MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2015. július 16.
Helyszín: OT Industries Irodaház
17 óra

Jegyzőkönyv
Jelen voltak:
Elnökség:
Polony István
Balog Zoltán
Soós Gábor
Nagy Ádám
Dr. Simonyi Ákos
Tóth Árpád
Medveczky Balázs
Kiss László

Elnök
Alelnök
Alelnök
Alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag

FEB részéről:
Mód Miklós
Kádi József

FEB tag
FEB tag

További meghívottak:
Sutus-Juhász Tímea
Varga Orsolya
Battai Bori
Stoll Árpád
Hernádi László
Berkesi András
Somogyi Miklós
Schettrer Zsolt
Gács Péter
Molnár Dénes
Vinczeffy Zsolt

MKSZ főtitkár
MKSZ irodavezető
MKSZ kommunikáció
Enola 2004 Kft (Könyvelőiroda)
Prev Audit Kft. (Könyvvizsgáló)
Eyof projekt koordinátor
MKSZ triál szakágvezető
MKSZ DH/4X szakágvezető
MKSZ MTB szakágvezető
MKSZ Cyclo-cross szakágvezető

Polony István 17:10 órakor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy határozatképes 8 fővel
(Dietrich Tamás – alelnök nem vesz részt az ülésen). Elmondja, hogy az elnökségi ülés nyílt, de
előfordulhat, hogy esetenként üzleti titoktartásra vonatkozóan zártkörűvé lehet nyilvánítani. Ismerteti a
napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1.) MKSZ pénzügyi helyzete, új könyvvizsgáló bemutatkozása, könyvelés munkálatainak és az
elszámolások beadásának ütemezése
2.) MKSZ szakági költségvetési tervek és szakmai tervek
3.) KSF 4 összesített szakmai terv, összesített költségterv – program beadása EMMI/MOB-hoz
4.) INFRA pályázatok helyzete, 21,4 M felosztása
5.) UP pályázatok - koncepció kidolgozására felelős, határidő kijelölése
6.) Biztosítások (utasbiztosítás - EUB, felelősségbiztosítás) költségáthárítása –
7.) Licenc váltásokkal kapcsolatos problémák - eljárásrend kialakítására felelős, határidő kijelölése
8.) HUNADO-hoz az eseti doppingbizottságba MKSZ delegált kijelölése, személyéről határozás
9.) Tagfelvétel
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10.) MKSZ Infrastrukturális Bizottság létrehozása
11.)Eyof 2017 projekt koordinátor – „versenyigazgató” kijelölése – delegálás a győri rendezvény
előkészületeire vonatkozó tárgyalásokra
12.) Egyebek
Tájékoztatás az alábbi szervezetekkel folytatott tárgyalásokról: AKESZ, Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Edutus Főiskola, MEFOB – beszámol: Polony István MKSZ elnök
Tájékoztatás az MKSZSZ múltbeli tartozásaival kapcsolatosan MKSZ‐hez beérkezett ügyvédi
felszólításról, illetve bírósági végrehajtási értesítőről. – beszámol: Sutus‐Juhász Tímea MKSZ főtitkár
MTV egyeztetése az országúti VB esemény során történő együttműködésre
Tájékoztatás az EMMI és MOB „inkasszó” ügyével kapcsolatban.
Polony István megkérdezi, hogy van-e még további téma, amelyet az elnökség tárgyalni kíván.
Molnár Dénes MKSZ MTB szakágvezető kéri, hogy egyebek napirendi pontban a Normafa és
környéke rendezési tervével kapcsolatban elnökség tárgyaljon és adott esetben, ahol lehetőség van,
lépjen fel a kerékpárosok érdekében.
1.) MKSZ pénzügyi helyzete, új könyvvizsgáló bemutatkozása, könyvelés munkálatainak és az
elszámolások beadásának ütemezése
Stoll Árpád (Enola Kft.) bemutatkozik azoknak, akikkel még nem találkozott. Elmondja, hogy február
óta könyvel a cége a szövetségnek. Most jutottak el oda, hogy látja van értelme már a
könyvvizsgálónak is bekapcsolódnia a munkába, mert eljutottak a könyveléssel abba a fázisba.
Előzetes tervek szerint 2014. évi zárást augusztus 31-ig elkészítik.
Prev Audit Kft - Hernádi László könyvvizsgáló is bemutatkozik. Elindultak az érdemi feladatok.
Elkezdték a befektetett eszközök, leltár, bank és a vevő, illetve szállítók egyeztetését.
Polony István elmondja, hogy a KSF projektek elszámolásánál a közgyűlés elé nagyságrendileg
ismertetett 50 milliós elszámolási probléma megvan és elvárás a könyveléstől és a könyvvizsgálattól,
hogy azokat tételesen kimutassa, hogy az elnökség megtehesse a szükséges lépéseket.
Varga Orsi - MKSZ Irodavezető elmondja, hogy a KSF elszámolásoknál sok bizonylat és dokumentum
hiányzik és ezek nagyon időigényesek mind elkészíteni, mind pótolni vagy beszerezni utólagosan.
Illetőleg vannak olyan nonszensz esetek is, amikor egy külföldi étkezési számla mögé megrendelőt és
visszaigazolást is szükséges benyújtani, ami nem életszerű, de a jogszabályok sarkossága miatt adott
értékhatárnál ez kötelező melléklet és bizonylat, hiányában a tétel nem elszámolható.
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy a könyvelésnek a 2014. év lekönyvelése mellett a 2015. évet is
napra készre szükséges hoznia, hiszen mind a bizonylatpótlások, azaz a vevőknek a licenc, tagdíj és
egyéb díjak bizonylatainak kiállítása, mind a MOB 2015. éves támogatási szerződés mielőbbi
elszámolásához szükséges, hogy lássuk a 2015. évi számainkat is.
2.) MKSZ szakági költségvetési tervek és szakmai tervek
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy a szakágakkal több körös egyeztetés alapján az elnökség
részére megküldött 2015. évi költségvetési és szakmai terv jelenleg az ún. ideális működéshez
szükséges elképzeléseket tartalmazza, de még fedezet mögötte csak a MOB 2015, évi szerződése,
az ORV program és az EYOF program szerződései. Ezeken túl a korábban visszadobott KSF4 EMMI
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támogatásra van szükség, hogy a tervezett idei működés kiadásait fedezni tudjuk. Javasolja az
elnökségnek, hogy ezt a tervet terjessze be a KSF4 támogatáshoz, amiből először a szakmai tervet
MOB-nál szükséges jóváhagyatni és ezután jöhet a projektekre bontás és a költségtervek
véglegesítése EMMI-vel, majd a szerződési fázis.
Tervezett
kiadás
összesen
Szervezetfejlesztés (MKSZ
I. hivatal és központi működés)

Válogatott versenyeztetés,
II. edzőtábor
III. Versenyrendezés
Utánpótlás‐ nevelés és
IV. műhelytámogatás
Tour de Hongrie kiemelt
V. esemény
VI. ORV
VII EYOF2015
VIII. INFRA program ‐ 2013 Sopron
IX. INFRA program ‐ 2013 Pécs

MOB Fedezet

KSF4
tervezett
igény

Egyéb (Eyof,
ORV stb.)

Összes bevétel Különbözet

58 000 000 Ft

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

-50 000 000 Ft

96 383 500 Ft
30 191 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

-81 383 500 Ft

21 000 000 Ft

21 000 000 Ft

-9 191 000 Ft

0 Ft

-67 114 750 Ft

0 Ft

-20 000 000 Ft

67 114 750 Ft
20 000 000 Ft
800 000 Ft
2 850 000 Ft
3 000 000 Ft
5 000 000 Ft

800 000 Ft

800 000 Ft

0 Ft

2 850 000 Ft

2 850 000 Ft

0 Ft

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft

0 Ft

X Gerevich Aladár ösztöndíjak

0 Ft

0 Ft

XI KEP program

0 Ft

0 Ft

XII INFRA programok

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás MKSZ belső
XIII pályázata

2015. évi teljes 9 szakági
költség terv

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft
288 339 250 Ft

5 000 000 Ft
44 000 000 Ft

0 Ft

16 650 000 Ft

5 000 000 Ft

MKSZ-en átfutó,
utófinanszírozáso
s projekt
MKSZ-hez nem
jön be
MKSZ-hez nem
jön be
MKSZ-hez az
újak nem jönnek
be

TdH bevétel
0 Ft szétosztása

60 650 000 Ft -227 689 250 Ft

Polony István hozzáfűzte, hogy korábban szóban ugyan elhangzott és a májusi közgyűlésre is még
csak 150 milliós kerettel számoltunk a KSF4 esetében, de ez sehol nem volt leírva, hogy az a
maximum. Ahol a sportra milliárdos költségvetési keret van, ott miért ne nyílhatna lehetőség, hogy
akár a 228 milliós keretet is megkapja a szövetség. Egy korábbi beszélgetés során azt a kérést kapta,
hogy a Tour de Hongrie 20 milliós támogatási tervét is a KSF4 keretébe tervezze be a szövetség, ami
már eleve plusz 20 milliót jelent. Javasolja az elnökségnek, hogy ezekkel a számokkal adja be.
Nagy Ádám mi van akkor, ha mégis kevesebb támogatást kap a szövetség. Akkor mi alapján
csökkentik le a költségtervet, hiszen mindenki ragaszkodik a saját ideális állapotához?
Tóth Árpád szintén meggondolandónak tartja, hogy ezt a magasabb összegű tervet nyújtsa be a
szövetség, hiszen akkor megint újra kell gondolni. Két nappal az elnökségi előtt átküldött hatalmas
anyagot érdemben nehezen látja át az elnökség, hogy felelős döntést hozzon.
Vinczeffy Zsolt sérelmezte, hogy egyes szakágak az ideális keretüket igen magasra tették és mi
alapján döntik majd el, hogy ki vegyen le és mennyit. Súlyozást és iránymutatást szeretne kapni, hogy
mi alapján előrébb való a másik szakág.
Polony István az alapfelvetésekkel egyetért. Történelmi adat alapján lehetne megmondani, ha van már
konkrét javaslat vagy hivatalos információ, hogy mi a kapható keret. Cyclo-cross esetében a történelmi
adat jelenleg a nulla, hiszen új szakágról van szó.
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Schettrer Zsolt elmondja, hogy ő ugyanazt a számokat adta le, mint amit tavaly novemberben, ő nem
tervezett bele extrákat és puffereket ráadásul a korábbiakhoz képest még a kiemelt versenyzőjének a
támogatása is bekerült a szakág költségvetésébe, ami korábban egy másik kalapból került volna
kifizetésre.
Dr. Simonyi Ákos felteszi a kérdést, hogy mikor kezdi el az elnökségi a központi irányítását a
szövetségnek és lát el sportmenedzseri feladatokat? Szakmai szempontokat, irányelveket
meghatározni és annak függvényében súlyozni és tervezni?
Polony István elmondja, hogy a szerződéskötés leghamarabbi eléréséhez most nincs jelenleg idő, de
ha szeretné az elnökség, akkor eltolhatja egy héttel a döntést, amivel újabb egy hetet csúszik, és nem
tudja a folyó dolgokat finanszírozni.
Tóth Árpád elmondja, hogy megérti a kényszerhelyzetet, de mégis meggondolandóak a tervek mögötti
megalapozottsági kérdések. Nem látja esélyesnek bizonyos szakágaknál a kvótaszerzést és a több
milliós ráfordítást.
Soós Gábor szerint arányosítással nem lehet adott esetben majd egy csökkentett keretet újra
felosztani.
Molnár Dénes is megjegyzi, hogy ők is betartották a korábbi költségtervet és nekik nincs bent olyan
rész, amiből „engedni” tudnak, hogy a szakág sportszakmai céljait 2015. évben elérhessék.
Dr. Simonyi Ákos szempont alapvetően, hogy non-profit a szövetség, de mégis azt célszerű
figyelembe venni, hogy „melyik hoz többet a konyhára”.
Polony István elmondja, hogy korábbi közgyűlésre beterjesztett terv ott van a 150 milliós keretre, de
ezzel bekorlátozza magát a szövetség. Javasolja, hogy terjessze be a magasabb keret igénnyel a
KSF4-et és amennyiben MOB/EMMI mégsem adja meg a keretet, akkor csökkenteni fogjuk és
újratervezzük. Már most adott esetben minden szakág és a központ is elgondolkodik, hogy hol van
olyan rész, ami puffer.
Soós Gábor megjegyzi, hogy a központi működési költségeket is arányaiban magasnak látja, ezen
tud-e adott esetben csökkenteni a szövetség.
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy közel 10-12 milliós fejlesztést terveztünk be a szervezet
számára, amik alapvető fontosságúak (UCI szabályok magyarítása, nyilvántartó rendszer fejlesztése
és további szabályzatok sportszakmai anyagok elkészítésének megbízási díjaira), azonban ezeket, ha
a tervekből lehúzni kénytelen a szövetség, akkor nem készülnek el, de ez nehezíti a munkát minden
szempontból. Sajnos az nem megoldás, hogy társadalmi munkában leültetünk egy-két informatikust
vagy tolmácsot/fordítót, hiszen annak a munkának a színvonala és eredménye illetve határideje nem
megkövetelhető. Javasolja, hogy a 3. napirendi pontban határozzanak a KSF4 szakmai tervének és a
magasabb keretnek a beadásáról és annak eredményessége alapján történjen meg a szövetség
2015. évi költségvetésének továbbgondolása, illetve azt úgyis a következő, őszre tervezett rendkívüli
közgyűlésen fogják elfogadni.
3.) KSF 4 összesített szakmai terv, összesített költségterv – program beadása EMMI/MOB-hoz
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Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy a MOB-hoz a KSF4 szakmai tervét a magasabb költség kerettel
tervezi beadni és kéri az elnökséget, hogy 2. pontban felvázolt 2015. évi költségvetés hiányzó
fedezetére a támogatást KSF4 projekt keretében igényelje meg.
2015-07-16. 1. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy az
MKSZ 9 szakága által benyújtott szakmai és költségterve és az MKSZ Hivatala szervezetfejlesztésre
benyújtott szakmai és költségtervében megjelölt éves költségvetési igények eddig még le nem
szerződött, hiányzó fedezetére vonatkozó költségigényt, 228 millió forintra az EMMI KSF4 projekthez
nyújtsa be teljes egészében.
Az MKSZ elnöksége az 5 projekt költségtervét az alábbiak szerint jelölte meg:
I.
Szervezetfejlesztésre
50.300.000,- Ft
II.
Versenysport, élsport, edzőtáborra
81.300.000,- Ft
III.
Versenyrendezésre
9.200.000,- Ft
IV.
Utánpótlás-nevelésre és műhelytámogatásra
67.200.000,- Ft
V.
Tour de Hongrie – kiemelt kerékpársport esemény
20.000.000,- Ft
Összesen:
228.000.000,- Ft

4.) INFRA pályázatok helyzete, 21,4 M felosztása
Berkesi András elmondja, hogy a 2013 és 2014-es beruházási projektek esetében két projekt még a
szövetségen futott át korábban, de ezen a pénzügyi helyzet és a beruházásokkal kapcsolatos
problémák elkerülése miatt a többi, még le nem szerződött projektnél már direktben a beruházóval
szerződik le a támogató és MKSZ csak a felosztásra tesz szakmai javaslatot, ezzel segítve az
életképes és a megvalósítható projektek előszűrését. A júniusi felszólítás hatására a projekt gazdák
elindultak megkötni a szerződéseket, de még nincs mindegyik leszerződve és a kivitelezésről sincs
bővebb információja.
Tárgyév

2013

2014

Megítélt összeg
(MKSZ számára)

Beruházás megnevezése

Igényelt támogatási Tervezett megvalóstási
öszeg
határidő

Pécs, pályaelemek beszerzés

5 000 000 Ft

elkészült

Sopron, pályaelemek beszerzés

3 000 000 Ft

elkészült

32 375 000 Ft Tamási Velodrom és kerékpáros központ I. ütem
(Pályafelület felújítás, gyerek ügyességi pálya építés)

8 800 000 Ft 2015. december 31.

Sportlétesítmény/fejlesztési
terület tulajdonosa

Pécsi Önkormányzat
Magyar Állam, Magyar Posta
Tamási Város Önkormányzata

Lillafüred Downhill pálya I. ütem

15 575 000 Ft 2016. június 30.

Arago Hotels Zrt

Tamási Velodrom és kerékpáros központ II. ütem
(Pályafelület felújítás, gyerek ügyességi pályaépítés)

20 000 000 Ft 2015. december 31.

Tamási Város Önkormányzata

20 000 000 Ft 2015. december 31.

Önkormányzat

10 000 000 Ft 2015. december 31.

Önkormányzat

50 000 000 Ft Bókay‐Kert. (új BMX pályaépítés)
Palócmaraton kerékpáros útvonal kijelölése ‐
infrastruktúra fejlesztése I. ütem (Új verseny és edző
útvonal kijelölés az erdőben)

Polony István javasolja, hogy a korábban már felszólított projektgazdáknak adjunk egy újabb
határidőt, mondjuk július 31-et, hogy aki addig nem köti meg a szerződését vagy nem jelentkezik be
nyomós indokkal, azt javasolni fogjuk, hogy vegyék ki ebből a két ütemből és a felszabaduló keretre
javasoljon majd mást a szövetség.
Berkesi András elmondja, hogy most először a 2015. évi maradék pályázati keretet (21,4 millió)
szükséges felosztani és beterjeszteni a MOB-hoz a teljes 42,3 milliót, mivel azt jóvá kell hagynia a
MOB-nak és elindítani azoknak a projekteknek is a szerződési fázisát. Ezek már olyan projektek,
amiket mindenképp megvalósítanak a pályázók. A korábbi ütemekből felszabaduló esetleges
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összegeket és a jövőre megnyíló 2016-os keretet majd később tudja az elnökség megpályáztatni,
esetleg újra pályáztatni.
2015-07-16. 2. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy a
2015. évi fejlesztési projektekre kapott 42.300.000 HUF támogatási keret összegből a 21.4 millió,HUF részt a beérkezett pályázatok közül a javasolt beruházási projektjükre az alábbi összegeket
terjeszti a BMSK felé elfogadásra:
Pályázó
1 Bringaerdő Kft
2 BVSC
3 KTM SC
4 KTM SC
5 KTM SC
6 PSN Zrt.
7 Teambike
8 Veszprémi
9 Terem szakág
10 Csömöri sport Kft
11 Freeriderz Sc
12 Team Veloki
13 Törökbálinti BMX
14 PCCC
15 DKSI

Helyszín

Szakág

Balatonkenese
Budapest
Sopron
Sopron
Sopron
Pécs
Diósd
Veszprém
Mobil
Csömör
Miskolc
Pécs
Törökbálint
Pilisvörösvár
Debrecen

MTB
All
Downhill
BMX
BMX
BMX
BMX/MTB/Cyclo‐cross
BMX
Terem
XCO/BMX/DH
XCM/Cyclo‐cross
országút
BMX/MTB/Triál/Cyclo‐
MTB
országút

Megnevezés

Támogatási igény Megszavazott összeg

North shore pálya
Óvoda, kisgyermek fedett pálya
Downhill tanpálya
Mobil pumpa pálya
Épített pumpa pálya
Drift Park
BMX‐cross pálya
Rajtgép, BMX‐Cross
Mobil pálya és rendezvénysátor
Pálya építés/fejlesztés,
Klubház bővítés
Eszközbeszerzés, sprciális görgők
Off Road Centrum ‐ BMX‐cross pálya
Kerékpáros ügyességi pálya
Eszközbeszerzés

3 810 000 Ft
25 779 700 Ft
1 965 975 Ft
8 680 450 Ft
3 007 350 Ft
9 658 858 Ft
4 800 000 Ft
3 185 000 Ft
3 282 000 Ft
7 616 000 Ft
8 390 000 Ft
5 258 854 Ft
49 100 000 Ft
4 000 000 Ft
2 196 000 Ft

1 500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 333 000 Ft
2 200 000 Ft
3 185 000 Ft
3 282 000 Ft
2 666 030 Ft
3 500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
1 800 000 Ft
1 000 000 Ft

Ennek megfelelően a 2015. évi 42.300.000 Ft keretre az alábbi javaslat kerül beterjesztésre:
Tárgyév

Megítélt összeg
(MKSZ számára)

Beruházás megnevezése

Sportlétesítmény/fejlesztési
terület tulajdonosa

Fourcross rajtgép

1 380 000 Ft 2015. december 31.

Arago Hotels Zrt
Nordica Skiaréna Kft
MKSZ

North shore pálya

1 500 000 Ft 2016. augusztus 31.

Balatonkenese Önkormányzat

Drift Park

2 333 000 Ft
2 200 000 Ft
3 185 000 Ft
3 282 000 Ft
2 666 030 Ft
3 500 000 Ft
1 800 000 Ft
1 000 000 Ft

Pécs Önkormányzat
Yope Kft ‐ Diósd Önkormányzat
MKSZ
MKSZ
Csömör Önkormányzat
Is‐assist Kft
Pilisvörösvár Önkormányzat
DKSI

Lillafüredi Downhill pálya II.ütem
Eplényi Downhill pálya

2015

Igényelt támogatási Tervezett megvalóstási
öszeg
határidő

42 300 000 Ft BMX‐cross pálya

Rajtgép, BMX‐Cross
Mobil pálya és rendezvénysátor
Pálya építés/fejlesztés, eszközbeszerzés
Klubház bővítés
Kerékpáros ügyességi pálya
Eszközbeszerzés

5 953 970 Ft 2016. augusztus 31.
13 500 000 Ft 2016. március 31.

2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.

5.) UP pályázatok - koncepció kidolgozására felelős, határidő kijelölése
Polony István elmondja, hogy a Vuelta Kft. jogdíjat fizet 5 millió forint értékben a szövetségnek a
megállapodás szerint 1 milliót a versenyig és 4 milliót a verseny után. Erre javasolja, hogy a keret 20
%-át a Tour de Hongrie versenyen induló magyar csapatok kapják meg és a maradék 80%-ot pedig az
országúti UP nevelő egyesületek. Az irányelvekről és a felosztásra kiírandó pályázatról a következő
ülésen kéri, hogy döntsenek.
Előzetesen 8 pályázati jelentkezés érkezett be: Team Veloki Alapítvány, Esztergomi Küllőszaggatók
Kerékpár Egyesület, Dr. Bátorfi Agria KTK, BVSC Kerékpáros Szakosztály, Bikeexpress SE,
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület, Hungaro Fondo Nonprofit Kft. és a DKSI
6.) Biztosítások (utasbiztosítás - EUB, felelősségbiztosítás) költségáthárítása –
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím : OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44.
Adószám: 18160817‐2‐42 l Bankszámlaszám: OTP 11784009‐20603492
E‐mail: info@bringasport.hu l Telefon: +36 30 799 3934
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Sutus-Juhász Tímea szóban ismerteti az írásban már megküldött biztosításokkal kapcsolatos
előterjesztést és kéri, hogy elnökség határozzon ezzel kapcsolatban.
Polony István elmondja, hogy fontos, hogy 2016-ra már a szövetség meghatározza azokat a
követelmény szinteket, amik alapján a szövetség hivatalos versenynaptárába bekerülhessen egy-egy
verseny és kiterjesszük rá ezt a biztosítást is.
Nagy Ádám elmondja, hogy korábban a magasabb szintű események szervezői magasabb
versenynaptári bejelentési díjakat fizettek, továbbá a nemzetközi díjakat is megfizettették velük.
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy a díjak kialakításánál egységes eseménynapra vonatkozó
csomagárat terveztek be, amely a hazai naptárba kerülés és a felelősségbiztosítást is magába
foglalja. Minden esetben elnökségnek ott a lehetősége támogatásként a díjakat elengedni, nem
beszedni, vagy beszedni és visszaadni.
Tóth Árpád kéri pontosítani, hogy mi van akkor, ha a verseny ugyan egy napos, de van előtte egy
edzésnap is.
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy direkt ezen félreértések elkerülése miatt lett eseménynap a
meghatározás, hiszen biztosítást is tartalmaz a díj, ennek értelmében, ahol a versenyt edzőnap, pálya
bejárónap vagy ilyenek előzik meg, ahol ugyanúgy történhet biztosítási esemény, az akkor már
eseménynapnak számít.
2015-07-16. 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díja
10.000,- HUF/eseménynap az MKSZ tag által megrendezésre kerülő biztosítónak lejelentett kerékpáros
események szervezői és versenyzői felelősség biztosítása, ahol az MKSZ tag, mint szervező és az MKSZ
versenyengedélyes sportolók kártérítési limit 10.000.000 HUF/ kár és 30.000.000 HUF/ év, MKSZ
versenyengedély nélküli "amatőr" sportolók kártérítési limit 1.000.000 HUF/ kár és 5.000.000 HUF/év
mellett.

2015-07-16. 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díja
50.000,- HUF/eseménynap a NEM MKSZ tag által megrendezésre kerülő biztosítónak lejelentett
kerékpáros események szervezői és versenyzői felelősség biztosítása, ahol a NEM MKSZ tag, mint
szervező és az MKSZ versenyengedélyes sportolók kártérítési limit 10.000.000 HUF/ kár és 30.000.000
HUF/ év, MKSZ versenyengedély nélküli "amatőr" sportolók kártérítési limit 1.000.000 HUF/ kár és
5.000.000 HUF/év

2015-07-16. 5. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ elnöksége külön engedélye alapján a szakágvezető által előterjesztett (szakági tanács által
jóváhagyott) minden év március 31-ig összeállított MKSZ szakági versenynaptárba bekerülő MKSZ
tagok által megrendezésre kerülő versenyeinek versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé
nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díját (10.000 HUF/ eseménynap) a szakági költségvetése terhére az
MKSZ tag, mint szervező helyett támogatásként átvállalhatja, ha az adott esemény a szövetségnek és a
szakágnak kiemelt fontosságú kerékpáros eseménye.

2015-07-16. 6. számú határozat
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím : OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44.
Adószám: 18160817‐2‐42 l Bankszámlaszám: OTP 11784009‐20603492
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A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ elnöksége külön engedélye alapján a szakágvezető által javasolt MKSZ szakági
versenynaptárba NEM MKSZ tagok által megrendezésre kerülő versenyeinek versenynaptárába
bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díját (50.000 HUF/ eseménynap) a
szakági költségvetése terhére a NEM MKSZ tag, mint szervező helyett támogatásként átvállalhatja, ha az
adott esemény a szövetségnek és a szakágnak kiemelt fontosságú kerékpáros eseménye.

Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy az EUB-nál vásárolt keretnapokat idén már drágábban kapja a
szövetség, mint előző években a kiterjesztett biztosítási szolgáltatások miatt is. Ezért kéri, hogy az
eddigi 300 HUF/nap díj helyett 350 HUF/nap díjra emelje fel ezt és utólagosan az igénybevevőktől
kérje be ezeket, hiszen csak elnökség külön engedélye, támogatása mellett kaphatja ezt meg
díjmentesen a kiutazó versenyző, kísérő vagy versenybíró.
2015-07-16. 7. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre
megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárolt
keretnapokat a külföldre utazó MKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak/ kísérőknek /
versenybíróknak a kiutazásuk idejére a korábbi napi 300 HUF díj helyett július 17-től 350 HUF/nap díjért
tudja utólagos díjmegfizetés mellett akkor, ha a biztosítási igény a biztosító hivatalos
kapcsolattartójához a versenyző/ kísérő/ versenybíró kiutazása megkezdése előtt 48 órával
benyújtásra kerül, eltérő esetben nem lesz érvényes a biztosítás, ha már külföldön van a versenyző.

2015-07-16. 8. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ elnöksége engedélye alapján a szakágvezető által javasolt kiemelt élversenyzésre, edzésekre
kiutazók számára a 350 HUF/nap/fő díjat szakági költségvetése terhére a versenyző helyett
támogatásként átvállalhatja.

7.) Licenc váltásokkal kapcsolatos problémák - eljárásrend kialakítására felelős, határidő
kijelölése
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy hivatalba kerülése óta számos licencváltással, kiállítással és
átigazolási problémával szembesül és a jelenlegi eljárás nem tartható fent, mivel nincsenek kifizetve a
licencek, többször legyártanak licenceket olyan egyesületek nevére, akik nem is tagok, majd a rossz
licenc nincs megsemmisítve. Az nem mentség, hogy nincs számla kiállítva, hiszen sok versenyző
saját maga fizeti ki, utalja el a licenc díját és nem jelzi, hogy kér számlát és ha igen magának vagy az
egyesületének. Továbbá a határidőket sem tartják be és ezzel extra szervezési munkát okoznak az
MKSZ Hivatalának, a licenc gyártónak és a versenyek szervezőinek és a főbíróknak is. Kéri az
elnökséget, hogy erre a rendszerre egy on-line felületet hozzanak létre, amely mögött már ott van egy
bankkártyás fizetési felület és automatikus számlázó rendszer, illetve ez része lehet egy komplex
nyilvántartónak, amely tervezés alatt van.
Tóth Árpád elmondja, hogy valóban dolgozik ezen a témán és a következő elnökségire előterjeszti.
8.) HUNADO-hoz az eseti doppingbizottságba MKSZ delegált kijelölése, személyéről határozás
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy HUNADO kérte a szövetséget, hogy jelölje meg az eseti
doppingbizottságba ki az, akit delegál az elnökség. Korábban dr. Némethi Zsolt ügyvéd volt, de vele
nincs megbízási szerződése MKSZ-nek. Más ügyvédi irodákkal van ebben az évben kapcsolatban a
szövetség.
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím : OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44.
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Molnár Dénes javasolja, hogy kérjék fel Lőrincz Olivért, aki UCI doppingellenőr és alkalmas lehet erre
a feladatra, megadja az elérhetőségét holnapra.
Polony István kéri a főtitkárt, hogy vegye fel a kapcsolatot Lőrincz Olivérrel és utána internetes
szavazással elnökség dönt a delegálásról.
9.) Tagfelvétel
Tagfelvételt következő elnökségi ülésen tárgyalják, ha a kérelmező(k)től beérkezik minden hiányzó
dokumentum.
10.) MKSZ Infrastrukturális Bizottság létrehozása
Polony István szóban felvázolja az írásban megküldött eseti bizottság céljait, feladatait és
kötelezettségeit és kéri a bizottság létrehozásáról és a vezető kijelöléséről, illetve a két megbízott tag
elfogadásáról alapszabálynak megfelelően dönteni.
2015-07-16. 9. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az MKSZ
Infrastruktúra és Létesítmény Bizottságát az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.
2015-07-16. 10. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Madarász Gábort jelölte
ki az MKSZ Infrastruktúra és Létesítmény Bizottsága vezetőjének, továbbá elfogadta Bizottsági tagnak
Berkesi Andrást, mint a sportszakmai megbízottat és Anthony Gallt, mint építészetért felelős
megbízottat az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.
11.)Eyof 2017 projekt koordinátora – „versenyigazgató” kijelölése – delegálás a győri
rendezvény előkészületeire vonatkozó tárgyalásokra
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy Győr városától megkeresés érkezett szövetséghez, hogy az Eyof
2017 programban a megfelelő színvonalú szakmai szervezéshez program referenst jelöljünk ki. A
korábbi Eyof programok felelőse eddig Somogyi Miklós volt. Kéri, hogy nyilatkozzon, vállalja-e a
delegálást.
Somogyi Miklós elmondja, hogy az általános kapcsolattartást elvállalja, de mindenképp ez egy 3 fős
csapat munkája ideális esetben, mivel fontos egy jó szervező tapasztalata és egy UCI kapcsolattal
rendelkező is.
Polony István elmondja, hogy most egy főt delegálunk és ő később maga mellé tud emelni szükséges
együttműködőket, így a program referensének javasolja Somogyi Miklóst.
Somogyi Miklós elvállalja a felkérést.
2015-07-16. 11. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Somogyi Miklóst jelölte
ki az EYOF 2017 program referensének az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Székhely: 1146 Bp. Szabó József utca 3. l Iroda / levelezési cím : OT Irodaház 1117 Bp. Galvani u. 44.
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12.) Egyebek
Polony István tájékoztatást ad az alábbi szervezetekkel folytatott tárgyalásokról: AKESZ, Magyar
Közút Nonprofit Zrt., Edutus Főiskola, MEFOB. Elmondja
Tájékoztatás az MKSZSZ múltbeli tartozásaival kapcsolatosan MKSZ-hez beérkezett ügyvédi
felszólításról, illetve bírósági végrehajtási értesítőről. – beszámol: Sutus-Juhász Tímea MKSZ főtitkár
MTV egyeztetése az országúti VB esemény során történő együttműködésre
Tájékoztatás az EMMI és MOB „inkasszó” ügyével kapcsolatban.
Polony István berekesztette az ülést.

Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette: Sutus-Juhász Tímea

Hitelesítés:

Polony István

Balog Zoltán

Soós Gábor

Nagy Ádám

Dr. Simonyi Ákos

Tóth Árpád

Medveczky Balázs

Kiss László

Magyar Kerékpársportok Szövetsége
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Határozatok
2015-07-16. 1. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy az
MKSZ 9 szakága által benyújtott szakmai és költségterve és az MKSZ Hivatala szervezetfejlesztésre
benyújtott szakmai és költségtervében megjelölt éves költségvetési igények eddig még le nem
szerződött, hiányzó fedezetére vonatkozó költségigényt, 228 millió forintra az EMMI KSF4 projekthez
nyújtsa be teljes egészében.
Az MKSZ elnöksége az 5 projekt költségtervét az alábbiak szerint jelölte meg:
I.
Szervezetfejlesztésre
50.300.000,- Ft
II.
Versenysport, élsport, edzőtáborra
81.300.000,- Ft
III.
Versenyrendezésre
9.200.000,- Ft
IV.
Utánpótlás-nevelésre és műhelytámogatásra
67.200.000,- Ft
V.
Tour de Hongrie – kiemelt kerékpársport esemény
20.000.000,- Ft
Összesen:
228.000.000,- Ft
2015-07-16. 2. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy a
2015. évi fejlesztési projektekre kapott 42.300.000 HUF támogatási keret összegből a 21.4 millió,HUF részt a beérkezett pályázatok közül a javasolt beruházási projektjükre az alábbi összegeket
terjeszti a BMSK felé elfogadásra:
Pályázó
1 Bringaerdő Kft
2 BVSC
3 KTM SC
4 KTM SC
5 KTM SC
6 PSN Zrt.
7 Teambike
8 Veszprémi
9 Terem szakág
10 Csömöri sport Kft
11 Freeriderz Sc
12 Team Veloki
13 Törökbálinti BMX
14 PCCC
15 DKSI

Helyszín

Szakág

Balatonkenese
Budapest
Sopron
Sopron
Sopron
Pécs
Diósd
Veszprém
Mobil
Csömör
Miskolc
Pécs
Törökbálint
Pilisvörösvár
Debrecen

MTB
All
Downhill
BMX
BMX
BMX
BMX/MTB/Cyclo‐cross
BMX
Terem
XCO/BMX/DH
XCM/Cyclo‐cross
országút
BMX/MTB/Triál/Cyclo‐
MTB
országút

Megnevezés

Támogatási igény Megszavazott összeg

North shore pálya
Óvoda, kisgyermek fedett pálya
Downhill tanpálya
Mobil pumpa pálya
Épített pumpa pálya
Drift Park
BMX‐cross pálya
Rajtgép, BMX‐Cross
Mobil pálya és rendezvénysátor
Pálya építés/fejlesztés,
Klubház bővítés
Eszközbeszerzés, sprciális görgők
Off Road Centrum ‐ BMX‐cross pálya
Kerékpáros ügyességi pálya
Eszközbeszerzés

3 810 000 Ft
25 779 700 Ft
1 965 975 Ft
8 680 450 Ft
3 007 350 Ft
9 658 858 Ft
4 800 000 Ft
3 185 000 Ft
3 282 000 Ft
7 616 000 Ft
8 390 000 Ft
5 258 854 Ft
49 100 000 Ft
4 000 000 Ft
2 196 000 Ft

1 500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 333 000 Ft
2 200 000 Ft
3 185 000 Ft
3 282 000 Ft
2 666 030 Ft
3 500 000 Ft
0 Ft
0 Ft
1 800 000 Ft
1 000 000 Ft

Ennek megfelelően a 2015. évi 42.300.000 Ft keretre az alábbi javaslat kerül beterjesztésre:
Tárgyév

Megítélt összeg
(MKSZ számára)

Beruházás megnevezése

Sportlétesítmény/fejlesztési
terület tulajdonosa

Fourcross rajtgép

1 380 000 Ft 2015. december 31.

Arago Hotels Zrt
Nordica Skiaréna Kft
MKSZ

North shore pálya

1 500 000 Ft 2016. augusztus 31.

Balatonkenese Önkormányzat

Drift Park

2 333 000 Ft
2 200 000 Ft
3 185 000 Ft
3 282 000 Ft
2 666 030 Ft
3 500 000 Ft
1 800 000 Ft
1 000 000 Ft

Pécs Önkormányzat
Yope Kft ‐ Diósd Önkormányzat
MKSZ
MKSZ
Csömör Önkormányzat
Is‐assist Kft
Pilisvörösvár Önkormányzat
DKSI

Lillafüredi Downhill pálya II.ütem
Eplényi Downhill pálya

2015

Igényelt támogatási Tervezett megvalóstási
öszeg
határidő

42 300 000 Ft BMX‐cross pálya

Rajtgép, BMX‐Cross
Mobil pálya és rendezvénysátor
Pálya építés/fejlesztés, eszközbeszerzés
Klubház bővítés
Kerékpáros ügyességi pálya
Eszközbeszerzés

5 953 970 Ft 2016. augusztus 31.
13 500 000 Ft 2016. március 31.

2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
2016. augusztus 31.
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2015-07-16. 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díja
10.000,- HUF/eseménynap az MKSZ tag által megrendezésre kerülő biztosítónak lejelentett kerékpáros
események szervezői és versenyzői felelősség biztosítása, ahol az MKSZ tag, mint szervező és az MKSZ
versenyengedélyes sportolók kártérítési limit 10.000.000 HUF/ kár és 30.000.000 HUF/ év, MKSZ
versenyengedély nélküli "amatőr" sportolók kártérítési limit 1.000.000 HUF/ kár és 5.000.000 HUF/év
mellett.

2015-07-16. 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díja
50.000,- HUF/eseménynap a NEM MKSZ tag által megrendezésre kerülő biztosítónak lejelentett
kerékpáros események szervezői és versenyzői felelősség biztosítása, ahol a NEM MKSZ tag, mint
szervező és az MKSZ versenyengedélyes sportolók kártérítési limit 10.000.000 HUF/ kár és 30.000.000
HUF/ év, MKSZ versenyengedély nélküli "amatőr" sportolók kártérítési limit 1.000.000 HUF/ kár és
5.000.000 HUF/év

2015-07-16. 5. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ elnöksége külön engedélye alapján a szakágvezető által előterjesztett (szakági tanács által
jóváhagyott) minden év március 31-ig összeállított MKSZ szakági versenynaptárba bekerülő MKSZ
tagok által megrendezésre kerülő versenyeinek versenynaptárába bekerülés (hivatalos versennyé
nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díját (10.000 HUF/ eseménynap) a szakági költségvetése terhére az
MKSZ tag, mint szervező helyett támogatásként átvállalhatja, ha az adott esemény a szövetségnek és a
szakágnak kiemelt fontosságú kerékpáros eseménye.

2015-07-16. 6. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ elnöksége külön engedélye alapján a szakágvezető által javasolt MKSZ szakági
versenynaptárba NEM MKSZ tagok által megrendezésre kerülő versenyeinek versenynaptárába
bekerülés (hivatalos versennyé nyilvánítás) és felelősségbiztosítás díját (50.000 HUF/ eseménynap) a
szakági költségvetése terhére a NEM MKSZ tag, mint szervező helyett támogatásként átvállalhatja, ha az
adott esemény a szövetségnek és a szakágnak kiemelt fontosságú kerékpáros eseménye.

2015-07-16. 7. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre
megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárolt
keretnapokat a külföldre utazó MKSZ versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak/ kísérőknek /
versenybíróknak a kiutazásuk idejére a korábbi napi 300 HUF díj helyett július 17-től 350 HUF/nap díjért
tudja utólagos díjmegfizetés mellett akkor, ha a biztosítási igény a biztosító hivatalos
kapcsolattartójához a versenyző/ kísérő/ versenybíró kiutazása megkezdése előtt 48 órával
benyújtásra kerül, eltérő esetben nem lesz érvényes a biztosítás, ha már külföldön van a versenyző.

2015-07-16. 8. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megszavazta, hogy
MKSZ elnöksége engedélye alapján a szakágvezető által javasolt kiemelt élversenyzésre, edzésekre
kiutazók számára a 350 HUF/nap/fő díjat szakági költségvetése terhére a versenyző helyett
támogatásként átvállalhatja.

2015-07-16. 9. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az MKSZ
Infrastruktúra és Létesítmény Bizottságát az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.
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2015-07-16. 10. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Madarász Gábort jelölte
ki az MKSZ Infrastruktúra és Létesítmény Bizottsága vezetőjének, továbbá elfogadta Bizottsági tagnak
Berkesi Andrást, mint a sportszakmai megbízottat és Anthony Gallt, mint építészetért felelős
megbízottat az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-07-16. 11. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Somogyi Miklóst jelölte
ki az EYOF 2017 program referensének az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.
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