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1.1. A sportág nemzetközi és magyarországi helyzete
A BMX sportág nemzetközi helyzete
A nemzetközi előírásokat figyelembe véve a BMX, mint a kerékpáros sportágak egyike
beilleszkedett a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségbe (UCI) 1993. január 1-jén. Egy három éves
átmeneti időszak után a külsőleges és végleges beilleszkedés 1996. augusztus 15-én történt meg
Brightonban (Anglia).
Azóta a sportág komoly változásokon ment át, 2005-ben bekerült az olimpiai programban és
2008-ban debütált Pekingben. A 2010-es szingapúri és 2014-es nanjingi Ifjúsági Olimpián is ott
volt, közösen a többi kerékpáros sportággal. Az Ifjúsági Olimpiára való kijutást 2009-ben a BMX
sportág szerezte meg. A nagyszerű első szereplés után és a 2012-es olimpiát követően, mind
Kínában a 2014-es Ifjúsági Olimpián, 2015-ben Bakuban az Európai Játékokon, mind pedig
Rióban a 2016-os játékokon a program részét képezi majd.
Magyarországi szerepvállalás a nemzetközi porondon
Az 1996. augusztus 15-i UCI hoz való végleges csatlakozás óta három nemzetközi versenyt
rendezett a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Ezek 1994 Klub Csapatok Európa Bajnoksága
Veszprém, 2000 Klub Csapatok Európa Bajnoksága Hódmezővásárhely és 2006 Elit - Junior
Európa Bajnoki futam Sopron.
A 2006-os soproni futam kiemelt fontosságú volt, mind a külföldi mind a haza versenyzők
számára. Amellett, hogy hazai körülmények közt egy nemzetközileg elismert versenypályán
mérhették össze tudásukat versenyzőink, kvalifikációs pontokat is szereztek a Világbajnokságra,
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amely abban az évben már jelentőséggel bírt az Olimpiai kvalifikációban és a felkészülésben
egyaránt.
Magyarországi helyzetkép
A BMX sport az MKSZ-en belül egy másik önálló kerékpáros ágat képviselő szervezet. Ennek
eredményeképpen közreműködik és segédkezik, hogy az MKSZ feladatkörének meghatározása és
annak működése mindenki számára egyértelmű legyen. Kinyilvánítja és igazolja, hogy az MKSZ
egy minden kerékpáros ágat magába foglaló országos szintű szervezet, és a BMX, mint létező és
valós kerékpáros ág e szervezet jogos tagja.
A 2008-as Pekingi Olimpián Radasics Vilmos és Hódi Anikó személyében két Magyar
versenyző vehetett rész a BMX sportág számára nagy fontosossággal bíró versenyen. A 2010-es
szingapúri Ifjúsági Olimpián Szoboszlai Patrik, a 2014-es nanjingi Ifjúsági Olimpián Tolnai
Zsanett képviselte a Magyar BMX sportágat.
Mai helyzet
Negatívumok:
-

A Pekingi ötkarikás játékok óta eltelt négy év alatt, a versenyzők száma megfeleződött,

-

A hazai versenypályák 50%-án rendeztek rendszeresesen (évente egy) Magyar Bajnokságot
vagy Magyar Kupát,

-

A Magyar Olimpiai válogatottból egy versenyző sem tudta magát kvalifikálni a londoni
Olimpiára.

Pozitívumok:
-

2014-től a BMX szakág utánpótlás/iskolai kerékpáros oktatási programjának köszönhetően
20%-al nőtt a 6-12 éves korú versenyzők száma,

-

2014-tól örvendetes módon lány versenyzője is van a sportágnak,

-

2014-től a kiemelt sportági státusnak köszönhetően minimális pénzalap áll rendelkezésre,
mely a sportágfejlesztés első lépéseit jelenti,

-

2014-től a sportág szakmai fejlődését jelentő szakmai programok finanszírozásához
elegendő támogatáshoz jutott a sportág (bíró, edzőképzés), azonban a továbbképzéseket
folytatni kell,

-

2014-től javultak a versenyzők, szakemberek, egyesületek felkészítését lehetővé tévő
infrastrukturális feltételek, de lényeges lemaradás tapasztalható a többi országhoz képest,

-

2014-től az elite versenyzők országonkénti világranglistáján 18 helyet lépett a BMX
sportág előre,

-

2014-től néhány általános iskolában az iskolai utánpótlás programnak köszönhetően,
kialakult és működik a kerékpársport utánpótlását megteremtő rendszer,
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1.2. A BMX sportág a kerékpár sportok nevelőiskolája
Nemzetközi kitekintés
Más országokban elismert tény, hogy a BMX egy lehetséges szelete a kerékpár sportnak és
tehetséges, felkészült versenyzőket adhat a kerékpáros sportágak más ágai számára. Nagy
kerékpáros nemzeteknél, mint Amerikai Egyesült Államok, Hollandia és Franciaország bevált
mód, hogy fiatal (6 éves kortól) sportolókat először a BMX-el ismertetik meg. Mindez egyszerű
módón magából a kerékpár méretéből adódik (az Amerikai Egyesült Államokban 2010 óta,
rendeznek 5-6 éves gyerekek részére versenyeket futóbiciklivel BMX versenypályán).
A legfontosabb az, hogy a BMX gondoskodhat arról, hogy kiemelkedő fiatalkorú versenyzői
társaságot adjon a kerékpáros társadalom számára, melyet jelenleg egyetlen kerékpáros ág sem
tesz meg. Lényegtelen, hogy az innen kikerülő sportolók más kerékpáros ágakban versenyeznek
tovább idősebb korban vagy sem. A megszerzett technikai tudásukat és tapasztalataikat a
mindennapi életben is hasznosíthatják.
Meglehetősen nagy azoknak a versenyzőknek a száma, akik a BMX pályafutásukat mountain
bike, (cross country, downhill, dual szlalom, stb.) pálya vagy országúti sportágakban folytatták
kiemelkedő eredménnyel.
Néhány mindenki számára ismert sportoló:
-

Chris Hoy - Brit pályakerékpáros, tizenegyszeres Világbajnok és hétszeres Olimpiai
Bajnok, 7 éves korától 14 éves koráig BMX versenyző volt.

-

Anne-Caroline Chausson - Francia MTB és BMX versenyző, BMX olimpiai bajnok,
kilencszeres downhill Világbajnok, 15 éves koráig BMX versenyző, később újra visszatért
a BMX-hez.

-

Max van Heeswijk - Holland hivatásos országúti kerékpáros.
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I. Versenysport, felnőtt válogatott keret
1.

Célok és a támogatható feladatok
Célunk, hogy a 2015. évi versenyszezont egy magas színvonalú edzőtáborral alapozzuk meg

Franciaországban. Az év legnagyobb eseményei a világbajnokság (Zolder, Belgium) és az Európai
Játékok (Baku, Azerbajdzsán). Mind a két versenyre rendelkezünk kvótával. Az alapozó program
már november első hetében megkezdődött, Bujáki Bence Franciaországban, Szoboszlai Patrik és
Rozsenich Gábor Magyarországon kezdte meg a felkészülést, a támogatandó feladatok a
versenyzők személyi felkészülésének biztosítása, edző bérezése, sportpályák bérleti díjainak és
egy összetartó edzőtábor finanszírozása.
Az edzőtábor félidejében egy felkészülési versenyen venne részt a válogatott és az edzőtábor
végén pedig egy világ raglista pontszerző versenyen. A támogatandó feladatok közé tartozik a
válogatott utaztatása, elszállásolása a versenyek és az edzőtábor alatt és az étkeztetésük. Egy edző
díjazása a edzőtáborban ellátott munkájáért.
Jövőbeni célunk már ezzel a felkészüléssel összekötve a Riói Olimpiára való kvalifikáció. A
kvalifikációhoz szükséges, hogy 2015-ben minél több világranglista pontot szerezzenek
versenyzőink. Mellyel több versenyzőt kvalifikálunk a 2016-os világbajnokságra. A 2016-os
világbajnokságon van esélyünk megszerezni az Olimpiai kvótát.
2.

Szakmai szempontrendszer

Alapozó felkészülés
Az A és B válogatott keret a szakvezető által előírt edzésprogramot az egyesületénél vagy a
tartózkodási helyén végzi el. Fontos, hogy a versenyző az alapozó időszak alatt a megfelelő
körülmények közt csak az edzésmunkára tudjon összpontosítani, így megfelelő kondíciót tud
elérni a január végén kezdődő edzőtáborra, amely már főként kerékpáros edzéseket tartalmaz,
kiegészítve konditermi és egyéb mozgásformákkal.
Edzőtábor
Az edzőtábor a francia Compiègne-Clairoix Sportegyesületnél versenyző felnőttekkel
egyetemben lenne megvalósítva. Ez az egyesület a Francia Bajnokság legjobbja volt a 2014-es
évben. Felnőtt versenyzői egy része a Francia Válogatott tagja és egytől egyig elismert BMX
versenyező a világban. Az edzőtábor alatt az Compiègne-Clairoix Sportegyesület edzője irányítja a
3 magyar válogatott versenyző felkészülési munkáját.
Felkészülési verseny
Az első 18 nap után a versenyzők egy 2 napos edzéssel egybekötött felkészülési versenyen
vennének részt Manchesterben. Az utazást követő első két napon 3 francia versenyzővel közösen
Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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végeznének edzéseket, majd szombaton a verseny hivatalos edzésén, vasárnap pedig a versenyen
folytatódna a felkészülés.
Világranglista pontszerző verseny
Második 18 napot követően ismételten egy versenyen vennének részt a válogatott tagjai.
Rozsenich Gábor és Szoboszlai Patrik az angliai Manchesterben megrendezésre kerülő C1-es
kategóriájú British SX Openen. Bujáki Bence pedig a franciaországi Toursban megrendezésre
kerülő Francia Bajnokságon.
II. Versenysport, utánpótlás válogatott keret
1.

Általános célok.

A feltörekvő utánpótlás, válogatottban való elhelyezése
Az általános célok mellett további célkitűzés az utánpótlás kinevelésével az Ifjúsági és Felnőtt
Világversenyeken való tisztes és eredményes helytállás, amely későbbiekben az Olimpiákra való
kvalifikációt is jelentheti.
Eddig a BMX-ben az utánpótlás válogatott háttérbe szorult a kis létszám és a kedvezőtlen
pénzügyi lehetőségek miatt. Az fiatalkorú versenyzők megjelenésével a nemzetközi szintéren,
lehetőség adódik arra, hogy ifjúsági válogatottat tudjon kiállítani a sportág.
2.

Referencia:
Ugyan a 2014-es versenyszezonban nem állt rendelkezésre megfelelő pénzügyi alap, mégis az

7-től 12-éves kategóriákban jelentős előre lépés történt. Az 5 országot tömörítő Alpok-Adria kupa
sorozaton 4 utánpótlás kategóriában is a dobogós helyen végeztünk. A Sopronban rendezett
Olimpiai Reménységek versenyében a 7 éves korcsoportban Borbély Ferenc Benedek a harmadik
Franczia Barnabás pedig a hetedik helyen végzett, mint ketten a Veszprémi Spartacus Se
versenyzői.
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2014 ORV verseny utánpótlás dobogósai
III. Sportágfejlesztés, iskolai kerékpáros oktatási program/utánpótlás fejlesztés
1.

Hazai lehetőségek.

Általános célok
Magas

színvonalú

utánpótlás-neveléssel

a

nemzetközi

eredményesség

feltételeinek

megteremtése a magyar kerékpársport összes szakága számára.
A testkultúra hagyományos test-, szellem- és jellemformáló értékeinek átadása mellett, kialakítani
a fiatalokban az igényt a teljesítmény folyamatos, céltudatos növelésére. A sokoldalú fejlesztéssel
megakadályozni a személyiség egyoldalú erőltetésből fakadó eltorzulását.
Célok a testnevelés- és sport műveltségterület célrendszerén felül:


A kerékpársport szakágainak megismertetése, megszerettetése és mozgásanyagainak
ismeret, jártasság, készség, majd a szakágra illetve versenyszámra specializálódás után
képesség szinten történő begyakoroltatása,



A fiatalok technikai eszközök iránti érdeklődésének összekapcsolása a szabad levegőn,
természetben végezhető, a szív-vérkeringési és légző rendszert, az anyagcserét, valamint a
mozgatórendszert optimálisan fejlesztő testmozgással,



A túlsúlyos, mozgásszervi panaszokkal küszködő, a futástól és a sportmozgásoktól
általában idegenkedő gyermekek bevonása, rendszeres testmozgásra szoktatása a kerékpár
által nyújtott előnyöket felhasználva (súlypont alátámasztva, az ellenállás könnyítése az
áttétel szabályozásával), a kerékpározás extrém szakágainak vonzerejét felhasználva
(BMX, MTB különböző irányzatai),



Az oktatás megkezdésekor minden résztvevőt regisztrálni kell. A tervezett terminusuk
végén az oktatásban résztvevő tehetséges fiatalok számára versenyzői igazolványokat kell
váltani.

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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A versenyzői igazolvány váltásával kapcsolatos költségeket a programban támogatott
sportegyesületeknek vállalnia kell. Ez által az igazolt versenyzők száma is növekedni fog.

„Futóbiciklis” verseny Amerikában 5 évesek számára
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség véleménye szerint több tényező meglétét igényli a
megvalósítása. Egyrészt fenntartó támogatására, másrészt az iskolavezetés és a testnevelők
közreműködésére, harmadrészt a tanulók részéről felmerülő igényre van szükség.

Sportágfejlesztés utánpótlás iskolai kerékpáros program
2.

Kezdő koncepció a BMX utánpótlás nevelésre

A sportág fejlesztése, utánpótlás nevelés
Ahogy az előzőkben már említésre került, kezdetben a meglévő helyszíneken működő klubok
versenypályáihoz, munkájához kellene csatlakozni, mindemellett pedig új bázisokat kellene
kialakítani országszerte. A meglévő szakemberek mellett fontos az újak képzése és támogatása is.
Az általános iskolás oktatás mellett sportiskolák vagy akadémiák kialakítása (tömegbázisok
létesítése) is egy lehetséges formája lehet az utánpótlás nevelés fellendítésének. De együtt is
kialakulhat, amely a sportág fejlődését hatványozva eredményezné.
Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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Meglévő BMX pályák bevonása
Egy már létező sportpálya esetén nem kell akkora költségekről beszélni. Az építési költségek
minimálissá válnak, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy az utánpótlás számára megfelelővé
kell tenni, ami von maga után finanszírozást (kisebb akadályok, technikai tudás fejlesztésére
alkalmas pálya vonal).
Nyilvánvaló a BMX szövetség számára, hogy egy egységes tematika, amely egy keret adna a
pályák követelményeinek, megfelelő színvonalúvá tehetné a sportág és az utánpótlás nevelés is.

Az utánpótlás számára épített BMX pálya Angliában
IV. Fogyatékkal élők integrációja a kerékpáros oktatási rendszerbe
1.

Konkrét tények az oktatás előkészületeiről:
A fogyatékos gyermekek fejlesztésében különösen nagy jelentősége van a sportnak, a

mozgásfejlesztésnek. A sportolás, a versengés, az eredmények értékelése a szűkebb és a tágabb
környezet által, a sikerélmény elősegíti a testi, az idegrendszeri fejlődést, és kedvezően hat a sérült
fiatalok személyiségének fejlődésére, az önismeretre, az önértékelésre.
A különböző fogyatékosságokhoz alkalmazkodó speciális mozgásfejlesztés fontos szerepet tölt
be a fogyatékosok habilitációjában, abban az összetett fejlesztő tevékenységben, amellyel
kompenzálhatóvá válnak a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságból eredő hátrányok.
A mozgáskultúra a különböző finommozgások fejlesztésén keresztül hozzájárulhat a
fogyatékosságok hátterében lévő idegrendszeri, neurológiai működési hiányosságok, fejlődési
rendellenességek kompenzáláshoz. Mozgással, sporttal jelentősen javíthatók a fogyatékosok
életesélyei, mivel számos képesség terápiás fejlesztésének alapja a különböző finommozgások
megfelelő szintre hozása, koordináltsága.
Magas

színvonalú

utánpótlás-neveléssel

a

nemzetközi

eredményesség

feltételeinek

megteremtése a magyar kerékpársport para szakága számára.
Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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2.

A tantárgy tanításának elvei és célkitűzései
A BMX Szövetség programjának szakszerűsége szorosan összefügg a fogyatékosok sportjával,

illetve a speciális mozgásfejlesztéshez rendelkezésre álló eszközfeltételekkel. Azaz minél
szakszerűbb fejlesztő programokat, sportakciókat szervezünk, annál jobbnak tűnik az ehhez
rendelkezésre álló infrastruktúra. Valószínűleg fordítva is igaz: a jó eszközpark motiválja a
szomatopedagógusokat, testnevelőket, edzőket arra, hogy minél inkább az adott fogyatékosságot
fejlesztő terápiával adekvát mozgásprogramokat tervezzenek és működtessenek.
A testkultúra hagyományos test-, szellem- és jellemformáló értékeinek átadása mellett, kialakítani
a fiatalokban az igényt a teljesítmény folyamatos, céltudatos növelésére. A sokoldalú fejlesztéssel
megakadályozni a személyiség egyoldalú erőltetésből fakadó eltorzulását.
3.

Célok a testnevelés- és sport műveltségterület célrendszerén felül:
-

A kerékpársport szakágainak megismertetése, megszerettetése és mozgásanyagainak
ismeret, jártasság, készség, majd a szakágra illetve versenyszámra specializálódás után
képesség szinten történő begyakoroltatása,

-

A fogyatékkal élők technikai eszközök iránti érdeklődésének összekapcsolása a szabad
levegőn, természetben végezhető, a szív-vérkeringési és légző rendszert, az anyagcserét,
valamint a mozgatórendszert optimálisan fejlesztő testmozgással,

-

A futástól és a sportmozgásoktól általában idegenkedő gyermekek bevonása, rendszeres
testmozgásra szoktatása a kerékpár által nyújtott előnyöket felhasználva (súlypont
alátámasztva, az ellenállás könnyítése az áttétel szabályozásával), a kerékpározás extrém
szakágainak vonzerejét felhasználva (BMX, MTB különböző irányzatai),

-

Értelmi és mozgássérült gyermekek, fiatalok rehabilitációja,

-

Fogyatékos

gyermekek

és

fiatalok

kerékpárhoz

szoktatása,

heti

rendszeres

kerékpároktatása,
-

Már kerékpározni tudó fogyatékos fiatalok versenyeztetése,

-

Hazai speciális BMX versenyek szervezése,

-

Szabadidős és iskolai szünidős programok szervezése és lebonyolítása fogyatékos fiatalok
és családjaik számára,

-

Más civil szervezetekkel együttműködés a fogyatékosok sportjának és integrációjának
elősegítése érdekében,

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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V. Szervezetfejlesztéssel összefüggő projektvezető szerepe, feladata, díjazása,
szemléltetőeszköz beszerzése
1.

Általános célok:
Az egyes projektek a jelenleg működő BMX pályák, ezalatt értendő BMX-Cross szakággal

foglalkozó klubok köré szervezzük. Ezeken a „támaszpontokon” vannak olyan edzők, vezetők,
szakemberek, akik mozgatják az eseményeket, szerveznek, irányítanak és dolgoznak.
A elmúlt években, valószínű a gazdasági válsággal összefüggésben sok aktív személy szállt ki a
sportágból, megélhetési, illetve egyéb okok miatt.
Ezért a projektekben dolgozókra nagy teher hárul, sok feladatot kell ellátni, család, megélhetés,
válogatott, utánpótlás, iskolai programok, oktatások. Ezek a személyek „mentik” át a sportágak
űzéséhez szükséges szakismeretet a jövő nemzedékének. Természetesen a sportokba áramló
pénzek megjelenése lehetőséget ad új szakemberek bevonására, képzésére, de még ehhez idő kell,
addig a jelenlegi csapattal kell elvégezni a feladatokat.
Egyes iskolák nem rendelkeznek megfelelő környezeti adottságokkal, különösen jellemző ez a
nagyvárosok térségeire. Ezért új stratégiákat kell kigondolni, kipróbálni, megvalósítani.
Ilyen például most a budapesti iskolai program.
Szeptember utolsó hetétől kezdve szerdánként, szombatonként gépjárművekkel szállítjuk a
BMX bringákat és a gyerekeket valamelyik pályára, és ott végezzük el a munkát. A KSI
használatában lévő kisbusszal, és szükség szerint saját gépjárművekkel oldjuk meg a
kiszállításokat. (Természetesen szükség lenne saját kisbuszra is, remélhetőleg a jövőben lesz rá
keret.)
Az tavaszi szünetben táborozást tervezünk, napközis rendszerben. Decemberben szünetel a
program, a pályák már nem használhatóak a korai sötétség és az időjárás miatt.
Januártól március közepéig az iskolákban elméleti oktatásokat tervezünk, a tanórák alatt. Ebben
az időszakban keresünk fel újabb oktatási intézményeket, a program terjesztése végett. Szemléltető
és oktató anyagokat állítottunk össze, több témában, ezeket fogjuk előadni a diákoknak.
Jó lenne saját felszerelés, projektor, vetítővászon, mert több gondot okozott már, hogy a
helyszínen biztosított szerkezetek nem működtek jól, vagy nem álltak a rendelkezésünkre.
Cél, hogy márciusra fel kell kelteni a fiatalok érdeklődését a kerékpározás iránt. Március
közepétől ismét beindulhat a szabadtéri gyakorlás, még a gépjárműves szállításos megoldással.
Ezt a rendszert más sportágak is használják.

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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Még távolabbi cél a KSI-hez hasonló sportiskolák működtetése az ország több területén, hiszen
a kiválasztott gyerekek egyesületi szinten való sportolása, csak a tudományos háttér biztosításával
hozhat nemzetközi szintű eredményeket, az elszigetelt, kis klubokban ez nem lehetséges. Ezekben
természetesen a kerékpározás összes szakágának űzését értjük, számos okból.

Veszprém, 2014. november 15.
Borbély Ferenc, Somogyi Miklós, Kovács Péter

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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1. számú melléklet

Válogatott felkészülés/versenyeztetés
(Felnőtt)
Időszak 2014. November 02 – 2015. Március 31.

Útiköltség összesen (repülő és vonat, poggyász)

704.300 Ft

Szállás összesen

689.550 Ft

Étkezés összesen

524.000 Ft

Pályabérlet összesen (BMX pálya, konditerem, tornaterem)

620.000 Ft

Gépkocsi bérleti díj összesen

90.000 Ft

Nevezési díj összesen

42.000 Ft

Táplálék kiegészítő

200.000 Ft

Edzői díj összesen

686.000 Ft

Összesen

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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2.számú melléklet

Felkészülési program utánpótlás válogatott keret
2014. december, 2015 március
1. Edzőtáborok
A. 2014.12.06-2015.02.28-ig

Senkvice

Szlovákia

Szállásköltség

195.300 Ft

Pályabérlet

390.000 Ft

Útiköltség

198.000 Ft

Gépkocsi bérlet

190.050 Ft

Kísérő 2 fő szállás

B. 2015.03.14.-2015.03.20.

55.800 Ft
Összesen:

1.029.150 Ft

Grado/Rivignano

Olaszország

Szállásköltség

250.000 Ft

Étkezés

250.000 Ft

Útiköltség

110.000 Ft

BMX pályabérlet

75.000 Ft

Gk. bérlet

Erőnléti edző/szakmai vezető díja

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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3. számú melléklet

Részletes költségvetés/iskola/BMX
Sportágfejlesztés utánpótlás iskolai kerékpáros oktatási program
I., II. Terminus: 2014.09.23., 2015.03.19.
BMX kerékpárok (speciális, versenyszintű)

db

960.000 Ft

40.000-ft/hó 2x2 óra bruttó

560.000 Ft

Öt helyszín, kerékpár
Testnevelő tanár,

heti két alk.

4 helyszín, 4 tanár
Pálya bérlet, létesítmény bérlet
SE edző díja, BMX

heti két alk.

heti két alk.

6.000-ft/hétx10

60.000 Ft

70.000-ft/hó 2x2 óra

980.000 Ft

BMX pályán végzett feladatok miatt indokolt
Felszereléspótlás, kerékpáros kesztyűk

360.000 Ft

Kerékpárok szállítása összes helyszín

150.000 Ft
Összesen:

3.070.000-ft

Fontos információk:
-

testnevelő tanár, SE edző kifizetése esetén, végzettséget igazoló okirat, kifizetés módja:
egyéni vállalkozó számla, vagy megbízási szerződés,

-

az oktatásokról rövid max. féloldalas naplót kell vezetni, jelenléti ívvel, mely a gyerekek
névsorát tartalmazza,

-

- szándéknyilatkozat, vagy szerződés kell az iskolától, hogy támogatja az oktatást, a
felsoroltak hiányában a kifizetések nem történhetnek meg

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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4. számú melléklet

Részletes költségvetés/iskola/BMX
Sportágfejlesztés fogyatékkal élők iskolai kerékpáros oktatása

I. Terminus:
BMX kerékpárok (professzionális)

3 db

80.000-ft/db

BMX kerékpárok (nem professzionális)

5 db

MKSZ központi

Kerékpáros kesztyű

10 pár

6.000-ft/pár

Kerékpáros sisak

10 db

MKSZ központi

Testnevelő tanár, gyógy testnevelő

heti két alk.

SE edző díja, BMX

heti két alk.

40.000-ft/hó 2x2 óra bruttó

240.000 Ft
0 Ft
120.000 Ft
0 Ft
80.000 Ft
140.000 Ft

BMX pályán végzett feladatok miatt indokolt
Összesen:
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5. számú melléklet

Szervezetfejlesztéssel összefüggő projektvezető szerepe, feladata, díjazása,
szemléltető eszköz beszerzése, az iskolai kerékpáros oktatáshoz kapcsolódóan

Programmal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása

310.000 Ft

Projektor

160.000 Ft

Vetítővászon

Veszprém, 2014.11.15. Borbély Ferenc
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