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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség
1/2011. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ
Időpont:

2011. január 05. 14.00 óra

Helyszín:

Magyar Kerékpáros Szövetség irodája
Budapest, Szabó József utca

Jelen voltak:

Dietrich Tamás elnök (DT), Fulainé Grúber Judit
elnökségi tag (Fné), Radasics Tibor elnökségi tag (RT),
Borbély Ferenc elnökségi tag (BF),

Meghívottként:

Kelemen Tamás, Szoboszlai Károly (SZK), Molnár
József (MJ)

Távol maradt:

Fáth Péter, Plajszerné Horváth Judit, Rozsenich Tamás

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése,
2010. évi pénzügyi elszámolás, 2011. évi költségvetés,
Közgyűlés időpontjának meghatározása,
Vegyes ügyek

E. 1/2011/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Fulainé Grúber Judit hitelesíti.
1. számú napirendi pont:

Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése

Rozsenich Tamás telefonon korábban jelezte, hogy a 2010. októberi elnökségi emlékeztető
nem helyes.
E. 1/2011/2. Elnökségi határozat
A 2010. október 27.-i elnökségi ülés emlékeztetőjét az alábbiak szerint kell javítani: RT. és
KT. (Sopron) elmondják, hogy Nyikos Tivadar edző kérte, hogy a Szövetség elnöksége
foglaljon állást, státuszát illetően. Sopronban jelenleg csak az utánpótlás versenyzők értek el
eredményeket.
RT. javasolta, hogy az elnökségi határozatokat az elnökségi ülés végén rögzítse az
emlékeztetőt hitelesítő.
E. 1/2011/3. Elnökségi határozat
A határozatokat a mindenkori hitelesítőnek is kell rögzítenie.

Budapest, 2011. január 05.

1

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2011. január 05. elnökségi emlékeztetője

2. számú napirendi pont

2010. évi pénzügyi beszámoló, 2011. évi költségvetés

SZK. javasolja, hogy a Szövetség a 2011. évi költségvetés terhére vásároljon 1 db BMX vázat
Rozsenich Gábor részére.
E. 1/2011/4. Elnökségi határozat
SZK. javaslatát az elnökség nem támogatta.
RT. szerint támogatni kellene a versenyt rendező klubokat valamilyen formában (pld. 25 t
kavicszúzalék, plusz, szállítási költség). Továbbá szükség lenne egy időmérő berendezésre is.
MJ. szerint fedett pályát kellene valahol létesíteni, hogy a téli felkészülés biztosított legyen.
BF. szerint sportág népszerűsítő bemutatókat kellene tartani több városban, „roadshow”
jelleggel, illetve iskolákban BMX kerékpáros oktatást.
DT. elmondja, hogy a jelenlegi költségvetés csak tervezet. nem tudjuk a pontos összegeket.
E. 1/2011/5. Elnökségi határozat
Amennyiben elegendő összeg áll rendelkezésre és a felkészülésre szánt pénz nem lesz
kevesebb a 2011. évi költésvetésben versenyt rendező egyesületeknek 25 tonna kavics zúzalék
plusz annak szállítási költségére, de legfeljebb 100.000 Ft-ot, elnökségi tagok elnökségi
ülésekre történő utazási költségeire, éves szinten: összesen 100.000 Ft-ot, tartalék BMX
kerékpár vásárlására: 150.000 Ft-ot, sportág népszerűsítésre 1.000.000 Ft-ot állapított meg
az elnökség. (részletek a mellékelt költségvetésben)
E. 1/2011/6. Elnökségi határozat
A 2010. évi pénzügyi beszámolót és a 2011. évi költségvetés tervezetet kiegészítésekkel az
elnökség elfogadta.
3. számú napirendi pont

Közgyűlés időpontjának meghatározása

E. 1/2011/7. Elnökségi határozat
2010. évi Közgyűlés időpontja: 2011. február 16. 15.00 óra.
Helyszín: Magyar Kerékpáros Szövetség (tárgyaló)
Budapest, Millenáris, Szabó József utca
Napirendi pontok:

a./ a Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b./ a Szövetség évi költségvetésének megállapítása,
c./ a Felügyelő Bizottság beszámolója,
d./ elnökségi tag választás (alapszabály),
e./ a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok.

4. számú napirendi pont

vegyes ügyek

Az elnökségi tagok megválasztására az elnökség jelölő bizottságot hozott létre.
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E. 1/2011/8. Elnökségi határozat
Jelölő Bizottság:
elnök: Molnár József
tag: Kelemen Tamás
tag: Szoboszlai Károly
Elnökségi tagságra jelölés határideje: 2011. január 31.
Fné. korábban levelet írt az elnökségnek, melyben bejelentette, hogy Nagy Arnold sportoló
(Hódmezővásárhely) jelezte részvételi szándékát a 2011-es UNIVER ZIÁDÉN.
Kérte, hogy az elnökség engedélyezze, hogy csatlakozhasson a válogatott keret Senkvicében
tartandó edzéseihez.
BF. elmondta, hogy az Univerziádéval kapcsolatos levél csak tájékoztató jellegű volt.
Konkrétumot még senki sem tud, sem az utazásról, sem a finanszírozásról.
E. 1/2011/9. Elnökségi határozat
Nagy Arnold csatlakozhat a válogatott keret Senkvicei edzéseihez. Szállás és az edzéssel
kapcsolatos költségeket a Szövetség fizeti.
BF. elmondja, hogy a 2011-es osztrák-magyar bajnokság helyszíneit az elnökség nem hagyta
jóvá.
E. 1/2011/10. Elnökségi határozat
Osztrák-Magyar bajnokság időpontjait, helyszíneit és lebonyolítási rendszerét az elnökség az
alábbiak szerint hagyta jóvá:
2011. 05. 27.-28.
Sopron
2011. 09.03.04.
Budapest
Lebonyolítás és versenystruktúra a 2010. évi szerint.
BF. tájékoztatta az elnökséget, hogy korábban felmerült az országos bajnokság 1 fordulós
lebonyolítása.
E. 1/2011/11. Elnökségi határozat
Országos egyéni bajnokság helyszínét és időpontját az elnökség az alábbiak szerint fogadta
el:
1. forduló 2011. 05. 28. Sopron
2. forduló 2011. 05. 29. Sopron
Országos Csapatbajnokság 2011. 05. 29. Sopron
Kategóriák és verseny rendszer a 2010. évi szabályok szerint.
RT. ismertette az elnökséggel a Magyar Kupa lebonyolításával kapcsolatos új rendszert.
E. 1/2011/12. Elnökségi határozat
A 2011. évi Magyar kupa helyszíneit és időpontját az elnökség az alábbiak szerint fogadta el:
Az új versenyrendszer tesztversenye 2011.05.28. Sopron
1. forduló 2011. 08. 6-7.
Hódmezővásárhely
2. forduló 2011. 08. 13-14.
Sopron
Kategóriák 2010. évi szabályok szerint.
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Lebonyolítás az új versenyrendszer szerint, melynek részletes kidolgozási határideje: 2011.
március 31. Felelős: Radasics Tibor
Felmerült, hogy a szakmai ügyek érdekében az elnökség hozzon létre egy szakmai
bizottságot.
E. 1/2011/13. Elnökségi határozat
Az elnökség 2011 évtől szakmai bizottságot hozz létre.
Elnök:
Radasics Tibor
Tagok:
minden egyesületből egy megbízott személy
RT. elmondta, hogy 2010. november 20-án több egyesületi vezetővel egy szakmai
megbeszélés tartottak, melynek fő témája a sportág népszerűsítése, valamint az edzők és a
szövetségi kapitány munkájának összehangolása volt. Felmerült, hogy a szövetségi kapitány
készítsen egy edzés tervet, mely a válogatott sportolók felkészülésére irányulna.
DT. válaszában reagálva elmondta, hogy szerinte ez nem a szövetségi kapitány feladata. A
szövetségi kapitány a válogatott edzőtáborokra rendelkezik programmal.
BF. tájékoztatta az elnökséget, hogy ezen a szakmai megbeszélésen elhangzott sportág
népszerűsítő hiányosságok, illetve szakmai felkészülési tervek többsége rendelkezésre áll.
Megtalálható az oldalon. Véleménye szerint, inkább az egyesületeknek kellene elküldenie az
edzés programokat, hogy ennek figyelembe vételével lehessen megfelelően a válogatott keret
felkészülését összehangolni. Nagyon kevés az, az idő, melyet a válogatott keret együtt tölt.
BF. továbbá tájékoztatta az elnökséget, hogy a 2011-es felkészülési programban
meghatározott versenyzői edzés naplók Bujáki Bence és Fulai Csongor kivételével nem
érkeztek meg. Az edzés naplók hiányában nem lehet teljes a felkészülés.
E. 1/2011/14. Elnökségi határozat
Felnőtt, ifjúsági és utánpótlás válogatott keret tagoknak 2010. november 01-től 2011. 04.01ig minden elvégzett edzésmunkáról kétheti bontásban a Szövetség felé, edző által igazolt
edzésnaplót kell küldeni. Ennek hiányában a szövetségi kapitány javaslatára az elnökség a
2011. évi támogatásokat megvonhatja.
SZK. javasolta, hogy a Sportkorházzal a főtitkár vegye fel a kapcsolatot, általános
állapotfelmérés céljából.
E. 1/2011/15. Elnökségi határozat
Borbély Ferenc 2011. január 15-ig vegye fel a kapcsolatot a Soprtkorházzal.
Következő elnökségi ülés várhatóan 2011. március
Budapest, 2011. január 05.
Lejegyezte:
Borbély Ferenc
Budapest, 2011. január 05.

Hitelesítette:
Fulainé Grúber Judit
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