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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

1/2007. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont: 2007. november 29. 

Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara 
Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.

Jelen voltak: Fáth  Péter  elnök,  Dietrich  Tamás  alelnök,  Pruzsinszky 
Tamás  elnökségi  tag,  Radasics  Tibor  elnökségi  tag, 
Borbély Ferenc elnökségi tag.

Meghívottként:  Fulainé,  Grúber  Judit,  Plajszerné, 
Horváth Judit, 

Távol maradt: Gerő Péter

Napirendi pontok:

1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,
2. Beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységről (szóbeli kiegészítés),
3. Olimpiai beszámoló,
4. Időszerű pénzügyi helyzet,
5. Év Sportolója megválasztása,
6. 2008. évi versenynaptár,
7. 2007. évi Országos Bajnokság végeredményének jóváhagyása, kategóriák,
8. Vegyes ügyek.

E. 1/2007/1. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökségi emlékeztetőt Pruzsinszky Tamás hitelesíti.

1. számú napirendi pont:                        Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése.  

E. 1/2007/2. Elnökségi határozat (5 igen)
A 2006. 11. 28-án készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs.

Budapest, 2007. november 29. 
Borbély Ferenc 
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2. számú napirendi pont: Beszámoló  az  eltelt  időszakban  végzett  tevékenységről  
(szóbeli kiegészítés),

Dietrich  Tamás  alelnök  beszámolt  a  Magyar  Kerékpáros  Szövetségben  történt 
változásokról. Sajnálatos módon a szakágak helyzete nem lett könnyebb ebben a szerkezetben 
sem. 

Borbély  Ferenc részletesen  tájékoztatta  az  elnökséget  Rozsenich  Gábor  UCI 
edzőtábor kiutazásával kapcsolatban. MOB segítségével a sportoló egy hónapot tölthetett a 
svájci edzőtáborozáson. 

Borbély Ferenc tájékoztatást adott az Olimpiai felkészülésről. Tájékoztatójában kitért 
arra, hogy 2007-es év folyamán a válogatott keret 90%-ban eljutott a kitűzőt kvalifikációs 
eseményekre, ugyan ennek teljes költségeire nem volt elég anyagi fedezet. A versenyzőknek 
és kísérőknek jelentős összeggel kellett hozzájárulni a részvétel költségeihez. 

Az elite férfi kategóriában az elvárt helyezéstől távol maradtak a sportolók, jóllehet jelentős 
fejlődés érzékelhető a versenyek során. Mentségünkre legyen mondva, hogy a többi ország 
versenyzői is óriási fejlődésen mentek keresztül az Olimpiai kvalifikáció jegyében. 

Elite női kategóriában Hódi Anikó révén több értékes ponthoz jutott a Magyar BMX sport. 
Örvendetes, hogy Anikó a sérülése után végre majdnem teljes értékű munkát tud végezni. 

A junior kategóriában Vincze Bálint a Franciaországi Euróba Bajnokság mint két futamán a 
középdöntőben az ötödik helyen végzett. A negyedik hellyel tovább jutott volna. Versenyzése 
meggyőző volt,  s lendületes.  A lányok mezőnyében Kotsis  Klára az elvárt szereplést nem 
tudta teljesíteni. 

Az utánpótlás kategóriában változatlanul jelentős eredményeket értünk el. Rozsenich Gábor 
az Európa Kupában és Euróba Bajnokságon is kiváló eredményeket ért el.

Fáth Péter tájékoztatta az elnökséget, hogy 2008-tól a UCI versenynaptár bejelentési 
díjat vezetett be, ami azt jelenti, hogy az eseményt nem csak regisztrálni kell, hanem komoly 
összeget is kell fizetni érte. 

E. 1/2007/3. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség a szóbeli beszámolót az eltelt időszakban végzett munkáról elfogadta.

3.számú napirendi pont:                         Olimpiai beszámoló  

E. 1/2007/4. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség az Olimpiai beszámolót elfogadta

Budapest, 2007. november 29. 
Borbély Ferenc 
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4. számú napirendi pont:                        Időszerű pénzügyi helyzet  

E. 1/2007/5. Elnökségi határozat (5 igen)
A mellékelt részletes pénzügyi elszámolást az elnökség jóváhagyta

5. számú napirendi pont                         Év Sportolója megválasztása  

Az elnökség, szavazással döntött a 2007es év Év sportolója cím oda odaítéléséről.

E.  1/2007/6.  Elnökségi  határozat  (férfi  sportoló  esetén),  Fáth  Péter,  Borbély  Ferenc, 
Dietrich Tamás igen, Radasics Tibor, Pruzsinszky Tamás nem.
2007-ben az Év Férfi Sportolója Vincze Bálint Gencsapáti Sportegyesület lett

E. 1/2007/7. Elnökségi határozat (női sportoló esetén), (5 igen)
2007-ben az Év Női sportolója Hódi Anikó Honvéd-Bercsényi SE lett

6. számú napirendi pont:                        2008. évi versenynaptár  

A 2008. évi  versenynaptár  elkészült  ugyan,  az Országos  Bajnokság futamainak időpontjai 
szerepelnek, de az Olimpiai kvalifikáció miatt kisebb változás lehetséges. 

E. 1/2007/8. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség a 2008. évi versenynaptárt jóváhagyta.

7. számú napirendi pont:                       2007.  évi  Országos  Bajnokság  végeredményének   
jóváhagyása, kategóriák

E. 1/2007/9. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség a 2007. évi Országos Bajnokság végeredményét jóváhagyta

Borbély  Ferenc  elmondta,  hogy  az  Országos  Bajnoki  kategóriákat  meg  kellene 
változtatni  egy  korábbi  elv  szerint.  Véleménye  szerint  az  osztályokban  nagyon  kevés  a 
versenyzők száma. 

Plajszerné,  Horváth  Judit  szerint  a  versenyzők  további  motivációjához  feltétlenül 
szükséges a kategóriák két év szerinti bontása. 

Szavazás: 

E. 1/2007/10. Elnökségi határozat Fáth Péter, Dietrich Tamás, Pruzsinszky Tamás nem, 
Radasics Tibor, Borbély Ferenc igen.
Az elnökség Borbély Ferenc javaslatát a kategóriák visszaállítását illetően nem fogadta el.  
2008-ban maradt a korábban elfogadott bajnoki csoportbeosztás. Cruiser osztályt nem ír ki a  
Szövetség 2008-ban.

Budapest, 2007. november 29. 
Borbély Ferenc 
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Felnőtt 17 + 20” és cruiser, mtb kerékpár
Junior 15/16
Ifjúsági  13/14
Serdülő  11/12
Gyermekl   9/10
Gyermek II.   8 év alatt

8. számú napirendi pont                         Vegyes ügyek  

Plajszerné, Horváth Judit javasolta, hogy 2008-tól azon egyesületek, melyek Országos 
Bajnoki versenyt szeretnének rendezni kaució címén, fizessenek a szövetségnek 50.000-ft. Ezt 
az  összeget  a  Szövetség  a  sikeres  lebonyolítás  után  visszafizeti  az  egyesületnek,  illetve 
verseny meghiúsulás esetén egy másik az elmaradt futam megrendezésére pályázó egyesület 
számára biztosítja. 

Határidő: 2008. március 03.

E. 1/2007/11. Elnökségi határozat (5 igen)
2008-tól Országos Bajnoki versenyt rendező egyesületnek 50.000-ft biztosítékot kell fizetnie a  
Szövetség részére.  A biztosíték visszafizetésre kerül  amennyiben a rendezvény sikeres volt.  
Meg nem rendezett esemény esetén az összeg a rendezvényre pályázó egyesületet illeti. 

Borbély Ferenc elmondta,  hogy Magyarország 2009-ben lehetőséget  kapott  Európa 
Bajnoki futam megrendezésére. Hivatalosan a soproni klub jelezte rendezési szándékát.

Dietrich Tamás szerint az EB. rendezésére pályázatott kell kiírni, hogy más lehetséges 
egyesület  is  megrendezhesse  az  eseményt.  A pályázatnak  rövid  és  lényegre  törőnek  kell 
lennie.

Borbély Ferenc elmondta, hogy az EB rendezésének előfeltétele a rendezési biztosíték, 
illetve a versenynaptári bejegyzési költség, melyet a pályázat nyertesének kell megtéríteni. 

E. 1/2007/12. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség 2007. január 31-ig rövid lényegre törő pályázatot ír ki az EB. rendezését illetően.  
A  pályázat  beadásának  határideje  2007.  február  20.  A  pályázatnak  tartalmaznia  kell  e  
pénzügyi garanciákat is, illetve a biztosítékok meglétét. 

Radasics  Tibor  kérte  az  elnökséget,  hogy a  2008.  évi  felkészülési  versenyekre  az 
elnökség dolgozzon ki egy támogatási koncepciót. 

Borbély Ferenc elmondta, hogy nyilvánosságra került a MOB 2008. évi támogatási 
terve. E szerint: alaptámogatásra/működésre: 2, edzőtábora: 1., műhelytámogatásra: 2. millió 
forint összeg jut. Kiemelt rendezvényre a 2007. évi támogatás terhére + 1.- millió forintot kap 
a  Szövetség.  A kiemelt  rendezvényre  kapott  összegből  kell  megoldani  a  2008.  évi  EB. 
nevezési díjakat, valamint a VB. részvétel költségeit kb. 4 főre. Mivel a rendelkezésre álló 
összeg nem elegendő (csak a repülőjegy közel 800.000-ft), kérte az egyesületi vezetőket, hogy 
dolgozzanak egy ki egy részletes költségvetést a műhelytámogatás felhasználásáról. Ebben a 
felhasználási tervben szerepeltessék a VB., illetve az EB. költségeit, valamilyen mértékben.

Budapest, 2007. november 29. 
Borbély Ferenc 
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E. 1/2007/13. Elnökségi határozat (5 igen)
2008-ban a Szövetség támogatja az Elite és Junior versenyzők Európa Bajnokság részvételi  
költségeit  a nevezési  díj  mértékéig,  az A válogatott  kerettagok számára (Radasics Vilmos,  
Rozsenich  Gábor,  Hódi  Anikó),  amennyiben  a  sportoló  férfiak  esetében  a  legjobb  32 
versenyző közé kerül, nők esetében a mezőny 1/3-ában végez, a 2007. évi plusz 1. millió forint  
mértékéig.
A sportolóknak a támogatás realizálásához legalább 4 futamon (2 verseny) kell indulniuk. 
A Szövetség támogatja az Elite és Junior versenyzők Világ Bajnokság költségeit a részvételi  
díj mértékéig a 2007. évi plusz 1. millió forint mértékéig.

E. 1/2007/14. Elnökségi határozat (5 igen)
A műhelytámogatásban részesülő egyesületek 2008. január 31-ig készítsenek egy részletes  
költségvetés tervezetet az 1. millió forint felhasználásáról (Sopron, Hódmezővásárhely). 

Továbbiakban Fáth Péter elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és az elnökségi ülést 
bezárta.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2008. március

Budapest, 2007 november 29.

Lejegyezte: Hitelesítette: 

Borbély Ferenc Pruszinszky Tamás
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