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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 
 
3/2010. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ 
 
 
Időpont:    2010. október 27. 16.00 óra 
 

Budapest, Millenáris, Szabó József utca 
 
 
Jelen voltak: Dietrich Tamás 

elnök (DT), 
Fulainé Grúber Judit elnökségi tag (Fné), Radasics Tibor 
elnökségi tag (RT), Borbély Ferenc elnökségi tag (BF),  

 
Meghívottként: Eszes János (EJ), Kelemen Tamás (KT), Rozsenich 

Tamás (RT), Szoboszlai Károly (SZK), Molnár József 
(MJ) 

 
Távol maradt: Fáth Péter, Plajszerné Horváth Judit 
 
Napirendi pontok: 
     1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése, 
     2. beszámoló az eltelt időszakról, 
     3. szakmai program megbeszélése, 
     4. pénzügyi tájékoztatás, 
     5. vegyes ügyek. 
 
 
E. 3/2010/1. Elnökségi határozat 
Az elnökségi emlékeztetőt Fulainé Grúber Judit hitelesíti. 
 
 
1. számú napirendi pont:  Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése 
 
 
E. 3/2010/2. Elnökségi határozat 
A 2009. június 26.-i elnökségi ülés emlékeztetője hiteles. Észrevétel, megjegyzés nincs. 
 
 
2. számú napirendi pont  beszámoló az eltelt időszakról 
 
BF. tájékoztatta az elnökséget az ifjúsági olimpián, valamint az Európa bajnokságon történt 
részvételről. Az ifi. olimpián Szoboszlai Patrik és Kéri Zsófia a várakozásnak megfelelően 
szerepelt. Patrik egy kis szerencsével a legjobb 16 közé kerülhetett volna.  
Az eb.-ken elért eredmények nem túl jók annak ellenére, hogy tavasztól folyamatosan 
edzőtáborokon vett részt a felnőtt és ifjúsági válogatott keret. Jelentős erőnléti hiányosságok 
mutatkoznak.  

Helyszín:    Magyar Kerékpáros Szövetség (tárgyaló)
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Frejusi világ kupa futamon való szerepléstől többet várt, noha az induló 189 versenyzőből kb. 
90 profi. Ideálisan a legjobb 100 versenyző közé való bejutás lett volna a reális cél. Ennek, is 
mint az egész évi szereplésnek, erőnléti hiányosságok voltak az okai.  
 
2011-es programban feltétlenül kell ezen javítani. Igar Balázs és Bujáki Bence a legutóbbi 
edzőtáborozáson, illetve SX versenyen BF. javaslatára nem vett részt.  
Igar Balázs több alaklommal jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy nem végzi el a 
feladatokat. Bujáki Bence a mai modern SX pályákat nem tudja teljesíteni. A 2011-es 
szakmai programban március végéig több kerékpáros edzőtábor is szerepel, melynek az 
anyagi fedezete megvan.  
 
DT. az egyesületi vezetőktől kért rövid tájékoztatást az szakosztályok mindennapos 
tevékenységéről. 
 
Fné. (Hódmezővásárhely) drámainak látja a jelenlegi helyzetet. Nincs versenyző, nincs 
utánpótlás, nincs sportágpropaganda. Központilag kellene a sportágat népszerűsíteni. 
 
MJ. (Nagykanizsa) szerint a televíziós csatornákat kellene megkeresni, hogy a sportág 
nagyobb nyilvánosságot kapjon. Utánpótlás nincs. A nagykanizsai BMX pálya elfogadható 
állapotban van, edzésekre alkalmas.  
 
RT. és KT. (Sopron) elmondják, hogy Nyikos Tivadar edző jelezte, távozik a klubtól egyben 
kérte, hogy a Szövetség elnöksége foglaljon állást, státuszát illetően.  
Sopronban jelenleg csak az utánpótlás versenyzők értek el eredményeket.  
 
DT. elmondja, hogy beszélt Nyikos Tivadarral. A jelenlegi helyzetet klubon belül kell 
megoldani. Nyikos Tivadar nem szövetségi edző. Nem segít a többi versenyző 
felkészítésében, jól lehet a szövetségi kapitány felkérte erre és a Bay Béla edzői díjból is 
részesül.  
Felkérte a soproni klub vezetőit, hogy mielőbb rendezzék ezt az ügyet.  
 
EJ. (Budapest) elmondja, nincs megfelelő számú és szintű pálya Magyarországon, nincs 
megfelelő számú szakember gárda, hiányoznak programok, úgy, mint: sportágnevelési, 
utánpótlási, szakemberképzési, hosszú távú edzési tervek. Tisztázni kellene a szakmai 
bizottság feladatát és hatáskörét. 
 
Nincsenek mérések még a válogatott keret számára sem. Vállalja, hogy a jövőt illetően segít 
ezeknek, programoknak az elkészítésében.  
 
E. 3/2010/3. Elnökségi határozat 
BF. szóbeli beszámolóját és az egyesületek vezetőinek tájékoztatóját az elnökség elfogadta. 
 
3. számú napirendi pont  szakmai program megbeszélése 
 
RT. megfelelőnek találja a programban előírt feltételeket, de több dolgot konkretizálni kell, 
mert nem egyértelmű, pld. a nemzetközi versenyen elért eredmények nincsenek feltételhez 
kötve, valamint a tartalékversenyző fogalmával sem ért egyet.  
 
Az elnökség több pontban módosította a 2011. évi felkészülési programot.  
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E. 3/2010/4. Elnökségi határozat 
Az elnökség a 2011. évi felkészülési programot az alábbiak szerint módosította (kiemelés) 

 
BMX Cross felnőtt és ifjúsági felkészülési válogatott keret számára 
 
Igar Balázs, Bujáki Bence nem tartalékként szerepel 
 

a. megfelelő színvonalú kerékpárt, 
b. elite versenyzők esetében 2011. 04. 02-től 2011. 05. 01-ig tartó EB. versenyek 
alkalmával a legjobb 64, nemzetközi versenyek alkalmával a legjobb 16 versenyző 
közé kerülést, 
c. elite versenyzők esetében 2011. 05-01.-től 2011. 07. 09-ig tartó EB. versenyek 
alkalmával a legjobb 32, nemzetközi versenyek alkalmával a legjobb 8 versenyző közé 
kerülést, 
 
d. megfelelő színvonalú kerékpárt, 
e. junior versenyzők esetében 2011. 04. 02-től 2011. 05. 01-ig tartó EB. versenyek 
alkalmával a legjobb 32, nemzetközi versenyek alkalmával a legjobb 16 versenyző 
közé kerülést, 
 
f. junior versenyzők esetében 2011. 05-01.-től 2011. 07. 09-ig tartó EB. versenyek 
alkalmával a legjobb 16, nemzetközi versenyek alkalmával a legjobb 8 versenyző közé 
kerülést, 
 
g. megfelelő színvonalú kerékpárt, 
h. utánpótlás versenyzők esetében 2011. 04. 02-től 2011. 05. 01-ig tartó EB. versenyek 
alkalmával a legjobb 32, nemzetközi versenyek alkalmával a legjobb16 versenyző közé 
kerülést, 
i. 2011 05-01.-től 2011. 07. 09-ig tartó EB. versenyek alkalmával a legjobb 16, 
nemzetközi versenyek alkalmával a legjobb 8 versenyző közé kerülést, 

E. 3/2010/5. Elnökségi határozat 
A végleges válogatott keret létszámát a szövetségi kapitány javaslata alapján az elnökség 
határozza meg (határidő: 2011. 04.05.) A válogatott keret Franciaországban kapja meg a 
ruháját. 
 
 
 
4. számú napirendi pont  pénzügyi tájékoztatás 
 
BF. elmondja, hogy jelenleg a Szövetség pénzügyi helyzete stabil. A plusz 1.2 millió forint 
elszámolása folyamatban van. A MOB-tól további 2 millió forintot kapott a Szövetség, 
melynek felhasználására haladékot kaptunk. Az év eleji edzés programokra és a válogatott 
keret versenyruházatára elegendő ez az összeg.  
A hódmezővásárhelyi klub nem egyenlített ki tartózását, mely 2007-es és 2008 számlákból 
ered, jóllehet az elnökségnek van egy korábbi határozata.  
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E. 3/2010/6. Elnökségi határozat 
Az elnökség a pénzügyi tájékoztatót és a mellékelt írásos bevétel-kiadás beszámolót elfogadta. 
 
 
E. 3/2010/7. Elnökségi határozat 
Hódmezővásárhelyi egyesület 2010. december végéig haladékot kapott tartózásainak 
rendezésére. 2011-es évre versenyzői licenc nem adható ki a hódmezővásárhelyi egyesületnek. 
 
 
5. számú napirendi pont  Vegyes ügyek 
 
RT. tájékoztatta az elnökséget a budapesti ob.-én történtekről. Kevés létszámú versenyzői 
állomány. Nem megfelelően előkészített pálya, koordinálatlan versenybíró személyzet. Az 
ob.-től eltérő versenyszabályok szerinti lebonyolítás.  
 
BF. csatlakozva a bp.-i ob. problémáihoz elmondja, hogy a versenykiírás sem volt 
szabályszerű, noha azt előzetesen egyeztette a klubbal. Javasolta az elnökségnek, hogy a 
jövőben csak olyan helyszínen legyen ob. futam, ahol minden körülmény megfelelő. Kérte a 
szakosztályvezetőket, hogy november végéig egy új kategóriákra, kevesebb futamot 
tartalmazó ob. szabályzatra tegyenek javaslatot.  
 
E. 3/2010/8. Elnökségi határozat 
A szakosztályvezetők javaslata alapján az elnökség dönt a kategóriák összevonásáról, 
valamint az ob. helyszínek szűkítéséről (határidő: 2010. november vége) 
 
DT. tájékoztatta az elnökséget, hogy az év sportolója címre férfiak esetében két javaslat 
érkezett (Szoboszlai Patrik, Rozsenich Gábor).  
 
E. 3/2010/9. Elnökségi határozat 
2010-ben az év sportolója a férfiaknál Szoboszlai Patrik. Év női sportolója címet nem ad ki a 
Szövetség.  
 
 
 
Következő elnökségi ülés várhatóan 2010. december. 2011. január 
 
 
Budapest, 2010. október 27. 
 
 
Lejegyezte:          Hitelesítette:  
Borbély Ferenc        Fulainé Grúber Judit 
 
 


