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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

 
 
7/2011. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ 
 
 
Időpont:    2011. május 24. 9.00 óra 
 
Helyszín:    Magyar Kerékpáros Szövetség irodája 
     Budapest, Szabó József utca 
 
Jelen voltak: Somogyi Miklós (SM), Fulainé Grúber Judit elnökségi 

tag (Fné), Molnár József (MJ) elnökségi tag. 
 
Meghívottként: Szoboszlai Károly (SZK), Borbély Ferenc főtitkár, 

Rozsenich Tamás FB. elnök 
 
Távol maradt: Eszes János, Nagy Tamás elnökségi tagok.  
 
Napirendi pontok: 

1. Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése, 
2. Beszámoló az eb. futamokról, 
3. Vegyes ügyek 

 
E. 7/2011/1. Elnökségi határozat 
Az elnökségi emlékeztetőt Molnár József hitelesíti. 
 
 
1. számú napirendi pont:  Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése 
 
 
SM megkérdezte, hogy az előző elnökségi ülés emlékeztetőjével kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele. 
 
 
E. 7/2011/2. Elnökségi határozat 
A 2011. 04. 18. elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észre vétel nincs. 
 
 
2. számú napirendi pont  Beszámoló az eb. futamokról 
 
BF röviden ismertette az elnökséget az Európa Bajnoki futamokon történtekről. A junior és 
elite versenyzők egészen kiválóan versenyeztek. Tudatosan, erőszakosan, lendületesen. 
Szoboszali Patrik és Bujáki Bence döntős lett. Rozsenich Gábor hajszálra maradt le a döntőbe 
kerüléstől. 
 
E. 7/2011/4. Elnökségi határozat 
BF szövetségi kapitány beszámolóját az eb. futamoktól az elnökség elfogadta. 
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3. számú napirendi pont  Vegyes ügyek 
 
BF ismertette, hogy több útitervet készített, költségvetéssel az angliai eb. futamról. A 
legoptimálisabb a két gépkocsival való utazás lenne. Néhány versenyzőnek azonban 
programja is van ebben az időpontban, ráadásul a hosszú utazás (24 óra) miatt nem vállalják a 
részvételt.  
Szoboszlai Patrik, Bujáki Bence, Szoboszlai Károly kísérővel azonban szeretne részt venni a 
futamon.  
 
E. 7/2011/5. Elnökségi határozat 
A 2011. június 18., 19.-én rendezendő angliai eb. futamon Szoboszlai Patrik, Bujáki Bence 
sortoló és Szoboszlai Károly kísérő vesz részt. A szállás, komp, utazási, nevezési költségeket a 
szövetség fizeti. Étkezési költségeket a sportolók fizetik.  
 
Fné elmondja, hogy Prágában a kisebb korcsoport edzésén nem volt csapatvezető.  
 
BF. Reggel a csapatvezetői megbeszélés után beszélt a szülőkkel de nem maradhatott végig az 
edzésen.  
 
Megoldást kell találni a challenge versenyzők felügyeletére. 
 
Felmerült megint az egyesületek tartózása.  
 
E. 7/2011/6. Elnökségi határozat 
Azon egyesületek versenyzőit, akik tartózást halmoztak fel a BMX szövetség és a Kerékpáros 
szövetség felé a BMX szövetség kizárhatja a versenyre utazó keretből.  
 
Júliustól a Gerevich ösztöndíjra lehet új pályázatot leadni, amennyiben az elnökség felül 
kívánja vizsgálni a korábbi döntését. 
 
MJ. szerint a két korábban támogatott edző nem tett semmit a szövetség érdekében. Nem 
javasolja a további támogatásukat. 
 
E. 7/2011/7. Elnökségi határozat 
2011. július 1-től Kiss Gyula (Extrém Bike SE Nagykanizsa), és Hódi Zoltán (Hód-
Kerékpáros SE Hódmezővásárhely edzők pályázatát támogatja az elnökség 50.000-50.000-Ft-
al a Gerevich ösztöndíjra. A két edzőnek ki kell dolgoznia egy-egy edzésprogramot 2, 2011 
nyarán és ősszel szerevezett edzőtábora vonatkozóan.  
 
BF. tájékoztatta az elnökséget, az Univerziádéval kapcsolatban. A szövetség a 2011. évi 
költségvetés terhére nem tud támogatást biztosítani. 
 
E. 7/2011/8. Elnökségi határozat 
Nagy Arnold sportolónak 5 napon belül jelezni kell a szövetség felé, hogy saját költségen részt 
akar venni a rendezvényen.  
 
RT. javaslatot küldött a szövetség felé a 2012-es olimpiai felkészülési tervet, résztvevők, 
kiválasztási elvet, kísérő kijelölését illetően. 
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BF. szövetségi kapitány elmondja, hogy van egy olimpiai felkészülési terv. Cél versenyek 
(eb.vk.), edzőtáborok szerepelnek a programban. 
E. 7/2011/9. Elnökségi határozat 
A szövetségi kapitány kidolgozz egy részletes edzéstervet a válogatott keret számára 2011 
szeptember 1-től, 2012. április 30-ig. 
 
E. 7/2011/10. Elnökségi határozat 
A szövetségi kapitánynak 2011. szeptember 1-ig az elnökség felé javaslatot kell tennie a 
szűkített válogatott keret névsorára.  
 
E. 7/2011/11. Elnökségi határozat 
A 2012-es londoni olimpiára kísérőnek Borbély Ferenc szövetségi kapitányt jelölte az 
elnökség. Akadályoztatása esetén a kísérő személyről az elnökség dönt. 
 
E. 7/2011/12. Elnökségi határozat 
A versenyzői olimpiai résztvevő kiválasztás a 2012. évi Európa bajnokságon, világ kupákon, 
világbajnokságon elért helyezések eredményi alapján. Ettől indokolt esetben az elnökség 
eltérhet.  
 
 
Következő elnökségi ülés várhatóan 2011. július 
 
 
Budapest, 2011. május 24. 
 
 
Lejegyezte:          Hitelesítette:  
Borbély Ferenc        Molnár József 
 


