében a Héraklész Bajnok Programvezető dönt korosztályonként és nemenként 1-1 versenyző esetében. 
  
7. Junior világbajnokság – Chicago, USA 2015.09.15-20. 

 Az EB-n elért top 15-ös eredmény vagy 2,5%-on belüli eredmény a győztes időeredményéhez képest. 

 További esetleges helyekről az UP vezető dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve. 
  
8. U23 világbajnokság – Chicago, USA 2015.09.15-20. 

 Az EB-n elért top 15-ös eredmény vagy 2,5%-on belüli eredmény a győztes időeredményéhez képest. 

 További esetleges helyekről a program vezetője dönt a Szakmai Bizottsággal egyeztetve. 



  
102/2014. (XI.11.) Elnökségi határozat 
Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Mosonmagyaróvári Strucc Futóklub Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség elnökségének 2014. december 5-i határozatai: 
 
103/2014. (XII.02.) Elnökségi határozat  
Az elnökségi tagokat az elnök és a pénzügyi munkatárs tájékoztatta az EMMI-MTSZ 55 milliós sportágfejlesztési támogatás elszámolásával 
kapcsolatos vitatható tételekről. Az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda továbbá dr. Biró Marcell 
által később megnevezésre kerülő ügyvédi iroda felkérését a főtitkári átadás-átvételi eljárásban való közreműködésre.  
 
104/2014. (XII. 05.) Elnökségi határozat  
Az elnökség megvitatta a 65 milliós sportágfejlesztési támogatás szakmai- és költségtervét. Az elnökség 5 igen szavazattal, egyhangúan 
elfogadta az elkészült szakmai- és költségtervet az elhangzott ajánlások kiegészítésével és javasolja beadását a Magyar Olimpiai Bizottság 
felé.  
 
105/2014. (XII. 05.) Elnökségi határozat  
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, hogy 2014.december 8-án a főtitkári pályázat kiírása felkerüljön a Magyar Triatlon 
Szövetség honlapjára.  
 
106/2014. (XII. 05.) Elökségi határozat  
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a Szakmai Bizottság módosító javaslatát a Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2015. I. 
negyedévre vonatkozóan. A rendelkezésre álló összeg 600.000,- forint  



Edzői ösztöndíj elosztása (változás nem merült fel):  
Bajai Péter (Mogyi SE-NTK): 50.000 forint  
Pocsai Balázs (DSC-DSI-NTK): 50.000 forint  
Baráth Tamás (TVK MALI-NTK): 50.000 forint  
Árvai Attila (dr. Bátorfi Agria KTK-NTK: 50.000 forint  

Versenyzői ösztöndíj elosztása:  
Az olimpia „A” keret versenyzői között az olimpiai ranglistán elfoglalt helyzetük alapján kerüljön elosztásra a rendelkezésre álló 400.000 
forint. (Minimum adható összeg: 30.000 forint)  

Bicsák Bence 30.000 forint (legeredményesebb UP versenyző)  
Vanek Margit 140.000 forint (ranglista 23. helyezés)  
Kovács Zsófia 100.000 forint (ranglista 33. helyezés)  
Faldum Gábor 80.000 forint (ranglista 39. helyezés)  
Vanek Ákos 50.000 forint (ranglista 62. helyezés)  

 
107/2014. (XII. 05.) Elnökségi határozat  
Az elnökség megvitatta a 2015. évi versenynaptárba tervezett Országos Bajnokságokat. Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta 
az alábbi felsorolt Országos bajnokságok megrendezését a 2015. évben.  

 2015. április 25. - Duatlon OB - Utánpótlás és Sprint táv, Kaszó  

 2015. május 10. - Rövidtávú Duatlon OB, Sprint és Utánpótlás ranglista, Káptalantóti  

 2015. május 23-24. - XIV. Tisza Triatlon Klubcsapat OB, Paratriatlon OB, Tiszaújváros  

 2015. június 13. - IV. Balatonman Füred középtávú OB, Balatonfüred  

 2015. június 20-21 – X. Mogyi Triatlon Verseny, Sprint távú OB, Baja  

 2015. július 25. - eXtremeMan Hosszútávú OB, Nagyatád  
A további Országos Bajnokságokra beérkezett pályázatokkal kapcsolatban egyeztetés szükséges, illetve azokra az eseményekre, amelyekre 
nem érkezett pályázat, újbóli meghirdetés szükséges.  
 
108/2014. (XII. 05.) Elnökségi határozat  
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan felkéri dr. Székely Mózes elnökségi tagot, hogy dr. Kovács Zoltán Ellenőrző Testület elnökének 
lemondás kapcsán – az Alapszabály 16.§-a értelmében – a rendkívüli közgyűlés összehívásával kapcsolatos teendők koordinálásával.  
 
109/2014. (XII. 05.) Elnökségi határozat  
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta Szabó Tamás javaslatát a 2014. év terepduatlon és tereptriatlon sportolóira és edzőjére.  

 Terepduatlon nő: Dósa Eszter  

 Terepduatlon férfi: Mester Bálint  

 Tereptriatlon nő: Poór Brigitta  

 Tereptriatlon férfi: Medgyes Gábor  
Edző: Tóth Viktor  

 
110/2014. (XII. 05.) Elnökségi határozat  
Az elnökség 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, hogy Lipták Tamás UP vezető részére a Magyar Triatlon Szövetség tulajdonát képező 
06 30 645-2727-es számú mobiltelefont munkavégzés céljából átvegye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


