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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 

 

1/2012. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ 

 

 

Időpont:    2012. 02.14. 15 óra 

 

Helyszín:    Magyar Kerékpáros Szövetség irodája 

     Budapest, Szabó József utca 

 

Jelen voltak: jelenléti ív szerint 

 

Meghívottként: jelenléti ív szerint 

 

Napirendi pontok: 
1. Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése, 

2. Beszámoló a sportági felkészülésről, 

3. Pénzügyi helyzet, 

4. Vegyes ügyek 

 

E. 1/2012/1. Elnökségi határozat 

Az elnökségi emlékeztetőt Rozsenich Tamás hitelesíti. 

 

 

1. számú napirendi pont:  Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése 

 

SM megkérdezte, hogy az előző elnökségi ülés emlékeztetőjével kapcsolatban van-e 

valakinek észrevétele. 

 

E. 1/2012/2. Elnökségi határozat 

A 2011. 09.29. (helyszín: Testnevelési Egyetem) elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észre 

vétel nincs. 

 

 

2. számú napirendi pont  Beszámoló a sportági felkészülésről 

 

BF röviden ismertette az elnökséget a felkészülés menetéről. Rozsenich Gábor és Szoboszlai 

Patrik sportolók a korábbi terv szerint sportág specifikus kondicionáló edzésen vesznek részt.  

 

Az angol kerékpáros szövetség hivatalos felkészüli központjában nem csak egy nagyon 

korszerű terem BMX pálya található, de szinte minden kerékpáros ágnak megfelelő 

létesítmény áll rendelkezésre. 

Annak ellenére, hogy a hivatalos pályabérlet 200, 250 font, sikerült megegyezni a csarnok 

üzemeltetőjével és angol szövetségi kapitánnyal, hogy pénteki edzésen, illetve az angol 

bajnokság szombati és vasárnapi futamán részt vegyenek a magyar versenyzők. 

Szombaton a supercross versenyen Szoboszlai Patrik a legjobb 16 közé került. Vasárnap 

mindkét versenyző középdöntős lett, Rozsenich Gábor 11., Szoboszlai Patrik 13. helyen 

végzett. 
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E. 1/2012/3. Elnökségi határozat 

BF szövetségi kapitány beszámolóját a felkészülésről az elnökség elfogadta. 

 

 

3. számú napirendi pont  Pénzügyi helyzet 

 

BF ismertette, a jelenlegi pénzügyi helyzetet. Ezek szerint: bankszámlán 52.600-Ft, 

készpénzben jelentős tartozás halmozódott fel. A MOB-tól még várható 700.000-Ft, melyből 

a tartozásokat rendezni lehet. A 2012-es év eleji válogatott programra nincs meg a megfelelő 

anyagi fedezet. A MOB-tól előleget kell kérni a versenyek költségeire. 

 

 

4. számú napirendi pont  Vegyes ügyek 

 

Somogyi Miklós elnök ismertette a Magyar Olimpiai Bizottság levelét a 2012. évi Gerevich 

ösztöndíjakkal kapcsolatban.  

 

2012-ben a Szövetség a Gerevich Aladár Sportösztöndíjból  

összesen: 200.000 Ft/hó keretösszegben részesül. 

 

A megítélt keretösszeg 2012. augusztus 31-ig biztosított. A XXX. Nyári Olimpiát követően a 

Gerevich Ösztöndíj Szabályzat átalakítására kerül majd sor, ennek megfelelően a szövetségi 

ösztöndíj keretösszegek módosulhatnak. 

A szövetségi keretösszeg a régi Patrónus, Bay, Héraklész Programok ösztöndíját a 2011. 

évben olimpiai kvalifikációt szerzett sportolók és a 2011. decemberben kvalifikációt érő 

ranglista helyezéssel rendelkező sportolók ösztöndíj-kiegészítését tartalmazza. A Héraklész 

Program a jövőben a MOB keretein belül működik. Az ösztöndíjak folyósítása a teljesítés 

igazolások leadása után történik, a héraklészes ösztöndíj javaslatot a MOB-bal (dr. Szabó 

Tamással) kell egyeztetni. Az ösztöndíj-javaslat táblázatban külön meg kell jelölni a 

héraklészes ösztöndíjban részesülő edzőket. 

(Az egészségügyi sportszakemberek ösztöndíját nem tartalmazza a keretösszeg. A 

szövetségnek csak abban az esetben kell javaslatot tenni az egészségügyi sportszakemberek 

ösztöndíjára, amennyiben a tavalyi évtől eltérő felosztást javasolnak.) 

A szövetségi sportösztöndíj keretösszegből a felnőtt és utánpótláskorú nemzeti válogatott 

kerettag versenyzők és velük foglalkozó edzők, szövetségi kapitányok és egyéb 

sportszakemberek részesülnek.  

 

Fulainé Grúber Judit javasolta, hogy az ösztöndíjból a korábbi határozat szerinti „B” 

válogatott kerettagok is kapjanak.  

 

Somogyi Miklós elmondta, hogy a rendelkezésre álló összeg erre nem elegendő, javaslata 

szerint 100.000-ft edzői 100.000-ft (2x 50.000, 50.000) versenyzői összeg megállapítása 

reális. 

 

E. 1/2012/4. Elnökségi határozat 

2012-ben a Gerevich Aladár Sportösztöndíjból az elnökség Borbély Ferenc szövetségi 

kapitánynak 100.000-Ft, Rozsenich Gábor „A” kerettag versenyzőnek 50.000-Ft, Szoboszlai 

Patrik „A” kerettag versenyzőnek 50.000-Ft összeg ösztöndíj támogatást javasol a Magyar 

Olimpiai Bizottság felé. 
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Borbély Ferenc ismertette a 2012 tavaszára tervezett „A” válogatott keret programot. 

Természetesen minden attól függ, hogy a MOB-tól a szövetség mennyi támogatási összeget 

kap. A program megvalósításához és a tökéletes felkészüléshez a vb.-re kb. 5, 5.5 millió forint 

összeg kellene.  

2011-ben rendelkezésre álló pénz jelentős volt, de sok versenyző részesült az összegből.  

 

2012-ben kevesebb lesz a támogatás, de jelentősen csökkent a támogatottak köre. Persze ez 

nem azt jelenti, hogy a „B” válogatott keretet támogatását kizárná a szövetség. Az összeg 

tudatának birtokában reális költségvetést kell készíteni. 

 

Elsődleges cél, hogy jól szerepeljünk a vb.-én. 

 

Program részletesen: 

 

2012 

 

04.06-08.  eb. futam  Creazzo 

04.14-20.  edzőtábor  Sopron 

04.22.   ob.   Sopron 

04.28-29.  Szlovén bajnokság Maribor 

05.02-06.  eb. futam  Orleans 

05.07-09.  edzőtábor  Lumbres 

05.10-13.  vk. futam  Pappendal 

05.14.17.  edzőtábor  Lumbres 

05.22-27.  vb.   Birmingham 

 

E. 1/2012/5. Elnökségi határozat 

Az elnökség a szövetségi kapitány felkészülési programját elfogadta. 

 

Borbély Ferenc elmondta, hogy a csapatszállító kocsival is lesznek gondok az év során. 

Célszerű lenne megfelelő 5-8 személyes gk. bérlete. A bérleti összeg viszont majdnem annyi, 

mint a felhasznált üzemanyag ára. 

 

Mindenképpen kedvező megoldást kell találni. 

 

Somogyi Miklós tájékoztatta az elnökséget a MKSZ közgyűlésével kapcsolatban. Több féle 

alternatíva létezik, de a sportágak számára az eredeti struktúra megmaradása lehet a legjobb 

megoldás.  

 

E. 1/2012/6. Elnökségi határozat 

Az elnökség és a jelenlévő egyesületi vezetők nem támogatták az MKSZ új felépítését és új 

elnökségének megválasztását. 

 

Borbély Ferenc tájékoztatta az elnökséget, hogy a budapesti XVI. kerületi önkormányzat 

megkereste a szövetséget, hogy egy szabadidős BMX rendezvény szervezésében 

(2012.03.03.), illetve lebonyolításában nyújtson segítséget. 

 

E. 1/2012/7. Elnökségi határozat 

A rendezvénnyel kapcsolatos szövetségi munkák elvégzését Tarapcsák Péter végzi. 
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Borbély Ferenc és Tarapcsák Péter elmondták, hogy a MOB támogatásával az utazás kiállítás 

ideje (2012.03.1-4) alatt Irány az Olimpiák világa, Irány London program keretében a 

sportágak lehetőséget kapnak bemutatkozásra. A szövetség részt kíván venni a rendezvényen. 

Videó anyagot és két-három versenyző jelenlétét biztosítani fogja. 

 

E. 1/2012/8. Elnökségi határozat 

Borbély Ferenc és Tarapcsák Péter felelős a megjelenés megszervezésért. Rozsenich Gábor, 

Szoboszlai Patrik versenyzők kerékpárral március 03-án rövid bemutatókat tartanak. 

 

Somogyi Miklós tájékoztatta az elnökséget, hogy a korábbi elnök Dietrich Tamás lemondása 

miatt a MOB képviseletet meg kell újítani. 

 

MOB képviselőnek Borbély Ferencet javasolta. 

 

E. 1/2012/9. Elnökségi határozat 

A MOB tagságra az elnökség Borbély Ferenc főtitkárt javasolta.  

 

Borbély Ferenc tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2012-ben az országos bajnoki versenyek 

lebonyolítására csak Sopron jelentkezett.  

 

Lehetséges további helyszínek: Gencsapáti, Budapest. 

 

E. 1/2012/10. Elnökségi határozat 

2012. március végéig a kluboknak jelezni kell a szövetség felé ob. rendezési szándékukat. 

 

Rozsenich Tamás megkérdezte, hogy a 2011. évi díjkiosztó ünnepség várhatólag mikor lesz 

megtartva. 

 

Borbély Ferenc elmondta, hogy amennyiben megkapja a szövetség a pénzt Veszprémben 

kerül megrendezésre az esemény. 

 

Somogyi Miklós tájékoztatta az elnökséget, hogy minden szinten megtörtént a szövetségi 

változások bejegyzése.  

 

 

Következő elnökségi ülés várhatóan 2012. május 

 

 

Budapest, 2012. február 14. 

 

 

Lejegyezte:          Hitelesítette:  

Borbély Ferenc        Rozsenich Tamás 

 

 


