
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Elnökségi Ülésének Jegyzőkönyve 
2016. november 16. 

 
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 
 
2016/1. (április 4.) határozat: 
A Megyei Diákolimpia és Bakony kupa pénzügyi lebonyolítása a VMTFSZ-en keresztül valósuljon meg. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2016/2. (május 4.) határozat: 
A BTK és a VHS által június 16-19. között Fenyőfő központtal rendezett edzőtábor legyen egyben a 
Veszprém megyei utánpótlás edzőtábor. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2016/3. (május 4.) 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 
 
Kiadásaink mind megtörténtek, bevételeink még várhatóak idén. Tagdíját minden klub rendezte. 
Eltérések a tervezethez képest: 
 SI bérleti díj 250e Ft helyett 310-320e Ft körül várható; 
 Egyéb bevétel: megjelentek a Megyei Diákolimpia költségei, ami nem volt tervezve, de egyenlege 

kedvezőbb lett a tervezettnél (-22e Ft a -29e Ft helyett); 
 Utánpótlás edzőtábor: 200e Ft helyett 231e Ft kiadás; 
 Egyéb kiadás: -150 e Ft helyett -125e Ft; 
 SI fejlesztés, karbantartás: 50e Ft helyett 32e Ft (csak elemcsere); 
 Magyar Honvédség SI beszerzése rajtunk keresztül valósult meg, egyenlege 74e Ft nyereség. 

Néhány egyszeri tételnek köszönhetően a költségvetésünk a vártnál sokkal jobban alakult. 
Összességében a tervezett 136e Ft helyett kb. 283e 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 13 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. Most nem javaslunk. 



Veszprém Megye Legjobb Sportolója 
Azokat érdemes felterjeszteni, akik vagy világversenyen részt vettek vagy itthon bajnokságokat vagy 
Diákolimpiát nyertek. 
 
2016/4. (november 16.) határozat: 
A Veszprém Megye Legjobb Sportolója 2016 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 Benedeket, szenior férfi kategóriában Vajda Balázst javasolja. Az 
elnökség megbízza az elnököt, hogy a kitöltött űrlapokat juttassa el az illetékesekhez november 21-ig. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
Veszprém Megye Tájfutásáért 2016. 
A korábbi díjazottak listája megtalálható a honlapon. 
 
2016/5. (november 16.) határozat: 
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség a Veszprém Megye Tájfutásáért 2016. díjat Gombkötő Zsuzsának 
adományozza. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
4. Közgyűlés összehívása 
Javasolt időpont: január 28. (szombat). A versenynaptár miatt nem lehet később. Tanácsterem 
befoglalva. 
Tervezett napirend: 
- szakmai és pénzügyi beszámoló a 2016. évről, 
- felügyelő biztosi beszámoló a 2016. évről, 
- 2017. évi költségvetés tervezet, 
- 2017. évi megyei versenynaptár. 
 
2016/6. (november 16.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy január 8-ig készítse el a közgyűlési meghívót annak mellékleteivel 
(2016. évi költségvetés, 2017. évi költségvetés tervezet, 2017. évi versenynaptár tervezet), bocsássa 
elektronikus szavazásra, majd január 14-ig küldje ki az elfogadott anyagot a tagszervezeteknek. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
5. 2017. évi megyei versenynaptár 
A Vas és a Zala megyei szövetséggel már zajlott egyeztetés, ennek eredménye, hogy a zalaiak vállalták a 
középtávú, váltó és éjszakai bajnokságot; a vasiak a sprint bajnokságokat; mi pedig a hosszútávút. Az 
időpontok eléggé adják magukat az országos versenynaptár függvényében. A közgyűlésig a 
hosszútávúra, a diákolimpiára és a normáltávúra kell rendezőt találni. 
 
Ezek fényében az előzetes tervezet: 
- Megyei Hosszútávú: március 4. (THT – Uzsa? Diszel??, Vas és Zala megyével közös) 
- Megyei Diákolimpia: április 22. (Tóth Károly) 
- Megyei Középtávú, Váltó és Éjszakai: június 3. (Zala MTFSZ, Döbröce?, Vas és Zala megyével közös) 
- Megyei Rövidtávú, Sprint Váltó és Csapat: szeptember 9-10. (Vas MTFSZ, Szombathely, Vas és Zala 
megyével közös) 
- Megyei Normáltávú: október 7. (VHS – ???) Fejér és Komárom megyével közösen? 
 
A végleges változatot a januári közgyűlés fogadja majd el. 



6. Téli közös edzések 
Tervezett időpontok: 
December 3.: Diszel (THT) 
December 11. (szaloncukor gyűjtő): Veszprém (VHS) 
Január 15.: Kab-hegy (BTK) 
Január 29.:  
Február 12.:  
 
2016/7. (november 16.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy november 30-ig a közös edzések időpontját tegye közzé a 
honlapon és köremailben keresse meg a tagszervezeteket, hogy kik vállalnának a még üres 
időpontokban rendezést. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
7. Egyéb 
Idén is lesz Hajag kupa, méghozzá december 30-án (pénteken). Ládi János vállalja a versenykiírás 
összeállítását, ami hamarosan felkerül a honlapra. 


