MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2015. január 6. hétfő, 18:00 óra.
Helyszín: OT Industries Irodaház (XI. ker. Galvani u. 44.)
Jegyzőkönyv
Jelenléti:
Polony István
Törzsök Zsolt
Somogyi Miklós
Böhm Lajos
Sutkó Mihály
Schettrer Zsolt
Kovalóczy Áron
Gyurján János
Tarapcsák Péter
Tóth Árpád
Valter Tibor
Varga Orsolya

Elnök
Alelnök
Alelnök
Alelnök - telefonon
Elnökségi tag - telefonon
Elnökségi tag
FEB Elnök
FEB tag
Blue Scorpions MC
MMTBSzSz Alelnök
MMTBSzSz válogatott szövetségi kapitány
Főtitkár

Polony István 18:15 perckor megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1.) Tájékoztatás KSF I. (elszámolás), KSF II, (elszámolás), KSF III. (szerződés)
ügyekről.
2.) Diákolimpia teendők áttekintése.
3.) Infrastruktúra helyzete 2014-2015
4.) Licence kártya formájának jóváhagyása
5.) Licence díjak megállapítása
6.) Kiemelt edzők jóváhagyása
7.) Cyclo-cross OB indulásának feltételei (versenyengedély 2014-2015)
8.) Tagfelvétel (MKSZSZ javaslata alapján):
- CoffeRide SE - Team Econix-CR
- Stuber's Bike Team
- Bike Team Szeged
- Bakony Bike KE (tévedésből lett kizárva)
9.) 2015. évi - KSF IV. tervezése / MOB ülés – szerda 12 óra – koncepció kidolgozása
10.) Keretorvos kérdése
11.) Új doppingszabályzat elkészítése határidőre (határidő?)
12.) MOB szerződésmódosítási kérelem 2015. március 31-ig.
13.) EYOF konzultáció

Polony István ismerteti az első napirendi pontot.
1.) Tájékoztatás KSF I. (elszámolás), KSF II, (elszámolás), KSF III. (szerződés)
ügyekről
Elmondja, hogy a 2013. évi II. félévi elszámolás teljes anyaga beadásra került. Pillanatnyilag
a 2013. II. félévi (KSF 1.) második hiánypótlásának lezárását végzi a szövetség 2 munkatársa,
melyet a jövő hét péntekig véglegesítünk (január 16.). Az átvétel idején a 2013. II. félévből
még 7 projekt nem volt lezárva rendesen, melyet már megtettünk, azonban hiánypótlásra
visszajött a teljes anyag. Ennek a lezárása folyik.
A 2014. I. félévi (KSF 2.) projektjei közül eddig sajnos csak egy került leadásra az EMMI
részére. A feldolgozás folyamatban van, egyedül a műhelytámogatásokat és az UP nevelés
projekt továbbadott támogatásait kell még átvizsgálni, véglegesíteni, ez után a teljes anyag
beadhatóvá válik. Azonban az elszámolásból már most látható, hogy nagyon sok tétel nem
lesz elszámolható, mivel nyugták kerültek beadásra, főleg a külföldi utazások esetében. A
minisztérium tisztában van a számviteli törvénnyel, hogy amennyiben a külföldi számla
bizonyíthatóan adott eseményhez lett felhasználva, akkor az beadható, azonban arra
hivatkoznak, hogy mivel az EMMI szerződés kizárja a nyugták elszámolásának lehetőségét,
amiatt visszautasítják őket. Tehát visszamenőlegesen rendezni kell ezen időszakot. A
felhasználási időszak: 2014. január 1. és 2014. szeptember 30.
A 2014. II. félévi (KSF 3.) szakmai és pénzügyi terveit leadtuk, a szerződéskötésre 2014.
december 31-én került sor. Katona Kálmán, aki jelenleg a törvényszéken még mindig a
nyilvántartásban szerepel, mint képviselő, csak az új elnökkel volt hajlandó együttesen aláírni
a szerződést. Katona Kálmán a szerződés aláírásakor kikötötte, hogy felelősséget nem vállal a
szerződésben foglaltakért, minden felelősséget az új elnök hatáskörébe utalt. Ezt írásban a
szerződés végére tette, melyet az aláírásával megerősített. A minisztérium problémaként
értékeli ezt, így az most visszakerült a jogi osztályra. Várjuk a minisztérium végleges
döntését.
Jó hír, hogy Simicskó István államtitkár úrral
a 2013. II. félévi visszafizetési
kötelezettségekről folytatott tárgyalás eredményre vezetett. A kérdéses 17 millió forint
nagyságrendű összegben (V4-ek és a Teremkerékpáros junior EB-vel kapcsolatban) késői
átutalás miatt a minisztérium első körben visszautasította az elszámolást. A tárgyalás során
megállapodás született, hogy visszafizetési kötelezettség 15.5 millió forinttal csökken.
Amikor megérkezik a pénz a számlánkra, az EMMI levonja ezt az összeget, de
tartozásrendezés jogcímén adnak ugyanilyen összegű támogatást. Ezt Kollár Edinával le kell
majd egyeztetni.
2.) Diákolimpia teendők áttekintése.
Somogyi Miklós ismereti, hogy Tillinger Balázzsal a Magyar Diáksport Szövetség
Diákolimpiai Osztály osztályvezetőjével tárgyalt a kerékpáros Diákolimpiával kapcsolatban,
aki tárgyalásokat kezdeményezett a szövetség vezetőségével. A Diáksport Szövetség
megkapta az iskolai sportot. A kerékpár szerencsés helyzetben van, mivel korábban bekerült
az oktatási rendszerbe, van oktatási koncepciója és írott programja.
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Az MBMXSZSZ-nek, az MKSZSZ-nek és gyakorlatilag az MMTBSZSZ-nek is van a 2015.
évre a diáksportra terve és versenykiírása, egyedül Tóth Andás kérte az MMTBSzSz
Elnökségét, hogy egy határozattal erősítse meg a mountain bike-os Diákolimpia
megrendezését, különben nem vállalja el a szervezést.
Az rendezési költségeket minden szakágnak magának kell állnia, mely nagyjából 500,000 Ftot jelent szakáganként. Az országúti megrendezése legalább 1 millió forintba kerül.
Ezeken felül az érmeket és okleveleket a Diáksport Szövetség térítés ellenében biztosítja.
Polony István elmondja, hogy a Diákolimpiát bele kell tenni a 2015. évi tervekbe és kéri a
főtitkárt, hogy hozzon össze egy találkozót Tillinger Balázzsal, ahol a rendezők is részt
vesznek mindhárom szakág részéről, valamint szólítsa fel az MMTBSzSz Elnökségét hogy a
lehető legrövidebb időn belül hozzon határozatot a Diákolimpiát rendező tagszervezetről.
3.) Infrastruktúra helyzete 2014-2015
Varga Orsolya ismerteti az infrastruktúra helyzetét. A délelőtt folyamán a BMSK-tól az
alábbi információkat kapta:
2013-2014. év
A Magyar Kerékpársportok Szövetsége részére 2013-ban megítélt összeg 32.375.000 Ft volt.
A 2013. évi tervek 2014-ben kerültek megvalósításra. Az MKSZ 2014. augusztus 25-én
kezdeményezte az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a 2013. évi források
átcsoportosítását az alábbiak szerint:
átcsoportosítás előtt
Pécs, pályaelemek beszerzés
Budapest - XVIII. Ker Bókai
2013 Kerékpár 32 375 000 Ft
Budapest - Újpest BMX pálya építés I. ütem
Sopron, pályaelemek beszerzés
Tamási Velodrom és kerékpáros központ 1. ütem
(Pályafelület felújítás, gyerek ügyességi pálya építés)
Bókay Kert II. ütem (új BMX pálya építés)
2014 Kerékpár 50 000 000 Ft Újpest, BMX pálya kiszolgáló épület II. ütem
Palócmaraton
kerékpáros
útvonal
kijelölése
infrastruktúra fejlesztése 1. ütem (Új verseny és edző
útvonal kijeleölés az erdőben)
átcsoportosítás után
Pécs, pályaelemek beszerzés
2013 Kerékpár 32 375 000 Ft Budapest - Újpest BMX pálya építés
Sopron, pályaelemek beszerzés
Tamási Velodrom és kerékpáros központ 1. ütem
(Pályafelület felújítás, gyerek ügyességi pálya építés)
Bókay Kert. (új BMX pálya építés)
2014 Kerékpár 50 000 000 Ft
Palócmaraton
kerékpáros
útvonal
kijelölése
infrastruktúra fejlesztése 1. ütem (Új verseny és edző
útvonal kijeleölés az erdőben)
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Az átcsoportosítást az EMMI, az NSK és a BMSK Zrt. jóváhagyta, a szerződésmódosítást
kezdeményezte a Szövetségnél, a 2. Támogatási Szerződés módosítás megkötését a Szövetség
részéről 2014. december 27-én Polony István elnök úr véglegesítette.
A BMSK Zrt. elkészítette az „Újpest Aktív Park BMX pálya építése” ajánlati felhívását,
melyet 2014. november 25-én átadott Katona Kálmán úréknak szignálásra. Az aláírt ajánlati
felhívást eddig nem kapták vissza a Szövetségtől sem Katona Kálmántól, így a hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás nem került még feladásra.
A 2013. évi projektek közül az alábbiak kerültek megvalósításra:
1.) Sopron (el van számolva, de a BMSK még nem utalt az MKSZ részére)
2.) Pécs (kifizetve)
Az Újpesti Pálya megkapta a Bókay-Kert pénzét, így a megnövekedett összeg miatt
közbeszerzést kellett kiírni. A kiírás azonban nem történt még meg. (Infrastruktúránál nettó
15.000.000 Ft a közbeszerzési összeghatár, fölötte kiírást kell tenni. Egy közbeszerzés
lefolytatása 6-8 hét.)
Az összegek az egyes pályákra így néztek ki az átcsoportosítás előtt és után:
átcsoportosítás előtt
Pécs, pályaelemek beszerzés
Budapest - XVIII. Ker Bókai
2013 Kerékpár 32 375 000 Ft Budapest - Újpest BMX pálya építés I.
ütem
Sopron, pályaelemek beszerzés
Tamási Velodrom és kerékpáros központ
1. ütem (Pályafelület felújítás, gyerek
ügyességi pálya építés)
Bókay Kert II. ütem (új BMX pálya
építés)
2014 Kerékpár 50 000 000 Ft Újpest, BMX pálya kiszolgáló épület II.
ütem
Palócmaraton
kerékpáros
útvonal
kijelölése - infrastruktúra fejlesztése 1.
ütem (Új verseny és edző útvonal kijelölés
az erdőben)

5 000 000 Ft
14 375 000 Ft
10 000 000 Ft
3 000 000 Ft
20 000 000 Ft
10 000 000 Ft
10 000 000 Ft

10 000 000 Ft
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átcsoportosítás után
Pécs, pályaelemek beszerzés
2013 Kerékpár 32 375 000 Ft Budapest - Újpest BMX pálya építés
Sopron, pályaelemek beszerzés
Tamási Velodrom és kerékpáros központ
1. ütem (Pályafelület felújítás, gyerek
ügyességi pálya építés)
Bókay Kert. (új BMX pálya építés)
2014 Kerékpár 50 000 000 Ft
Palócmaraton
kerékpáros
útvonal
kijelölése - infrastruktúra fejlesztése 1.
ütem (Új verseny és edző útvonal kijelölés
az erdőben)

5 000 000 Ft
24 375 000 Ft
3 000 000 Ft
20 000 000 Ft
20 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Ezek közül egyedül 5 millió forint került eddig a részünkről átutalásra. (Pécs)
A szerződés értelmében az MKSZ-nek kell el mindent előfinanszírozni. Amint az egyes
teljesítések után az adott projekt általunk kifizetésre kerül, a BMSK átutalja ugyanazt az
összeget a számlánkra.
Jelenleg a BMSK-nál bent áll 27.375.000 forintunk.
Tehát eddig egyedül Pécs lett kifizetve, a soproni pálya nem, és még az Újpest áll bent
24.375.000 Ft-tal. Egyébként 30% előleg felvételére van lehetőség, kérvényezni kell.
Az Újpesti pálya Önkormányzati tulajdonban van. A beruházás teljes összege: 29.175.000 Ft,
melyből 4.800.000 Ft az önrész, melyet az Önkormányzat áll. A BMSK része 24.375.000 Ft.
Jelenleg ott tart a folyamat, hogy ki kell írni a Közbeszerzést, melynek a lefolytatása alsó
hangon is 6-8 hét. Miután beérkeztek a pályázatok, ki kell választani közülük a megfelelőt és
el lehet kezdeni az építést. De a megvalósítást 2015. május 31-ig kell be kell fejezni.
2014 – 2015.
Az MKSZ-nek szerződése van az alábbi projektek megvalósítására 2014-ben, melynek a
teljesítési határideje legkésőbb 2015. május 31.:
Tamási Velodrom és kerékpáros központ
1. ütem (Pályafelület felújítás, gyerek
ügyességi pálya építés)
20 000 000 Ft
Bókay Kert. (új BMX pálya építés)
20 000 000 Ft
2014 Kerékpár 50 000 000 Ft
Palócmaraton
kerékpáros
útvonal
kijelölése - infrastruktúra fejlesztése 1.
ütem (Új verseny és edző útvonal kijelölés
az erdőben)
10 000 000 Ft
Mivel 2 projekt is van, ami 20 milliós, ezekre közbeszerzést kell(ene) kiírni.
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A BMSK-tól kapott információk szerint semmi nem történt ezekkel a projektekkel még,
egyedül a Tamási Velodrome-ról van bent anyaguk.
Az idő nagyon kevés, amennyiben nem tudjuk megvalósítani őket, az fejlesztési előirányzat
(50 millió forint) nem hívható le a szövetség által.
A projekteknél a rendelkezésre álló idő rövidség meitt átcsoportosítást kell kérni, és 15 millió
forint alá kell vinni a projekteket.
Tamási:
15 millió
Bókay:
15 millió
Palóc:
10 millió
A fennmaradó összeg terhére esetleg kidolgozható 1 vagy több kisebb projekt (5-10
millióért), ami biztosan nem építési engedélyköteles, nem nagyon igényel bonyolult terveket
és nem kell rá közbeszerzést hozzá kiírni. (Egy építési engedély is 30 nappal növeli az átfutási
időt.)
Jelenlegi cél, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban megvalósítsuk ezeket. Lehet, hogy a
határidőket ki lehet tolni, de a jelenlegi állás szerint május 31-ig mindent le kell zárni.
Polony István javasolja, hogy Nagy Balázs, aki korábban az infrastruktúra projekteket vitte,
kerüljön ki ebből a feladatkörből és munkáját az MKSZ elnökségének felhatalmazása alapján
Berkesi András vegye át, aki egyébként szakértőként már az új Velodrome-t tervezésének
előkészítési munkáját segíti.
Törzsök Zsolt abban az esetben támogatja, ha találnak olyan vállalkozót, aki elő tudja
finanszírozni ezeket a projekteket. Berkesi András pedig a munkájával kapcsolatban
felmerülő költségeket termelje ki a projektekből.
2015-01-06. 1. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza Berkesi Andrást, hogy az
Infrastruktúra projektet Nagy Balázstól átvegye. Munkájával kapcsolatban felmerülő
költségeket a projektek finanszírozásából kell kigazdálkodnia.
Szavazás: 6 igen szavazat
Polony István felkéri a főtitkárt, hogy a fentiek szerint vegye fel Berkesi Andrással a
kapcsolatot.
4.) Licence kártya formájának jóváhagyása
Tarapcsák Péter megmutatja a licence terveket (csatolva). Javasolja, hogy a csapat és a
szponzornév is kerüljön fel a kártyára. Elmondja, hogy Eisenkrammer Károly kérte, hogy 3
betűs azonosító is kerüljön fel a kártyára, mivel a számítógépes nyilvántartásban ez fontos
nekik, valamint a bárkódra is kerüljön fel extra adat.
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2015-01-06. 2. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2015. évi versenyengedély kártyák
formája a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) hivatalos előírt mintája szerint kerül
legyártásra (a csapat és a szponzornév is feltüntetésre kerül rajta). A korábbi bárkód
változatlan formában marad.
Szavazás: 6 igen szavazat
Végleges kártya minta: 1. sz. Melléklet
2015-01-06. 3. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag megbízza Tarapcsák
versenyengedély kiváltás intézésével, koordinálásával.
Szavazás: 6 igen szavazat

Pétert

a

2015.

évi

Gyurján János: Javasolja, hogy a szövetség alakítson ki egy online adatbázist, ahol minden
érintett (pl. versenyszervezők, versenybírók) nyomon tudják követni a licences versenyzőket.
Polony István: elmondja, hogy a www.mksz.sport.hu web oldal teljesen átalakul.
Hamarosan, a kluboknak, edzőknek, szövetségeknek, bíróknak külön hozzáférésük lesz
bizonyos adatbázisokhoz.
Gyurján János: mint informatikus, felajánlja segítségét a tervezésben, a végső forma
kialakításban.
5.) Licence díjak megállapítása
Varga Orsolya ismerteti a tavalyi licence díjakat:
U7-U19 korosztály részére
U23-Master korosztály részére

1,500 Ft
2,000 Ft

2014. április 01-től:
U7-U19 korosztály részére
U23-Master korosztály részére

3,000 Ft
4,000 Ft

2015-01-06. 4. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag az alábbi versenyengedély díjakat szavazta meg 2015re:
2015. március 31-ig hiánytalanul leadott (kitöltött, aláírt, egyesület és a szakági szövetség
által lepecsételt versenyengedély igénylő lap), érvényes orvosi igazolással rendelkező
licencek ára:
U7-U19 korosztály részére
U23-Master korosztály részére

1,500 Ft
2,000 Ft
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2015. április 01-től:
U7-U19 korosztály részére
U23-Master korosztály részére

3,000 Ft
4,000 Ft

A nem versenyzői licencek egységára 2,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül)
Bírói licence díja: 1,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül).
Licence pótlásának díja 1,500 Ft
A versenyengedélyek kiváltásának ideje 1 hét.
18 év alattiaknak a fél éves orvosi igazolás meghosszabbításához újabb versenyengedélyt
kell gyártatni, melyre szintén felkerül majd az orvosi érvényesség dátuma.
Az utánpótlás korú versenyzők orvosi engedélyének meghosszabbítása miatt kiváltott
második versenyengedély ingyenes.
Egy személy egy csapatvezetői, egy versenyzői és egy bírói licencet is kiválthat a 2015-ös
szezonban, a második licence díja 1,500 Ft.
Csapatvezető az a személy, aki Szakszövetségnél nyilvántartásba vett sportszervezethez
beadott Bírósági Végzésben, mint képviselő fel van tüntetve, vagy aki a hivatalos
képviselő által aláírt meghatalmazással rendelkezik.
A versenyengedélyek 2015. január 1. és december 31. között érvényesek. (Article 1.1.001
of the UCI regulations) A versenyengedélyt 2014. december 1-től lehet kiváltani
kedvezményes áron.
Amennyiben egy sportegyesület más néven szeretné szerepeltetni egyesületét a
versenyengedélyen (szponzori néven), mint ahogyan hivatalosan a szervezet
bejegyezésre került a bíróságon - szakági ellenjegyzéssel kérvényt kell benyújtania az
MKSZ-hez a névváltoztatásra vonatkozóan, hogy a későbbiek során az egyesület
beazonosítható legyen.
A Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított versenyengedély mindhárom
szakágban, azaz a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség, a Magyar Kerékpáros
Szakági Szövetség és a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség versenyein egyformán és
korlátozás nélkül használhatóak. A licence kiváltására mindhárom szakágban
ugyanazok a feltételek vonatkoznak. Csak és kizárólag a Magyar Kerékpársportok
Szövetsége által kiállított licencek érvényesek mindhárom szakágban.
Az átigazolási időszak 2015. március 31-ig tart, addig a versenyző egy alkalommal
szabadon igazolható abban az esetben, ha nincs érvényes, aláírt amatőr szerződése, vagy
tartozása korábbi klubja, egyesülete felé. Az év közben történő átigazolás eljárási
díjának összege: 20,000 Ft.
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6.) Kiemelt edzők jóváhagyása
Somogyi Miklós véleménye szerint mivel 3 szakág van, ezért 3 kiemelt edzőnek kellene
lennie, nem csak kettőnek. Ezért kérvényezte a BMX szövetség is, hogy egy plusz főt
vegyenek be a kiemelt edzők közé.
Törzsök Zsolt csak akkor megy ebbe bele, ha a másik két fő bérének a rovására nem megy.
2015-01-06. 5. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megerősíti jelen feltételekkel
Stubán Ferenc (országút) és Benkó László (MTB) Kiemelt Edzői státuszát, illetve az
MKSZ igényt nyújt be a MOB-hoz, hogy Borbély Ferenc (BMX) is a Kiemelt Edzői
körbe kerüljön. Az MKSZ abban az esetben nyújtja be az igényt, ha Borbély Ferenc
bérezése nem megy a másik két fő bérezésének rovására.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
Polony István felkéri a főtitkárt, hogy beszéljen a MOB-bal ezzel kapcsolatban.
7.) Cyclo-cross OB indulásának feltételei (versenyengedély 2014-2015)
Törzsök Zsolt elmondja, hogy a Cyclocross OB-n való indulással kapcsolatban sokan
jelezték, hogy időpont hiányában, a sportorvosi vizsgálaton nem tudtak eddig részt venni,
ezért 2015. évi versenyengedélyt nem tudtak kiváltani. Mivel a határidőig nagyon kevesen
jelentkeztek, az MKSZSZ vezetősége kéri, hogy lehessen 2014. évi versenyengedéllyel
indulni az eseményen.
2015-01-06. 6. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége a 2015. évi Cyclo-cross Országos Bajnoksággal kapcsolatban úgy
döntött, hogy mivel a versenyen való indulással kapcsolatban sokan jelezték, hogy
időpont hiányában a sportorvosi vizsgálaton nem tudtak részt venni, ezért a nevezési
határidő lejárta miatt az MKSZ és az MKSZSZ elnökség döntése értelmében 2015.
január 11-én megrendezésre kerülő Cyclo-cross Országos Bajnokságon a versenyzők
2014. évi versenyengedéllyel is rajthoz állhatnak. (A korcsoportok természetesen a 2015.
évi versenyévadnak megfelelőek.)
Azok a versenyzők, akik a hátralévő időben ki tudják váltani a sportorvosi engedélyt, az
MKSZ soron kívül kiadja a szükséges igazolást a versenyen való induláshoz és ebben az
esetben nem szükséges a 2014-es versenyengedély használata.
A nevezési határidő ezzel párhuzamosan meghosszabbításra került. Az új nevezési
határidő 2015. január 8 (csütörtök) 24:00 óra. A nevezés csak 2015. január 9. 20:00 óra
előtt beérkező utalások esetén érvényes.
Az MKSZ elnöksége a jövőre vonatkozólag kidolgoz egy eljárásrendet, amellyel
hosszútávon rendezi az év első bajnoki futamán való indulással kapcsolatban korábban
többször is felmerült problémákat.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
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8.) Tagfelvétel (MKSZSZ javaslata alapján):
- CoffeRide SE - Team Econix-CR
- Stuber's Bike Team
- Bike Team Szeged
- Bakony Bike KE (tévedésből lett kizárva)
Törzsök Zsolt az MKSZSZ részéről kéri az alábbi egyesületek felvételét:
- CoffeRide SE - Team Econix-CR
1/2014.12.03. Eln. határozat: Az MKSZSZ Elnöksége jóváhagyta a CoffeRide Sportegyesület
tagfelvételi kérelmét, amely ezáltal a szövetség tagszervezeti közé felvételre került
- Stuber's Bike Team
1/2014.12.17. Eln. határozat: Az MKSZSZ Elnöksége jóváhagyta a Stuber’s Bike Team
tagfelvételi kérelmét, amely ezáltal a szövetség tagszervezeti közé felvételre került
- Bike Team Szeged
1/2014.11.28. Eln. határozat: Az MKSZSZ Elnöksége jóváhagyta a Bike Team Szeged
tagfelvételi kérelmét, amely ezáltal a szövetség tagszervezeti közé felvételre került
- Bakony Bike KE (tévedésből lett kizárva)
2015-01-06. 7. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak sorába a CoffeRide SE - Team
Econix-CR-t, a Stuber's Bike Teamet, a Bike Team Szegedet és a Bakony Bike KE-t.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
9.) 2015. évi - KSF IV. tervezése / MOB ülés – szerda 12 óra – koncepció kidolgozása
Varga Orsolya elmondja, hogy a MOB részére szerda 12 óráig le kell adni egy
koncepciótervet a 2015. évi szakmai tervünkkel kapcsolatban.
Somogyi Miklós javasolja mindenkinek, hogy dolgozzon előre. Ő minden év elején megírja
az éves szakmai programot. A minisztérium, MOB mindent azonnal, igen rövid határidővel
kér, akkor már elég csak a meglévő anyaghoz hozzányúlni.
Törzsök Zsolt szerint a beadandó anyaghoz tegyük hozzá, hogy 3 projektben kívánunk
gondolkodni.
Varga Orsolya javasolja az alábbiakat:
-

-

az olimpiai felkészülés (pl. kvótafutó versenyek – MTB szakág, Szalontay Sándor
pályakerékpáros versenyző World Cycling Centerben való felkészülése és a
versenyekre történő utaztatása, a felnőtt országúti válogatott felkészülése és
pontszerző versenyekre való utaztatása)
Utánpótlás-nevelő programjaink folytatása (UP korúak toborzása, UP korú
versenyzőink felkészülési táborai, versenyei)
szakemberképzés (edző, illetve bíróképzés) is kiemelt figyelmet fordítani.
diáksport, valamint az egyetemi és főiskolai sport
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-

fogyatékkal élők versenyeztetése
az olimpiai szakágak (országút, pálya, MTB, BMX) mellett a nem olimpiai
szakágainkban versenyző, kiemelkedő eredményeket elért versenyzők támogatása
(tagszervezeteinken keresztül), akik a teremkerékpáros, triál, down hill, four cross,
maraton szakágainkat erősítik.

Az összeállításban részt vesz az MKSz és a szakágak szakemberei.
Törzsök Zsolt javasolja, hogy az EYOF és a Bakui Európa Játékok is kerüljenek be a tervbe.
Somogyi Miklós javasolja, hogy az ORV és a YOG is kerüljön bele.
Polony István elmondja, hogy hamarosan tárgyal Simicskó Istvánnal és megpróbálja
véglegesíteni, hogy mekkora összeget várhatunk 2015-re?
Valter Tibor felveti, hogy mivel csúsznak a pénzek, nem tudnak edzőtáborozni csak, ha saját
maguk előfinanszírozzák a tábort.
Polony István elmondja, hogy körülbelül 50.000 Ft-ja van a szövetségnek. A MOB-hoz
beadtunk kérvényt 6,8 millióra, de az erről szóló szerződést Katona Kálmán még nem írta alá.
Az ilyen helyzeteket banki finanszírozással kell a jövőben majd gördülékennyé tenni.
10.) Keretorvos kérdése
Somogyi Miklós elmondja, hogy 2014. október 29-i gyűlésen felmerült, hogy minden
szövetségnek keretorvost kell kijelölnie. Rózsa Balázs édesapja, Rózsa Szilveszter elvállalná
a keretorvosi teendőket.
Valter Tibor közli, hogy az MTB versenyzői Dobos doktorhoz járnak be a Sportkórházba.
Polony István kéri, hogy Somogyi Miklós beszéljen Rózsa Szilveszterrel, Valter Tibor pedig
Dobos doktorral, hogy melyikük vállalná el a keretorvosi teendőket? Ezzel párhuzamosan
mindketten adjanak be egy-egy anyagot, hogy milyen feltétellel vállaják a megbízást11.) Új doppingszabályzat elkészítése határidőre
Somogyi Miklós elmondja, hogy a legutóbbi Doppingellenes megbeszélésen felszólítottak
minden szövetséget, hogy dolgozzák át Doppingszabályzataikat.
2015-01-06. 8. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri Törzsök Zsoltot, hogy dr.
Némethi Zsolt jogtanácsos munkáját koordinálva, aktualizálja/készítse el az MKSZ
dopping szabályzatát.
Törzsök Zsolt koordinálja továbbá az MKSZ Dopping-ellenes Stratégiájának
elkészítését is.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
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12.) MOB szerződésmódosítási kérelem 2015. március 31-ig.
2015-01-06. 9. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy nem módosíttatja a MOB 2014. évi
szerződésének a végső időpontját.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
13.) EYOF konzultáció
Somogyi Miklós elmondja, hogy 2015. február 4-én 14 órakor lesz az EYOF konzultáció a
MOB-ban. Ő, valamint Kaló Viktor képviseli majd a szövetséget.
Polony István megkérdezi, hogy van-e az egyéb napirendi ponthoz hozzászólás, mivel nem
érkezik javaslat, az ülést 20:15 órakor berekeszti.

Varga Orsolya
Jegyzőkönyvvezető

Polony István
Elnök

Hitelesítő alelnök
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HATÁROZATOK
2015-01-06. 1. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megbízza Berkesi Andrást, hogy az
Infrastruktúra projektet Nagy Balázstól átvegye. Munkájával kapcsolatban felmerülő
költségeket a projektek finanszírozásából kell kigazdálkodnia.
Szavazás: 6 igen szavazat
2015-01-06. 2. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2015. évi versenyengedély kártyák
formája a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) hivatalos előírt mintája szerint kerül
legyártásra (a csapat és a szponzornév is feltüntetésre kerül rajta). A hazai licencen a korábbi
bárkód változatlan formában marad.
Szavazás: 6 igen szavazat
2015-01-06. 3. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag megbízza Tarapcsák Pétert a 2015. évi versenyengedély
kiváltás intézésével, koordinálásával.
Szavazás: 6 igen szavazat

2015-01-06. 4. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag az alábbi versenyengedély díjakat szavazta meg 2015-re:
2015. március 31-ig hiánytalanul leadott (kitöltött, aláírt, egyesület és a szakági szövetség
által lepecsételt versenyengedély igénylő lap), érvényes orvosi igazolással rendelkező
licencek ára:
U7-U19 korosztály részére
U23-Master korosztály részére

1,500 Ft
2,000 Ft

2015. április 01-től:
U7-U19 korosztály részére
U23-Master korosztály részére

3,000 Ft
4,000 Ft

A nem versenyzői licencek egységára 2,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül)
Bírói licence díja: 1,000 Ft (kiváltási időtől függetlenül).
Licence pótlásának díja 1,500 Ft
A versenyengedélyek kiváltásának ideje 1 hét.
18 év alattiaknak a fél éves orvosi igazolás meghosszabbításához újabb versenyengedélyt kell
gyártatni, melyre szintén felkerül majd az orvosi érvényesség dátuma.
Az utánpótlás korú versenyzők orvosi engedélyének meghosszabbítása miatt kiváltott
második versenyengedély ingyenes.
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Egy személy egy csapatvezetői, egy versenyzői és egy bírói licencet is kiválthat a 2014-es
szezonban, a második licence díja 1,500 Ft.
Csapatvezető az a személy, aki Szakszövetségnél nyilvántartásba vett sportszervezethez
beadott Bírósági Végzésben, mint képviselő fel van tüntetve, vagy aki a hivatalos képviselő
által aláírt meghatalmazással rendelkezik.
A versenyengedélyek 2015. január 1. és december 31. között érvényesek. (Article 1.1.001 of
the UCI regulations) A versenyengedélyt 2014. december 1-től lehet kiváltani kedvezményes
áron.
Amennyiben egy sportegyesület más néven szeretné szerepeltetni egyesületét a
versenyengedélyen (szponzori néven), mint ahogyan hivatalosan a szervezet bejegyezésre
került a bíróságon - szakági ellenjegyzéssel kérvényt kell benyújtania az MKSZ-hez a
névváltoztatásra vonatkozóan, hogy a későbbiek során az egyesület beazonosítható legyen.
A Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított versenyengedély mindhárom
szakágban, azaz a Magyar Mountain Bike Szakági Szövetség, a Magyar Kerékpáros Szakági
Szövetség és a Magyar BMX és Cross-Triál Szövetség versenyein egyformán és korlátozás
nélkül használhatóak. A licence kiváltására mindhárom szakágban ugyanazok a feltételek
vonatkoznak. Csak és kizárólag a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által kiállított licencek
érvényesek mindhárom szakágban.
Az átigazolási időszak 2015. március 31-ig tart, addig a versenyző egy alkalommal szabadon
igazolható abban az esetben, ha nincs érvényes, aláírt amatőr szerződése, vagy tartozása
korábbi klubja, egyesülete felé. Az év közben történő átigazolás eljárási díjának összege:
20,000 Ft.
2015-01-06. 5. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy megerősíti jelen feltételekkel Stubán
Ferenc (országút) és Benkó László (MTB) Kiemelt Edzői státuszát, illetve az MKSZ igényt
nyújt be a MOB-hoz, hogy Borbély Ferenc (BMX) is a Kiemelt Edzői körbe kerüljön. Az
MKSZ abban az esetben nyújtja be az igényt, ha Borbély Ferenc bérezése nem megy a másik
két fő bérezésének rovására.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
2015-01-06. 6. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége a 2015. évi Cyclo-cross Országos Bajnoksággal kapcsolatban az alábbi
határozatot hozta: mivel a versenyen való indulással kapcsolatban sokan jelezték, hogy
időpont hiányában, a sportorvosi vizsgálaton nem tudtak eddig részt venni, ezért a
nevezési határidő lejárta miatt az MKSZ és az MKSZSZ elnökség döntése értelmében 2015.
január 11-én megrendezésre kerülő Cyclo-cross Országos Bajnokságon a versenyzők 2014.
évi versenyengedéllyel is rajthoz állhatnak. (A korcsoportok természetesen a 2015. évi
versenyévadnak megfelelőek.)
Azok a versenyzők, akik a hátralévő időben ki tudják váltani a sportorvosi engedélyt, az
MKSZ soron kívül kiadja a szükséges igazolást a versenyen való induláshoz és ebben az
esetben nem szükséges a 2014-es versenyengedély használata.
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A nevezési határidő ezzel párhuzamosan meghosszabbításra került. Az új nevezési határidő
2015. január 8 (csütörtök) 24:00 óra. A nevezés csak 2015. január 9. 20:00 óra előtt beérkező
utalások esetén érvényes.
Az MKSZ elnöksége a jövőre vonatkozólag kidolgoz egy eljárásrendet, amellyel hosszútávon
rendezi az év első bajnoki futamán való indulással kapcsolatban korábban többször is
felmerült problémákat.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
2015-01-06. 7. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag felvette tagjainak sorába a CoffeRide SE - Team EconixCR-t, a Stuber's Bike Teamet, a Bike Team Szegedet és a Bakony Bike KE-t.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
2015-01-06. 8. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri Törzsök Zsoltot, hogy dr.
Némethi Zsolt jogtanácsos munkáját koordinálva, aktualizálja/készítse el az MKSZ dopping
szabályzatát.
Törzsök Zsolt koordinálja továbbá az MKSZ Dopping-ellenes Stratégiájának elkészítését is.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
2015-01-06. 9. számú határozat:
Az MKSZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy nem módosítja a MOB 2014. évi
szerződésének a végső időpontját.
Szavazás: egyhangú: 6 igen
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1. sz. MELLÉKLET
(Licence minta)
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