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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 
 
 
 
 

2001/2 ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ 
 
 
 
Időpont:   2001. december 08. 
 
Helyszín:   Gombás Étterem, 1181 Budapest, Dobozi u. 70. 
 
Jelen voltak: Dietrich Tamás alelnök, Radasics Tibor elnökségi tag, Gerő Péter 

elnökségi tag, Borbély Ferenc elnökségi tag. 
 
 Meghívottként: Hódi András Felügyelő Bizottsági elnök, Pintér József, 

Gaál László, (Gencsapáti) Jáger Ferenc (Hódmezővásárhely), Babarczi 
Ferenc (Budapest), Bor Sándor (Magyar Kerékpársportok Szövetsége) 

 
 

Napirendi pontok: 1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,  
2. 2001. évi pénzügyi helyzet, 
3. Szabálykönyv módosítás jóváhagyása, (szóbeli tájékoztató) 
4. 2001. évi világbajnokságról, kongresszusról szóló beszámoló elfogadása, 
5. 2002. évi versenynaptár véglegesítése, 
6. Tájékoztató az Eb. és Ek. versenyen elért eredményekről, 
7. Vegyes ügyek. 

 
 
E 1/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
Az elnökségi emlékeztetőt Pintér József hitelesíti. 
 
 Dietrich Tamás alelnök köszöntötte az elnökség tagjait és a meghívottakat, megkérdezte, hogy 
van-e valakinek más napirendi pontra javaslata, illetve elfogadják-e az elnökségi meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
Új napirendi pontra nem érkezett javaslat. 
 
E 2/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
Az elnökség tagjai a meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadták. 
 
 
1. napirendi pont:    Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése 
 

Dietrich Tamás megkérdezte a jelenlévő Gencsapáti sportegyesületet képviselőit, hogy az előző 
elnökségi ülésen hozott döntés értelmében (E 4/2001/1 Elnökségi határozat) a 25.000-Ft visszafizetése 
megtörtént-e. 
 
 Gaál László és Pintér József elmondták, hogy a visszafizetés még nem történt meg, mert az 
egyesületnek jelen pillanatban nincs erre anyagi fedezete. Előadták, hogy a szakosztály, valamint a 
sportegyesület átadás-átvétele folyamatban van. Több hiányosság is felmerült az eljárás során. Kérték az 
elnökséget, hogy az összeg visszafizetésének határidejét ütemezzék át 2002-re. 
 



Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2001. december 08-án megtartott elnökségi ülésének emlékeztetője. 

2 

 
E 3/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
Az elnökség a Gencsapáti Sportegyesület visszafizetési kötelezettségének (25.000-Ft) határidejét 2002. március 15-ig 
meghosszabbította.  
 
E 4/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A 2001. április 24-én készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs. 
 
 
2. napirendi pont:    2001. évi pénzügyi helyzet 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a Szövetség pénzügyi helyzete 2001-ben stabil volt. Az ISM 
támogatása ugyan későn érkezett, de ennek ellenére a különböző pénzügyi kötelezettség vállalások 
teljesítései megfelelő időben megtörténtek. A 2001-ben és 2002-ben tervezett bevételek fedezik a 
szövetség kiadásait az előzetes kalkulációk szerint februárig-márciusig.  
 
Bevételek:       Kiadások: 
 
bankszámla: 2001. 11. 29.     949.000  telefon, Internet:    150.000 
 
tagdíj, licencdíj: 2001-ben     120.120  bérleti díj:     250.000 
 
tagdíj, licencdíj: 2002-ben     120.000  évzáró:      130.000 
 
gépkocsi bérlés elmaradt:       65.300  sportdiplomácia:    200.000 
 
        személyi kifizetés:    480.000 
        (2001. évi elmaradt) 
 
        egyéb:        80.000 
 
összesen:    1.254.420  összesen:  1.290.000 
 
 
E 5/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
Az elnökség a pénzügyi tájékoztatót elfogadta. 
 
 
3. számú napirendi pont:   Szabálykönyv módosítás jóváhagyása 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a szabálykönyv módosításra több ok miatt is szükség volt. 
Változtak a kategóriákban kötelezően adandó tárgyi és nem tárgyi díjazások. A sporttörvény előírásait 
követve, 2002. január 1.-től a sportorvosi érvényesség igazolása a licenc kiadásával együtt lehetséges. 
 
 Dietrich Tamás javasolta, hogy a sportorvosi igazolást ne csak a licenc kiadásának idején, hanem 
évközben is ellenőrizhető legyen. Előfordulhat olyan szituáció mikor a versenyzőt valamilyen ok miatt 
eltiltják a versenyzési tevékenységtől és erről csak a verseny helyszínén lehet tudomást szerezni. A 
vezetőbírónak és a rendezőnek legyen joga ellenőrizni a sportorvosi vizsgálat meglétét igazoló okiratot.  
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E 6/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A szabálykönyv kiegészül az eredeti szöveggel (2001-es változat) az alábbiak szerint: 
 
4.2. Országos Bajnokságban a versenyzők a versenykiírásban jelzett időben és helyen nevezhetnek. A versenyző kizárólag 
sportegyesületi tagsági könyvével és egyéni versenyzői engedélyével (mely tartalmazza a versenyző születési adatait, 
sportegyesületének nevét, kategóriáját, startszámát) nevezhet. A nevezéshez mellékelni kell a sportorvosi érvényesség 
igazolását tartalmazó okmányt (tagsági könyv). 
 
E 7/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A szabálykönyv az alábbi módosításokkal egészül ki. (részletesen a szabálykönyvben) 
 

Érvényes sportorvosi:  
 
A licenc kiváltásával egy időben a sportorvosi érvényességet is igazolni kell a licenckérő 
lapon. Ennek hiányában a licenc kérelem megtagadható. 
 

Sportorvosi érvényesség  
 
A sportorvosi érvényesség ideje: sportorvos határozza meg. Sportorvosi érvényesség 
hiányában a versenyző nem indulhat Országos Bajnokságon. 
 
E 8/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
2002-től az Országos Bajnokság futamain a következő kötelező díjazást kell adnia a rendezőnek: 
 

OB és más versenyek kötelez ő díjazása  
 
A BMX versenyek díjazása 
 
A BMX versenyek rangjának megőrzéséért a Szövetség a következő minimális díjazásokat 
írja elő: 
 Nemzetközi versenyek:   1. - 3. helyezésig serleg 
 Országos Bajnokságon:   
 

Felnőtt I. osztályban: 
 
 1. hely  7.000.-Ft  2. hely  6.000.-Ft 
 3. hely  5.000.-Ft  4. hely  4.000.-Ft 
 5. hely  3.000.-Ft  6. hely  2.500.-Ft 
 7. hely  2.000.-Ft  8. hely  1.500.-FT 
 
A felnőtt I. osztályban a fenti összegen kívül a selejtező futamokban elért helyezésekért 
további pénzdíj illeti meg a versenyzőket az alábbiak szerint:  

1. hely 800-Ft  2. hely 600-Ft  3. hely 400-Ft 
 

Ifjúsági kategóriában:  
 
 1. hely  5.000.-Ft  2. hely  4.000.-Ft 
 3. hely  3.500.-Ft  4. hely  3.000.-Ft 
 5. hely  2.500.-Ft 
 
 A fent megjelölt összegek a nettó összeget jelentik! 
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A többi korcsoport díjazása: 
 
 1. hely:   serleg, (feliratozva) 
 2. hely:   serleg, (feliratozva) 
 3. hely:  serleg, (feliratozva) 
 4. - 8. hely  érem, (adható: oklevél) 
 
 
 Országos Csapatbajnokság díjazása:  
 
 1. helytől  5. helyig   serleg 
 
 Kezdő, szabadidős versenyeken:   nincsen kötelező díjazás. 
 
 
4. napirendi pont:  2001. évi világbajnokságról, kongresszusról szóló beszámoló elfogadása 
 

Borbély Ferenc szóbeli kiegészítésében felvázolta, hogy az írásos anyagban leírtakhoz hasonlóan 
nem változott a véleménye a tengeren túli versenyek támogatását illetően. Rendkívül költséges és 
sportértéke nem realizálható. Véleménye szerint az erre szánt összeget a kontinentális bajnokságok 
támogatására kellene fordítani. A világbajnokságok idejével és helyszínével egy időben rendezik azonban a 
BMX nemzetközi konferenciát, ahol a magyar BMX sportágat célszerű lenne képviselni akár a tengerentúli 
helyszíneken is. 
 
 Bor Sándor a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke egyetértett Borbély Ferenc által 
elmondottakkal. Felajánlotta, hogy a BMX konferenciákra való utazáshoz szükséges kiadások 
mérsékléséhez a Magyar Kerékpársportok Szövetsége hozzájárul a jövőben.  
 
E 9/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
Az elnökségi ülés meghívójához mellékelt beszámolókat az elnökség elfogadta azzal a feltétellel, hogy a tengerentúli 
utazások bármilyen színtű támogatását a jövőben alaposan meg kell fontolni. 
 
 
5. napirendi pont:    2002. évi versenynaptár véglegesítése 
 
 Pintér József elmondta, hogy az osztrák BMX szövetség megkereste a szövetséget egy közös 
rendezésű bajnokság miatt. A helyszínek: Baierdorf, Vösendorf, Sopron, Gencsapáti.  
 

A szövetség nem zárkózik el a sorozat megrendezésétől abban az esetben, ha az osztrák fél 
vállalja, hogy a magyarországi korcsoportokat és időpontokat tekintetbe veszi. Lehetőség adódik egy kupa 
sorozat megrendezésére is mely, nem számít az országos bajnokság összetett állásába.  
 
 Borbély Ferenc megkérdezte, hogy mi a garancia arra, hogy az osztrák sportolók eljönnek a 
magyarországi versenyekre. A szövetség már az elmúlt évek során rendezett közös osztrák-magyar 
versenyeket, melyen a magyarok minden helyszínen ott voltak, ellentétben a másik féllel. Véleménye 
szerint az osztrák fél csak emelni szeretné az országos bajnokságában indulók számát a magyarokkal, 
miközben a magyarországi helyszínekre nem fog el jönni.  
 
E 10/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A szövetség nem zárkózik el a közös bajnokság megrendezésétől, de az országos bajnokság korcsoport beosztását és 
helyszíneit nem kívánja megváltoztatni.  
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 Dietrich Tamás megkérdezte, hogy a versenynaptár tervezetben miért szerepel kérdőjellel a május 
1-én Szombathelyen és augusztus 18-án - 19-én. Veszprémben megrendezésre kerülő országos bajnoki 
verseny. 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a szombathelyi klub hivatalosan nem jelentette be igényét, de 
valószínűleg szeretné a versenyt megrendezni. A veszprémi rendezvény időpontjával kapcsolatban 
kérdésként merült fel, hogy az augusztus 20-i ünnep miatt valójában mikor is lesznek a munka és 
munkaszüneti napok. 
 
 Dietrich Tamás javasolta, hogy a főtitkár hivatalosan küldje meg a szövetség 2002. évi 
versenynaptárát a Cseh, Szlovák és Osztrák félnek.  
 
E 10/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A 2002. évi versenynaptárt az elnökség jóváhagyta. (május 1-én Szombathely, augusztus 18-án - -19-én Veszprém) 
 
 
6. számú napirendi pont:   Tájékoztató az EB. és EK. versenyen elért eredményekről 
 
 Radasics Tibor elmondta, hogy a Magyar BMX versenyzők kiválóan szerepeltek az Európai 
versenyeken. Véleménye szerint a jövő évi költségvetés készítésekor több figyelmet kell fordítani ezen 
rendezvényen indulni szándékozok kiadásainak támogatására. 
 
 Bor Sándor gratulált a versenyzőknek és a BMX elnökségének az év folyamán elért sikeres 
szerepléshez. 
 
 
7. számú napirendi pont:   Vegyes ügyek 
 
 Bor Sándor beszámolt az elnökségnek az Olimpiai Bizottság ülésén elhangzottakról. Kiemelte, 
hogy a kerékpáros sport általános megítélése megváltozott, mely pozitív kihatással lehet a 2002. évi 
támogatásra. Kérte a szövetség elnökségét, hogy a sportág utánpótlás nevelési programját mielőbb 
dolgozza ki. A programnak illeszkednie kell az MKSZ utánpótlás nevelési tervébe.  
 
 Babarczi Ferenc kérte az elnökséget, hogy a Budapesten létesítendő BMX pálya ügyében a 
szövetség küldjön egy szándéknyilatkozatot. A pálya létesítéséhez szükséges terület, rendelkezésre áll. A 
munkálatok elkezdődhetnek.  
 
 Dietrich Tamás javasolta, hogy a budapesti klub állítsa össze, milyen nyilatkozatra van szüksége, 
majd küldje el a szövetségnek. 
 
 Pintér József és Gaál László elmondták, hogy a Gencsapáti BMX pálya tulajdonviszonyával 
kapcsolatban problémák merültek fel. A klub küld egy feljegyzést a BMX pálya körül kialakult helyzetről 
(2001. december 16-ig). A szövetség közbenjár az ISM-nél a terület hasznosítását illetően. 
 
E 11/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A szövetség a Gencsapáti, valamint a Lőrincz 2000 Se klubok pályaépítési, illetve tulajdonviszonyi problémáinak 
megoldásában segítséget nyújt (szándéknyilatkozat, kérvény).  
 
 Radasics Tibor egy levelet írt a szövetség elnökének, melyben kártérítési igénnyel él a 
Franciaországban megrendezett első és második EB. forduló helytelen helyszínére való utazás miatt. 
Előadta, hogy bár a szövetség rendelkezik megfelelő információs eszközökkel, az említett versennyel 
kapcsolatban nem kaptak az érintettek semmilyen anyagot. Véleménye szerint a szövetségnek (főtitkárnak) 
telefonon kellett volna kapcsolatba lépnie szervezőkkel.  
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 Dietrich Tamás elmondta, hogy a szövetségnek az említett rendezvénnyel kapcsolatban nem volt 
információja. A hivatalos versenykiírásokat, melyet a szövetség megkap minden alkalommal a versenyzők 
rendelkezésére bocsátja. A rossz helyszínre utazás valós oka egy olyan útvonal terv volt, mely a másik 
hasonló nevű település irányát és helyszínét adta meg. Véleménye szerint csak akkor lehetne hibáztatni a 
szövetséget, ha a birtokában lévő információkat nem adta volna ki. Nem javasolta, hogy a plusz 
költségeket megtérítse a szövetség.  
 
 Pintér József ehhez a témához kapcsolódva elmondta, hogy Gencsapátiból is utaztak versenyzők 
az említett helyszínre, ahol a magyarokon kívül más nemzet sportolói is voltak. Kártérítési igényük nincs, 
de a jövőt illetően több figyelmet kell fordítani az ilyen jellegű problémákra. 
 
E 12/2001/2 Elnökségi határozat (4 igen) 
 
A szövetség a beérkezett kártérítési igényt nem téríti meg, mindazonáltal felellőségét nem ismeri el. 
A 2002. évi költségvetés terhére azonban, ha erre lehetőség adódik a soproni szakosztálynak (Radasics Vilmos részére) 
verseny hozzájárulási támogatást állapít meg.  
 
 
 
 
Következő elnökségi ülés időpontja: 
 
2002. március-április 
 
 
 
 
Lejegyezte:        Hitelesítette: 
 
Borbély Ferenc        Pintér József 


