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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 
 

2000/4 ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ 
 
 
Készült:  Szombathely, Helyőrségi Művelődési Központ  
   Szombathely, Akacs M. út. 7. 
 
Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás alelnök, Radasics Tibor elnökségi tag, 

Borbély Ferenc elnökségi tag. 
 
Távol maradt: Gerő Péter elnökségi tag, Rózsa B. György elnökségi tag. 
 
Meghívottként: Fixl Miklós Felügyelő Bizottság tagja, Molnár Gáborné 
 
Napirendi pontok: 

1. előző elnökségi ülés beszámolójának áttekintése, 
2. beszámoló az eltelt időszakban végzett munkáról, 
3. év végi díjkiosztó ünnepség részleteinek megbeszélése, 
4. vegyes ügyek. 

 
E 1/2000/4 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
 
Az elnökségi ülés emlékeztetőjét Dietrich Tamás hitelesíti. 
 
 Fáth Péter elnök napirend előtt megköszönte a Gencsapáti Sportegyesületnek az év végi 
díjkiosztó ünnepség előkészítését és megszervezését. Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, illetve javasol-e valaki más napirendi pontot. 
 
Észrevétel javaslat nem érkezett. 
 
1. számú napirendi pont   előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése 
 
E 2/2000/4 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
 
A 2000. Október 26. Elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel, javaslat ezzel kapcsolatban nincs. 

 
2. számú napirendi pont   beszámoló az eltelt időszakban végzett munkáról 
 
 Dietrich Tamás beszámolt a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Közgyűléséről. 
Elmondta, hogy Borbély Ferencet és személyét a tagság megválasztotta az MKSZ elnökségébe. 
Elnöknek Bodrogi Lászlót választották. Remélhetőleg a kerékpáros társadalomban lévő nem 
egységes álláspontfoglalás az új elnökség működésével megszűnik.  
 Borbély Ferenc előadta, hogy az országos bajnokság futamai megfelelően zajlottak. Nagy 
segítséget jelentett a számítógépes értékelés. Sajnos a versenyzői létszám ez évben sem emelkedett 
jelentősen, de több pálya épülésével ez a tendencia változhat. 
 Radasics Tibor beszámolt a kiemelt nemzetközi versenyeken elért eredményekről. A 
Szövetség versenyzői kiváló eredményeket értek el a nemzetközi versenyek során. Radasics 
Vilmos összetett helyezése a junior Európa Bajnokságban kiemelkedőnek mondható.  
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 Fáth Péter elnök elmondta, hogy a költségvetés a tervezettnek megfelelően alakult. A 
Szövetségnek tartozása nincs, vállalt kötelezettségeit teljesítette.  
 
E 3/2000/4 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
 
A 2000-ben végzett tevékenységről, munkáról, valamint az eredményekről szóló beszámolót az elnökség elfogadta. 
 
3. számú napirendi pont év végi díjkiosztó ünnepséggel kapcsolatos feladatok megbeszélése 
 
 Fáth Péter elnök részletesen ismertette az elnökségi tagok feladatait. A sajtó jelenlévő 
képviselőivel Dietrich Tamás alelnök vegye fel a kapcsolatot, illetve tájékoztassa őket az 
eredményekről és az ünnepség menetéről. 
 
E 4/2000/4 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség tagjai az előzetes tervben szereplő feladatok végrehajtását vállalták. 
 
4. számú napirendi pont   vegyes ügyek 
 
 Fáth Péter elnök elmondta, hogy az elnökséghez érkezett egy levél Koczka Gabriellától. A 
levél írója sérelmezi, hogy véleménye szerint gyermekei nem kapták meg a megállapított anyagi 
juttatást az EB.-ken elért helyezéseikért. A levél tartalma a Vas megyei napilapban is megjelent, 
anélkül, hogy a Szövetség lehetőséget kapott volna az objektív reagálásra. 
 Radasics Tibor elmondta, hogy Koczka Gabriella több alkalommal is valótlanságot állító 
tényeket közölt írásban és szóban egyaránt. Nem ért egyet ezzel a módszerrel és kéri az 
elnökséget, hogy a hivatalos válaszlevélen kívül saját véleményét is írásban közölhesse az 
érintettek felé.  
 
E 5/2000/4 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
 
A főtitkár hivatalos levélben válaszoljon Koczka Gabriellának, illetve a médiának. 
 
 
Következő elnökségi ülés időpontja: 2001. április  
 
 
Legyezte:        Hitelesítette 
Borbély Ferenc       Dietrich Tamás 


