MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2014. december 3. szerda, 18:00 óra.
Helyszín: OT Industries Irodaház
Jegyzőkönyv
Jelenléti:
Polony István
Törzsök Zsolt
Somogyi Miklós
Böhm Lajos
Sutkó Mihály
Schettrer Zsolt
Kovalóczy Áron

Elnök
Alelnök - telefonon
Alelnök
Alelnök - telefonon
Elnökségi tag - telefonon
Elnökségi tag
FEB Elnök

Polony István ismerteti a napirendi pontokat:
1.) KSF III. 2014. II. félév
2.) Diákolimpia teendők áttekintése.
3.) MTB ügyek

1. Napirendi pont: KSF III. 2014. II. félévi kiemelt állami támogatás

Polony István ismerteti az Elnökséggel a három szakág által elkészített és a beadásra szánt
anyagot, melyből a fogyatékosok, az egyéb szakágak, mint pálya, teremkerékpár, triál, down
hill, stb. az előzetesen egyeztetett mértékben részesültek, valamint az előzetesen megbeszéltek
szerint a
1.) Szervezetfejlesztés
2.) Kerékpársport (versenysport és utánpótlás sport)
3.) Olimpiai felkészülés /Szalontay Sándor/
mindhárom projekt megbontása megtörtént.
2014-12-03 1. számú határozat
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének
2014. II. félévi (KSF 3) szakmai és pénzügyi tervét.
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2. Napirendi pont: Diákolimpia
Somogyi Miklós ismerteti a Diákolimpiával kapcsolatos tudnivalókat, elmondja, hogy a 3
szakág által leadott anyag 90%-os. Tilinger Balázs osztályvezetővel egyeztetett, aki szeretne
személyes megbeszélést a szövetség vezetőjével.
A Diákolimpiát be kell tervezni majd a KSF 4-ben, külön soron majd.
Polony István megkérdezi, hogy kell-e szavazni most erről?
Somogyi Miklós elmondja, hogy nem, mert egyelőre ezt a megbeszélést csak tájékoztatónak
szánta, csak a szerződés aláírására kell majd felhatalmazás.
Polony István kéri Somogyi Miklóst, hogy hozza össze azokat, akiknek részt kell venniük
ebben, és próbáljon meg összehozni egy találkozót a jövő hét második felében Tilinger
Balázzsal, hogy elő lehessen készíteni a szerződést.
Böhm Lajos érdeklődik az infrastruktúra helyzetéről.
Varga Orsolya közli, hogy egyelőre folyamatban van az infrastruktúra helyzetének feltárása,
a következő elnökségire ismerteti az elnökséggel a tudnivalókat.
3. Napirendi pont: MTB ügyek

Polony István ismerteti az elnökséggel az MTB szövetséggel kapcsolatban kialakult
helyzetet. A Mátéhegyi Ökopark értesítette a szövetséget, hogy a törvényszéken megtámadta
a 2014. október 18-i MTB Közgyűlés határozatait és eljuttatta a végzés másolatát, melyben
arról értesítik az MKSZ-t, hogy a törvényszék felfüggesztette a 2014. október 18-i
MMTBSzSz közgyűlés határozatait a 2014. december 16-i ügyészségi tárgyalásig. Javasolja,
hogy az MKSZ adjon ki erről tájékoztató jelleggel egy közleményt, hogy tudomásul veszi a
törvényszéki döntést és az MKSZ nem kíván ebbe beleavatkozni.
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2014-12-03 2. számú határozat
Az MKSZ elnöksége tudomásul vette a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség
(MMTBSzSZ) 2014. október 18-i Közgyűlését megtámadó felperes, a Mátéhegyi
Ökopark által az MKSZ elnökéhez eljuttatott Fővárosi Törvényszéki végzés másolatát,
melyben arról értesítik a szervezetet, hogy a törvényszék felfüggesztette a 2014. október
18-i MMTBSzSz közgyűlés határozatait a 2014. december 16-i ügyészségi tárgyalásig.
Polony István elmondja, hogy ennek tükrében a hétvégéi MTB Díjátadót be kell vonni az
MKSZ védnöksége alá, hogy az esemény hivatalosságát és értékét megőrizzük. Egyszeri
megbízás alapján felkéri az MKSZ az MTB-t a Díjátadó lebonyolítására.
Kovalóczy Áron megkérdezi, hogy az MTB-nek volt-e valami aláírási kötelezettsége ebben
az október 18. és december 16-ig tartó időszakban?
Polony István elmondja, hogy tudomása szerint nem, a MOB és az EMMI szerződéseit neki,
illetve Katona Kálmánnak kell aláírnia. Hivatalos levelet fog írni Eisenkrammer Károlynak,
hogy december 16-ig ne vállaljon semmilyen kötelezettséget, ne írjon alá, amennyiben erre
sort kellene keríteni, őt mindenképpen tájékoztassa.
Törzsök Zsolt közli, hogy az MTB-ne éppen az MKSZ-vel egy időben van elnökségi ülése.
Az MTB jelenlegi működése illegitim.
Polony István szerint szakértői munkára kell felkérni őket, ebben a minőségben fog az
MKSZ együtt dolgozni velük.
Törzsök Zsolt szerint a Törvényszék úgyis utasítást fog adni a Közgyűlés összehívására. Fel
kell kérni a jelenlegi MTB elnökséget a jogkövető magatartásra.
Böhm Lajos elmondja, hogy azért a mostani MTB elnökségnek a szerepe a KSF 3-ban és a
Díjátadó szervezésében is megmutatkozik.
Kovalóczy Áron elmondja, hogy Eisenkrammer Károly támogatta Böhm Lajos jelölését az
MKSZ Alelnöki pozíciójára. Mi van akkor, ha valaki ezt megtámadja? Jogszerűen akkor még
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most is Katona Kálmán képviseli az MTB-t. Véleménye szerint azokat a döntéseket, melyeket
az MTB hozott, Katona Kálmán formálisan írja alá.
Törzsök Zsolt szerint nem biztos, hogy Katona Kálmánt kell ezzel zavarni, ha
megsemmisítik a döntést, akkor úgyis teljes tisztújítás lesz, ha nem adnak helyt a keresetnek,
akkor van egy legitim MTB elnökség.
Polony István javasolja, hogy az MKSZ adjon ki egy tájékoztatást a web oldalán az MTB
elnökség működéséről és az MKSZ kapcsolatáról, a december 7-i közgyűlésről, meg kell
kérni Eisenkrammer Károlyt, hogy az MKSZ határozatát tegyék közé ők is a web oldalukon,
blogjukon.
2014-12-03 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a
Magyar Kerékpársportok Szövetségének honlapján (www.mksz.sport.hu) közzéteszi:
a.) A Fővárosi Törvényszék végzését a MMTBSzSz 2014. október 18-i közgyűlésén
hozott határozatainak a felfüggesztéséről a 2014. december 16-i törvényszéki
tárgyalásig.
b.) A 2014. december 7-i MMTBSzSz Díjátadó hivatalossága és értékének megőrizése
érdekében az eseményt a Magyar Kerékpársportok Szövetségének védnöksége alá
helyezi, egyúttal egyszeri megbízás alapján felkéri a jelenleg működő MMTBSzSz
szakvezetését az rendezvény ünnepélyes megtartására.
c.) Megerősíti a Magyar Kerékpársportok Szövetsége és a jelenleg működő MMTBSzSz
vezetőségét a szakértő együttműködésről.
d.) Felszólítja az MMTBSzSz szakvezetését, hogy a Törvényszéki Végzést tegyék közzé
saját honlapjukon és blogjukon.
Polony István tájékoztatást ad Szalontay Sándorral kapcsolatban. Hirtelen, hogy így a
köztudatba került, nagy lett a nyüzsgés körülötte. Az FTC Kerékpár Kft küldött egy hivatalos,
írásos tájékoztatót, hogy Berkesi András jelölték ki, mint a keretösszeg felelősét. Javasolja,
hogy legyen a továbbiakban egykapus a rendszer, minden információ Berkesi Andráson
keresztül menjen.
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Törzsök Zsolt kérdezi, hogy nem kellene-e háromoldalú szerződést kötni az MKSZ az FTC
és Szalontay között? Mi van akkor, ha hirtelen nemzetiséget vált? 10 milliós nagyságrendű
tételnél a szövetségnek is kell biztosíték.
Polony István javasolja a 3 oldalú szerződés megkötését. A szerződésbe bele kell foglalni,
hogy 2 évet az MKSz céljainak megfelelően használja. Sportolói szerződést kell vele kötni.
Somogyi Miklós problémásnak tartja, hogy nem tudni mi lett az FTC és a MOB között zajó
kerékpárvásárlással?
Polony István szerint fel kellene tárni ezt az ügyet is, hogy hogyan áll, mert bele kell venni a
sportolói szerződésbe?
2014-12-03 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetsége elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy
Szalontay Sándorral, az FTC Kerékpár Kft. pályakerékpáros versenyzőjével (olimpiai A
kerettag és olimpiai reménység) a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékok olimpiai
felkészülési programjával kapcsolatban többoldalú szerződést köt a versenyző, az
egyesülete, az edzője, a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar
Kerékpársportok Szövetsége között.

Polony István 19:30 órakor az ülést berekeszti.

Varga Orsolya
Jegyzőkönyvvezető

Polony István
Elnök

Hitelesítő alelnök
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HATÁROZATOK
2014-12-03 1. számú határozat
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének 2014.
II. félévi (KSF 3) szakmai és pénzügyi tervét.
2014-12-03 2. számú határozat
Az MKSZ elnöksége tudomásul vette a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség
(MMTBSzSZ) 2014. október 18-i Közgyűlését megtámadó felperes, a Mátéhegyi Ökopark
által az MKSZ elnökéhez eljuttatott Fővárosi Törvényszéki végzés másolatát, melyben arról
értesítik a szervezetet, hogy a törvényszék felfüggesztette a 2014. október 18-i MMTBSzSz
közgyűlés határozatait a 2014. december 16-i ügyészségi tárgyalásig.
2014-12-03 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a
Magyar Kerékpársportok Szövetségének honlapján (www.mksz.sport.hu) közzéteszi:
a.)

a Fővárosi Törvényszék végzését a MMTBSzSz 2014. október 18-i közgyűlésén hozott

határozatainak a felfüggesztéséről a 2014. december 16-i törvényszéki tárgyalásig.
b.)

A 2014. december 7-i MMTBSzSz Díjátadó hivatalossága és értékének megőrizése

érdekében az eseményt a Magyar Kerékpársportok Szövetségének védnöksége alá helyezi,
egyúttal egyszeri megbízás alapján felkéri a jelenleg működő MMTBSzSz szakvezetését az
rendezvény ünnepélyes megtartására.
c.)

Megerősíti a Magyar Kerékpársportok Szövetsége és a jelenleg működő MMTBSzSz

vezetőségét a szakértő együttműködésről.
d.) Felszólítja az MMTBSzSz szakvezetését, hogy a Törvényszéki Végzést tegyék közzé
saját honlapjukon és blogjukon.
2014-12-03 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetsége elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy Szalontay
Sándorral, az FTC Kerékpár Kft. pályakerékpáros versenyzőjével (olimpiai A kerettag és
olimpiai reménység) a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékok olimpiai felkészülési
programjával kapcsolatban többoldalú szerződést köt a versenyző, az egyesülete, az edzője, a
Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség és a Magyar Kerékpársportok Szövetsége között.
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