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56/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

Az elnökség meghallgatta és elfogadta Lipták Tamás szakmai igazgató beszámolóját és további 

programtervezetét a 2018-as III. Ifjúsági Olimpiával kapcsolatban. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

57-2/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 
Az elnökség elfogadta a szakmai bizottság változtatási javaslatát a versenyszabályzat 11§4. pontja 

tekintetében. 

„Az elit versenyengedéllyel rendelkező versenyző rövidtávú és rövidebb triatlonversenyek amatőr 

kategóriáiban nem kerülhet értékelésre, rövid távú versenyeken az abszolút kategóriában kell értékelni.” 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

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

Kovács Zsófia               1 000 000 Ft  

Faldum Gábor               1 000 000 Ft  

Tóth Tamás                  750 000 Ft  

Bicsák Bence                  450 000 Ft  

Bragmayer Zsanett                  750 000 Ft  

Dévay Márk                  350 000 Ft  

Sárszegi Noémi                  100 000 Ft  

Sebők Klaudia                  100 000 Ft  

Lehmann Bence                  100 000 Ft  

Vanek Ákos                  400 000 Ft  

Király István                  400 000 Ft  

Vanek Margit                  400 000 Ft  

Edzői utazás (5 esemény)               1 000 000 Ft  

Mix Váltó Notthingham-Leeds               1 200 000 Ft  

ÖSSZESEN:               8 000 000 Ft  
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

Az elnökség támogatja a szakmai bizottság javaslatát, hogy minél hamarabb kerüljön kidolgozásra a 2018. évi 

amatőr versenyrendszer. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 
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58/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 

 

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

(regionális döntők és országos döntő) rendező tagszervezetei 2018. évtől kezdődően kötelesek becsatolni a 

Szövetség főtitkára részére a vonatkozó egészségügyi szolgáltatási szerződés másolati példányát, valamint 

egyoldalú, írásos felelősségvállalási nyilatkozatot tenni. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

rendezőivel a versenyszezonra vonatkozó felelősségbiztosítás – tavalyi évhez hasonlóan – kontingens 

keretében kerüljön megkötésre a legoptimálisabb ajánlat alapján. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

kifizetés a Szövetség részéről kizárólag a 2018. évi versenynaptárban feltüntetett versenyek kapcsán történhet, 

továbbá az üzemanyag költség szigorúan a NAV által közzétett, mindenkori üzemanyagár 

figyelembevételével állapítható meg, valamint a versenybírók díjai idei évben is a Tatabányai Kerékpáros és 

Triatlon Klubon keresztül kerülnek kifizetésre. 

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

megállapításra. Amennyiben a versenybíró versenyszezonban legalább egy triatlon versenyen résztvevőként 

indul, abban az esetben a Szövetség a 2018. évi regisztrációs díjhoz mért különbözetet visszautalja számára. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az Elnökség 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolója 

2. 2017. évi könyvvizsgálói jelentés  

3. Ellenőrző Testület 2017. évről szóló beszámolója 

4. 2017. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

5. 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása 

6. 2018. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása 

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

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

tárgyában 

9. Alapszabály módosítása 

10. 2019. évre vonatkozó tagdíj megállapítása 

11. Szakszövetség tagszervezetei által beterjesztett egyéb javaslatok 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 
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62/2018. (IV. 10.) Elnökségi határozat 
 

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

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

Egyúttal az elnökség akként határozott, 2019. évben javasolni fogja a Közgyűlés számára, hogy 2020. évre a 

tagdíj kerüljön megemelésre 50.000.-Ft összegre. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

Az elnökség módosításokkal egységes szerkezetben elfogadta a 2018. évi Sportegészségügyi Szabályzatot. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

Az elnökség hozzájárult a Balatoni Úszóiskola nevezési határidő módosítási kérelméhez. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

Aquasport Egyesület részére küldjön ki tájékoztató levelet és határidő tűzésével hívja fel a tagszervezeteket 

jogvitáik rendezésére. 

 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

létrejött versenyrendezési megállapodást. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

megállapította az ún. „kezdő triatlon versenyző” kategóriát, aki a triatlon, duatlon, aquatlon versenyeken 

versenyengedély, sportorvosi igazolás és licenc nélkül, serdülőnél rövidebb távon jogosult indulni. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 

 

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

 

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

felhatalmazást adott részére a Szövetség nevében, megbízott ügyvéddel történő egyeztetésre. 
 

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 
 

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

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

Szavazás eredménye: 4 igen, egyhangú 


