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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség  
 
 

2001/1 ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ 
 
 
Időpont:  2001. április 24. 
 
Készült:  Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10. 
   Amerikai Kereskedelmi Kamara hivatalos helyiségében 
 
Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás alelnök, Radasics Tibor elnökségi tag, Gerő Péter 

elnökségi tag, Borbély Ferenc elnökségi tag. 
 
Meghívottként: Fixl Miklós Felügyelő Bizottsági tag, Hódi András. 
 
Napirendi pontok: 

1. az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése, 
2. 2001. évi pénzügyi helyzet, 
3. szabálykönyv módosítás, 
4. 2001. évi versenynaptár véglegesítése, 
5. vegyes ügyek. 

 
E 1/2001/1 Elnökségi határozat ( 5 igen egyhangú ) 
 
Az elnökségi emlékeztetőt Radasics Tibor hitelesíti. 
 
 Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelenteket és megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi 
pontra javaslata, illetve elfogadja-e az elnökségi a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
Új napirendi pontra nem érkezett javaslat. 
 
E 2/2001/1 Elnökségi határozat ( 5 igen egyhangú ) 
 
Az elnökség a meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadta. 
 
1. számú napirendi pont    előző elnökségi ülés emlékeztetőjének jóváhagyása 
 
E 3/2001/1 Elnökségi határozat ( 5 igen egyhangú ) 
 
A 2000. December 10-i Elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel, javaslat ezzel kapcsolatban nincs. 
 
2. számú napirendi pont    2001. évi pénzügyi helyzet  
 
 Dietrich Tamás alelnök elmondta, hogy a Szövetségnek stabil a pénzügyi helyzete, ami a Közgyűlési 
meghívóhoz mellékelt költségvetésből is kitűnik. Az ISM ebben az esztendőben csak az első félévre utalja a 
megállapított támogatást. A további működéshez szükséges támogatást az újonnan felálló Nemzeti Sport 
Szövetség utalja. Dietrich Tamás szerint jelen költségvetés csak kisebb mértékben szorul módosításra. Ezen 
javaslatait, majd a Közgyűlésen beterjeszti.  
 
 Fáth Péter elnök javasolta, hogy a főtitkári személyi költséget emelje az elnökség. Továbbá a 
költségvetésben szereplő irodagép beszerzésre elkülönített összeget helyezzék át a tartalékalapba.  
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a személyi költség emelésére csak akkor nyílik lehetőség, ha megfelelő 
fedezet lesz.  
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 Radasics Tibor megjegyezte, hogy az Európa Bajnokságon elért helyezésért járó összeget Gencsapátinak 
vissza kellene fizetnie, mert azon sportolók, akiket illet, már nem versenyeznek. 
 
 
E 4/2001/1 Elnökségi határozat ( 5 igen egyhangú ) 
 
A 2001. Évi költségvetést az elnökség jóváhagyta, és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi módosításokkal: 
 
  - irodagép beszerzésre    120. 000-Ft tartalékalapba helyezve 
  - Gencsapáti Sportegyesületnek    25.000-Ft  vissza kell fizetnie 2001. 10. 10-ig 
 
3. számú napirendi pont    szabálykönyv módosítás 
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy a szakosztályvezetők több változtatást javasoltak. Ezeket a 
szabályváltozásokat előzetesen egy szakosztályvezetői megbeszélésen eldöntötték. Javasolják, hogy az elnökség 
hagyja jóvá.  
 

a. 2001-től a cruiser kerékpárok használata minden korcsoportban megengedett, 
b. a válogatott versenyzők válogatási elvei kerüljenek be a szabálykönyvbe. 

 
E 5/2001/1 Elnökségi határozat ( 4 igen, Radasics Tibor ellene) 
 
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2001. évi szabálykönyv módosításait az elnökség elfogadta. 
 
4. számú napirendi pont    2001. évi versenynaptár véglegesítése 
 
 Fáth Péter elnök ismertette a 2001. Évi versenynaptárt, mely az országos bajnoki versenyeken kívül, több 
fontos nemzetközi eseményt is tartalmaz.  
 
 Hódmezővásárhely képviseletében Hódi András és Jáger Ferenc levélben kérték a Szövetség elnökségét, 
hogy 2001-ben a Hódmezővásárhelyi pályán Európa Kupa verseny megrendezését kérje az elnökség az Európai 
Szövetségtől. A versenypálya és a hozzátartozó infrastruktúra megfelelő lehet, hiszen a Csapat Európa 
Bajnokságon is minden jól működött. A Csapat Európa Bajnokságon dolgozó bírói testület is rendelkezésre áll.  
 
 Radasics Tibor megkérdezte, hogy a versennyel kapcsolatos nagymértékű kiadások kit terhelnek. A 
Csapat Európa Bajnokság megrendezéséhez is az utolsó pillanatban állt rendelkezésre elegendő összeg. 
 
 Dietrich Tamás javasolta, hogy a Klub kérjen az Önkormányzattól anyagi garanciát a verseny 
megrendezéséhez. Pénzügyi garancia birtokában lehet csak támogatni a pályázatot.  
 
E 6/2001/1 Elnökségi határozat ( 4 igen, Borbély Ferenc tartózkodott ) 
 
Az elnökség a 2001. Évi versenynaptárt jóváhagyta, azzal a kitétellel, hogy a veszprémi pályán adódó problémák esetén 
versenyrendezés szempontjából a Hódmezővásárhelyi pálya jöhet szóba. 
 
E 7/2001/1 Elnökségi határozat ( 5 igen egyhangú ) 
Az elnökség az Európa Kupa pályázatát Önkormányzati garanciához köti, megfelelő pénzügyi garancia esetén lehetőség nyílik 
pályázni a verseny megrendezésére. 
 
5. számú napirendi pont    vegyes ügyek 
 
 Radasics Tibor beszámolt az elnökségnek a soproni klub szervezésében megtartott edzőtáborról. A 
versenyzők kedvezően fogadták a kezdeményezést. Megfelelőek voltak a körülmények és a feltételek. 
Nehezményezte, hogy Hódmezővásárhelyről nem vett részt versenyző az eseményen.  
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E 8/2001/1 Elnökségi határozat ( 4 igen Fáth Péter nem tartózkodott a helyiségben ) 
 
A jövő évi költségvetésben a tartalékalap terhére az elnökség – figyelembe véve a támogatás mértékét – elkülönít egy kisebb összeget 
edzőtábor lebonyolításra. 
 
 Dietrich Tamás javasolta, hogy a főtitkár dolgozza ki a munkaköri leírását teljes részletességgel. 
Többször előfordult az év folyamán, hogy olyan dolgokat kértek számon a főtitkáron, melyek nem az Ő feladata.  
 
 Dietrich Tamás alelnök beszámolt a Magyar Kerékpársportok Szövetségében végzett munkáról és 
tervekről. A jövőben a BMX Szövetség úttörő olimpiát rendezhet, melynek megszervezése és lebonyolítása a 
Szövetség feladata.  
 
 Fáth Péter elnök elmondta, hogy az Alapszabályt is megfelelően át kell dolgozni az MKSZ Alapszabálya 
szerint.  
 
 Radasics Tibor javasolta, hogy az úttörő olimpia ne csak és kizárólag BMX versenypályán kerüljön 
lebonyolításra.  
 
 Borbély Ferenc elmondta, hogy 2001. Szeptember 28-30-án nemzetközi bírói tanfolyamon kell részt 
vennie a Szövetség képviselőjének Frankfurtban. Kérte, hogy az elnökség jelölje ki azt a személyt, aki a 
tanfolyamon részt vesz.  
 
E 9/2001/1 Elnökségi határozat ( 4 igen Gerő Péter távozott az elnökségi ülésről ) 
 
A nemzetközi bírói tanfolyamon Borbély Ferenc képviseli a Szövetséget.  
 
 Borbély Ferenc beszámolt, hogy a Felügyelő Bizottság elnökének távozása miatt az ellenőrzést a tagok 
végezték. Minden szükséges anyagot a rendelkezésükre állt, hogy feladatukat megfelelően végezzék.  
 
E 10/2001/1 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
 
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnökségébe Dietrich Tamást és Borbély Ferencet javasolja az elnökség. A javaslatot a 
Közgyűlésnek kell jóváhagynia. 
 

Fáth Péter elnök elmondat, hogy a levélre, melyet Koczka Gabriella írt az elnökségnek Borbély Ferenc 
főtitkár hivatalosan sajtó útján válaszolt. A levél tartalmát csatolták a mai elnökségi ülés meghívójához.  
 
E 11/2001/1 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú ) 
A főtitkár válaszát az elnökség elfogadta. 
 
 
 
Következő elnökségi ülés időpontja: 
 
2001. október  
 
 
lejegyezte:        hitelesítette: 
Borbély Ferenc        Radasics Tibor 


