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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 
 

2000/3 ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTET Ő 
 
Készült: Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.  

Amerikai Kereskedelmi Kamara hivatalos helyiségében 
 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottként: Fallenbüchel Imre Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. az előző elnökségi emlékeztető áttekintése, 
2. 2000. évi pénzügyi helyzet, 
3. 2001. évi válogatott keret jóváhagyása, 
4. 2000. évi év sportolója cím jóváhagyása, 
5. beszámoló a Csapat Európa bajnokságról, 
6. a Csapat EB. pénzügyi értékelése, 
7. szabálykönyv módosítás jóváhagyása, 
8. 2000. évi Közgyűlés időpontjának, helyszínének kijelölése, 
9. 2001. évi versenynaptár elfogadása, 
10. Országos Bajnokság végeredményének jóváhagyása, 
11. vegyes ügyek. 

 
E 1/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
Az elnökségi emlékeztetőt Molnár Gáborné hitelesíti. 
 
 

Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelenteket és megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi 
pontra javaslata, illetve elfogadja-e az elnökség a meghívóban megjelölt napirendi pontokat.  
 
Új napirendi pontra nem érkezett javaslat. 
 
E 2/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
A napirendi pontokat az elnökség elfogadta. 
 
 
 Fáth Péter elnök javasolta, hogy az elnökség napirend előtt hallgassa meg Fallenbüchel Imrét. 
 
E 3/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
Javaslatot az elnökség elfogadta. 
 
 

Fallenbüchel Imre beszámolt a franciaországi világbajnokság tapasztalatairól. Kiemelve, hogy a 
Nemzetközi Szövetség egy kerékpáros centrum létrehozását tervezi Svájcban. A centrumban minden kerékpáros 
ág számára tanfolyamokat, előadásokat szerveznek. A képzések előreláthatólag hat hónapig tartanak, az edzők és 
a versenyzők részére. A nemzeti szövetségeknek jelezni kell ilyen irányú igényeiket a nemzetközi Szövetség 
felé. Részletes leírást, illetve programot később küldenek.  

 
Az MKOSZ pályázatot nyújtott be a NISZKA-hoz egy egységes nemzeti kerékpáros mez elkészítési 
költségeinek fedezésére. A világbajnokság ideje alatt tartotta a UCI az évi nemzetközi konferenciáját. Több 
fontos témában is határozat született. A világversenyeken csak érvényes kvalifikációval lehet indulni. 
 



Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2000. október 26-án megtartott elnökségi ülésének emlékeztetője. 

C:\Core\Apache\Apache2\htdocs\uploadedFiles\uNT9aJmbMKUo21wP_YfXr5sG2kVkP6W6Xl2R2cYtIINs_I\2000október.doc  2 

 Fallenbüchel Imre kérte a Szövetség elnökségét, hogy a közeljövőben tartandó MKOSZ közgyűlésen 
egységes álláspontot alakítsanak ki. Ahhoz, hogy megfelelően működjön az MKOSZ a tagszervezeteknek 
összhangban, kell dolgoznia. 
 
 Fáth Péter elnök megköszönte Fallenbüchel Imre beszámolóját és az elnökség folytatta munkáját.  
 
 
1. napirendi pont:  az előző elnökségi emlékeztető áttekintése, 
 
E 4/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
Az előző elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, kiegészítés, észrevétel nincs. 
 
 
2. napirendi pont:  2000. évi pénzügyi helyzet, 
 

Borbély Ferenc elmondta, hogy a Szövetség pénzügyi helyzete stabil. Jelenleg a Szövetség 
bankszámláján 561. 747,-Ft van. Az ISM napokon belül átutalja a Csapat EB. pályázati összegét. Javasolta, hogy 
az elnökség a szóbeli tájékoztatót figyelembe véve módosítsa a 2000. évi költségvetést. 
 
 Molnár Gáborné elmondta, hogy az éves díjkiosztó ünnepség Szombathelyen lesz. A költségek 
várhatóan emelkednek az eredetileg ( szakosztályvezetői ülésen ) megbeszéltektől. 
 
E 5/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
A Szövetség 2000. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul: 
 
Kiadások:  
  utazás, gk. használat:   180.000   220.000 
  szabadidős rendezvénytámogatás:  150.000   200.000 
  telefon, Internet:    150.000   200.000 
  irodagép beszerzés:   170.000   185.000 
 
Bevételek:  
  sportreklám:    150.000   375.000 
  pályázat:    200.000   100.000 
 
 
3. napirendi pont:  2001. évi válogatott keret jóváhagyása, 
 
 Radasics Tibor ismertette a válogatott kerettagság feltételeit, és a javasolt sportolókat ( korábbi 
elnökségi határozat alapján, E 5/2000/1 ) ezek szerint: 
 
Felnőtt: 

- Prájczer Péter 
- Táp Imre 
 

Ifjúsági: 
- Radasics Vilmos 
 

Utánpótlás: 
- Szűcs Balázs 
- Hódi Anikó 
- Koczka Levente 
- Molnár Dániel 
- Koczka Zsófia 
- Koczka Dániel 
- Rozsenich Gábor 
- Molnár Zsófia 
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E 6/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
Az elnökség a válogatott keretbe javasolt sportolókat jóváhagyta.  
 
 
4. napirendi pont:  Év sportolója cím jóváhagyása, 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a szakosztályvezetők előzetesen javaslatokat küldtek a szövetségbe. A 
vélemények alapján 2000-ben az Év Férfi Sportolójának Radasics Vilmost javasolják. Női Év sportolója címet 
2000-ben nem ad ki a Szövetség.  
 
E 7/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
A szakosztályvezetők javaslatát az elnökség elfogadta. 2000-ben az Év Férfi Sportolója Radasics Vilmos lesz. 
 
 
5. -6. napirendi pont:  beszámoló a Csapat Európa bajnokságról, 
 
 A hódmezővásárhelyi klub képviseletében Jáger Ferenc elnök, és Hódi András elmondták, hogy az EB. 
lebonyolítása jól sikerült. A helyi sajtó és a város vezetői nagyra értékelték a klub munkáját Sportszakmailag is 
nagyszerűen zajlott a rendezvény. A számítógépes kiértékelés hibátlanul működött, és a külföldi csapatvezetők is 
hibátlanak találták a szervezést és lebonyolítást. A Magyar Cassone csapat a rangos harmadik helyet szerezte 
meg. Pénzügyi vonatkozásban a bevételek nem úgy alakultak, ahogy azt a klub tervezte. A Marker Kft.-vel 
kötött megállapodás nem az elvártaknak megfelelően zajlott. Jelentős értéket képvisel a BMX pálya, mely 
mindig a sportág rendelkezésére áll.  
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a Csapat Eb.-vel kapcsolatban még, mint egy 600.000,-Ft-ot ki kell 
fizetnie a szövetségnek.  
 
E 8/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
Az Európa Bajnokságról szóló beszámolót az elnökség elfogadta. 
 
 
7. napirendi pont:   Szabálykönyv módosítás jóváhagyása, 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a módosításra a nemzetközi szabályok megváltozása miatt van szükség. 
A szakosztályvezetők előzetesen megvitatták a változásokat, és elfogadásra javasolják a szabálykönyv 
változásait. 
 
E 9/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, Fáth Péter a szavazásnál nem volt jelen ) 
 
 
8. napirendi pont:  2000. évi Közgyűlés időpontjának, helyszínének kijelölése, 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a Sporttörvény vitája és előkészítése már végső stádiumban van. A 
törvény megváltozása kihatással lesz a Szövetségek további munkájára, és működésére. Továbbá a Szövetség 
pénzügyi beszámolójának egyszerűsítése miatt célszerű lenne jövő év januárban, illetve februárban megtartani a 
Közgyűlést.  
 
E 10/2000/3 Elnökségi határozat ( 6 igen, egyhangú ) 
 
A Közgyűlést 2001. március 31.-ig meg kell tartani. 
 
 
9. napirendi pont:  2001. évi versenynaptár elfogadása, 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a hazai OB. időpontjainak kialakítását a nemzetközi események 
időpontjai befolyásolják. A kiemelt rendezvényeket figyelembe vették a szakosztályvezetők, amikor jelezték 
igényüket. A veszprémi klub terület problémák miatt nem biztos, hogy Veszprémben rendezi az Országos 
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Bajnokság futamát. Ha nem sikerül megegyezni a tulajdonosokkal, akkor más helyszínen ( Hódmezővásárhely ) 
szeretné lebonyolítani a rendezvényt.  
 
E 11/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, Borbély Ferenc tartózkodott ) 
 
Az elnökség a 2001. évi versenynaptárt az alábbiak szerint elfogadta: 
 
május 01.  Szombathely   Országos Meghívásos 
május 5-6  Sopron   Országos Bajnokság 
június 30  Gencsapáti   OB. 
július 01   Gencsapáti   OB 
augusztus 11-12  Hódmezővásárhely  OB 
augusztus 18-19  Veszprém/Hódmezővásárhely OB 
 
 
10. napirendi pont:  Országos Bajnokság végeredményének jóváhagyása, 
 
 Radasics Tibor elmondta, hogy az országos bajnokság végeredményét minden klub megkapta. A 
szakosztályvezetők ellenőrizték az adatok valódiságát, és azt elfogadásra javasolják. A számítógépes értékelés 
jól működött az év során, annak változtatása nem indokolt. 
 
E 12/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, Dietrich Tamás távozott az elnökségi ülésről ) 
 
Az elnökség az országos bajnokság végeredményét jóváhagyta.  
 
 
11. napirendi pont:  vegyes ügyek. 
 
 Borbély Ferenc ismételten felhívta az elnökség figyelmét, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke nem vesz 
részt az elnökségi üléseken, jóllehet meghívót minden alkalommal küldenek számára. Javasolta, hogy a jelenlévő 
tag Fixl Miklós a másik taggal egyeztetve ( Sajti Péter ) készítsen elő egy minden szempontra kiterjedő 
vizsgálatot. Határidő: 2000. december 31.  
 Fáth Péter javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság elnökét levélben keresse meg a Szövetség, és ha nem 
vállalja továbbiakban a megbízást, akkor azt írásban erősítse meg. A soron következő Közgyűlésen új Felügyelő 
Bizottsági elnököt kell javasolni a tagság felé.  
 
E 13/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, egyhangú ) 
 
 Radasics Tibor megkérdezte, hogy a jövő évi világbajnokságra utazókat milyen mértékben tudja a 
Szövetség támogatni. Véleménye szerint e rendezvényen indulókat kiemelten kellene támogatni.  
 
 Fáth Péter megkérdezte, hogy milyen esélyekkel indulnak a magyar versenyzők a világbajnokságon. 
Véleménye szerint inkább az Európa bajnokságon részt vevő sportolókat kell megfelelő mértékben támogatni.  
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy nem lesz elegendő pénz az EB. sorozat és a VB. támogatására. 
Javasolta, hogy csak egy kiemelt rendezvényen való részvételt támogasson a Szövetség.  
 
E 14/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, egyhangú ) 
 
2001-ben a költségvetés függvényében a világbajnokságon résztvevő versenyzők költségeihez, versenyzőként: 
25.000,-Ft, támogatással + nevezési díj megfizetésével járul hozzá a Szövetség. 
 
Az Európa Bajnokságon induló versenyzők támogatását a 2000. évivel megegyezően, azaz csak a nevezési díj 
megfizetésével járul hozzá a Szövetség.  
 
Megjegyzés:  
A támogatások megfizetése a korábban megállapított feltételek alapján lehetséges. 
 
Az elnökség az EB. sorozaton ( elite, junior ), valamint EB.-én ( utánpótlás ) versenyzők támogatását az alábbiak szerint fogadta el: 
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- elite, junior válogatott versenyzők esetében a Szövetség a részvevők számára abban az esetben fizeti ki a nevezési díjat ( maximum 4 
helyszín, 8 forduló ), ha a versenyző minimum 3 helyszínen ( 6 forduló ) részt vesz.  
 
- utánpótlás válogatott versenyzők esetén a Szövetség a résztvevők számára abban az esetben fizeti ki a nevezési díjat ( maximum 3 verseny, 
fő EB + 2 helyszín ), ha a versenyző minimum kettő az elite, junior EB.-vel rendezett nemzetközi versenyen részt vesz.  
 
- nem válogatott elite, junior versenyzők esetében a Szövetség abban az esetben fizeti ki a nevezési díj felét ( maximum 2 helyszín, 4 forduló 
), ha a versenyző minimum 3 EB. helyszínen részt vesz.  
 
- nem válogatott utánpótlás versenyzők esetén ( 16 éves korig ) a Szövetség abban az esetben fizeti ki a nevezési díjat ( a fő Eb-én ), ha a 
versenyző minimum három elite, junior Eb-vel rendezett nemzetközi versenyen részt vesz. 
 
 Radasics Tibor megkérdezte, hogy ki lesz a csapatvezető és a Szövetség tud-e segíteni a vízum és a 
repülőjegyek foglalásában.  
 
 Fáth Péter elmondta, hogy a vízum beszerzéséhez lehetőségei figyelembe vételével segítséget nyújt. 
Csapatvezetőnek Borbély Ferenc főtitkárt és Dietrich Tamás alelnököt javasolta.  
 
E 15/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, egyhangú ) 
 
Az elnökség Borbély Ferencet és Dietrich Tamást kijelölte a VB. csapatvezetői teendőkre, illetve az utazás 
előkészületeinek szervezésére.  
 
 Radasics Tibor elmondta, hogy a januári franciaországi terem versenyre szeretnének utazni. A junior és 
elite versenyzők számára a Nemzetközi Szövetség küldi a versenyzői igazolást, mely nem készül el január 
végéig. 
 
E 16/2000/3 Elnökségi határozat ( 5 igen, egyhangú ) 
 
A junior és elite versenyzők licenckérő lapjait november végéig küldjék meg a szakosztályvezetők. A főtitkár 
még ez évben küldje tovább a Nemzetközi Szövetség felé.  
 
 
Következő elnökségi ülés időpontja: 
 
2000. december 10. Szombathely 
 
 
lejegyezte:        hitelesítette: 
Borbély Ferenc        Molnár Gáborné 


