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1. Az előző ülés óta elektronikus úton elfogadott határozatok 
 
2017/1. (június 6.) határozat: 
A Veszprém megyei középtávú és váltóbajnokságot a VBT rendezze június 18-án Fenyőfőn. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2017/2. (június 20.) határozat: 
A VHS által július 8-11. között Hubertus erdei iskola központtal rendezett edzőtábor legyen egyben a 
Veszprém megyei utánpótlás edzőtábor. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2017/3. (június 20.) határozat: 
Az edzőtáborban résztvevő Veszprém megyei klubhoz tartozó utánpótlás versenyzők költségeiből a 
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 8.000 Ft-ot átvállal. 
5 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2017/4. (július 6.) határozat: 
A KTT által november 17-én este rendezett ajkai városi éjszakai verseny legyen egyben Veszprém megyei 
éjszakai bajnokság is. 
0 igen – 5 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 320-330e Ft körül várható; 
 Egyéb bevétel: térkép jogdíj 12e Ft nem tervezett; 
 Utánpótlás edzőtábor: 240e Ft helyett 232e Ft kiadás; 
 Egyéb kiadás: 150 e Ft helyett 146e Ft; 
 SI fejlesztés, karbantartás: 50e Ft helyett 20e Ft (egy karbantartás és egy bérlet továbbszámlázás). 

Az előzetesen vártnál több SportIdent bérlésnek köszönhetően a költségvetésünk a vártnál jobban 
alakult. Összességében a tervezett 171e Ft helyett kb. 330e 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. 



2017/5. (november 17.) határozat: 
Tüskés Endre-díjra a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Ládi Jánost javasolja. Az elnökség megbízza az 
elnököt, hogy a kitöltött űrlapot juttassa el az illetékesekhez november 19-ig. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
Veszprém Megye Legjobb Sportolója 
Azokat érdemes felterjeszteni, akik vagy világversenyen részt vettek vagy itthon bajnokságokat vagy 
Diákolimpiát nyertek. 
 
2017/5. (november 17.) határozat: 
A Veszprém Megye Legjobb Sportolója 2017 díjra a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség serdülő lány 
kategóriában Mérő Dominikát, gyermek fiú kategóriában Angyal Dánielt, szenior férfi kategóriában 
Molnár Attilát javasolja. Az elnökség megbízza az elnököt, hogy a kitöltött űrlapokat juttassa el az 
illetékesekhez november 19-ig. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
Veszprém Megye Tájfutásáért 2017. 
A korábbi díjazottak listája megtalálható a honlapon. 
 
2017/6. (november 17.) határozat: 
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség a Veszprém Megye Tájfutásáért 2017. díjat Németh Zsoltnénak 
adományozza. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
4. Közgyűlés összehívása 
Javasolt időpont: január 13. (szombat). 
Tervezett napirend: 
- szakmai és pénzügyi beszámoló a 2017. évről, 
- felügyelő biztosi beszámoló a 2017. évről, 
- tisztújítás, 
- 2018. évi költségvetés tervezet, 
- 2018. évi megyei versenynaptár. 
Az Alapszabály értelmében a tisztújító közgyűlés előtt legalább egy hónappal az elnökségnek 
jelölőbiztost kell megbíznia a jelölőlista összeállításával. 
 
2017/7. (november 17.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy december 20-ig készítse el a közgyűlési meghívót annak 
mellékleteivel (2017. évi költségvetés, 2018. évi költségvetés tervezet, 2018. évi versenynaptár 
tervezet), bocsássa elektronikus szavazásra, majd december 30-ig küldje ki az elfogadott anyagot a 
tagszervezeteknek. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
2017/8. (november 17.) határozat: 
Az elnökség felkéri Molnár Pétert a 2018. évi tisztújító közgyűlés jelölőbiztosának. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 



5. 2018. évi megyei versenynaptár 
A Vas és a Zala megyei szövetséggel már zajlott egyeztetés, ennek eredménye, hogy a zalaiak vállalták a 
hosszútávú bajnokságot; a vasiak a középtávú, váltó, éjszakai bajnokságot és a normáltávút; mi pedig a 
sprint bajnokságokat. Az időpontok eléggé adják magukat az országos versenynaptár függvényében. A 
közgyűlésen már csak a diákolimpiára kell rendezőt találni. 
 
Ezek fényében az előzetes tervezet: 
- Megyei Hosszútávú: március 3. (GOC - Döbröce) 
- Megyei Diákolimpia: április 22. 
- Megyei Középtávú, Váltó és Éjszakai: június 2. (KTT - Kislőd) 
- Megyei Rövidtávú, Sprint Váltó és Csapat: szeptember 8-9. (VHS – Veszprém) 
- Megyei Normáltávú: október 6. (AKS – Őrség) 
 
A végleges változatot a januári közgyűlés fogadja majd el. 
 
 
6. Téli közös edzések 
Tervezett időpontok és rendezők (TTEV-k közötti hétvégéken): 
December 2.: Domán Gábor (Tapolca-Diszel) 
December 17. (szaloncukor gyűjtő): Molnár Péter (később kijelölendő) 
Január 14.: később kijelölendő (később kijelölendő) 
Január 28.: Németh Zsoltné (VHS edzőtábor keretében, később kijelölendő) 
Február 11.: később kijelölendő (később kijelölendő) 
 
2017/9. (november 17.) határozat: 
Az elnökség megbízza az elnököt, hogy november 20-ig a közös edzések időpontját tegye közzé a 
honlapon és köremailben keresse meg a tagszervezeteket, hogy kik vállalnának a még üres 
időpontokban rendezést. 
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás 
 
 
7. Egyéb 
Ládi János: december 30. a Hajag kupa tervezett időpontja, a kiírás készülőben. 


