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MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG 

2022. november 12. napján 15:00 órakor a BOK Csarnokban 

 (Budapest, XIV. Dózsa György út 1.) tartott rendkívüli közgyűléséről 

 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

Kindl Gábor Elnök köszönti a megjelent tagszervezeteket, a meghívottakat (dr. Boros Ildikó 

ügyvéd, dr. Géczi Marianna HM Sportért Felelős Államtitkárság főosztályvezető, dr. Bartha Csaba 

MOB Sportigazgató) és az elnökség tagjait. Megnyitja a rendkívüli Közgyűlést és megállapítja, 

hogy a 155 szavazati joggal rendelkező tagszervezet közül a jelenléti ív szerint 57 tag van jelen. 

Az Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképtelen. Az Elnök ismerteti, hogy a meghívó 

szerint a határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megtartására változatlan 

napirenddel, ugyanezen a helyszínen, 2022. november 12. (szombat) 15:30 órakor kerül sor. A 

megismételt közgyűlés határozatképes a megjelent és szavazásra jogosult tagszervezetek számától 

függetlenül, és ezzel a Közgyűlést 15.05 perckor bezárja. 

 

 

MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG 

2022. november 12. napján 15:30 órakor a BOK Csarnokban 

(Budapest, XIV. Dózsa György út 1.) tartott megismételt rendkívüli közgyűléséről 

 

 

15:30-kor Kindl Gábor Elnök köszönti a megjelent tagszervezeteket és a meghívottakat, megnyitja 

a megismételt rendkívüli Közgyűlést és megállapítja, hogy a megismételt rendkívüli közgyűlés a 

megjelent szavazásra jogosult tagszervezetek számától függetlenül határozatképes.  

 

15.33-kor a Dynamic Triatlon Club elnöke is megérkezett, így 58-ra emelkedett a szavazók száma. 

 

Napirend előtti felszólalások: 

Kindl Gábor elnök: Tájékoztatta a megjelenteket a Sportért Felelős Államtitkársággal és MOB-

bal folytatott stratégiai megbeszélésről (a triatlon a 2. kategóriába került – olimpiai pontszerzésre, 

illetve éremre esélyes). Megköszönte a stratégiai tervezés elkészítésében résztvevők munkáját 

(iroda és elnökség, illetve a jogi képviselet), a HM és a MOB tevőleges támogatását, illetve a 2022. 

évben kimagasló eredményeket elért sportolóknak az eredményeket. Beszámolt a Párizs 2024 

stratégiai célkitűzésről, a jövőbeni célokról: a versenyrendszer, a versenyek és az utánpótlás 

színvonalának emelése, egy nagy triatlon brand újra behozatala Magyarországra. Kindl Gábor 

elnök elmondta, hogy jó lenne, ha a triatlon sportot a „Bátorság, becsületesség, barátság” együttes 

fogalomkör definiálná: A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége e cél érdekében dolgozik.  

 

Dr. Géczi Marianna (Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság, 

főosztályvezető): A cél, hogy a triatlon a lehető legjobb irányban és a lehető legegyenesebb úton 

tudjon fejlődni. Méltatta a szakmai sikereket, kiemelte Lehmann Tibor alelnök és csapata 

munkáját.  

„A triatlonról az az általános megítélés a sportirányítás szintjén, hogy egy tudományos alapokon 

nyugvó, stratégiai tervezésen alapuló és egy szisztematikus munkával eredményeket elérő sportág. 

Ezt a világos célmeghatározást és ezt a világos építkezést mutatta be elnök úr és alelnök úr a 

Sportért Felelős Államtitkárságon is, illetve a MOB stratégiai megbeszélésen. Az államháztartási 

egyensúly megtartása érdekében kifizetési korlátozások voltak, illetve vannak most is érvényben. 

A sportirányítási szervek és a triatlon szövetség – és más szövetségek is – emiatt kerültek nehéz 

helyzetbe. A Pénzügyminisztériumnak volt lehetősége ezeket a korlátozásokat feloldani és külön 

engedéllyel a kifizetéseket lehetővé tenni. Indokoltnak látszott és megfelelő bizalommal kezeli az 
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Államtitkárság a Magyar Triatlon Szövetséget, így a szövetség, amikor az átutalások lehetővé 

váltak, hozzájuthatott az éves támogatás egy részéhez. Ezt a működés és a szakmai munka 

folyamatossága indokolta. Az új Nemzeti Versenysport Programban a triatlon előkelő kategóriába 

került. Az olimpiai 5 karika példáján 5 kategóriába sorolódtak a sportágak, kifejezetten az olimpiai 

részvételhez és sikerességhez kapcsolódó megjelöléssel: a triatlon a 2-es kategóriába került, vagyis 

már a pontszerzés a cél, bizonyos esetben az éremszerzést sem tartja lehetetlennek a sportirányítás, 

ehhez szeretne minden segítséget megadni.” 

 

Dr. Bartha Csaba (MOB sportigazgató): „A Magyar Olimpiai Bizottság ugyanúgy, mint az 

Államtitkárság, ha megvannak azok a jogi, államháztartási és sportszakmai irányelvek, amelyet a 

sportszövetség maximálisan betart, akár minisztériumi, akár sportszakmai szinten, a lehető legtöbb 

támogatást, segítséget megadja a sportágnak, a szakszövetségnek ahhoz, hogy a kitűzött céljait 

elérje, minél több kvótát szerezzen a párizsi olimpiára. Az utóbbi időben elért eredmények 

sportszakmai szempontból magas szintre tették a Magyar Triatlon Szövetséget. Elolvasva az 

elmúlt évek stratégiai anyagait és a hozzájuk tett éves szakmai programokat, pénzügyi terveket, 

valamint a sportág vezetésével folytatott megbeszélés után, amely a legpozitívabb megbeszélés 

volt a sportági szakszövetségek közül, nagyon jó érzéssel álltam fel az asztaltól. A sportág 

bizonyított, sportszakmai téren minden lehetősége megvan, hogy a továbbiakban is építkezzen, 

ezért is kapta meg a bizalmat elsősorban az Államtitkárság részéről, hogy ma a top kategória 

sportági szakszövetségei között tartják számon a Magyar Triatlon Szövetséget.” 

 

.….………………………………………………………………………………………………. 

 

I. Az Elnök javasolja a közgyűlésnek a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-

hitelesítő, valamint 3 fő szavazatszámláló megválasztását.  

 

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés (58 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) megválasztotta az 

alábbi közreműködőket:  

 

Levezető elnök: Kindl Gábor 

Jegyzőkönyvvezető: Ambrózy Erzsébet 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Király Anna 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Szegedi Attila 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Lipták Tamás 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Skoff Gábor 

Szavazatszámláló bizottsági tag: Nagy Alpár 

 

1/2022. (XI. 12.) sz. határozat:  

A Közgyűlés levezető elnöknek Kindl Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Ambrózy Erzsébetet, 

jegyzőkönyv hitelesítőknek Király Annát és Szegedi Attilát, szavazatszámláló bizottsági 

tagoknak Lipták Tamást, Skoff Gábort és Nagy Alpárt választotta. 

 

 

II. A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat és tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a napirend 

kiegészítésére 2 indítvány érkezett. A levezető elnök kérte, hogy a meghívóban kiküldött 

napirendek közül a 3. napirendi pontot „Az elnökség állásfoglalása a 2016-2020 közötti időszakról 

szóló független könyvvizsgálói átvilágítás és jogi át átvilágítás eredményével kapcsolatban” 

tárgyalja először a Közgyűlés, valamint ismertette a két napirend kiegészítésére irányuló 

indítványt és kérte, hogy a napirendi pontokról és a két napirend kiegészítésről szavazzon a 

Közgyűlés. 
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Napirendi pontok sorrendben a módosítási javaslat szerint: 

1. Az elnökség állásfoglalása a 2016-2020 közötti időszakról szóló független könyvvizsgálói 

átvilágítás és jogi át átvilágítás eredményével kapcsolatban. 

2. Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testülete Elnökének megválasztása; 

3. Magyar Triatlon Szövetség társadalmi Alelnökének megválasztása; 

4. A Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlésének határozatainak megerősítése; 

 

 

Napirend kiegészítések: 

 

1. Dr. Csőgör Péter az 1. napirendhez kapcsolódóan a napirend kiegészítését kérte azért, hogy 

abban az esetben, ha Őt választják meg a Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testülete 

Elnökének, az Ellenőrző testületi tagságáról lemond és helyébe új tagot kell választani, ezért 

kérte új napirendi pontként a Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testület tag 

megválasztásnak felvételét. Ezt az elnökség elutasította, mert ezt korrektül csak akkor lehetne 

lebonyolítani, ha dr. Csőgör Péter előbb lemondana az ET tagságáról és akkor egy jelöltállítási 

folyamatot le lehetne folytatni, lehetne ET tagokat is jelölni. Ez nem történt meg, így az 

elnökség ezt a kezdeményezést elutasította (írásbeli határozathozatal nélkül) és úgy döntött, 

hogy a Közgyűlésnek teszi fel szavazásra a kiegészítő indítvány napirendre tűzéséről a döntést.   

A levezető elnök azt javasolta az 1. napirendi pont kiegészítéshez, hogy mivel erre az esetre nem 

történt tagjelölés és az Alapszabály szerinti tagjelölés (jelölő bizottság) felállítására nincs 

lehetőség, illetve a jelölési határidők sem betarthatók, valamint a Közgyűlésen részt nem vevő 

tagok sem tudják leadni a szavazataikat, most az ülésen már nem lehet érvényesen kivitelezni a 

tagválasztást, ezért a Közgyűlés utasítsa el dr. Csőgör Péter napirendi pont kiegészítési 

indítványát.  

 

2. Dr. Herr Gyula javaslata, hogy a közgyűlés vegye fel a napirendek közé a licence díjak 

kérdését. 

A levezető elnök a 2. napirendi pont kiegészítéshez azt javasolta, hogy ebben a kérdéskörben 

konkrét javaslat kidolgozása szükséges, elnökség javaslata alapján a Közgyűlés elé terjeszti ennek 

a kiegészítési indítvány napirendre tűzésének is az elutasítását.  

 

A levezető elnök a szavazást elrendelte. 

  

A Közgyűlés 54 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

2/2022. (XI. 12.) sz. határozat: 

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 3 napirendi pont az 1. napirendi pont előtt kerüljön 

megtárgyalásra. 

 

A Közgyűlés nem fogadta el dr. Csőgör Péternek „A Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző 

Testület tag megválasztásnak” napirendi pontként történő felvételére vonatkozó indítványát 

és nem fogadta el Dr. Herr Gyula indítványát.  

 

Herr Gyula napirend kiegészítésre vonatkozó indítványának („licence díjak kérdése”) 

napirendi pontok közé történő felvételét elutasította.  
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1. napirendi pont: 

Az elnökség állásfoglalása a 2016-2020 közötti időszakról szóló független könyvvizsgálói 

átvilágítás és jogi áttvilágítás eredményével kapcsolatban. 

 

III. A levezető elnök ismertette az elnökség állásfoglalását a 2016-2020 közötti időszakról szóló 

független könyvvizsgálói átvilágítás és jogi átvilágítás eredményével kapcsolatban, és felkérte dr. 

Boross Ildikó ügyvédet, hogy ismertesse a jogi átvilágítás eredményét.  

 

Dr. Boross Ildikó: „A Magyar Triatlon Szövetségtől kapott megbízás egy adott időszakra 2016-

2020 közötti évekre vonatkozó jogi átvilágításra szólt, melynek alapja egy előtte megszületett 

könyvszakértői jelentésen alapul.  Ez az időszak az előző elnökséghez kapcsolódó időszak. Nem 

mindenhol értettem egyet a könyvszakértő véleményével, kidolgoztam a saját véleményemet 

bizonyos fajta közbeszerzési problémákkal kapcsolatosan. A probléma alapvetően az, hogy ebben 

az időszakban a dokumentációk nyilvántartása, a számlarend, a számviteli fegyelem, a különböző 

szerződések jelentős része jogi hibában szenvedett. Nem voltak hozzájuk megfelelő döntési 

folyamatok, megfelelő aláírás, voltak formai hibák. Jelentős mennyiségű irat vagy dokumentáció 

hiányzik, amit a könyvvizsgálat is megállapított. Elnök úr figyelmét felhívtam, hogy bár 

rendőrségi feljelentés indult bizonyos ügyekben, ezekre beadta az elnökség a könyvszakértői 

anyagot és a jogi átvilágítás anyagát is. Javasoltam a formai hibáknál, amit lehet, javítsanak ki, a 

többit meg rá kell bízni az eljáró hatóságokra. A munkaszerződések sem voltak teljesen rendben, 

ezeknél az önrevíziót és ha kell, a befizetést javasoltam. A teljes anyag a szövetségnél 

megtekinthető.” 

 

Dr. Csőgör Péter: „Az átvilágítás anyagát megnéztem a szövetségben. A múltbéli elnök a saját 

strómanját bízta meg sok százmillió forintos üggyel, ez esetben ez nem formai vagy 

adminisztrációs hiba, ez korrupció.” 

 

Kindl G.: „Péter, te megerősítetted korábban, hogy korrupcióról akkor beszélhetünk, ha lezajlott 

egy nyomozás, azt átadták az ügyészségnek, az ügyészség vádat emel, a bíróság elsőfokon ítéletet 

hozott és másodfokon ítéletet hozott. Utána lehet bűncselekményről beszélni. Te mint végzett 

jogász, meg tudod ezt nekem erősíteni ismételten?” 

 

Dr. Boross Ildikó: „Kedves Péter, tőlem kérdezzen.”  

 

Dr. Csőgör Péter: „Polgári perrel lehet ezeket a pénzeket visszaszerezni.” 

 

Dr. Boross Ildikó: „A triatlon szövetségnek ezeket előre fel kell mérnie, mert a pereknek költségei 

vannak, mérlegelni kell, hogy egyáltalán mi szerezhető vissza ezekből.” 

 

Kindl Gábor: „dr. Csőgör Péter jelenleg az Ellenőrző Testület tagja, kérjék tőle számon, hogy dr. 

Csőgör mit tett és mit tesz a szövetségért. Kérdezzék meg a jelenlévők. Minden hadviselés a 

félrevezetésen alapul. A közgyűlési határozatokból kettőt megtámadott, ennyire volt bátor. Csőgör 

deklarált célja – saját elmondása szerint - bizonyos emberek börtönbe juttatása. Mi köze ehhez a 

szövetségnek? A NAV és a rendőrség is nyomozást folytat ismeretlen tettes ellen, várjuk meg ezen 

vizsgálatoknak az eredményét. Megküldtük a könyvszakértő és a jogi vizsgálat eredményét is a 

nyomozó hatóságnak.” 

 

Dr. Boross Ildikó: „Mi a célja pontosan Önnek vagy annak, aki megtámadta a közgyűlési 

határozatokat, a magán érdekét a köz elé helyezi, ami számomra elfogadhatatlan. Önnek mi a célja, 

ezzel mit szeretne elérni? Egy mondattal válaszoljon.” 

 

Dr. Csőgör Péter: „Tisztaság, törvényesség és átláthatóság, meg becsület, bátorság, barátság.” 
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Kindl Gábor: „Péter, ET tag vagy, tehát megvalósult?” 

 

Dr. Csőgör Péter: ”Gábor, te voltál, aki kifúrt az Ellenőrző Testület éléről a Szűcs Lászlóval 

együtt!” 

 

Dr. Boross Ildikó: „Ez a magánszférája. Csak annyit mondjon, ami a közgyűlésre tartozik. A 

törvényesség kérdését már vizsgálja a rendőrség.” 

 

Kindl Gábor: Javasolta a közgyűlésnek, szavazzanak, hogy minden hozzászólás max. 2 percig 

tarthat. 

 

Szavazás eredménye: 56 igen, 2 nem 

 

Hegedűs Bence, (MAFC): Megéri-e, hogy a triatlon szövetség áldozzon-e a peres ügyekre 

milliókat, mérlegelve, hogy fog-e ebből valamennyi pénz visszajönni a szövetségnek. 

 

Dr. Boross Ildikó: „Átnézzük az összes problémás ügyet, elkészítjük a listát, hogy ezeknek milyen 

kimenetele várható, nyerhető-e az ügy, mennyi összeg hozható ebből vissza. Ezekről döntsön a 

következő közgyűlés, akarják-e ezeket a pereket megindítani.” 

 

Kindl Gábor: „Egészítsük ki ezzel a felvetéssel a közgyűlési határozati javaslatot: A Magyar 

Triatlon Szövetség elnöksége megvizsgálja szakértők bevonásával az esetleges polgári perek 

indításának a költségeit, ráfordításait és az esetleges hasznát, behajthatóságát.” 

 

A Közgyűlés 58 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

3/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés a 2016-2020 közötti időszakról szóló független könyvvizsgálói átvilágítás és jogi  

átvilágítás eredményével kapcsolatban ismertetett állásfoglalásával egyetértett, azt elfogadta. 

A Közgyűlés felkéri a Magyar Triatlon Szövetség elnökségét, hogy vizsgálja meg szakértők 

bevonásával az esetleges polgári perek indításának a költségeit, ráfordításait és az esetleges 

hasznát, behajthatóságát és terjessze elő döntésre a következő Közgyűlés elé.  

 

 

2. napirendi pont 

A Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testülete elnökének megválasztása 

 

IV. A levezető elnök ismertette, hogy  

3 jelölés érkezett: 

- dr. Csőgör Péter 1 jelölés – TRI-CO TK „saját egyesülete, saját nevében” 

- dr. Luterán Róbert 3 jelölés – Tuttobici; Spirit SC, Veresegyház VSK 

- Rábits Péter 1 jelölés – Esztergomi Triatlon KSE 

 

Szavazás menete:  

A szavazó lapok kiosztásra kerülnek. 

A szavazás az Alapszabálynak megfelelően titkos, a szavazó lapon a három (vagy kettő, 

vagy egy) jelölt van, az érvényes szavazat az, ahol csak az egyik jelölt van megjelölve. 

Az a jelölt nyeri el a tisztséget, aki a szavazatok 50 %-át +1 szavazatot kap. 

Ha az első körben senki nem kapja meg a szükséges szavazatok számát úgy egy új 

szavazást kell elrendelni, oly módon, hogy az első körben legkevesebb szavazatot kapott 
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jelölt kiesik, így a második körben már csak két jelöltre lehet szavazni. Új szavazó lapok 

kerülnek kiosztásra. 

 

Kindl Gábor felkérte a jelölteket beszédeik megtartására. 

1. dr. Csőgör Péter 

2. dr. Lutherán Róbert 

3. Rábits Péter: visszavonta a jelölését. 

 

A levezető elnök a szavazást elrendelte.  

 

58 szavazásra jogosult delegált volt jelen, ebből 57-en szavazhattak, mert dr. Csőgör nem 

szavazhatott a jelöltség okán. 57 szavazat érkezett be, ebből 49 szavazat dr. Lutherán Róbertre, 8 

szavazat dr. Csőgör Péterre. 

 

A Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot: 

4/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés a Magyar Triatlon Szövetség Ellenőrző Testülete elnökének dr. Lutherán 

Róbertet választotta. 

 

 

3. napirendi pont 

A Magyar Triatlon Szövetség társadalmi Alelnökének megválasztása; 

 

V. A levezető elnök ismertette, hogy 

2 jelölés érkezett 

Kállay Kristóf 3 jelölés – Spirit SC, Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Veresegyház VSK 

Jánosi Balázs 1 jelölés – Ferencvárosi Torna Club 

 

A jelöltek bemutatkoztak: 

1. Kállay Kristóf -külföldi programja miatt nem tudott jelen lenni, ezért Kindl Gábor 

mutatta be őt. 

2. Jánosi Balázs bemutatkozása. 

A levezető elnök a szavazást elrendelte. 58 szavazásra jogosult delegált volt jelen, ebből 57-en 

szavazhattak, mert Jánosi Balázs nem szavazhatott a jelöltség okán. A szavazásra jogosultak közül 

56-an szavaztak. (Kállay Kristófra 39, Jánosi Balázsra 17 szavazatot adtak le.) 

 

A Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot: 

 

5/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés a Magyar Triatlon Szövetség társadalmi alelnökének Kállay Kristófot 

választotta. 

 

4. napirendi pont 

A Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlési határozatainak megerősítése 

 

VI. A levezető elnök ismertette, hogy a Magyar Triatlon Szövetség egyik tagszervezete, a York 

Communication Kft. 2022. június 29-i keresetében a Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-

i éves rendes megismételt közgyűlésen hozott valamennyi határozatainak hatályon kívül 

helyezését és új határozat meghozatalának elrendelését kérte a Fővárosi Törvényszéktől. A 
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kereseti kérelmét arra alapozta, hogy Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i éves 

rendes megismételt közgyűlése nem volt szabályszerűen összehívva, ezért jogszabályt sértő 

és a létesítő okiratba ütköző volt, mert a meghívó kiküldésére az éves rendes közgyűlés 

megtartásának napja között nem telt el a Ptk. előírása szerinti legalább 15 nap, csak 14 nap. 

A per jelenleg folyamatban van. A York Communication Kft. tagszervezetünk által Magyar 

Triatlon Szövetség ellen kezdeményezett per miatt szükséges a Magyar Triatlon Szövetség 2021. 

évre vonatkozó szakmai beszámolójának, 2021. évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli 

beszámolójának, 2021. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének, a 2022. évi szakmai és 

pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadására vonatkozó határozatok megerősítése.  

 

Ezt követően a levezető elnök a szavazást elrendelte arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés külön-

külön erősítse meg a Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlésén elfogadott 2021. 

évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására vonatkozó 2/2022. (V.30.) sz. határozatát, 

a 2021. évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámolójának elfogadására vonatkozó 4/2022. 

(V.30.) sz. határozatát, a 2021. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadására 

vonatkozó 5/2022. (V.30.) sz. határozatát, és a 2022. évi szakmai és pénzügyi tervének 

(költségvetés) elfogadására vonatkozó 6/2022. (V.30.) sz. határozatát. 

 

Szavazás: a Magyar Triatlon Szövetség 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolójának 

elfogadásáról szóló határozat megerősítése:  

A Közgyűlés 56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

6/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés megerősítette a Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlésén 

elfogadott 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására vonatkozó 2/2022. 

(V.30.) sz. határozatát.  

 

Szavazás: a Magyar Triatlon Szövetség 2021. évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli 

beszámolójának elfogadásáról szóló határozat megerősítése: 

A Közgyűlés 56 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

7/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés megerősítette a Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlésén 

elfogadott 2021. évi pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámolójának elfogadására 

vonatkozó 4/2022. (V.30.) sz. határozatát. 

 

Szavazás: a Magyar Triatlon Szövetség 2021. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének 

elfogadásáról szóló határozat megerősítése: 

A Közgyűlés 52 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

8/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés megerősítette a Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlésén 

elfogadott 2021. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésének elfogadására vonatkozó 5/2022. 

(V.30.) sz. határozatát.  

 

Szavazás: a Magyar Triatlon Szövetség 2022. évi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) 

elfogadásáról szóló határozat megerősítése: 

A Közgyűlés 53 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

9/2022. (XI.12.) sz. határozat 

A közgyűlés megerősítette a Magyar Triatlon Szövetség 2022. május 30-i közgyűlésén 

elfogadott, a 2022. évi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadására vonatkozó 

6/2022. (V.30.) sz. határozatát.  

 




