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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 
 

2000/2 ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTET Ő 
 
 
Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2000. július 20-án megtartott kihelyezett elnökségi üléséről.  
 
 
Helyszín: Hódmezővásárhely Városi Stadion, Casinó étterem 
 
 
Jelen voltak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Meghívottként: Jáger Ferenc, Molnár Gáborné, Hódi András, Kovács Gábor, Kiss Károly, Kádár Gyöngyi, 
Czakó Józsefné, Szőke Mihály,  
 
 
Napirendi pontok:  

1. az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése, 
2. 2000. évi országos bajnokság értékelése, 
3. 2000. évi kiemelt rendezvények értékelése, 
4. 2000. évi pénzügyi helyzet, 
5. a Klub EB. helyszínének és előkészületeinek megtekintése, 
6. vegyes ügyek. 

 
E 1/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Az elnökségi emlékeztetőt Jáger Ferenc hitelesíti. 
 
 

Fáth Péter elnök javasolta, hogy az elnökségi ülést az 5. napirendi ponttal, vagyis a BMX pálya 
megtekintésével kezdjék. 
 
E 2/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség a napirendi pont megváltoztatását elfogadta. 
 
5. napirendi pont   Klub EB. helyszínének és előkészületeinek megtekintése, 
 
 Hódi András és Jáger Ferenc a Hód-kerékpáros Sport Klub képviseletében bemutatta a versenypálya 
akadályait és a kiszolgáló létesítményeket. A versenypálya a városi stadionban van és a kiszolgáló létesítmények 
ebből következően megfelelő számban találhatóak a létesítményen belül. A versenypálya mellet húzódó „töltés” 
ellenkező irányban halad és nem optimális a nézők szempontjából. A célvonal közelében jelöli ki a rendező a 
csapatvezetők helyét, melyet jól láthatóan el kell különíteni a nézőtértől.  
 
 Fáth Péter javasolta, hogy a rajtgép és a csapatvezetői terület fölé kell a nagyobb reklámfelületeket 
elhelyezni.  
 
 Radasics Tibor véleménye szerint az első akadályt – veszélyessége miatt – kisebbre kellene építeni, 
illetve az ívén változtatni szükséges.  
 
 Fáth Péter elnök és Dietrich Tamás alelnök a harmadik kanyart nem elég szélesnek találta és javasolta, 
hogy egy méterrel szélesítsék ki.  
 
 Hódi András elmondta, hogy a rajtgép még nincs megfelelő állapotban, de a makettje megtekinthető a 
Szakközépiskolában.  
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 Jáger Ferenc elmondta, hogy az Önkormányzat valószínűleg segít abban, hogy egy legalább száz 
férőhelyes lelátót telepítsenek a csapatvezetők területe mellé.  
 
E 3/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség a BMX pályát és a kiszolgáló létesítményeket jóváhagyta, azzal a feltétellel, hogy a rendező klub az 
első akadályt kisebbre, a harmadik kanyart pedig egy méterrel szélesebbre köteles átépíteni. ( határidő: augusztus 
04. ) 
 
 Hódi András javaslatára az elnökség a rajtgép működését tekintette meg. A tervező elmondta és 
bemutatta a rajtgép alapfunkcióit, kitért annak lehetséges problémáira. A rajtgép makett működése közben több 
hiányosság merült fel. A startkaput nyitó levegő-munkahenger nem csak akkor kap levegőerőt, amikor emeli a 
startkaput, hanem annak nyitásakor is. Ez tulajdonképpen gyorsítja a szerkezet lenyílását, ugyanakkor veszélyes 
is mert nincs esélyük a menekülésre azon versenyzőknek, melyek átesnek a gépen és valamely testrészük 
alászorulhat. A szerkezet rendelkezik ugyan egy vissza funkcióval is, de a felmerült problémára más megoldást 
kell találni. 
 
 Radasics Tibor javasolta, hogy olyan nyitó kart kell készíteni, mely ilyen esetben nem továbbítja a 
levegőerőt a startkapura. 
 
E 4/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
A rendező egyesület az országos bajnokság előtt elkészíti a rajtgéphez szükséges változtatásokat. 
 
Az elnökségi ülés a Casinó étteremben folytatódik.  
 
 Fáth Péter elnök köszönti a meghívott vendégeket. 
 
1. napirendi pont.   az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése, 
 
E 5/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Észrevétel, kiegészítés nem volt az elnökségi emlékeztető hiteles. 
 
2. – 3. napirendi pontok.   2000. évi országos bajnokság értékelése, 

2000. évi kiemelt rendezvények értékelése, 
 
 Radasics Tibor elmondta, hogy az Országos Bajnokság színvonala stabil, sajnos a versenyzői 
létszámban visszaesés tapasztalható. Továbbra sincs elegendő BMX pálya az ország területén. Az OB. 
lebonyolítására készült számítógépes program az első versenyek alkalmával nem mindíg pontosan működött, de 
a további fordulókban nem volt hiányosság. Célszerű lenne felülvizsgálni a szakosztályvezetők javaslatát, hogy 
egy személy kezelje és működtesse a programot.  
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a külföldi kiemelt rendezvények alkalmával az Elite és Junior 
csoportban versenyzők kiválóan szerepeltek. A Challenge csoportokban stabil a magyar BMX sportolók 
helyezése. ( több döntős ) A rendezvények során a csapatvezetők jelenléte is megoldott volt. A franciaországi 
Európa bajnokságon azonban voltak problémák. A Challenge kategóriában nem jelent meg egy versenyző a 
startnál, míg egy másik versenyzőt bírói döntés alapján kizártak a döntőbe kerüléstől. 
 
E 6/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség a bajnokságról és a kiemelt rendezvényről szóló beszámolót elfogadta.  
 
4. napirendi pont.   2000. évi pénzügyi helyzet, 
 
 Borbély Ferenc ismertette az egyesület pénzügyi helyzetét. Elmondta, hogy a korábbi évekkel 
ellentétben a Szövetség pénzügyi helyzete stabil. A válogatott versenyzők megkapták a támogatást a kiemelt 
rendezvényekre. A sportegyesületek szabadidős rendezvényeit is támogatta a Szövetség.  
    2000. 07. 19-én pénztárban:      31.067-Ft 
    2000. 07. 19-én bankszámlán: 1.103.982-Ft 
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E 7/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség a Szövetség pénzügyi beszámolóját elfogadta. 
 
6. napirendi pont   vegyes ügyek,  
 
 Hódi András elmondta, hogy a franciaországi Európa bajnokságon lehetősége adódott betekinteni a 
csapatvezetők munkájába. Több szempontból is merültek fel hiányosságok a verseny lebonyolítása során. Nem 
megfelelően működött a versenyzők besorolása a kisebb korcsoportoknál, így fordulhatott elő, hogy nem jelent 
meg a starthelyen magyar versenyző. Kérte az elnökséget, hogy a soron következő Európa Tanács ülésen a 
kiutazok az említett problémákat vessék fel.  
 
 Dietrich Tamás elmondta, hogy az Európa Tanács üléseken a Magyar Szövetség már több alkalommal 
jelezte a versenyeken történő hiányosságokat. Történek ugyan változások, de a sportdiplomáciában lassabban 
történek a lehetséges változások, mint például a honi szövetségben. A Szövetség főtitkára több alkalommal tett 
észrevételt, illetve javaslatot több fontos a sportág előre halladását érintő ügyben. Ahhoz, hogy lényeges 
változások történjenek több időre lesz szükség. 
 
 Fáth Péter felkérte az csapat EB. számítógépes programjának készítőjét, hogy röviden ismertesse a 
program működését. 
 
 Szőke Mihály elmondta, hogy több probléma is felmerült a programmal kapcsolatban. Folyamatosan 
dolgozik a hiányosságok kijavításán és egy előzetes tesztelés is megtörtént már. Továbbá elmondta, hogy a 
verseny helyszínén két számítógép fog üzemelni. Erre biztonsági okokból van szükség. Kérte, hogy amennyiben 
lehetséges két nyomtató beszerzéséről gondoskodjon a Szövetség. Nem alakult ki még az sem, hogy mi legyen a 
jegyzőkönyveken szereplő hivatalos nyelv. 
 
E 8/2000/2 Elnökségi határozat (  igen, Dietrich Tamás nem tartózkodott a helyiségben  ) 
 
A kért kettő darab nyomtató beszerzése Hódi András és Dietrich Tamás feladata. A jegyzőkönyveken a 
továbbiakban angolul és magyarul kell megjelentetni az eredményeket, információkat. A verseny nem végleges 
állásával kapcsolatban csak a vezetőbíró és annak helyettese kaphat felvilágosítást. Csapatvezetőknek nem 
adható ki semmilyen előzetes jegyzőkönyv. Az Európa Bajnokság hivatalos főbírájának Borbély Ferencet, 
helyettesének Hódi Andrást jelölte az elnökség.  
 
 

A Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviseletében Czakó Józsefné elmondta, hogy 
rendezvény idejére egy darab fénymásoló gépet és annak üzemeltetéséhez szükséges papírt az Önkormányzat át 
ad, továbbá a lehetőségek figyelembe vételével 500.000-Ft támogatást biztosít.  
 

Marker Reklám Stúdió képviseletében Kiss Károly elmondta, hogy rendkívül nehezen halad a 
támogatók megnyerése. Július elejéig mindösszesen 150.000-Ft támogatói összeg áll rendelkezésre. Továbbá 
ismertette és bemutatta az elnökségnek az Európa Bajnoksággal kapcsolatos nyomdai és egyéb anyagok 
elkészítésének előkészületeit. 
 
 Fáth Péter a Marker Reklámstúdió által készített költségvetés részletes megtárgyalását és elfogadását 
kérte az elnökségtől. Véleménye szerint a mellékelt költségvetés nem reális és átdolgozásra szorul.  
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E 8/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség a Klubcsapat EB.-vel kapcsolatos részleges költségvetést az alábbiak szerint hagyta jóvá.  
 
Bevételek: 
  támogatok:       130.000-Ft 
  ISM:     1.000.000-Ft 
  sátorhely:       240.000-Ft 
  belépők:        100.000-Ft 
  nevezési díj:       480.000-Ft 
  összesen:    1.950.000-Ft 
 
 
Kiadások:  
  emblématervezés:        20.000-Ft 
  önt. matrica 2500 db:      137.000-Ft 
  tábla ( 1x2 m színes )        31.000-Ft 
  szponzor szervezési költs.:       80.000-Ft 
  támogatói reklámzászlók készítése:      55.000-Ft 
  plakát tervezés:         50.000-Ft 
  versenykiírás          24.000-Ft 
  A 4 szórólap tervezés:        15.000-Ft 
  meghívó 100 db, ár: 180-        18.000-Ft 
  rajtszámtáblák 200 db, ár: 250       50.000-Ft 
  rajtszámok:         28.000-Ft 
  transzparens:         18.000-Ft 
  kitűzők:            7.500-Ft 
  Marker szervezési költség        55.000-Ft 
  támogatói emblémák ( Suzuki, Véró, Sajti )      24.000-Ft 
  összesen:       612.500-FT 
 
 
E 9/2000/2 Elnökségi határozat ( 6 igen egyhangú ) 
 
Következő elnökségi ülés időpontja: 2000. október 
 
 
Készítette:         Hitelesítette: 
 
Borbély Ferenc         Jáger Ferenc 
 


