
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Elnökségi Ülésének Jegyzőkönyve 
2015. november 18. 

 
Az ülést vezeti: Molnár Péter elnök 
Jelen vannak: Domán Gábor, Ládi János, Németh Zsoltné, Péntek Gábor elnökségi tagok szavazati joggal; 
Korbély Tibor felügyelő biztos tanácskozási joggal 
 
 
1. Az előző ülés óta elektronikus úton elfogadott határozatok 
 
2015/1. (május 29.) határozat: 
A BTK és a VHS által augusztus 6-9. között Fenyőfő központtal rendezett edzőtábor legyen egyben a 
Veszprém megyei utánpótlás edzőtábor. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2015/2. (május 29.) határozat: 
Az edzőtáborban résztvevő Veszprém megyei klubhoz tartozó utánpótlás versenyzők költségeiből a 
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 6.000 Ft-ot átvállal. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
2. Tájékoztató a költségvetés helyzetéről 
 
Eltérések a tervezethez képest: 
- SI bérleti díj 250e Ft helyett 330-350e Ft; 
- Egyéb bevétel: 0 helyett 15e Ft; 
- Utánpótlás edzőtábor: 200e Ft helyett 187e Ft kiadás; 
- Egyéb kiadás: 150 e Ft helyett 175e Ft; 
- SI fejlesztés, karbantartás: 50e Ft helyett 120e Ft (terven felüli javítás és blokknyomtató vásárlás). 
Az idei évben kisebb az eltérés a tervezethez képest az előző évek tapasztalatai alapján végrehajtott 
korrekcióknak köszönhetően. Összességében a tervezett 216e Ft helyett kb. 250e Ft tartalék várható. 
 
 
3. Javaslattétel díjazásra 
 
A Veszprém Megyei Sportszövetség idén újra megrendezi az évvégi díjátadó gálát. Itt adják át a Tüskés 
Endre-díjat, a Veszprém Megye Legjobb Sportolója díjat 12 kategóriában és a szakszövetségi 
kitüntetéseket, ami a mi esetünkben a Veszprém Megye Tájfutásáért díjat jelenti. 
 
Tüskés Endre-díj 
Ez tulajdonképpen egy életmű díj, a Veszprém megye sportjáért kifejtett tevékenységért. Korábbi tájfutó 
díjazott Földesi Tibor 2011-ben. Ládi Jánost valószínűleg az Ajkai Sport Centrum jelöli, ezért mi nem 
jelölünk senkit. 
 
Veszprém Megye Legjobb Sportolója 
Azokat érdemes felterjeszteni, akik vagy világversenyen részt vettek vagy itthon bajnokságokat vagy 
Diákolimpiát nyertek. 
 
2015/3. (november 18.) határozat: 
A Veszprém Megye Legjobb Sportolója 2015 díjra a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség gyermek lány 
kategóriában Lantai Lilit, junior lány kategóriában Péntek Grétit, szenior női kategóriában Wieder Ilonát, 



gyermek fiú kategóriában Bálint Ádámot, szenior férfi kategóriában Molnár Zoltánt javasolja. Az 
elnökség megbízza az elnököt, hogy a kitöltött űrlapokat juttassa el az illetékesekhez november 24-ig. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
Veszprém Megye Tájfutásáért 2014. és 2015. 
Mivel mindig a következő évben adjuk át a díjat, most kettőt is ki lehetne osztani és utolérnénk 
magunkat. Az elnökség áttekinti klubonként a sokat dolgozó aktívákat és ez alapján dönt. 
 
2015/4. (november 18.) határozat: 
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség a Veszprém Megye Tájfutásáért 2014. díjat Tóth Károlynak 
adományozza. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2015/5. (november 18.) határozat: 
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség a Veszprém Megye Tájfutásáért 2015. díjat Domán Gábornak 
adományozza. 
4 igen – 0 nem – 1 tartózkodás 
 
 
4. Közgyűlés összehívása 
Javasolt időpont: január 30. (szombat). A versenynaptár miatt nem lehet később. 
Tervezett napirend: 
- szakmai és pénzügyi beszámoló a 2015. évről, 
- felügyelő biztosi beszámoló a 2015. évről, 
- 2016. évi költségvetés tervezet, 
- 2016. évi megyei versenynaptár, 
- megyebajnokságok rendezési feltételeinek felülvizsgálata (kategóriák, pótdíj). 
 
2015/6. (november 18.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy január 8-ig készítse el a közgyűlési meghívót annak mellékleteivel 
(2015. évi költségvetés, 2016. évi költségvetés tervezet, 2016. évi versenynaptár tervezet), bocsássa 
elektronikus szavazásra, majd január 15-ig küldje ki az elfogadott anyagot a tagszervezeteknek. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
5. 2016. évi megyei versenynaptár 
A Vas és a Zala megyei szövetséggel már zajlott egyeztetés, ennek eredménye, hogy a vasiak vállalták a 
középtávú, váltó és éjszakai bajnokságot, a zalaiak a sprint bajnokságokat, mi pedig a hosszútávút. Az 
időpontok eléggé adják magukat az országos versenynaptár függvényében. Ezek után már csak a 
diákolimpiára és a normáltávúra kell rendezőt találni. Németh Zsoltné jelzi, hogy a VHS szeretné az 
újonnan elkészülő Tekeres-völgy térképen rendezni a normáltávút. Az elnökség a diákolimpia 
rendezésére Tóth Károlyt tervezi felkérni. 
 
Ezek fényében az előzetes tervezet: 
- Megyei Hosszútávú: március 6. (Molnár Péter, Uzsa, Vas és Zala megyével közös) 
- Megyei Diákolimpia: április 16. (Tóth Károly) 
- Megyei Középtávú, Váltó és Éjszakai: június 4. (Vas MTFSZ, Szombathely v. Szajki-tó, Vas és Zala 
megyével közös) 
- Megyei Rövidtávú, Sprint Váltó és Csapat: szeptember 3-4. (ZTC, Zánka, Vas és Zala megyével közös) 
- Megyei Normáltávú: október 16. (VHS, Tekeres-völgy?) 
 



A megyebajnokságok rendezési feltételeit (különös tekintettel a kategóriákra) egyeztetni kell a másik 
megyékkel. 
A végleges változatot a januári közgyűlés fogadja majd el. 
 
 
6. Téli közös edzések 
Tervezett időpontok: 
December 20.: szaloncukor gyűjtő (VHS, Csicsó) 
Január 10.: 
Január 24.: 
Február 7.: 
Február 21.: 
 
2015/7. (november 18.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy december 5-ig a közös edzések időpontját tegye közzé a 
honlapon és köremailben keresse meg a tagszervezeteket, hogy kik vállalnának rendezést. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
7. SportIdent bérleti feltételek módosítása 
Javaslat: a dugóka bérleti díj futásonként 200 Ft helyett legyen 300 Ft. 
Indoklás: az MTFSZ már tavaly megemelte, a mezőny elfogadta az emelést. Akik tőlünk bérlik, általában 
300 Ft-ért adják bérbe. A bérleti díjból nagyobb részt tesz ki, mint a többi eszköz bérlete, így növekedhet 
a bevételünk. A gyerekek kedvezménye nem változik. 
 
2015/8. (november 18.) határozat: 
A SportIdent dugókák bérleti díja 2016. január 1-től 300 Ft-ra emelkedik. Az elnökség megbízza az 
elnököt, hogy a honlapon szereplő dokumentumot eszerint aktualizálja és értesítse a változásról a 
tagszervezeteket. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
8. Egyéb 
Idén is lesz Hajag kupa, méghozzá december 27-én (vasárnap). Ládi János vállalja a versenykiírás 
összeállítását. A megyei szövetség támogatásként térítésmentesen adja a SportIdent rendszert, de idén 
díjakat már nem ajánl fel. 


