
Előterjesztés  

a 2017. május 30. napján tartandó  

rendes közgyűlés 8. napirendi pontjához 

 

 

Az Alapszabály 16. § 1) bekezdés k) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik a gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről szóló 

döntés.  

 

A Magyar Triatlon Szövetség elnökeként a gazdasági társaság alapítása érdekében az alábbi 

előterjesztéssel élek. 

 

I. For profit vállalkozás létrehozása 

 

Társasági forma javaslat:  korlátolt felelősségű társaság 

Cégnév:   triatlon.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid cégnév:  triatlon.hu Kft.  

Angol elnevezése: triatlon.hu Ltd. 

 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A 

 

Tevékenységi körök:  

- fő tevékenység: 8551’08 Sport, szabadidős képzés  

- egyéb: Sportszer-kiskereskedelem 

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 

Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s 

Sportszergyártás 

Ipari gép, berendezés javítás 

Egyéb m.n.s építés 

Könyv-kiskereskedelem 

Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme 

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

Könyvkiadás 

Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

Film-,videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

Ingatlankezelés 

PR, kommunikáció 

Személygépjármű kölcsönzés 

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

Építményüzemeltetés 

Általános épülettakarítás 

Egyéb épület-, ipari takarítás 

Zöldterület-kezelés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Sportlétesítmény működtetése 

Egyéb sporttevékenység 

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

Raktározás, tárolás  



 

A jegyzet tőke: 3.000.000,- Ft, mint kereskedelmi jogok apportja 

Alapítója: Magyar Triatlon Szövetség, mint egy személyes tag.  

Az alapítói jogokat a Szövetség képviseletében az elnökség gyakorolja. 

 

 

II. Non profit vállalkozás létrehozása 

 

Társasági forma javaslat: nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

 

Cégnév: HUSECA – Hungarian Sports Event & Competition Agency Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövid cégnév: HUSECA Nonprofit Kft.  

Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8/A 

 

Tevékenységi körök:  

- fő tevékenység: 8551’08 Sport, szabadidős képzés  

- egyéb: Sportszer-kiskereskedelem 

Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 

Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s 

Sportszergyártás 

Ipari gép, berendezés javítás 

Egyéb m.n.s építés 

Könyv-kiskereskedelem 

Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme 

Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

Üdülés, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

Könyvkiadás 

Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

Film-,videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 

Ingatlankezelés 

PR, kommunikáció 

Személygépjármű kölcsönzés 

Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 

szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

Építményüzemeltetés 

Általános épülettakarítás 

Egyéb épület-, ipari takarítás 

Zöldterület-kezelés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Sportlétesítmény működtetése 

Egyéb sporttevékenység 

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

Raktározás, tárolás  

 

A jegyzet tőke: 3.000.000,- Ft, mint szervezési jogok apportja 

Alapítója: Magyar Triatlon Szövetség, mint egy személyes tag 

Az alapítói jogokat a Szövetség képviseletében az elnökség gyakorolja. 

 

 



Kérném a tagszervezeteket, hogy lehetőség szerint szíveskedjenek a lehető legnagyobb 

létszámban megjelenni a közgyűlésen, hogy a fenti előterjesztés alapján, annak megvitatását 

követően a közgyűlés határozzon gazdasági társaságok alapításáról.   

 

Budapest, 2017. május 25.  

 

Sportbaráti üdvözlettel: 

 

 

                                                        Dr. Bátorfi Béla 

                                                         sk. 
 
 

 

 

 
 
 
 


