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Magyar Triatlon Szövetség 
 

FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
 

1/2021. (XII. 13.) sz. határozata 
 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter ellen indított fegyelmi 
eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállás a következő: 
 
A fegyelmi eljárás lefolytatását a Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdése alapján a Magyar 
Triatlon Szövetség Elnöksége indítványozta 109/2021 (XI.10) sz. határozatával, miszerint 
fegyelmi eljárást kezdeményez dr. Csőgör Péter ellen etikai vétség miatt.  
 
Dr. Csőgör Péter a TRI-CO SE tagja, versenybíró és 2021. február 12-e. óta az Ellenőrző 
Testület elnöke. A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége tájékoztatása szerint ET elnöki 
tagsága 2021. október 11.-én megszűnt, miután a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül 
helyezte azt a közgyűlési határozatot, amely a megválasztásáról szól. Dr. Csőgör Péter az 
ET elnöki működése alatt, többször is kritikával, gyanúsítással illette a szövetség elnökét, 
elnökségét, elnökségi tagokat, főtitkárát, az ET tagjait. A kommunikációja sok esetben sértő, 
nem etikus volt, állításai pedig nem megalapozottak. A Magyar Triatlon Szövetség 
Elnöksége tájékoztatása szerint dr. Csőgör Péter tetteit általában az indulat és az egyéni 
érintettség vezérelte. 
 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége fenti állításait írásbeli bizonyítékok benyújtásával 
támasztotta alá. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy dr. Csőgör Péter a Magyar Triatlon Szövetség 
Elnöksége által kifogásolt tevékenységei egy részét mint az MTSZ Etikai és Gyermekvédelmi 
Szabályzatának 3. §-a szerinti tisztségviselő, mint az ET elnöke követte el. Miután dr. Csőgor 
Péter ET elnöki tisztsége a Fővárosi Törvényszék 15.P.20.647/2021/9. sz. határozata 
értelmében 2021. október 11-jén megszűnt, a kifogásolt tevékenységek egy részében 
tisztségviselői minősége nem állapítható meg, az azonban igen, hogy nem sportolóként vagy 
sportszakemberként követte el a kifogásolt megatartásokat. 
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A rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat a Fegyelmi Bizottság elegendőnek találta a 
fegyelmi bizonyítási eljárás megindításához, ugyanakkor a Fegyelmi Bizottság 
megállapította, hogy önmagában a rendelkezésre bocsátott írásos bizonyítékok alapján 
fegyelmi határozat nem hozható az érintettek meghallgatása nélkül. 
 
A Fegyelmi Bizottság azt is megállapította, hogy a tárgy szerinti fegyelmi ügy érintettjei által 
előterjesztett kérelmek és bizonyítékok alapján és következtében a Fegyelmi Szabályzat 11. 
§ (2) bekezdése alapján a Fegyelmi Bizottság saját hatáskörben is köteles fegyelmi 
eljárásokat indítani. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapította továbbá, hogy a Fegyelmi Szabályzat 3. §-a 
tisztségviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetésről nem rendelkezik, ezért teljes 
(elmarasztaló) fegyelmi határozat a jelen tárgy szerinti bizonyítási eljárás sikeressége esetén 
sem hozható. A Fegyelmi Bizottság megvizsgálta a Fegyelmi Szabályzat 14. § (2) 
bekezdése szerinti felfüggesztés lehetőségét, és megállapította, hogy az eljárás 
felfüggesztésére nincs lehetőség, mert a Fegyelmi Szabályzat 14. §-a kötött jogcímek 
mentén engedélyezi a felfüggesztést, és a jelen jogcím ezek között nem szerepel. A 
Fegyelmi Bizottság ezért az eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § (2) bekezdése szerinti 
megszüntetése mellett döntött. 
 
A Fegyelmi Bizottság egyben felkéri az MTSZ Elnökségét, hogy szíveskedjék gondoskodni a 
Fegyelmi Szabályzat megfelelő módosításáról. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 
 
Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 
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Magyar Triatlon Szövetség 
 

FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
 

2/2021. (XII. 13.) sz. határozata 
 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter ellen indított fegyelmi 
eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállás a következő: 
 
A fegyelmi eljárás lefolytatását a Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdése alapján a Magyar 
Triatlon Szövetség Elnöksége indítványozta 109/2021. (XI.10.) sz. határozatával, miszerint 
fegyelmi eljárást kezdeményez dr. Csőgör Péter ellen etikai vétség miatt.  
 
Az MTSZ Főtitkára részéről 2021. december 6-án újabb megkeresés érkezett, amely 
tartalmilag összefügg az Elnökség 109/2021. (XI.10) sz. határozatával megindított fegyelmi 
eljárással, de a főtitkári indítvány időpontja az ügy elkülönített kezelését teszi szükségessé. 
Ezért a Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzat 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján saját 
hatáskörben fegyelmi eljárást indít. 
 
A főtitkári indítvány állításait írásbeli bizonyítékok benyújtásával támasztotta alá. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy dr. Csőgör Péter a főtitkári indítvány által kifogásolt 
tevékenységei egy részét mint az MTSZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának 3. §-a 
szerinti tisztségviselő, mint az ET elnöke követhette el, de a rendelkezésre bocsátott 
anyagokból nem állapítható meg teljes körűen azok előállításának időpontja. Ez utóbbi 
kérdés további tisztázást igényel. Miután azonban dr. Csőgör Péter ET elnöki tisztsége a 
Fővárosi Törvényszék 15.P.20.647/2021/9. sz. határozata értelmében 2021. október 11-jén 
megszűnt, a kifogásolt tevékenységek egy része tekintetében tisztségviselői minősége nem 
állapítható meg, az azonban igen, hogy nem sportolóként vagy sportszakemberként követte 
el a kifogásolt megatartásokat. 
 
A rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat a Fegyelmi Bizottság elegendőnek találta a 
fegyelmi bizonyítási eljárás megindításához, ugyanakkor a Fegyelmi Bizottság 
megállapította, hogy önmagában a rendelkezésre bocsátott írásos bizonyítékok alapján 
fegyelmi határozat nem hozható az érintettek meghallgatása nélkül. 
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A Fegyelmi Bizottság megállapította továbbá, hogy a Fegyelmi Szabályzat 3. §-a 
tisztségviselővel szemben, továbbá sportolótól vagy sportszakembertől eltérő jogalannyal 
szemben kiszabható fegyelmi büntetésről nem rendelkezik, ezért teljes (elmarasztaló) 
fegyelmi határozat a jelen tárgy szerinti bizonyítási eljárás sikeressége esetén sem hozható. 
 
A Fegyelmi Bizottság megvizsgálta a Fegyelmi Szabályzat 14. § (2) bekezdése szerinti 
felfüggesztés lehetőségét, és megállapította, hogy az eljárás felfüggesztésére nincs 
lehetőség, mert a Fegyelmi Szabályzat 14. §-a kötött jogcímek mentén engedélyezi a 
felfüggesztést, és a jelen jogcím ezek között nem szerepel. A Fegyelmi Bizottság ezért az 
eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § (2) bekezdése szerinti megszüntetése mellett döntött. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 
 
Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 
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Magyar Triatlon Szövetség 
 

FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
 

3/2021. (XII. 13.) sz. határozata 
 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter ellen indított fegyelmi 
eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás iránti kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállás a következő: 
 
A fegyelmi eljárás lefolytatását Csomor Tamás kezdeményezte 2021. december 10-én 
küldött levelével, miszerint fegyelmi eljárást kezdeményez dr. Csőgör Péter ellen etikai 
vétség miatt. 
 
Csomor Tamás kérte a Fegyelmi Bizottságot, hogy a közelmúltban történt események 
kapcsán vizsgálja meg a Magyar Triatlon Szövetség egyik tagszervezetében sportoló, Dr. 
Csőgör Péter róla, illetve vele kapcsolatosan tett nyilatkozatait, ugyanis azok 
valótlanságokon és semmivel alá nem támasztható feltételezéseken alapuló vádaskodások, 
melyek őt rossz színben tüntetnek fel és a jó hírnevét sértik. 
 
Ezen kívül a jelenleg futó peres eljárás vonatkozásában is rossz színben tünteti fel, azzal 
hogy egy saját véleményt fogalmaz meg teljesen tévesen és minden alapot nélkülöző 
módon. 
 
Csomor Tamás fenti állításait írásbeli bizonyítékok benyújtásával támasztotta alá. Csomor 
Tamás kifejezetten kérte, hogy a bizottság az ügyet minden egyéb ügytől külön vizsgálja. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapítja, hogy dr. Csőgör Péterrel ezúttal mint az MTSZ Etikai és 
Gyermekvédelmi Szabályzatának 3. §-a szerinti sportolóval szemben kérelmeztek fegyelmi 
eljárást. 
 
A rendelkezésre bocsátott bizonyítékokat a Fegyelmi Bizottság elegendőnek találta a 
fegyelmi bizonyítási eljárás megindításához, ugyanakkor a Fegyelmi Bizottság 
megállapította, hogy önmagában a rendelkezésre bocsátott írásos bizonyítékok alapján 
fegyelmi határozat nem hozható az érintettek meghallgatása nélkül. 
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A Fegyelmi Bizottság azonban azt is megállapította, hogy a tárgy szerinti fegyelmi eljárást 
nem a jogosult kezdeményezte. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdésének értelmében 
fegyelmi eljárást az MTSZ elnöke vagy elnöksége kezdeményezhet. A Fegyelmi Szabályzat 
11. § (2) bekezdésének értelmében a Fegyelmi Bizottság maga is kezdeményezhet fegyelmi 
eljárást, ha a 11. § (1) bekezdése szerinti ügyben fegyelmi eljárás megindítása válik 
indokolttá. A jelen esetben a Fegyelmi Bizottság 1/2021. (XII. 13.) sz. határozatával és 
2/2021. (XII. 13.) sz. határozatával összefüggésben rendelkezésre álló iratokból nem 
vezethető le a jelen ügy szerinti eljárás Fegyelmi Bizottság általi, önálló megindíthatósága. 
 
A Fegyelmi Bizottság megvizsgálta a Fegyelmi Szabályzat 14. § (2) bekezdése szerinti 
felfüggesztés lehetőségét, és megállapította, hogy az eljárás felfüggesztésére nincs 
lehetőség, mert a Fegyelmi Szabályzat 14. §-a kötött jogcímek mentén engedélyezi a 
felfüggesztést, és a jelen jogcím ezek között nem szerepel. A Fegyelmi Bizottság ezért a 
kérelem elutasítása  és az eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § (2) bekezdése szerinti 
megszüntetése mellett döntött. 
 
A Fegyelmi Bizottság egyben felhívja a fegyelmi eljárást kezdeményező figyelmét arra, hogy 
a Fegyelmi Szabályzat 10. §-a szerinti elévülési időn belül panaszát az MTSZ elnöke vagy 
Elnöksége útján ismét előterjesztheti. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 
 
Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 
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Magyar Triatlon Szövetség 
 

FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
 

4/2021. (XII. 13.) sz. határozata 
 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter által Kindl Gábor ellen 
indított fegyelmi eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás iránti kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállás a következő: 
 
A fegyelmi eljárás lefolytatását Dr. Csőgör Péter kezdeményezte 2021. december 12-én 
küldött levelével, miszerint fegyelmi eljárást kezdeményez Kindl Gábor ellen. 
 
Dr. Csőgör Péter állítása szerint a 2021. szeptember 27-én, és az október 11-én megtartott 
közgyűlésekre több tagszervezet is kérte, hogy kerüljenek a napirendi pontok közé az 
alábbiak: i) az Alapszabály 9. § (12) bekezdése és a 32. § rendelkezéseinek a Közgyűlés 
hatáskörébe vonása, ii) az alapszabályellenesen működő sportszervezetek törlése, iii) az 
MTSZ új Alapszabályának elfogadása, iv) a Fegyelmi szabályzat elfogadása, v) a Fegyelmi 
Bizottság tagjainak megválasztása. Dr. Csőgör Péter állítása szerint az MTSZ elnöke 
egyszer sem volt hajlandó még megemlíteni sem ezeket a teljesen szabályszerűen 
benyújtott napirendi pontokra vonatkozó kiegészítési indítványokat. Mivel az éves rendes 
közgyűlésen a Szakszövetség tagjai által beterjesztett javaslatok a kötelezően tárgyalandó 
napirendi pontokhoz tartoznak, Dr. Csőgör Péter állítása szerint Kindl Gábor e magatartása 
sérti az Alapszabály 15. § (2) bekezdés f) pontját. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a tárgy szerinti fegyelmi eljárást nem a jogosult 
kezdeményezte. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdésének értelmében fegyelmi 
eljárást az MTSZ elnöke vagy elnöksége kezdeményezhet. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (2) 
bekezdésének értelmében a Fegyelmi Bizottság maga is kezdeményezhet fegyelmi eljárást, 
ha a 11. § (1) bekezdése szerinti ügyben fegyelmi eljárás megindítása válik indokolttá. A 
jelen esetben semmilyen előzményből nem vezethető le a jelen ügy szerinti eljárás Fegyelmi 
Bizottság általi, önálló megindíthatósága. 
 
A Fegyelmi Bizottság ezért a kérelem elutasítása és az eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § 
(2) bekezdése szerinti megszüntetése mellett döntött. 
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A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 
 
Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 

 
 
 



9 

 

 
Magyar Triatlon Szövetség 

 
FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 

 
5/2021. (XII. 13.) sz. határozata 

 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter által indított fegyelmi 
eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás iránti kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A Fegyelmi Bizottság által megállapított tényállás a következő: 
 
A fegyelmi eljárás lefolytatását Dr. Csőgör Péter kezdeményezte 2021. december 12-én 
küldött levelével. Ebben kifogásolta, hogy az elmúlt 5 évben az MTSZ elnökének cégeivel, az 
MTSZ elnöki tanácsadójának cégeivel, az MTSZ elnökségi tagjainak cégeivel, illetve 
egyesületeivel kapcsolatos szerződések tekintetében etikátlan, és a korrupció gyanúját veti 
fel, ha egy sportági szakszövetség elnöke a saját tanácsadójával, csapattársával vagy az 
elnökség tagjaival köt szerződést – különösen akkor, ha pályáztatás vagy ellenajánlatok 
beszerzése nélkül végzi ezen tevékenységét. Ennek megfelelően – a fegyelmi elévüléssel 
érintett esetek kivételével – a beadványában felsorolt szerződések vonatkozásában kérte a 
fegyelmi eljárás megindítását az Alapszabály 16. § (1) bekezdés i) pontja alapján. 
 
Kérte továbbá a fegyelmi eljárás megindítását a fegyelmi elévüléssel érintett esetekben az 
Elnökség tagjainak mulasztásos jogsértése miatt. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a tárgy szerinti fegyelmi eljárást nem a jogosult 
kezdeményezte. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdésének értelmében fegyelmi 
eljárást az MTSZ elnöke vagy elnöksége kezdeményezhet. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (2) 
bekezdésének értelmében a Fegyelmi Bizottság maga is kezdeményezhet fegyelmi eljárást, 
ha a 11. § (1) bekezdése szerinti ügyben fegyelmi eljárás megindítása válik indokolttá. A 
jelen esetben semmilyen előzményből nem vezethető le a jelen ügy szerinti eljárás Fegyelmi 
Bizottság általi, önálló megindíthatósága. 
 
A Fegyelmi Bizottság ezért a kérelem elutasítása és az eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § 
(2) bekezdése szerinti megszüntetése mellett döntött. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 

http://www.triatlon.hu/
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Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 
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Magyar Triatlon Szövetség 

 
FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 

 
6/2021. (XII. 13.) sz. határozata 

 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter által dr. Pozsgay 
Gábor ellen indított fegyelmi eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás iránti kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A kérelmező által előadott tényállás a következő: 
 
Az MTSZ Ellenőrző Testületét a 2021. február 12-én megtartott közgyűlésen választotta: dr. 
Csőgör Péter ET elnök, dr. Révész László és Czene Gábor ET tagok személyében. A 
Közgyűlés 7/2021. (11.12.) szám határozatával az Ellenőrző Testület Elnökének és további 2 
tagjának helyszínen történő jelölését elfogadta. A Közgyűlés 8/2021. (11.12.) sz. 
határozatával dr. Csőgör Pétert választotta a Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testülete 
Elnökének. 
  
2021. április 21-én kelt keresetével a YORK COMMUNICATION Szolgáltató és Művészeti 
Kft. felperes keresettel élt a Magyar Triatlon Szövetség ellen a fenti két közgyűlési határozat 
megsemmisítése iránt. 
  
A dr. Pozsgay Gábor alelnök által készített, és a Fővárosi Törvényszékhez 2021. július 1-jén 
okirati formában benyújtott beadványában dr. Csőgör Péter állítása szerint a valósággal 
ellentétes nyilatkozatot tett. 
  
A Fővárosi Törvényszék 2021. október 1-jén meghozott ítéletében az MTSZ által kiállított, dr. 
Csőgör Péter állítása szerint hamis okirat alapján az MTSZ Közgyűlésének fenti két 
megtámadott határozatát hatályon kívül helyezte. Az alperes és a felperes 2021. október 11-
én tett közös nyilatkozatában a fellebbezési jogukról lemondtak, így ezzel a dátummal az 
ítélet jogerőre emelkedett. 
 
Fentiek alapján kérte dr. Csőgör Péter fegyelmi eljárás megindítását.  
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 

http://www.triatlon.hu/
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A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a tárgy szerinti fegyelmi eljárást nem a jogosult 
kezdeményezte. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdésének értelmében fegyelmi 
eljárást az MTSZ elnöke vagy elnöksége kezdeményezhet. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (2) 
bekezdésének értelmében a Fegyelmi Bizottság maga is kezdeményezhet fegyelmi eljárást, 
ha a 11. § (1) bekezdése szerinti ügyben fegyelmi eljárás megindítása válik indokolttá. A 
jelen esetben semmilyen előzményből nem vezethető le a jelen ügy szerinti eljárás Fegyelmi 
Bizottság általi, önálló megindíthatósága. 
 
A Fegyelmi Bizottság ezért a kérelem elutasítása és az eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § 
(2) bekezdése szerinti megszüntetése mellett döntött. 
 
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 
 
Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 
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Magyar Triatlon Szövetség 
 

FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK 
 

7/2021. (XII. 13.) sz. határozata 
 
 

A Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Bizottsága a Dr. Csőgör Péter által indított fegyelmi 
eljárásban az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozta: 
 
A Fegyelmi Bizottság a fegyelmi eljárás iránti kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti. 
 
A határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a Magyar Triatlon 
Szövetség Elnökségéhez kell címezni és a Fegyelmi Bizottságnál kell benyújtani. 
 
A határozatot a Fegyelmi Bizottság a Magyar Triatlon Szövetség honlapján (www.triatlon.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 

I N D O KO L Á S 
 
A kérelmező által előadott tényállás a következő: 
 
A Magyar Triatlon Szövetség 2021.október 11-én tartotta megismételt éves közgyűlését, 
amelynek egyetlen napirendi pontja a 2020. évi pénzügyi beszámoló elfogadása volt. 
Azonban a kérelmező állítása szerint az ET jelentésének hiányában a Sporttörvény és az 
Alapszabály szerint a Közgyűlés a pénzügyi beszámoló elfogadásáról nem dönthet, tehát ezt 
megelőzően az ET-nek el kellett volna fogadnia a jelentését az MTSZ pénzügyi, gazdasági 
tevékenységéről. Jelentésre vonatkozó érdemi javaslatot a Testület elnökeként dr. Csőgör 
Péter állítása szerint csak ő készített. Annak érdemi tárgyalására 2021. október 9-én és 10-
én került sor. Azonban az ET jelentése nem került elfogadásra. 
 
Másnap a tagok részére kiküldésre került egy olyan jelentés, amelynek alapját az előző 
napon el nem fogadott jelentés képezte, azonban abból a kérelmező állítása szerint minden 
lényeges tényadat törlésre került. A kérelmező állítása szerint a második jelentés 
elfogadásának formai feltételei hiányoztak. 
 
Fentiek alapján dr. Csőgör Péter kérte fegyelmi eljárás megindítását. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatát a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának és 
Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának rendelkezéseire alapozza. 
 
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy a tárgy szerinti fegyelmi eljárást nem a jogosult 
kezdeményezte. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (1) bekezdésének értelmében fegyelmi 
eljárást az MTSZ elnöke vagy elnöksége kezdeményezhet. A Fegyelmi Szabályzat 11. § (2) 
bekezdésének értelmében a Fegyelmi Bizottság maga is kezdeményezhet fegyelmi eljárást, 
ha a 11. § (1) bekezdése szerinti ügyben fegyelmi eljárás megindítása válik indokolttá. A 
jelen esetben semmilyen előzményből nem vezethető le a jelen ügy szerinti eljárás Fegyelmi 
Bizottság általi, önálló megindíthatósága. 
 
A Fegyelmi Bizottság ezért a kérelem elutasítása és az eljárás Fegyelmi Szabályzat 14/A. § 
(2) bekezdése szerinti megszüntetése mellett döntött. 

http://www.triatlon.hu/
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A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az FSz. 19.§-án alapul. 
 
Budapest, 2021. december 13. 
 
 
 
 
 
Dr. Molnár István s.k. Dr. Perczel Zsófia s.k. Dr. Lehoczky Dávid s.k. 
a Fegyelmi Bizottság elnöke a Fegyelmi Bizottság tagja a Fegyelmi Bizottság tagja 
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