MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2015. október 1.
Helyszín: OT Industries Irodaház
16 óra

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

Elnök
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
Battai Bori
dr. Kosztoványi Roland
Borbély Ferenc
Pataki Ibolya
Krausz Dániel
Steiner György
Berkesi András
Madarász Gábor
Anthony Gall
Venczli Krisztián
Eisenkrammer Károly
Abelovszky Tamás
Tarapcsák Péter
Takács Tamás
Horváth Balázs

MKSZ főtitkár
MKSZ kommunikációs munkatárs
MKSZ jogi referens
BMX szakágvezető
Pálya szakágvezető
Terem szakágvezető
Parasportok szakágvezető
MKSZ Infrastrukturális Bizottsági tag
MKSZ Infrastrukturális Bizottsági vezető
MKSZ Infrastrukturális Bizottsági tag
MKSZ Bírói Kollégiumvezető
Tour de Hongrie szervező
Binga Akadémia
Blue Scorpions MC elnök
BVSC tag

Polony István 16:00 órakor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy határozatképes 6 fővel
(Dietrich Tamás – alelnök nem vesz részt az ülésen, Nagy Ádám még késik). Elmondja, hogy az
elnökségi ülés nyílt, de előfordulhat, hogy esetenként üzleti titoktartásra vonatkozóan zártkörűvé lehet
nyilvánítani. Tájékoztatja az elnökséget, hogy bizonyos napirendi pontokat nem tudja érdemben
tárgyalni az elnökség, ugyanis a 2014. évi beszámoló nem készült el a vállalt határidőre. Ennek
megfelelően a könyvvizsgálat sem fejezte be a munkáját és a jelentését, ennek megfelelően a
napirendi pontok sorrendjét módosítottan javasolja tárgyalni és azokban a pontokban, ahol nincs
határozati javaslat, azokat csak tájékoztatásul kezelje az elnökség és tegye át a következő elnökségi
ülés napirendjére vagy adott esetben internetes szavazással döntsön, amikor azokkal kapcsolatosan
határozathozatalra alkalmas előterjesztés érkezik az elnökség felé. Polony István megkérdezi, hogy
van-e még további téma, amelyet az elnökség tárgyalni kíván. További téma nem került
felterjesztésre.
Felkéri a főtitkárt a jegyzőkönyv elkészítésére.
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

2 / 18

Ismertetésre kerülnek a sorrendjükben módosított napirendi pontok.
Napirendi pontok:
1.) MKSZ Orvosi Bizottság létrehozása, vezető és tagok megbízása, irányelvek, feladatok kijelölése
2.) MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság létrehozása, vezető és tagokra javaslatok, irányelvek, feladatok
kijelölése
3.) MKSZ BMP referens megbízása, irányelvek, feladatok kijelölése
4.) MKSZ Versenybírói Kollégium működési szabályzat tervezet ismertetése, elfogadásra
felterjesztése
5.) MKSZ folyamatszabályozás és nyilvántartás tervezet ismertetése, feladatok kijelölése
6.) MKSZ Általános sportszabályzat irányelvek ismertetése, kidolgozásra Takács Tamás megbízása,
feladatok kijelölése
7.) 2016. évre bejelentett MTB és Terem UCI versenyek jóváhagyása
8.) UCI pótdíjakkal kapcsolatos méltányossági kérelmek – Etikai és Fegyelmi Bizottságnak
kivizsgálásra és elbírálásra átadása
9.) Infra programok státusza – Velodrom projekt – Bizottság beszámolója, 2013-2014-2015 MKSZ
projektek módosításának jóváhagyása
10.) 2016. évi MOB szakmai és pénzügyi terv irányelvei és a MOB Riói konzultáció összeállítása az
olimpiai szakágakkal
11.) 2016. évi diákolimpiák és MEFOB rendezvények – irányelvei, projektfelelősök kijelölése
12.) 2024. évi nyári olimpiai játékok - olimpiai szakágak érdekképviseleti bizottság létrehozása MOB
kapcsolattartásra és pályázatra - előterjesztő Nagy Ádám
13.) Tour de Hongrie beszámoló
14.) 2014. évi beszámoló és könyvvizsgálat ismertetése
15.) KSF projektekkel kapcsolatos hiányosságok és szabálytalanságok ismertetése
16.) MKSZ májusi közgyűlésen hozott határozatok elleni kereset és a beadott ellenkérelem
ismertetése
17.) MKSZ közgyűlés összehívása, napirendje
18.) Egyebek - Beszámoló az UCI Congress Richmondról.
MPB tagfelvételi kérelem újbóli megerősítése.
Tájékoztatás a titkárság személyi változásáról.
Cyclocross 2015/2016 licencekkel kapcsolatos kérelem.
1.) MKSZ Orvosi Bizottság létrehozása, vezető és tagok megbízása, irányelvek, feladatok
kijelölése
Számos feladatot az átalakult egyszövetségi rendszerben bizottságok hatáskörébe célszerű delegálni.
Ezek közül az orvosi, egészségügyi és dopping ügyekkel kapcsolatban is szükségessé vált egy
bizottság létrehozása.
Lehetséges tagjai:
Elnök: dr. Engelbrecht Imre OMSZ Közép-Magyarországi Régió főigazgató
Tagok:
dr. Szabó Anita sportorvos
dr. Kéri István tüdőgyógyász szakorvos jelölt
1 fő MKSZ mindenkori szerződött sportorvos
1 fő dopping ügyekkel foglalkozó megbízott szakember (Lőrincz Tivadar)
1 fő sportszakember, szakedző
- feladata: kapcsolat az OB tagjai és a Szakma és Szövetség között.
- igények, kérések összegyűjtése
- lebonyolítás ellenőrzése
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
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Minimum követelmények:
Elnök: Szakorvos
Előny jelent:
- vezető tapasztalat az egészségügyben, OMSZ-ban és/vagy
- szakmai, versenyzői tapasztalat a kerékpár sportban és/vagy
Tagok:
- egészségügyi felsőfokú képesítés és/vagy szakedzői képesítés
- tapasztalat sportrendezvényeken egészségügyi biztosításában
- a sportág ismerete, szeretette és szabadidő
OB elsődleges feladatai:
1. A nemzetközi szabályzat alapján, a magyar egészségügyi és sport törvények, jogszabályok,
rendeletek és az igények figyelembe vételével, javaslatétel a hazai egészségügyi szabályzatra.
2. Magyar Kerékpársportok Szövetség által rendezett, jóváhagyott versenyek egészségügyi
szabályozásának, feltételeinek felállítása szakáganként, versenyek minősítése szerint.
3. OMSZ –val és szerződött partnereivel való szerződéskötés meghatározott szempontok alapján a
törvények figyelembe vételével.
4. Javaslattétel az egyes pályák minimum egészségügyi biztosításnak feltételeire.
5. Magyar dopping szabályzat alkalmazhatóságának frissítése az UCI doppingszabályzat figyelembe
vételével és az alkalmazás ellenőrzésének szervezése. (Nem lebonyolítás, mert az a MACS feladata.)
6. Sportorvosi vizsgálatok segítsége, megszervezése értékelése
7. Prevenciós, diatetikus tanácsadás, antidopping tájékoztatás, előadások szervezése
8. Panaszos sportolók részére irányított betegellátás és utókezelésének, rehabilitációnak szervezése
9. Napi feladatok kidolgozás.
a. terheléses vizsgálatok szervezése
b. elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezés (edzők, versenyzők)
c. rendezvények orvosi ellátásának ellenőrzése
Bemutatkozás:
Orvosi Bizottság vezetője:
Dr.Engelbrecht Imre jelenleg az Országos Mentőszolgálat Közép-magyarországi Régió regionális
igazgató-helyettesi feladatait látja el.
Szakok, amelyekkel rendelkezik:
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar
- oxyologius szakvizsga
- belgyógyász szakvizsga
- egészségbiztosítás szakvizsga
A rendezvények egészségügyi biztosításában jelentős gyakorlatot szereztem, több nagy rendezvény –
pl. Hungaroring - Forma 1, Red Bull Air Race, Red Bull Nagy Futam BSI kiemelt rendezvényei
biztosításának volt felelős vezetője. Eddigi szakmai- és a sportrendezvények egészségügyi
biztosításában szerzett tapasztalataival szívesen segítené a kerékpársportot. Felkérés esetén
vállalom a feladatot.
Tagok:
dr. Szabó Anita Rita
Iskolai tanulmányok
1982-1989. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar
1994 sportorvostan
Szakmai tapasztalat
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1998. október – 2010
2004. május –
2014. április- Országos Sportegészségügyi Intézet
Men for Care Százhalom Egészségügyi Kft
Bp. XV. Kerületi Önkormányzat Rendelőintézet
Feladata volt
- sportorvosi tevékenység
- alkalmassági vizsgálatok végzése és elbírálása az adott sportágban. Sérülés, panasz esetén azok
ellátása, rehabilitáció szervezése. Táplálkozási és antidopping tanácsadás
- Szakmai idegen nyelv használata napi szinten
2010. július – Foglalkozásegészségügyi szakmai gyakorlat az Oxivit Kft-nél főállásban és
mellékállásban
2015 július - Medipol Kft –nél főállásban
2015. Szeptember - Hungaria Med-M Kft
Keretorvosi tevékenység
1992. – Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség
2000-2009. - Magyar Paralimpiai Szövetség
2012. - Magyar Evezős Szövetség
Közéleti tevékenység
Jelenleg: MESZ Orvosi Bizottság tagja
Korábban: NADO alapító tagja, MOB Orvosi Bizottság tagja, Sportorvosi Kamara főtitkára, Paralimpiai
Orvosi Bizottság elnöke és TUE Bizottság tagja
Felkérés esetén vállalja a feladatot.
2. Dr. Kéri István
Főállásban jelenleg pulmonológus szakorvosjelöltként dolgozik a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben,
így az ergo-spirometria, valamint a sportolók közt is gyakran előforduló asthmaticus panaszok
kezelése a választott szakterületét részét képezik.
2011-ben végzett a SE Általános Orvostudományi Karán. Hat éve vesz részt rendszeresen
sportrendezvények egészségügyi biztosításában. Mentésvezetője volt több kerékpár, autó és
futóversenynek. 4 év kórházi osztályos tapasztalattal, 2 év sürgősségi osztályos gyakorlattal és 3 év
központi ügyeletekben szerzett rutinnal szeretné segíteni a MKSZ munkáját.
Felkérés esetén vállalja a feladatot
Koordinátor: Slett Tamás – Fit-Med
Számos rendezvényen volt szerződéses szolgáltatója MKSZ rendezőinek.
Tarapcsák Péter elmondja Fit-Med rendezvényeken folyamatosan vesz részt, mint szolgáltató. Jó
kapcsolata van a rendezőkkel. Előnyös választás szerinte is.
A tagok bemutatása közben 16:15-kor megérkezik Nagy Ádám is, így 7 fővel folytatják az
elnökségi ülést.
Nagy Ádám számára kérdéses, hogy milyen díjazást szeretnének cserébe ezért. Korábbi években
számos esetben társadalmi munkában ezeket a feladatokat nem vállalta senki.
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy nem esett szó arról, hogy a bizottság költségvetést vagy díjazást
terveztünk volna erre a Bizottsági tevékenységre. Javasolja megbízni őket és beszámoltatni a
következő elnökségi ülésen, hogy mire jutottak az igények felmérésével, illetve a szabályzatok
kidolgozásával, frissítésével. Amennyiben nem olyan tevékenységet végeznek, amely az ígéretek
alapján MKSZ számára elfogadható, akkor a Bizottság megbízása, tagjai visszahívhatóak.
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Tóth Árpád megjegyzi, hogy ha dopping szabályzatot is frissítenek, akkor célszerű már a bizottság
elnevezésében is megjeleníteni ezt is, így javasolja, hogy MKSZ Orvosi és Dopping Bizottság legyen
az elnevezése.

PI: felkéri az elnökséget határozathozatalra.
2015-10-01. 1. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az MKSZ
Orvosi és Dopping Bizottságát az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.
2015-10-01. 2. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Dr. Engelbrecht Imrét
jelölte ki az MKSZ Orvosi és Dopping Bizottsága vezetőjének, továbbá elfogadta Bizottsági tagnak Dr.
Szabó Anita Ritát és Dr. Kéri Istvánt, koordinátornak pedig Slett Tamást az alapszabály XII. fejezet
32.§ (1) bekezdése alapján.
MKSZ elnöksége kéri, hogy a Bizottság kezdje meg a hiányzó vagy frissítendő szabályzatok
kidolgozását és vegye fel a kapcsolatot a szakágakkal a teljes körű igényfelméréshez. A következő
elnökségin pedig számoljon be a végzett munkájáról.

2.) MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság létrehozása, vezető és tagokra javaslatok, irányelvek,
feladatok kijelölése
Polony István elmondja, hogy számos olyan eset történt, amely kivizsgálásra szorul és eddig még
nem hozta létre a szövetség az új egyszövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottságot. UCI Richmondban
megtartott éves ülésén szintén téma volt és kiemelt fontosságúnak tartják az etikai és fegyelmi ügyek
megfelelő kezelését, lekövetését. UCI rendszerében a bizottság 6 főből áll és ebből 3 fő a
sportszakmában jártas, míg 3 fő független. Ezt az elvet követve javasolja, hogy MKSZ legalább 4 fős
bizottságot hozzon létre, ahol 2 sportszakmai és 2 független tag legyen. A vezető szava döntsön a
szavazat egyezőségnél. Eddig három lehetséges név merült fel Dr. Hegedűs Dóráé, aki korábban az
on-line sportjogi tanácsadó volt, most kormánytisztviselő. Dr. Fürjes Zoltán, ügyvéd, aki a Magyar Sí
Szövetségnek dolgozott több fegyelmi ügyben is. Dr. Dömők Adrienn, ügyvédjelölt a Fürjes Ügyvédi
Irodában. Most még hozzá tenné dr. Kovács Kristóf nevét is, aki sportszakmában jártas. Kéri továbbá
a többi elnökségi tagot is, ha van jelöltjük, akkor adják meg a lehetséges neveket és kérjük fel őket is.
Javasolja, hogy október 15-ig internetes szavazással hozza majd létre az elnökség a bizottságot és
bízza meg az addig javasolt tagokat.
3.) MKSZ BMP referens megbízása, irányelvek, feladatok kijelölése
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy az Edutus Főiskola felkereste MKSZ-t egy klaszter
létrehozásában való együttműködésre, továbbá a BMP programban való közös munkára. Ez a sokrétű
és összetett program igényli egy koordinátor megbízását és erre olyan személy ideális, aki a
programban már valamilyen szinten tevékenykedik, és a kerékpársporttal van kapcsolata. Erre
munkára javasolja elnökségnek, hogy hallgassák meg Abelovszky Tamás bemutatkozását és a BMP
program rövid ismertetését. Ha kérdésük van, tegyék fel és vitassák meg, hogy felkérik, megbízzák-e
Tamást az információk begyűjtésére és a feladatok összeállítására, amely a szövetséget érinti ebben
a témában.
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Abelovszky Tamás ismerteti a BMP programot, rendszerét.
BMP
 Nagy ívű, turisztikai indíttatású program, legfőbb célja az ország minél részletesebb
megismertetése a potenciális célcsoportokkal
 Magyarország bejárása öt ún. jármód (sportág) segítségével:
1. Kerékpár
2. Gyalogtúra
3. Lovassport
4. Kajak-kenu
5. Vitorlázás
BMP fejlesztési területek – itt van lehetőség különféle címen EUs pénzekre
1. Oktatási, nevelési program kidolgozása, így különösen megjelenítése a Nemzeti
Alaptantervben és a tankönyvekben, pedagógiai programokban
2. Pedagógus-továbbképzés, túravezetői képzés
3. Digitális szabadidő térkép, ennek részeként egységes turistatájékoztató jelkép-, tábla- és
minőségbiztosítási rendszer
4. Közös kedvezményrendszert is kiszolgáló kártyarendszer a Nemzeti Egységes Kártya
rendszer részeként
5. Jármódonként a hazai ipart és hagyományokat támogató klaszterek létrehívása által a magyar
termékek előállításának támogatása
6. Közös fellépés a magyar turisztika termékek fejlesztése és népszerűsítése során
7. Infrastruktúra-fejlesztés
Magyar Kerékpáros Klaszter létrehozása



Edutus Főiskola – Magyar Kerékpáros Szövetség együttműködés
Célok:
 a magyar kerékpárokat, kerékpáros felszereléseket, kerékpársporttal kapcsolatos
eszközöket gyártó, fejlesztő, szolgáltató szereplők összefogása
 a kizárólag magyarországi tagok gazdasági tevékenységének összehangolása,
szakmai érdekeinek védelme
 hosszabb távon:
 magyar gyártók támogatása
 kerékpáros-kártya, hozzá tartozó kedvezményrendszer létrehozása
 kerékpáros rendezvények támogatása
 képzési rendszer megújítása (túravezetői képzés, iskolai oktatás,
pedagógusok képzése, stb.)

Polony István elmondja, hogy mai napon tárgyalásokat folytatott az Edutus Főiskolával a BMP
program és a klaszter létrehozása témában és kíváncsian várja a fejleményeket. Javasolja
elnökségnek, hogy bízza meg Abelovszky Tamást az információk begyűjtésével és a feladatokról
számoljon be.
2015-10-01. 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megbízza Abelovszky
Tamást, hogy a BMP program részeként az MKSZ Edutus klaszter létrehozására irányuló
együttműködés előkészítéséhez a megfelelő információkat begyűjtse, erről a következő elnökségi
ülésre írásos beszámolót készítsen.
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4.) MKSZ Versenybírói Kollégium működési szabályzat tervezet ismertetése, elfogadásra
felterjesztése
Venczli Krisztián Kollégiumvezető tájékoztatja elnökséget, hogy a részükre tárgyalásra és elfogadásra
megküldött Általános Működési Szabályzat az UCI sportszabályai és az MKSZ Általános
Sportszabályzata alapján készült, és alkalmazása valamennyi, az MKSZ felügyelete alatt
megrendezett hazai kerékpársport rendezvényen kötelező. Eddig a Szakági Szövetségek alatt voltak
létrehozva a versenybírói bizottságok, így a bizottságok működése eltérőek voltak szakágak szerint.
Ezen szabályzat az UCI szabályzata szerint készült, az eddig érvényben lévő működési elvek
figyelembe vételével. Több alapvető változás van az lett eddig beiktatva az ÁMSZ-be és lesz ezután
is. Ilyenek a következők:
• Versenybírók minimum és maximum életkora. (18-65 év)
• Versenybírók egészségügyi állapota (sportorvosi vizsgálat nem előírt, de javasolt figyelembe
venni a megfelelő minőségű feladat ellátáshoz)
• Egységes képzési rendszer
• Versenybírók díjazása – egységes napi díjazás javasolt
• Versenybírók egységes minősítése – A,B,C, illetve UCI nemzeti, UCI nemzetközi
• Szakági összekötők – szakági referensek intézik a szakágon belül a versenyre a beosztásokat
• Kollégiumi költségvetés szerinti gazdálkodás
A versenybírói kollégium akkor tud hatékonyan és a szabályoknak megfelelően dolgozni, ha a
Szövetség segíti ezt, szorosan együtt dolgozik a versenyszervezői és fegyelmi kollégiummal. Az
MKSZ-nek elsősorban meg kell azt akadályoznia a jövőben, hogy a Szövetség tudta nélkül legyenek
kerékpáros események az ország területén, legyen az amatőröknek vagy igazoltaknak szóló
rendezvény. Jelen állapot alapján bárki, bármikor rendezhet versenyt és azt kér fel a versenyen
bírónak, akit ő akar, ez legfőképpen az országúton jellemző.
Két fő változás van, az első a kollégiumi költségvetés, a második pedig a versenybírók díjazása.
A saját elkülönített költségvetésből tud a Kollégium a bírók részére oktatásokat tartani, formaruhákat
beszerezni, illetve pótolni azokat a technikai eszközöket, amelyek elavultak, tönkrementek, vagy eddig
soha nem voltak. A második fő változás a díjazás, amely ezeket szabályzat alapján egységes napi
díjban lett megállapítva, illetve a jövőben a Szövetség által kerülne kifizetésre.
Miért így? Sajnos jellemző módon eddig nagyon sokszor a szervezők vissza éltek azzal, hogy ők
fizetik az esemény után a versenybírók költségeit, így mindig ezeken spórolva alkudoztak, késve
fizettek, vagy egyáltalán nem fizették ki a díjat (pár példa: Mátra kupa 2001; Tour de Hongrie 20062007-2008). Persze ez nem azt jelentené, hogy a Szövetségnek kell ezeket a díjakat állnia, hanem az
elgondolás az lenne, hogy a versenyek után regisztrációs díjat kell fizetni, akár úgy, mint az UCI felé,
és ebbe lenne beleépítve a versenybírók javadalmazása is. Viszont ehhez ténylegesen a
versenyrendezés terén is rendet kell csinálni, viszont véleményem szerint csak akkor lehet ezt
megoldani, hogy ha a versenyszervezők csak a Szövetség által kiadott igazolás alapján kap meg
bizonyos engedélyeket, például: úthasználat, erdészeti engedély.
Polony István kéri, hogy a bírói kollégium szakági referensei kerüljenek mielőbb megadásra a titkárság
felé és kerüljenek fel a honlapra is.
2015-10-01. 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ
Versenybírói Kollégium Általános Működési Szabályzatát.

5.) MKSZ folyamatszabályozás és nyilvántartás tervezet ismertetése, feladatok kijelölése
Tóth Árpád előterjesztette röviden az elnökségnek megküldött 3 koncepciót egyenként. Első a
versenyrendszer strukturális alapjait vázolja fel.
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
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2015-10-01. 5. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta Tóth Árpád
által előterjesztett folyamatszabályzatát.
Tóth Árpád ismertette a második előterjesztését is röviden, amely a versenyengedélyeket hivatott
szabályozni. Itt kérdés, hogy miként kezeljék a B licencet és mennyire tegyék azt már 2016. évtől
kötelezővé.
Polony István hozzáfűzi, hogy jó irányba halad az AKESZ-szel folytatódó tárgyalások sorozata és
amennyiben megtörténik az integráció, akkor ők az MKSZ szabadidős szakágává alakulhatnak át.
Tarapcsák Péter szerint egy még alacsonyabb szintű kártyát is jó lenne kiadni, amely nem feltételezne
egyesületi tagságot és ezzel még nagyobb tömeget tudnánk létszámban prezentálni.
Polony István kérdése volt, hogy a korábban Molnár Dénesék-féle elkészült rendszerterv mennyire
használható, ha az on-line felületen valósulna meg.
Tóth Árpád szerint az a rendszerterv döntő többségében használható az on-line esetre.
2015-10-01. 6. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta Tóth Árpád
által előterjesztett licenc koncepciót.
Tóth Árpád elmondja, hogy a harmadik dokumentumot,
tagmenedzsmentről szól, csak tájékoztatásul küldte.

amely

a

tagnyilvántartásról,

6.) MKSZ Általános sportszabályzat irányelvek ismertetése, kidolgozásra Takács Tamás
megbízása, feladatok kijelölése
Polony István elmondja, hogy az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik ez a pont is.
Szükséges az általános alapokat egy szabályzatba foglalni, amely iránymutató a szakágaknak,
rendezőknek. Ezen szabályzat kidolgozására Takács Tamást kérte fel, aki bemutatja a koncepciót,
amely alapján a szabályzat felépülne.
Takács Tamás felvázolta bemutatójában, hogy alapvető cél, hogy az MKSZ garanciát kíván biztosítani
a sportolók, a meglévő és a jövőbeni szponzorok, valamint a kerékpársport iránt érdeklődők számára,
hogy az MKSZ égisze alá tartozó versenyeken:
 minőségi szervezéssel találkozhatnak
 a sportág fejlődése érdekében betartásra kerül az UCI szabályrendszere, illetve a szervezőket
sarkalja a minél magasabb szintű követelményeknek megfelelni
 a sportszabályzat kiszámíthatóságot teremt a versenyrendezőkre és az MKSZ-re nézve is,
egyértelmű útmutatásokat ad a versenyrendszer minden szintjén
Az MKSZ Elnökség elvárása:
 MKSZ a sportág központi irányítója - A versenyszabályzat kidolgozása során, olyan
rendelkezéseket kell kidolgozni, amely révén egyértelműen elválik egymástól az MKSZ égisze
alatti és az MKSZ-en kívüli versenyrendezés közötti különbség. Az MKSZ-nek nem célja, hogy
nem a felügyelete és irányítása alatti versenyeket, rendezvényeket támogasson.
 UCI szabálykövetés - ahol csak lehet és értelmezhető, a nemzetközi kerékpáros szövetség
előírásait kövesse a szabályzat. Ne akarjuk feltalálni a spanyol viaszt.
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
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Kiszámíthatóság - minden, a versenyszabályzatban érintett fél számára egyértelmű
szabályok megfogalmazása fontos, amely alapján kiszámítható szövetségi magatartásra lehet
építeni
Élni és élni hagyni - egy adott szakágban, egy adott időpontban kerülni kell az egymásra
szervezés lehetőségét, vagyis olyan szabályrendszert kell kialakítani, amelyben a
versenynaptárba kerülés az "élni és élni hagyni" alapelv mentén történik és a
versenyrendezők a befektetett munkájuknak eredményét tudják látni.
Versenyzők a központban - a rendezvények, versenyek akkor lesznek sikeresek, ha a
versenyzők - akár profi, félprofi, amatőrről van szó - jól érzi magát, jól teljesít, és a következő
alkalommal visszatér.
Nézők, média a központban - a rendezvények, versenyek másik sikerkritériuma, a nézők,
média kiszolgálása.

Előzetes tartalomjegyzék:
1. Kerékpárversenyek definíciója az MKSZ olvasatában
2. Versenyrendszer szintekre bontása az MKSZ versenyrendszerében
3. Az MKSZ feltételei az események versenynaptárba jegyzéséhez
4. Időpontok egyeztetése az előzetes versenynaptár elkészítése során
5. Szakáganként a vonatkozó kötelező érvényű versenyszabályzatok meghatározása
6. Alapkövetelmények versenyrendezők felé a különböző szakágakban
7. Kritériumok különböző szakágak különböző szintjein
8. Doppingellenőrök munkájához szükséges követelmények biztosítása
9. Médiumok munkájához szükséges követelmények biztosítása
10. A versenyszervező felelősségének biztosítása
Venczli Krisztián javasolja, hogy a Versenybírói kollégiumi referensek és néhány tapasztalt rendező,
mint Nagy Ádám és Eisenkrammer Károly is vegyenek részt a szabályzat kidolgozásában.
Polony István javasolja, hogy az elnökség fogadja el az előterjesztést, hogy a bemutatott irányelvek és
tartalom tervezet alapján Takács Tamás megbízási szerződéssel végezze el a szabályzat tervezet
elkészítését, szerkesztését és a kidolgozásban a sportszakmai részről két rendező Nagy Ádám és
Eisenkrammer Károly, illetve a Versenybírói Kollégium és szakági referensei segítsék a munkáját.
2015-10-01. 7. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a felvázolt
Általános sportszabályzat irányelveket és tartalom tervezetet, amely szabályzat teljes kidolgozására
megbízási szerződést köt Takács Tamással, akinek munkáját sportszakmai oldalról az MKSZ
Versenybírói Kollégiuma és szakági referensei, illetve két tapasztalt versenyrendező Nagy Ádám és
Eisenkrammer Károly segítik.

7.) 2016. évre bejelentett MTB és Terem UCI versenyek jóváhagyása
Polony István elmondja, hogy még nincs 2015. év sem rendezve, így konkrét megállapodást,
támogatást a rendezőkkel nem tud a szövetség felelősen kötni, azonban a határidők UCI-nál már
lejártak és nem szerencsés, ha lemaradna egy-egy rendező vagy a késői bejelentést esetleg
pótdíjazná a UCI. Ezért a már leadott két szakág bejelentett versenyeit kéri elnökségtől, hogy hagyja
jóvá, hogy azok a 2016. évi versenynaptárban is szerepelhessenek.
MTB versenyek: Elimina Tour GP, Felsőtárkány XCO Kupa, Pilis Cup és XCO OB
Terem versenyek: East European Masters – Bokod és East European Masters – Romhány
Magyar Kerékpársportok Szövetsége
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2015-10-01. 8. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 4 MTB
verseny (Elimina Tour GP, Felsőtárkány XCO Kupa, Pilis Cup és XCO OB) és a két Terem verseny
(East European Masters – Bokod és East European Masters – Romhány) 2016. évi versenynaptárba
kerülését és UCI felé történő bejelentését.

8.) UCI pótdíjakkal kapcsolatos méltányossági kérelmek – Etikai és Fegyelmi Bizottságnak
kivizsgálásra és elbírálásra átadása
Sutus-Juhász Tímea tájékoztatja elnökséget, hogy számos UCI pótdíj és büntetés érkezett be UCI
felől a szövetségbe, amelyre néhány esetben méltányossági kérelmet is jeleztek a versenyzők vagy
egyesületük. (Dér Zsolt 50 CHF, ifj. Prájczer Péter 300 CHF, Ruttkay Zoltán 50 CHF, Parti AndrásJuhász Zsolt Mtb késői nevezése miatti 500 CHF) Van olyan eset, ami még 2009. évből származik és
a doppingolás miatt eltiltott versenyző UCI büntetésének a versenyző UCI által sikertelen behajtási
eljárása után MKSZ-re terhelik a nemzetközi szabályok miatt. (Támer Kolos 750 CHF maradvány
büntetése) Főtitkár kéri elnökséget, hogy ezen ügyeket, mivel azok nem megfelelő eljárások vagy
szabályok megsértése miatt kerültek megállapításra, hogy az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságának
legyenek az első ügyei. Fegyelmi eljárás keretében vizsgálják ki a szabálytalanságokat és döntsék el,
hogy ki volt szabálytalan és tegyen javaslatot az elnökség számára, hogy kit terheljen ez a pótdíj.
2015-10-01. 9. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a
beérkezett UCI pótdíjak és büntetések ügyeit (érintett versenyzők: Dér Zsolt, ifj. Prájczer Péter,
Ruttkay Zoltán, Parti András és Juhász Zsolt) fegyelmi eljárás keretében vizsgálja ki az Etikai és
Fegyelmi Bizottság és döntse el, hogy ki volt a szabálytalan és tegyen javaslatot az elnökség
számára, hogy kit terheljen ez a pótdíj.

9.) Infra programok státusza – Velodrom projekt – Bizottság beszámolója, 2013-2014-2015
MKSZ projektek módosításának jóváhagyása
Sutus-Juhász Tímea tájékoztatja elnökséget, hogy ebben a napirendi pontban két téma is lesz. Egyik
a Bizottság beszámolója a Velodrom projektről a másik pedig az eddig még le nem szerződött MKSZ
által megszavazott támogatásokkal kapcsolatosan javasolt módosítások, amelyről elnökségnek
határozathozatallal szükséges döntést hozni.
A Bizottság beszámolt, hogy a Velodrom projekttel kapcsolatban. Lásd írásos melléklet.
Polony István elmondja, hogy számos megszavazott fejlesztési támogatás még nem kötött szerződést
és semmilyen adatszolgáltatást nem adott a támogató felé, ami miatt a többi pályázat is áll. Ezzel
kapcsolatban felkérte a főtitkárt, hogy készítsen elő egy javaslatot a támogatásokkal kapcsolatosan,
hogy mely projektek működőképesek és melyek azok, amelyek nem és elnökség így hozzon döntést,
hogy a 2013-2014-2015 évek kereteit miként osszuk fel és mely projektek maradjanak, amelyek
megvalósíthatóak.
Sutus-Juhász Tímea tájékoztatta elnökséget, hogy 2013-2014 évek esetében a támogatási keretek
(források) adottak és Emmi leszerződött már erre a forrás kezelő BMSK Zrt.-vel. Erről a két ütemről az
alábbit szükséges tudni. MKSZ-nek 2013. évre volt egy szerződése, amely 32.375.000,- Ft értékben,
amelyből két projektet sikerült 2014-ben elkészíteni és az abban levő maradék összegre tervezett
projektek nem valósultak meg. Ez a szerződés a BMSK és MKSZ között 2015.05.31. napján lejárt és
ahhoz, hogy MKSZ a soproni részprojektre eső már MKSZ által előfinanszírozott összegéhez
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hozzájusson és a maradék forrásrész se vesszen el ahhoz a szerződést meg kell hosszabbítani olyan
módon, hogy a maradék forrás összegéről le kell mondania a javasolt projekt számára és beadni a
soproni elszámolást. A 2014. évi ütemnél 50.000.000,- Ft keretösszegre BMSK-val még a
részprojektek kedvezményezettjei nem szerződtek le, itt a nem megvalósítható projekteket javasolja a
főtitkár kicserélni és BMSK részére egy kérvényt benyújtani, hogy azokra a projektekre szerződjön
direktben. 2015. évi ütem esetében előző elnökségin elkészült egy javaslat, amelyet benyújtott MKSZ
Emminek, aki azt a MOB-hoz küldte elsődleges szakmai jóváhagyásra, ugyanis itt még nincs Emmi és
BMSK Zrt., mint forrás kezelő között szerződés erre a keretre és MOB is fennhatósága alá vonta a
projekteket. Jelenleg ebbe a csomagba tartozó MKSZ által javasolt projektek között is van olyan,
amely nem kivitelezhető, illetve visszamondta a terem szakág, ugyanis az abban működő egyesületek
sem rendelkeznek finanszírozáshoz önerővel és a fenntartást sem tudják megoldani, amit helyettük
MKSZ sem vállal át. Így ebben is módosításokra van szükség.
Főtitkár a 2013. évi ütemmel kapcsolatban kéri elnökséget, hogy az alábbi módosítási javaslatot
fogadja el: Az MKSZ szerződéshosszabbítási kérelmet nyújtson be BMSK Zrt. felé és a 32.375.000,millióból a soproni részprojekt elszámolást nyújtsa be, a maradék összegről pedig mondjon le a
Tamási Velodrom I. ütem projekt javára, hogy BMSK arra direktben szerződhessen Tamási
Önkormányzattal. A 2014. ütemmel kapcsolatban kéri, hogy az MKSZ részére rendelkezésre álló
50.000.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban egy módosítási kérelmet nyújtson
be támogató felé, hogy MKSZ a teljes keretösszegről az alábbi projektek javára mond le és kéri a
támogatót (BMSK Zrt.), hogy velük direktben szerződjön le:
4.425.000,- Ft Tamási Velodrom II. ütem projekt, 20.000.000,- Ft Bókay-kert projekt és 25.575.000,- Ft
a BVSC – Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt.
A 2015. évi ütemmel kapcsolatban pedig az alábbi módosítások elfogadását javasolja: MKSZ részére
rendelkezésre álló 42.300.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban egy módosítási
kérelmet nyújtson be Emmi felé, hogy az MKSZ által táblázatban bemutatott projekteket a megadott
támogatási összeggel fogadja el és a BMSK Zrt., mint forráskezelő támogató pályázókkal direktben
szerződjön le.
2015-10-01. 10. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ – BMSK közötti infrastrukturális fejlesztési összesen 32.375.000,- forint keretösszegű
2015.05.31. napján lejárt szerződésre hosszabbítási kérelmet nyújt be támogató felé úgy, hogy a
soproni részprojekt elszámolását benyújthassa és a maradék összegről pedig a Tamási Velodrom I.
ütem projekt javára lemond.

2015-10-01. 11. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ részére rendelkezésre álló 50.000.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban
egy módosítási kérelmet nyújt be támogató felé, hogy MKSZ a teljes keretösszegről az alábbi
projektek javára mond le és kéri a támogatót (BMSK Zrt.), hogy velük direktben szerződjön le:
4.425.000,- Ft Tamási Velodrom II. ütem projekt, 20.000.000,- Ft Bókay-kert projekt és 25.575.000,- Ft
a BVSC – Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt.

2015-10-01. 12. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ részére rendelkezésre álló 42.300.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban
egy módosítási kérelmet nyújt be Emmi felé, hogy az MKSZ által táblázatban bemutatott projekteket a
megadott támogatási összeggel fogadja el és a pályázókkal BMSK Zrt., mint forráskezelő támogató
direktben szerződjön le.
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Projekt neve

Összeg

Tulajdonos/MKSZ tag

Lillafüredi Downhill pálya II.ütem

5 953 970 Ft

Törölve

BMX pálya

5 953 970 Ft

Törökbálint Önkormányzat/Törökbálint
BMX

Eplényi Downhill pálya

13 500 000 Ft

Nordica Skiaréna Kft/ 2GP Limitracing

Fourcross rajtgép

1 380 000 Ft

MKSZ /2GP Limitracing

North shore pálya - fából és
természeti elemekből épített
kerékpáros akadálypálya

1 500 000 Ft

Balatonkenese
Önkormányzat/Bringaerdő

Drift Park - természeti elemekből
épített kerékpáros akadálypálya

2 333 000 Ft
+ 1.600.000,- Ft =
3.933.000,- Ft emelt keret

Pécs Önkormányzat/PSN Zrt

BMX-cross pálya

2 200 000 Ft

Yope Kft - Diósd
Önkormányzat/TeamBike

Rajtgép, BMX-Cross

3 185 000 Ft

MKSZ/ Veszprémi Spartacus

Mobil pálya és rendezvénysátor 3 282 000 Ft
terem szakág

Törölve

Pálya építés/fejlesztés,
eszközbeszerzés

2 666 030 Ft
+ 1 682 000 Ft =
4.348.030,- Ft emelt keret

Csömör Önkormányzat/Cube-Csömör

Klubház bővítés - Csanyikvölgy,
Miskolc

3 500 000 Ft

Is-assist Kft/Freeriderz

Kerékpáros ügyességi pálya - Pilis 1 800 000 Ft

Pilisvörösvár Önkormányzat/PCCC

Eszközbeszerzés

DKSI/DKSI

1 000 000 Ft

10.) 2016. évi MOB szakmai és pénzügyi terv irányelvei és a MOB Riói konzultáció összeállítása
az olimpiai szakágakkal
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy MOB október 12. 9:00-ra várja MKSZ-t egy konzultációra, hogy
egyeztessenek a Riói olimpiával kapcsolatban, hogy mivel tudja még jobban elősegíteni, támogatni az
olimpiai szakágakat, amelyek kvalifikálják, kvalifikálták magukat az olimpiára. 2016. évi szakmai és
pénzügyi tervét MKSZ még nem tudta elkészíteni, mivel az idei év sem rendezett még, így a
jogszabályi kötelezettségeinek a június 15-i határidőre nem tudott eleget tenni.
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Polony István elmondja, hogy itt nincs is lehetőség addig a következő évet tervezni, ameddig az idei
nem tisztázott és reméli, hogy mielőbb kap MKSZ időpontot a támogatóktól, hogy le tudják egyeztetni
az örökölt problémákat és megoldást találjanak közösen.
Sutus-Juhász Tímea javasolja, hogy a konzultációra az olimpiai szakágak vezetői kísérjék el és ott a
MOB számára jelezzék, hogy milyen okok miatt nem tudtak még tervezni, de jelenleg milyen
eredmények és esélyek vannak kvóták tekintetében.
11.) 2016. évi diákolimpiák és MEFOB rendezvények – irányelvei, projektfelelősök kijelölése
Sutus-Juhász Tímea elmondja, hogy diákolimpiák rendezésére három szakágtól az alábbi tervek
érkeztek be, amely alapján MKSZ kifejezi szándékát arra, hogy MDSZ szerződést megkösse úgy,
hogy még pontos időpontok és esetleges helyszínek, rendezők nem ismeretesek. 2016. évre MKSZ
meg tudja kötni MDSZ szerződést, versenyek az ideiek alapján tervezhetőek, de pontos időpont függ
a támogathatóságtól – BMX, MTB és országútnál az alábbi versenyek vannak tervben:
BMX: Területi elődöntők (4 elődöntő) 1.) Veszprém - 2016. 04. 15 vagy 16. 2.) területi elődöntő: 2016.
05.07. még nincs helyszín, 3.) területi elődöntő: Budapest, 2016.05.21., 4.) területi elődöntő:
2016.05.28. még nincs helyszín és Országos döntő: 2016. 06.12. Veszprém/Bp.
MTB: Területi versenyek – 6 elődöntő április – május, országos döntő 2016. június 4.
Országút: április vége – egyetlen országos döntő
Projektfelelős kijelölése/vállalása (Tóth András) a támogathatóság függvényében
Egyetemi és Főiskolás bajnokságokkal kapcsolatban 2016. évre a MEFOB rendezvények esetében
szintén szükséges leülni a MEFS képviselőivel és egyeztetni az együttműködésről, támogatásukról a
rendezvényeinkre. Projektfelelős kijelölése a támogathatóság függvényében később lehetséges.
2015-10-01. 13. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ 2016. évre kössön majd szerződést MDSZ-szel és a projektkoordinálásra Tóth Andrást jelölje
ki.
12.) 2024. évi nyári olimpiai játékok - olimpiai szakágak érdekképviseleti bizottság létrehozása MOB
kapcsolattartásra és pályázatra
Nagy Ádám előterjesztette a 2024. évi nyári olimpiai játékokkal kapcsolatban, hogy MKSZ hozzon
létre egy érdekképviseleti bizottságot a MOB kapcsolattartásra.
Polony István kéri, hogy Nagy Ádám vegye fel a kapcsolatot a MOB-bal ebben a témában, gyűjtse
össze az összes információt, amely az olimpiai szakágakat érinti és tájékoztassa elnökséget a
feladatokról, teendőkről.
2015-10-01. 14. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megbízta Nagy Ádámot,
hogy a 2024. évi nyári olimpiai játékok pályázati feltételeivel kapcsolatban információkat gyűjtsön és
azokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon elnökségnek.

13.) Tour de Hongrie beszámoló
Eisenkrammer Károly videóval egybekötött prezentációjában
2015-10-01. 15. számú határozat
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A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 6 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Polony
István) szavazással megbízta Polony István elnököt, hogy a 2016. évi Tour de Hongrie versenye
előkészítésére, lebonyolításával kapcsolatban tárgyalásokat folytathasson Eisenkrammer Károllyal.
14.) 2014. évi beszámoló és könyvvizsgálat ismertetése
Polony István elmondja, hogy a beszámolót nem tudta a könyvelés határidőre elkészíteni és emiatt a
könyvvizsgáló akadályoztatva van a könyvvizsgálat elvégzésében. Kéri a FEB együttműködését, hogy
a főtitkárral nézzék meg a problémás ügyeket, ezzel kapcsolatban tájékoztassák elnökséget, hogy
milyen feladatok, lépések szükségesek a munkák elvégzéséhez.
15.) KSF projektekkel kapcsolatos hiányosságok és szabálytalanságok ismertetése
Polony István elmondja, hogy KSF1 és KSF2 esetében publikálásra kerültek a hiányosságok, KSF3 is
áttekintés alatt van, de itt is számos hiányosság tapasztalható. Kéri a FEB együttműködését, hogy a
főtitkárral nézzék meg a problémás ügyeket, ezzel kapcsolatban tájékoztassák elnökséget, hogy
milyen feladatok, lépések szükségesek a munkák elvégzéséhez. Illetve várja a támogató
visszajelzését a korábban lemondott tárgyalási időponttal kapcsolatban, hogy mikor fogadja MKSZ-t a
KSF projektekkel kapcsolatban.
16.) MKSZ májusi közgyűlésen hozott határozatok elleni kereset és a beadott ellenkérelem
ismertetése
Polony István elmondja, hogy 4 egyesület közösen beadott keresete a májusi közgyűlés határozatai
ellen beérkezett írásban, amelyre a megadott határidőre ellenkérelmet nyújtott be MKSZ nevében a
Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, akik az új alapszabály kidolgozásában vettek részt. Kéri ennek
értelmében az elnökséget, hogy 2015. október 20. előtt ne hívja össze a közgyűlést, hanem várja meg
ezt a tárgyalást.
Dr. Kosztoványi Roland MKSZ jogi referense elmondja, hogy várhatóan 1-2 tárgyalás alatt ez az ügy
rendeződik, mert ez jogkérdés. Természetesen van fellebbezési lehetőség.
17.) MKSZ közgyűlés összehívása, napirendje
MKSZ a közgyűlés összehívását elnapolta azt 2015. október 20. utánra.
18.) Egyebek –
Beszámoló az UCI Congress Richmondról.
Polony István elmondta, hogy az országúti VB igen színvonalas rendezvény volt és elismerően
nyilatkozott az azon részt vevő két junior versenyző helytállásáról. Úgy gondolja, hogy hazai rendezők
is tudnak ilyen színvonalas versenyt lebonyolítani és ezért érdemes lobbizni.
MPB tagfelvételi kérelem újbóli megerősítése.
Polony István elmondta, hogy MPB tagfelvételi kérelmünket újra megerősítettük MPB irányába, akik
pozitívan állnak ehhez a kérelemhez és várhatóan a következő elnökségi ülésükön határoznak is róla.
MKSZSZ nem tanúsított együttműködést ebben a témában sem, de alapvetően a májusi közgyűlés
határozatainak bejegyzésével MKSZSZ megszűntetése után már okafogyott is lesz.
Tájékoztatás a titkárság személyi változásáról.
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Polony István tájékoztatta elnökséget és a meghívottakat, hogy Varga Orsolyának rendes
felmondással megszűntette MKSZ a munkaviszonyát 2015.09.30. hatállyal. A titkárságra a pénzügyi
helyzet stabilizálódása után tudunk új munkaerőt felvenni.
Cyclocross 2015/2016 licencekkel kapcsolatos kérelem.
Cyclocross szakág részéről érkezett egy kérelem, hogy lehetőség szerint idén már a 2015. évi
licencük mellé kiválthassák a 2016. évi licencüket, ha a sportorvosijuk érvényessége megengedi ezt
figyelembe véve a cyclocross versenyszezonját.
Tarapcsák Péter elmondja, hogy nincs akadálya annak, hogy legyártsák előre a 2016. évi licencet is,
ha beadják a kérelmet, illetve lesz 2016. évi díjtábla a licencekre vonatkozóan.
A 2016. évi díjtáblázatot a következő elnökségi ülésen tudja tárgyalni elnökség.
Polony István berekesztette az ülést.
Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette: Sutus-Juhász Tímea
Hitelesítés:
Polony István

Balog Zoltán

Nagy Ádám

Dr. Simonyi Ákos

Tóth Árpád

Medveczky Balázs

Kiss László
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Határozatok
2015-10-01. 1. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással létrehozta az MKSZ
Orvosi és Dopping Bizottságát az alapszabály XII. fejezet 32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-10-01. 2. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással Dr. Engelbrecht Imrét
jelölte ki az MKSZ Orvosi és Dopping Bizottsága vezetőjének, továbbá elfogadta Bizottsági tagnak Dr.
Szabó Anita Ritát és Dr. Kéri Istvánt, koordinátornak pedig Slett Tamást az alapszabály XII. fejezet
32.§ (1) bekezdése alapján.

2015-10-01. 3. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megbízza Abelovszky
Tamást, hogy a BMP program részeként az MKSZ Edutus klaszter létrehozására irányuló
együttműködés előkészítéséhez a megfelelő információkat begyűjtse, erről a következő elnökségi
ülésre írásos beszámolót készítsen.

2015-10-01. 4. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta az MKSZ
Versenybírói Kollégium Általános Működési Szabályzatát.

2015-10-01. 5. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta Tóth Árpád
által előterjesztett folyamatszabályzatát.

2015-10-01. 6. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta Tóth Árpád
által előterjesztett licenc koncepciót azzal a kitétellel, hogy 2016. évben

2015-10-01. 7. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta a felvázolt
Általános sportszabályzat irányelveket és tartalom tervezetet, amely szabályzat teljes kidolgozására
megbízási szerződést köt Takács Tamással, akinek munkáját sportszakmai oldalról az MKSZ
Versenybírói Kollégiuma és szakági referensei, illetve két tapasztalt versenyrendező Nagy Ádám és
Eisenkrammer Károly segítik.

2015-10-01. 8. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a 4 MTB
verseny (Elimina Tour GP, Felsőtárkány XCO Kupa, Pilis Cup és XCO OB) és a két Terem verseny
(East European Masters – Bokod és East European Masters – Romhány) 2016. évi versenynaptárba
kerülését és UCI felé történő bejelentését.
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2015-10-01. 9. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta, hogy a
beérkezett UCI pótdíjak és büntetések ügyeit (érintett versenyzők: Dér Zsolt, ifj. Prájczer Péter,
Ruttkay Zoltán, Parti András és Juhász Zsolt) fegyelmi eljárás keretében vizsgálja ki az Etikai és
Fegyelmi Bizottság és döntse el, hogy ki volt a szabálytalan és tegyen javaslatot az elnökség
számára, hogy kit terheljen ez a pótdíj

2015-10-01. 10. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ – BMSK közötti infrastrukturális fejlesztési összesen 32.375.000,- forint keretösszegű
2015.05.31. napján lejárt szerződésre hosszabbítási kérelmet nyújt be támogató felé úgy, hogy a
soproni részprojekt elszámolását benyújthassa és a maradék összegről pedig a Tamási Velodrom I.
ütem projekt javára lemond.

2015-10-01. 11. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ részére rendelkezésre álló 50.000.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban
egy módosítási kérelmet nyújt be támogató felé, hogy MKSZ a teljes keretösszegről az alábbi
projektek javára mond le és kéri a támogatót (BMSK Zrt.), hogy velük direktben szerződjön le:
4.425.000,- Ft Tamási Velodrom II. ütem projekt, 20.000.000,- Ft Bókay-kert projekt és 25.575.000,- Ft
a BVSC – Óvoda és kisgyermek fedett ügyességi pálya projekt.

2015-10-01. 12. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ részére rendelkezésre álló 42.300.000,- forint infrastrukturális fejlesztési kerettel kapcsolatban
egy módosítási kérelmet nyújt be Emmi felé, hogy az MKSZ által táblázatban bemutatott projekteket a
megadott támogatási összeggel fogadja el és a pályázókkal BMSK Zrt., mint forráskezelő támogató
direktben szerződjön le.
Projekt neve

Összeg

Tulajdonos/MKSZ tag

Lillafüredi Downhill pálya II.ütem

5 953 970 Ft

Törölve

BMX pálya

5 953 970 Ft

Törökbálint Önkormányzat/Törökbálint
BMX

Eplényi Downhill pálya

13 500 000 Ft

Nordica Skiaréna Kft/ 2GP Limitracing

Fourcross rajtgép

1 380 000 Ft

MKSZ /2GP Limitracing

North shore pálya - fából és
természeti elemekből épített
kerékpáros akadálypálya

1 500 000 Ft

Balatonkenese
Önkormányzat/Bringaerdő
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Drift Park - természeti elemekből
épített kerékpáros akadálypálya

2 333 000 Ft
+ 1.600.000,- Ft =
3.933.000,- Ft emelt keret

Pécs Önkormányzat/PSN Zrt

BMX-cross pálya

2 200 000 Ft

Yope Kft - Diósd
Önkormányzat/TeamBike

Rajtgép, BMX-Cross

3 185 000 Ft

MKSZ/ Veszprémi Spartacus

Mobil pálya és rendezvénysátor 3 282 000 Ft
terem szakág

Törölve

Pálya építés/fejlesztés,
eszközbeszerzés

2 666 030 Ft
+ 1 682 000 Ft =
4.348.030,- Ft emelt keret

Csömör Önkormányzat/Cube-Csömör

Klubház bővítés - Csanyikvölgy,
Miskolc

3 500 000 Ft

Is-assist Kft/Freeriderz

Kerékpáros ügyességi pálya - Pilis 1 800 000 Ft

Pilisvörösvár Önkormányzat/PCCC

Eszközbeszerzés

DKSI/DKSI

1 000 000 Ft

2015-10-01. 13. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással elfogadta, hogy az
MKSZ 2016. évre kössön majd szerződést MDSZ-szel és a projektkoordinálásra Tóth Andrást jelölje
ki.

2015-10-01. 14. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége egyhangú szavazással megbízta Nagy Ádámot,
hogy a 2024. évi nyári olimpiai játékok pályázati feltételeivel kapcsolatban információkat gyűjtsön és
azokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon elnökségnek.

2015-10-01. 15. számú határozat
A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége 6 igen és 1 tartózkodás (tartózkodott: Polony
István) szavazással megbízta Polony István elnököt, hogy a 2016. évi Tour de Hongrie versenye
előkészítésére, lebonyolításával kapcsolatban tárgyalásokat folytathasson Eisenkrammer Károllyal.

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

