Beszámoló a 2016. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásról
az EMMI 37607‐11/2016. számú szerződés szerint
I. SZERVEZETFEJLESZTÉS
A rendelkezésre álló összeg 2016‐ban: 35 300 000 Ft

1 A célok és támogatható feladatok felsorolása
Az idei évben a szervezetfejlesztési projektünk keretében négy fő területet határoztunk meg:





a központi sportszakmai fejlesztéseket,
az irodai működés fejlesztését,
az informatikai fejlesztéseket,
a kerékpársport népszerűségének növelését.

A központi sportszakmai fejlesztéseken belül az alábbi tevékenységek szerepeltek:




Szövetségi versenyek eszköztárának fejlesztése
Szövetségi versenyek sportszakmai ellenőrzése és a bírói kar működtetése
A versenyző‐bázis fejlesztési költségei
o
Bajnoki mezek
o
Licenc kártyák
o
Új balesetbiztosítás

Irodai működés fejlesztésén belül az alábbi projektek szerepeltek:






Főtitkár
PR vezető:
Irodavezető
Gazdasági vezetés, könyvelés
Posta‐ és futárköltség

Az informatikai fejlesztéseken belül az alábbi projektek szerepeltek:




A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása
Informatikai tárhelyek
Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése

Kerékpársport népszerűségének növelése keretében az alábbi projektek szerepeltek:






BringaSport Magazint az M4 csatornán
Az Év Bringásai rendezvény
Facebook kampány
Dokumentálás és archiválás

2 A projektek megvalósulásának bemutatása
Kiadás megnevezése

TERV

Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

8 766 537 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

8 766 537 Ft

2 498 463 Ft

2 498 463 Ft

22 535 000 Ft

22 535 000 Ft

1 500 000 Ft

1 498 600 Ft

35 300 000 Ft

35 298 600 Ft

Beruházások
Összesen:

MEGVALÓSÍTÁS

2.1 Központi sportszakmai fejlesztések
Szövetségi versenyek eszköztárának fejlesztése
A sportág színvonalas megjelenésének fontos részét képezi a szövetség versenyeken való megjelenése – az
új, egységes BringaSport brandnek megfelelően 2016‐ban folytattuk a szövetségi versenyek egységes
megjelenítésének fejlesztését, és azon rendezvényeszközök és egyéb nyomdai termékek legyártását,
amelyek az előző évben nem kerültek legyártásra, vagy az amortizáció miatt új gyártása szükséges.
Ezen kívül eszközeink számára új raktárat létesítettünk, valamint elkészült az MKSZ eszközkölcsönzési
szabályzata is, amelynek alapvető célja, hogy meghatározásra és kötelező előírásra kerüljenek azok a
raktározási feladatok, amelyek betartásával a forgóeszközökkel történő helyes és takarékos gazdálkodás
megvalósítható. A szabályzat másik fontos célkitűzése, hogy kidolgozza a vagyon egy részének kezelési,
használati és raktározási rendjét, megóvásának, ésszerű felhasználásának és nyilvántartásának módozatait.
Ennek köszönhetően a raktározást és eszköz‐menedzsmentet központilag kezeli a szövetség, amelynek éves
költségét a KSF támogatás keretébe terveztük.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Versenyrendezési eszközök gyártása

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Eszközök raktározása és menedzsmentje

Megvalósult

Szövetségi versenyek sportszakmai ellenőrzése
és a bírói kar működtetése
A versenyrendszer szabályos és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a kilenc szakág bírói karának
(országút: 33 bíró, pálya: 19 bíró, MTB XC és DH/4X: 15 bíró, BMX: 2 bíró, cyclocross: 15 bíró, terem: 7 bíró,
parasport: 5 bíró, motoros: 7 bíró) működését segítjük. A bírói kar körülbelül 70 tagja a versenyszezon során
kb. 90 versenyen vett részt, a verseny kategóriájától függően 2‐5 fős létszámban. A bírók jelentéseikkel
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nagyban segítik a szakági tanácsok tájékozódását arról, hogy melyik versenyrendező, mennyire vette
komolyan munkáját, mennyire felelt meg a szövetség által előírt kritériumoknak. A hazai bírói kar alapvető
működéséhez szükséges eszköztár jelenleg a sportágban igen hiányos, ezért szervezetfejlesztési tervünk
részét képezte az eszközök pótlása, beszerzése, valamint egységes ruházat biztosítása a kar számára.
A versenyrendszer magasabb szintre emelése érdekében szükséges volt a hazai versenybírók
továbbképzése, új bírók képzésének megszervezése. Ennek érdekében a versenyszezonon kívüli időszakban
két napos továbbképzést szerveztünk a bírói karnak 2017. februárban.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Bírói eszközök

Megvalósult

Anyagköltség, készletbeszerzés

Egységes bírói ruházat

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Bírói díjak

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Bírói továbbképzés

Megvalósult

A versenyző‐bázis fejlesztési költségei
A hazai versenyrendszer működtetésének egyik alappillére a kilenc szakág magyar bajnokságainak
megrendezése. A versenyeink színvonalának emelését és egységes megjelenését a magyar bajnoki mezek
gyártásával támogattuk. A kilenc szakágban az idei versenyszezonban összesen 17 versenyen avattak
magyar bajnokokat, minden korosztályban az első helyezett viselhette a bajnoki mezt.
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) előírásainak megfelelően a kerékpársportban minden évben új
megjelenésű licenc kártyák gyártására van szükség. A 2016‐os évben a kártyák színe zöld volt, a
sorszámozása pedig az új licenc nyilvántartási rendszerünknek (bővebben ld. lent az informatikai
fejlesztések projektben) megfelelően történt. Az év során 1222 versenyzőnek és sportszakembernek került
kiállításra, összesen 1430 licenc kártya.
Korábban a hivatásos és amatőr licencekhez kizárólag egy felelősségbiztosítás tartozott, valamint egy
„fapados” baleset biztosítás, amelyet a szövetség megszüntetett, hogy a sportolóknak nyújtott
balesetbiztosítás területén egy jobb feltételeket kínáló biztosítóval egyezzen meg. Az új rendszerben a
kártyákhoz tartozó biztosítások felépítése lépcsőzetesen van meghatározva, sokkal kedvezőbb árakkal. A
hivatásos és amatőr sportolóknak egy emelt szintű balesetbiztosítást nyújtunk, az egyéb versenyengedéllyel
rendelkező sportolóknak pedig egy alapszintűt. Licenc kártyával és a hozzá kapcsolódó biztosítási
szolgáltatásokkal 1222 versenyző és sportszakember rendelkezett 2016‐ban.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Bajnoki mezek

Megvalósult

Anyagköltség, készletbeszerzés

Licenc kártyák gyártása

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Balesetbiztosítás

Megvalósult

2.2 Irodai működés fejlesztése
Az MKSZ titkárság humán erőforrása 2016‐ban bővítésre és átalakításra szorult, amelyet a következőképpen
valósítottunk meg:
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Főtitkár: az MKSZ hivatali szervezetének vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár, akinek
alapvető feladata a szövetség hivatali, adminisztratív, szakmai és gazdasági munkájának irányítása, az
elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkájának
összehangolása. (1. melléklet – főtitkár munkaköri leírás)
PR vezető: a korábbi kommunikációs vezető tevékenységi körét 2016‐ban átalakítottuk, mert a
tapasztalatok azt mutatták, hogy a szövetségi működésben egyelőre nagyobb szükség a sportszakmai
irányítást ellátó vezetőre, aki elsősorban összefogja a szakágak és szervezeti egységeket a sportszakmai
tervezésekhez, melynek eredményeképpen elkészíti az átfogó sportszakmai, pénzügyi, stratégiai terveket,
dokumentumokat, beszámolókat. Ezen kívül külső és belső PR tevékenységet lát el, amely magába foglalja
a külső szervezetekkel és publikummal való kapcsolattartást, valamint a belső kommunikációs
tevékenységeket. (2. melléklet – PR vezető munkaköri leírás)
Irodavezető: a korábbi működésű irodai apparátust az elmúlt év tapasztalatai alapján, a szervezetfejlesztési
tervünk keretében szükségesnek tartottuk egy fő irodavezetővel bővíteni, aki az irodai adminisztráció
szervezésével kapcsolatos teendőket irányítja, biztosítja az ügyvitel, ügyrend, ügyiratkezelés szabályainak
betartását, ellátja a beszerzési feladatokat, kezeli az iroda pénzügyeit. (3. melléklet – Irodavezető munkaköri
leírás)
Gazdasági vezetés, könyvelés: a korábbi évek tapasztalatából okulva az MKSZ kiemelt figyelmet fordít a
szövetség gazdasági tevékenységére. A külső megbízás alapján foglalkoztatott részleg az alap könyvelési
szolgáltatások mellett a szövetség gazdasági vezetői funkcióját is betölti. A gazdasági vezetői feladatok így
az MKSZ pénzügyi helyzetének rendbetétele mellett a lezáratlan elszámolások befejezése, a 2016. évi
számviteli politika kidolgozása, az elszámolások elvárásaihoz igazított könyvvezetési struktúra
működtetése. Továbbra is célunk az elszámolás alapú költségtervezés, illetve könyvvezetés és elszámolás
rendszer. (4. melléklet – Gazdasági vezetés feladatkör)
Továbbá az irodai működéssel kapcsolatos postai és futár költségeket is a szervezetfejlesztés projekt
keretében kívánjuk majd elszámolni.
Bérköltség és járulék
Bérköltség és járulék
Bérköltség és járulék
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás

Főtitkár
PR vezető
Irodavezető
Gazdasági vezetés, könyvelés
Postaköltség
Futár költség

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

2.3 Informatikai fejlesztések
Informatikai folyamatirányítási rendszerek
és adatbázisok fejlesztése
Szükséges volt a szövetség számára egy tag‐ és licence nyilvántartási rendszer létrehozása, amely magába
foglalja a folyamatok meghatározását, valamint a mögöttes informatikai háttér biztosítását is.
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A korábbi „kézzel” irányított licenc nyilvántartási rendszert felváltotta egy központi adatbázis, amely
lehetővé teszi a versenyzők egységes rendszerben történő nyilvántartását, elérhetővé teszi a bírók számára
a licencek adatainak azonnali, versenyek helyszínén történő ellenőrzését. A jövőbeli tervek szerint a
nyilvántartási rendszer lehetővé teszi majd, hogy a rendszer alapvető összeköttetésben legyen az
eredményeket rögzítő informatikai rendszerrel, amely folyamatosan kezelné és nyilvánossá tenné a
versenyekről beérkező adatokat, eredményeket, illetve folyamatosa számolná az összetett állásokat.
A szövetségi tagnyilvántartás is ugyanebbe a központilag menedzselt informatikai rendszerbe került.
Minden folyamat, amiben a tagok azonosítására szükség van ezt, és csak ezt az adatbázist használja, akár
külső, akár belső folyamat. Ebből az adatbázisból generál majd egyesületi listát a weboldal a külső
érdeklődők számára (következő szint), de az adatbázis már összeköttetésben van a licenc nyilvántartással.
Az adatbázis első feltöltése megegyezett a 2016‐os éves adatszolgáltatás folyamatával, szigorúbban,
személyesebben, minden tagegyesületből begyűjtve a szükséges dokumentumokat, információkat. A most
zajló, 2017‐es tagrevízió során már az új adatbázisban tartjuk nyilván a tagi adatokat, és frissítjük azokat
tagszervezeteink esetleges változásaival, így elmondható, hogy a szövetség naprakész adatokkal
rendelkezik az egyes tagegyesületeiről.
Az informatikai fejlesztés 115‐120 tagegyesületet és 1222 licences versenyző és sportszakember részletes
nyilvántartását érinti.

A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása
Az MKSZ egyik kiemelten stratégiai célja az elmúlt két évben egy egységes brand létrehozása és bevezetése
volt a sportág számára, hogy a magyar kerékpározásnak, kerékpársportoknak legyen egy közös, az itthoni
és a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő megjelenése. Ennek keretében bevezettük a BringaSport brand
használatát, új arculatot terveztünk, elindítottuk a szövetség új weboldalát, a www.bringasport.hu‐t. A
weboldal létrehozása több lépcsős folyamat, a grafikai tervezés, alap leprogramozása 2015‐ben
megtörtént, a tartalmi részeket folyamatosan töltjük fel friss adatokkal, hírekkel, versenyekkel,
beszámolókkal, szakági információkkal, és kerülnek fel a korábbi évek anyagai is az archívumba, amelyekkel
a sportág hagyomány‐ és dokumentumőrzési feladatait is ellátja. A 2016‐os fejlesztési tervünk egyrészt egy
angol felület létrehozása volt a portálon belül, hogy a nemzetközi versenyek, versenykiírások, valamint az
alapvető információk a magyar kerékpársporttal kapcsolatban nemzetközi szinten is elérhetőek legyenek.
Másik fejlesztési tervünk egy mobilbarát verzió, reszponzív mód kialakítása, hogy minden eszköz kijelzőjén
(telefon, tablet) jól olvasható módon jelenjen meg.
A BringaSport weboldal karbantartása kiemelten fontos feladat a szövetség működése szempontjából,
hiszen az oldal amellett, hogy kiszolgálja a kerékpársportok iránt érdeklődő civileket, szakmai szempontból
is megfelelően képviseli a szövetséget, de rendszeres és rendszerezett platformot biztosít a
tagegyesületeknek, versenyzőknek, versenyszervezőknek, tehát a kerékpársport összes résztvevőjének a
tájékozódáshoz. 2016‐tól kezdve a hatékonyság és gyors adatszolgáltatás szempontjait figyelembe véve
külső vállalkozást bízott meg a szövetség a weboldal frissítésével és karbantartásával. (5. melléklet –
weboldal karbantartás és frissítés feladatkör)
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Informatikai tárhelyek
2015‐ben kialakításra került a szövetség új e‐mail rendszere, amelynek célja, hogy egységes megjelenésű e‐
mail címekkel rendelkezzen a szövetség, illetve minden szakterület rendelkezzen saját e‐mail címmel,
kezdve az egyes szakágak központi elérhetőségével (pl. orszagut@bringasport.hu), a bírói jelentéseken,
eredménylistákon, vagy biztosítási ügyintézéseken keresztül, a licencekkel kapcsolatos ügyekig. A weboldal
és az e‐mail rendszer egy külső szolgáltatónál, egy helyen van tárolva, jelenleg 100 Gb méretű szerveren.
A korábbi évektől eltérően kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a szövetség dokumentumai központilag,
egy helyen, és nem utolsó sorban visszamenőlegesen is tárolva legyenek. Ez amellett, hogy lehetővé teszi a
dokumentumkezelés könnyű, távolról is elérhető rendszerét, lehetőséget biztosít arra is, hogy a jövőben
már egy archívumként szolgáló rendszere is legyen a szövetségnek. Nem utolsó sorban a digitális tárolásnak
hatalmas előnye, hogy a lehetőségekhez képest csökkenteni tudjuk a környezetre ártalmas papír alapú
dokumentumkezelést és tárolást. A tárhely mérete 100 Gb.
Beruházás
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás

Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése
A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása
Informatikai tárhelyek

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

2.4 Kommunikáció – a kerékpársport népszerűségének növelése
BringaSport Magazin az M4 sportcsatornán
Az M4 Sport 2015. július 18‐án indult. A kábelszolgáltatók már az M4 Sport indulása előtt is nyolc
sportcsatornát kínáltak a nézőknek, az állami adó azonban az egyetlen, amely mindegyik szolgáltató
alapcsomagjában megtalálható, kötelezően az első csatornák között. A BringaSport Magazin az egyetlen
kerékpáros műsor az M4 Sport kínálatában. A műsor hetente 15 perc hosszban jelentkezik hazai és kiemelt
külföldi versenyek, rendezvények összefoglalóival, a hazai szereplők bemutatásával, kerékpáros
versenytechnikával valamint szabadidősporttal. Pozitív, fiatalos hangvételű magazin mindazoknak, akik
aktív életet élnek, hobbi‐ vagy profi sportként a kerékpárt választották. A műsor premierje minden héten
szombaton, 10:00 ‐ 11:00 óra között, ismétlése legalább 2 alkalommal. A műsor a 2016‐os
versenyszezonban 28 héten át, hetente új adással és legalább 2 ismétléssel került adásba. Az MKSZ a műsor
gyártási költségeinek finanszírozásához járult hozzá az idei évben.

Az Év Bringásai
2017. február 9‐én, a kerékpársport életében először, az idény lezárásaként egy közös díjkiosztó
rendezvényt tartott a szövetség. A kilenc szakág vezetése által jelölt sportolókat és sportszakembereket
méltó módon, kisebb fogadással összekötve köszöntötték a hazai sport vezetői, a kerékpársport vezetői,
versenytársaik, rokonaik és minden érdeklődő. Egy ilyen rendezvény nagymértékben emeli a sportág
elismertségét, valamint kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a sportágban részt vevők olyan körülmények
között találkozzanak, ahol nyugodt eszmecserére van lehetőségük. A díjazottak az alábbiak voltak:
Pelikán János
Király Mónika
Peák Barnabás

Év Férfi Bringása
Év Női Bringása
Év Utánpótlás Bringása

országút
országút
országút
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Tipográfia TE
Rusovszki Gábor
Lovassy Krisztián
Borissza Johanna
Molnár Gábor
BVSC‐Zugló
Parti András
Benkó Barbara
Cube‐Csömör
Bike Zone Gödöllő
Veszprémi Kerékpáros Egyesület
Szoboszlai Patrik
Gueth Zalán
Borbély Ferenc Benedek
Kató Norbert
Lajtos Krisztián
Pichler Igor
Szoboszlai Patrik
Veszprémi Spartacus Sportegyesület
Borbély Ferenc
Búr Zsolt
Orosz Anita
Muszula Balázs
Vincze Erzsébet
LiMiT Racing Team
FRO Racing
Freeriderz SC
Hegedűs László
Becsák Alexandra és Balogh Boglárka
Schön Martin
Hugyecz Zsófia
Toma Vilmos
Árendás Tamás
Réső Tamás
Bognár Dániel
Butu Arnold Csaba
Garamszegi László
Ocelka Róbert
Andristyák Gábor
Barkóczi Péter

Év Csapata
Év Edzője
Év Férfi Bringása
Év Női Bringása
Év Utánpótlás Bringása
Év Csapata
Év Férfi Bringása
Év Női Bringása
Év Csapata 1
Év Csapata 2
Év Csapata 3
Év Bringása
BMX Magyar Bajnok
BMX Magyar Bajnok
BMX Magyar Bajnok
BMX Magyar Bajnok
BMX Magyar Bajnok
BMX Magyar Bajnok
Év Csapata
Év Edzője
Év Férfi Bringása
Év Női Bringása
Év Bringása
Év Női Bringása
Év Csapata 1
Év Csapata 2
Év Csapata 3
Év Férfi Bringása
Év Női Párosa
Felnőtt férfi egyéni
Junior lány egyéni
Kerékpárlabda felnőtt
Kerékpárlabda felnőtt
Kerékpárlabda junior
Kerékpárlabda junior
Év Bringása 1
Év Bringás Pilótája 1
Év Bringása 2
Év Bringás Pilótája 2
Év Bringása 3

országút
országút
pálya
pálya
pálya
pálya
MTB XC
MTB XC
MTB XC
MTB XC
MTB XC
BMX
BMX
BMX
BMX
BMX
BMX
BMX
BMX
BMX
CX
CX
DH
DH
DH
DH
DH
Trial
Terem
Terem
Terem
Terem
Terem
Terem
Terem
parasport
parasport
parasport
parasport
parasport

Facebook kampány
Az tavalyi évben az online megjelenési koncepciónk szerves részét képezte a BringaSport brand Facebook
oldalának létrehozása, amely azóta is remek platformot biztosít a bringasport.hu oldal népszerűsítéséhez,
a versenyek beharangozásához, itthoni versenybeszámolók és külföldön elért eredmények közzétételéhez,
fotógalériák feltöltéséhez, stb. Jelenleg a BringaSport Facebook oldala több mint 1600 rajongóval
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rendelkezik, egy‐egy közzétett bejegyzés elérési aránya átlagosan kb. 2000 fő. 2016‐ban ezeket a számokat
jelentősen meg szerettük volna növelni, amelynek jelenleg a leghatékonyabb módja (a Facebook
üzletpolitikájának és működésének megfelelően) a bejegyzések promóciózása (bejegyzések
megszponzorálása). 2015‐ben, a Tour de Hongrie ideje alatt végeztünk egy tesztelést ehhez kapcsolódóan,
ami kimutatta, hogy viszonylag kis költségráfordítással megtöbbszörözhető az elért emberek száma. Ebből
kiindulva idén kampány‐szerű promóciózást terveztünk, amelyet előre meghatározott időszakokra,
eseményekre, versenyek környékére időzítünk, azonban a tervezett kampány 2016‐ban nem valósult meg.
A projekt módosulásának indoklása:
A Facebook kampányt a tervek szerint kiemelkedő, nagy érdeklődésre számot tartó versenyek köré
időzítettük, azonban az utólagosan megérkezett támogatás ezt nem tette lehetővé, mert a kerékpáros
versenyszezon a KSF támogatás beérkezésekor már szinte befejeződött. A projektre tervezett összeget (50 000
Ft) ebből kifolyólag átcsoportosítottuk a szervezetfejlesztés programon belül.

Dokumentáció és archiválás
2015‐ben elkezdődött a kiemelt hazai versenyek professzionális dokumentálása és archiválása, aminek
köszönhetően az országos bajnokságok, magyar kupák, és a kiemelt, UCI kategóriás versenyek fotós
dokumentációja elérhető a szövetség online közösségi oldalán, tárolva van az online szerverén, így
megmarad az utókor számára is. A szezon folyamán készült kiválogatott legjobb képekből fotókiállítást
szervezünk a szövetség díjkiosztó ünnepségére.
A sportág és az versenysportolás népszerűsítésének szerves részét képezi továbbá a kiemelt versenyekkel
kapcsolatos gyors hírközlés, amely magába foglalja az előre meghatározott versenyekre megbízásos alapon
tudósító delegálását, aki elkészíti az adott verseny szöveges beszámolóját, amely a versenyt követően az
eredménylistákkal együtt legkésőbb másnap reggel felkerül a szövetség weboldalára.
Egyéb szolgáltatás

BringaSport Magazin az M4 Sportcsatornán

Megvalósult

Az Év Bringásai ‐ rendezvény

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Facebook kampány

Nem valósult meg

Egyéb szolgáltatás

Dokumentáció és archiválás

Megvalósult

Bérleti díj
Egyéb szolgáltatás

3 Források elosztásának szakmai szempontrendszere
2015‐ben a kerékpársportnak rendkívül jelentős reformokat sikerült elérnie, amelynek köszönhetően 2016‐
ban már egy egységes szövetségi struktúrában, a szervezet jelentős átalakításon esett át, amely folyamat
magába foglalta a korábbi hiányosságok felmérését, azokra vonatkozó intézkedések meghozatalát és a
szükséges szabályzati keretek megteremtését. 2016‐ban a korábbiaktól eltérően a szervezetfejlesztési
projektünkbe már sokkal inkább helyet kaptak a sportszakmai fejlesztések, amelyek sportolóink,
sportszakembereink fejlődését, valamint a kerékpársport népszerűsítését szolgálják, továbbá lehetőséget
biztosítanak arra, hogy a sportág működtetési szinten felzárkózzon a fejlettebb sportágakhoz, nemzetekhez.
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4 Kitűzött célok, feladatok megvalósításának értékelése
Az adott időszakra vonatkozó, a kiemelt sportágfejlesztési programhoz leadott szakmai terveit a szövetség
teljesítette, mind a négy kitűzött szervezetfejlesztési célunk megvalósult:





központi sportszakmai fejlesztések,
az irodai működés fejlesztése,
informatikai fejlesztések,
a kerékpársport népszerűségének növelése.

5 Támogatásokban érintett sportolók (sportolói csoportok), edzők,
sportszervezetek
A szervezetfejlesztési projektünkben nem vettek részt sportolók, edzők, sportszervezetek.

6 Projektek illetve a támogatások révén bővülő sportszervezetek,
iskolai együttműködések, sportolók száma
2016‐ban a Magyar Kerékpáros Szövetség 22 tagszervezettel bővült. Az iskolai együttműködések száma e
projekt tekintetében nem változott. Sportolói létszám növekedést a következő évek versenyszezonjának
licenc száma mutatja meg.

7 Szakemberképzésbe bevont edzők, sportvezetők, testnevelők száma
A projekt még során nem valósult meg szakemberképzés, a sportszakemberi konferencia és bírói
továbbképzés 2017. februárban kerül lebonyolításra.

8 Szervezetfejlesztés
bemutatása

révén

bővülő

munkakörök,

személyek

Irodavezető: a korábbi működésű irodai apparátust az elmúlt év tapasztalatai alapján, a szervezetfejlesztési
tervünk keretében szükségesnek tartottuk egy fő irodavezetővel bővíteni, aki az irodai adminisztráció
szervezésével kapcsolatos teendőket irányítja, biztosítja az ügyvitel, ügyrend, ügyiratkezelés szabályainak
betartását, ellátja a beszerzési feladatokat, kezeli az iroda pénzügyeit. (3. melléklet – Irodavezető munkaköri
leírás)
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9 Beszerzett tárgyi eszközök számszerűsítése és a személyek és/vagy
szervezetek közötti elosztása
Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése: szükséges volt a szövetség számára
egy tag‐ és licence nyilvántartási rendszer létrehozása, amely magába foglalja a folyamatok
meghatározását, valamint a mögöttes informatikai háttér biztosítását is. A beruházás során az informatikai
adatbázis fejlesztésének első lépcsőfokai elkészültek, a szövetség már rendelkezik egy online tag‐ és licenc
nyilvántartási rendszerrel (amely a következő években funkcióit tekintve tetszőlegesen bővíthető).
***
Kérjük a beszámoló elfogadását!
Budapest, 2017. 04. 21.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sándor Benedek
elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség
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10 Mellékletek

1. számú melléklet
MUNKAKÖRI LEÍRÁS ‐ főtitkár
Munkáltató: Magyar Kerékpáros Szövetség (Szakszövetség)
Pozíció: Főtitkár
Az MKSZ hivatali szervezetének vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló főtitkár.
A Szakszövetség Főtitkári pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak:
1. Összehangolja a Szakszövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági
munkáját, összehangolja az Elnökség, a szakágak, a kollégiumok, a bizottságok és a munkaviszonyban
álló dolgozók munkáját.
2. Szervezi a közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását
3. Előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken
4. Megbízás alapján képviseli a Szakszövetséget
5. A Szakszövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri teendőket
lát el.
6. Működteti a sportág kommunikációs rendszerét a szakszövetség kommunikációs vezetőjével
együttműködve és az elnökség kommunikációs stratégiája alapján.
7. Gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok
nyilvántartásáról, a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről.
8. Gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában, valamint
szükség szerint a Szakszövetség honlapján. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések
tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók
és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).
9. Végrehajtja, illetve végrehajtatja az elnök, illetve az elnökség határozatait.
10. Figyelemmel kíséri a Szakszövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását,
szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását.
11. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a közgyűlés
vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
12. A főtitkár feladatait és hatáskörét az elnökkel történt munkamegosztás szerint gyakorolja, operatív
irányítási hatáskört gyakorol a hivatali szervezetben alkalmazottak felett.
13. A főtitkár feladatai ellátásában folyamatosan egyeztet a Szakszövetség elnökével.
14. A főtitkár, az elnöknek megküldött rendszeres írásos – email – jelentés formájában rögzíti a
feladatkörével kapcsolatos ügyek státuszát, beszámol megoldandó problémákról, a tervezett
továbblépési irányról.
15. A Főtitkár az elnökkel közösen rendelkezik a Szakszövetség bankszámlája felett. A rendelkezés módja, a
fizetési tételek előkészítése, majd az elnöknek átadott információk alapján, közös aláírás gyakorlása. A
főtitkár felelősségébe tartozik, hogy minden fizetési tétel jogszerűségi megalapozottságát ellenőrizze,
mielőtt kifizetést javasol az elnöknek.

11

2. számú melléklet
MUNKAKÖRI LEÍRÁS – PR vezető

Munkáltató: Magyar Kerékpársportok Szövetsége (Szakszövetség)
Pozíció: PR vezető
Az MKSZ hivatali szervezetének szellemi vezetője a szakszövetséggel munkaviszonyban álló PR vezető.
A Szakszövetség PR vezető pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak:
1. Sportszakmai irányítás vezetője, aki elsősorban összefogja a szakágakat és szervezeti egységeket a
sportszakmai tervezésekhez, melynek eredményeképpen elkészíti az átfogó sportszakmai, pénzügyi,
stratégiai terveket, dokumentumokat, beszámolókat.
2. Tanácsadás és operatív segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben – tervezés, kialakítás: szervezeti
stratégia, szervezeti folyamatok meg‐ és áttervezése, pénzügyi tervezés, marketingpolitika.
3. Operatív segítségnyújtás a szervezet működését érintő kérdésekben – gyakorlati alkalmazás, ellenőrzés:
szervezeti kapcsolatok, szervezeti nyilvántartások, kialakított szervezeti folyamatok alkalmazása,
ellenőrzése, operatív közreműködés a pénzügyi és számviteli tevékenységek elvégzésében.
4. Pályázatok lebonyolítása
5. Kapcsolattartás a tagegyesületekkel (napi szintű, tagnyilvántartást érintő, tagrevízió), és a versenyzőkkel
(licenc nyilvántartás kezelése, licenc kiváltás felügyelete)
6. Külső és belső PR tevékenységek ellátása, amely magába foglalja a külső szervezetekkel és publikummal
való kapcsolattartást, valamint a belső kommunikációs tevékenységeket.
a. Belső kommunikáció
i. elnökségi ülésekkel, közgyűlésekkel és egyéb belső eseményekkel, hírekkel
kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása
7. kapcsolattartás a szakági szövetségekkel
8. kommunikáció költségvetési szervek felé
9. Kommunikációs követelményrendszer kialakítása a szakágak, egyesületek felé
a. Külső kommunikáció
i. Kommunikációs stratégia megtervezése és megvalósítása
ii. Weboldal és Facebook oldal felügyeletet
iii. Közlemények, versenybeszámolók írása
iv. BringaSport Hírlevél megírása, összeállítása, kiküldése
v. Sajtókapcsolatok (sajtó‐kapcsolatok kialakítása, frissítése és fenntartása)
vi. adott esetben interjúk megszervezése
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3. számú melléklet
MUNKAKÖRI LEÍRÁS – Irodavezető

Munkáltató: Magyar Kerékpársportok Szövetsége (Szakszövetség)
Pozíció: Irodavezető
Az MKSZ hivatali szervezetének adminisztratív és ügyintéző munkatársa a szakszövetséggel
munkaviszonyban álló Irodavezető.
A Szakszövetség Irodavezető pozíciójához tartozó munkaköri feladatok az alábbiak:
1.
Elvégzi a Szakszövetség hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját a Főtitkár utasítása alapján.
2.
Megbízás alapján eseti jelleggel képviseli a Szakszövetséget az ügyintézések alkalmával.
3.
A Szakszövetség hivatali működése és gazdálkodási feltételeinek biztosítására elszámolási,
beszámolási és nyilvántartási adminisztratív és ügyintézői teendőket lát el.
4.
Gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok
nyilvántartásáról, a szakszövetségi nyilvántartások vezetéséről.
5.
Gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a Határozatok Tárában, valamint
szükség szerint a Szakszövetség honlapján. A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a
döntések tartalmának, hatályának és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat
meghozatalát támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).
6.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
7.
Az Irodavezető feladatait és hatáskörét az Elnökkel és a Főtitkárral történt munkamegosztás szerint
gyakorolja.
8.
Az Irodavezető feladatai ellátásában folyamatosan egyeztet a Szakszövetség Főtitkárával.
9.
Az Irodavezető, a Főtitkárnak megküldött heti írásos – email – jelentés formájában rögzíti a
feladatkörével kapcsolatos ügyek státuszát, beszámol megoldandó problémákról, a tervezett
továbblépési irányról és határidőkről.
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4. számú melléklet
MEGBÍZÁS TÁRGYA – Gazdasági vezetés, pénzügy adminisztratív, könyvviteli szolgáltatás

A gazdasági vezetés feladatai:
a) a Megrendelő éves költségvetésének és éves beszámolójának tervezése, elkészítése;
b) pénzügyi, számviteli tervek és elszámolások készítése, azok könyvvizsgálóval történő egyeztetése;
c) kapcsolattartás a Megrendelő szakágaival, azok pénzügyi igényeinek felmérése, az igények elemzése,
összesítése;
d) a pénzügyi gazdálkodásra, a számviteli előírásokra vonatkozó szabályok betartása és betartatása;
e) versenyrendszer támogatásával kapcsolatos pénzügyi tervezési, elszámolási dokumentáció készítése;
f) a versenyrendszerrel kapcsolatos pénzügyi elszámolások és feladatok ellátása;
g) kapcsolattartás a Magyar Olimpiai Bizottsággal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és egyéb
támogatókkal;
h) a Megrendelő által kötött támogatási szerződések pénzügyi elszámolásának határidőre történő és
pénzügyi szakmailag megfelelő teljes körű elkészítése, benyújtása, esetleges hiánypótlások kezelése;
i) a támogatási szerződések pénzügyi elszámolásához felhasznált bizonylatok ellenőrzése, a bizonylatot
leadóval történő egyeztetés, hiányosságok pótlására való felhívás;
j) pénzügyi szakmai anyagok készítése;
k) a vagyon‐nyilvántartás vezetése;
l) a pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzat készítése;
m) részvétel a Megrendelő egyéb belső szabályzatainak kidolgozásában;
n) a Megrendelő számlázásának működtetése, melynek keretén belül Megrendelő díjszabásának ÁFA köre
egyeztetése a Megrendelő könyvvizsgálójával, továbbá az egyeztetett díjszabásnak megfelelő számlák
kiállítása;
o) a számlázással kapcsolatos reklamációk kezelése, számlázási hibák javítása;
p) együttműködés és rendszeres kapcsolattartás a Megrendelő könyvelését végző vállalkozással,
adatszolgáltatás;
q) rendszeres kapcsolattartás az ellenőrző bizottság vezetőjével;
r) a Megrendelő gazdálkodását érintő bármilyen visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja esetén köteles a
Megrendelőt nyomban írásban tájékoztatni.

Pénzügyi adminisztratív feladatok:
a)

a Megrendelő könyvelőjének és gazdasági vezetőjének a munkájának előkészítése, adminisztratív
segítése (igazolások elkészítése, bizonylat ellenőrzése, egyeztetés a sportszakemberekkel, szállítókkal,
vevőkkel, hiánypótlások intézése, iktatás);
b) a Megrendelő irodai adminisztratív munkáinak ellátása (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés,
dossziézás, mappázás, rendszerezés, digitalizált iratok „Google Drive”‐ban történő rendszerezése).

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik:
a)

a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló‐készítés rendszerének, módszerének
kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez,
a beszámoló‐készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával
kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások
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b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)

készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő
adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei
megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása,
szolgáltatása.
a bizonylatok Sztv. előírása szerinti feldolgozása, ellenőrzése, rögzítése, továbbá az ehhez szükséges
szoftver beszerzése;
a Megrendelő beszámolóján túl annak közhasznúsági mellékletének elkészítése és annak átadása a
Megrendelőnél működő felügyelőbizottságnak;
a Megrendelő képviselete az adóhatóság, valamint az illetékes önkormányzat előtt, továbbá
a törvényben előírt adatszolgáltatások elvégzése az adóhatóságok, az Igazságügyi Minisztérium, a
Cégbíróság, a Központi Statisztikai Hivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, az Egészségbiztosítási Pénztárak és a Területi Államháztartási
Hivatalok felé;
folyamatos adatszolgáltatás és együttműködés a Megrendelőnél működő felügyelőbizottsággal, a
Megrendelő elnökségével, könyvvizsgálójával, továbbá a pénzügyi/elszámolási feladatokat végző
személyekkel;
a releváns jogszabályváltozások követése és erről a Megrendelő értesítése;
bérszámfejtés teljes körű intézése
szakmai segítségnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás a számviteli, társadalombiztosítási és munkaügyi
kérdésekben;
leltározás, koordinálása, levezénylése, adminisztrálása.
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5. számú melléklet
MEGBÍZÁS TÁRGYA – Weboldal karbantartás és frissítés








a weboldal napi frissítése:
o hírek feltöltése (beszámolók, beharangozók, egyéb cikkek)
o szövetségi hírek feltöltése
o versenynaptár frissítése
o versenykiírások, versenyeredmények feltöltése, versenyek archiválása
o határozatok feltöltése
o BringaSport hírlevél feltöltése
egyéb, eseti jellegű frissítések feltöltése
o kilenc szakág anyagainak feltöltése, frissítése
o szövetségi szabályzatok, egyéb dokumentumok és információk frissítése, feltöltése
o elérhetőségek frissítése
o archív anyagok feltöltése
strukturális változtatások véghezvitele, menürendszer alakítása
új tartalmak létrehozása
grafikai tevékenységek
o arculati elemek tervezése (névjegy, szórólap, roll‐up, molinók, zászlók, hirdetések, stb.)
o web‐ és Facebook oldallal kapcsolatos grafikai tervezések (egyedi, az arculatba illeszkedő image
fotók létrehozása, illusztrációk, fejlécek, stb.
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Beszámoló a 2016. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásról
az EMMI 37607‐11/2016. számú szerződés szerint
II. VERSENYSPORT, ÉLSPORT, EDZŐTÁBOROK ÉS ÉLSPORT VERSENYRENDEZÉS
A rendelkezésre álló összeg 2016‐ban: 38 110 000 Ft

1 A célok és támogatható feladatok felsorolása
A Magyar Kerékpáros Szövetségnek kilenc versenysport szakága van, ez a projekt alapvetően az olimpiai
(országút, pálya, MTB XCO és BMX), a nem olimpiai szakágak (downhill/fourcross, cyclocross, trial,
teremkerékpár), valamint a parakerékpározás versenyzése, edzőtáborozása, továbbá versenyszervezése
által valósult meg. A projekt adatlapnak megfelelően az egyes szakágak az alábbi bontás alapján részesültek
támogatásból.














Bérköltség és járulék
Anyagköltség, készletbeszerzés
Bérleti díjak
Szállítási, utazási költségek
Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés)
Sportszolgáltatás (versenyrendezés)
Mentő, egészségügyi szolgálat és pályarendezési szolgáltatás
Időmérés és összetett eredmények nyilvántartása
Masszőr, pszichológus, segítők díjazása
EUB külföldi balesetbiztosítás
Rendezvényeszközök szállítmányozása
Érmek, serlegek és egyéb bajnoki díjak
Műhelytámogatás

2 A projektek megvalósulásának bemutatása
A versenysport, élversenyzés támogatása a továbbiakban részletezett olimpiai és nem olimpiai szakágak
versenyzése, edzőtáborozása, verseny szervezése, műhelytámogatása, valamint a versenysport,
élversenyzést támogató egyéb tevékenységek által valósult meg. Fontos számunkra, hogy a 9 szakág
élversenyzői a legjobb formában, legnyugodtabb körülmények között tudjanak készülni és versenyezni, és
professzionális szakmai támogatásban részesüljenek. Ennek biztosítása érdekében a versenysport
támogatásához kapcsolódó tevékenységek központi, olimpiai és nem olimpiai szakági bontásban kerülnek
bemutatásra.

Kiadás megnevezése

TERV

Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Műhelytámogatás
Összesen:

MEGVALÓSÍTÁS

270 000 Ft

0 Ft

30 000 Ft

0 Ft

31 510 000 Ft

31 810 000 Ft

6 300 000 Ft

6 300 000 Ft

38 110 000 Ft

38 110 000 Ft

2.1 Központi sportszakmai projektek
Válogatott ruházat
A válogatott ruházatának cseréje, pótlása ebben az évben aktuális, mivel a kerékpársportban alapvető
elvárás a megfelelő – szigorúan szabályozott megjelenésű – ruházat viselése. A nemzetközi versenyeken a
bírók komoly büntetéseket szabnak ki azokra, akiknek nem szabályos a ruházata. Ebből az alkalomból
bevezetjük az új Bringasport brandet a válogatott mezeken is, azonban a teljes válogatott ruházat cseréjére
sajnos nincs keretünk, ezért a szükséges mennyiségű (elkopott, kinőtt, cserét igénylő) ruházat esetében
jelenik majd meg az új design 2017‐től. A programban résztvevő válogatott sportolók létszáma a kilenc
szakágban összesen kb. 150 fő, a felnőtt válogatottban kb. 50 fő.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Felnőtt válogatott ruházat a 9 szakág részére

Megvalósult

EUB biztosítás
A szövetség által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre
megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárol
keretnapokat a külföldre utazó versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak, kísérőknek, versenybíróknak
a külföldre utazásukhoz. A szakágvezetők által javasolt kiemelt élversenyzésre, edzésre kiutazók számára
(főként a szakágak válogatottjainak) a biztosítási díjat a szövetség átvállalja, versenyzésüket a KSF program
keretében támogatja. 2016‐ban és 2017. első negyedévében a kilenc szakág felnőtt válogatottja számára
kb. 1700 biztosítási napot finanszírozunk. (Az EUB biztosítás tétel szintén megjelenik az utánpótlás
projektben is, mert mind a felnőtt, mind az utánpótlás válogatott számára átvállaljuk a külföldi biztosítás
díját)
Egyéb szolgáltatás

EUB külföldi balesetbiztosítás

Megvalósult
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2.2 Olimpiai szakágak
Országút
2016 januárjában az országúti szakágnak új vezetése lett. A szakágvezető és a szakági tanács felmérte az
aktuális helyzetet, figyelembe véve a tényt, hogy az országúti szakágnak a 2016‐os riói olimpiára nem
sikerült kvótát szereznie. A szakágnak egy átgondoltan felépített fejlesztési tervre volt szüksége, kezdve az
állapotfelméréstől, az alapozáson és edzőtáborozáson keresztül, a professzionálisan felépített
versenyeztetési terv összeállításág, amely reálisan nézve az idei szezonban valósítható majd meg. A szakág
vezetése ezért a 2016‐os szezont tekintve úgy döntött, hogy a válogatott versenyzők felkészítését klub‐
szinten oldja meg, az újonnan kijelölt szakágvezető, valamint a felnőtt válogatott referens koordinációja és
szoros felügyelete mellett. A szakág elsődleges célja, hogy megerősítse a felnőtt válogatottat, és felkészítse
a 2020‐as tokiói olimpiára.
A szakági tanács úgy ítélte meg, hogy 2016‐ban csak az éppen legjobb formában lévő kerékpárosokból, eseti
felkérés alapján egy‐egy egyesület edzője vezetésével versenyeztetjük a válogatottat, a felkészülés
nagyrészt az egyesületeknél folyt. Ez az állapot azonban csak ideiglenes, és átmeneti megoldás volt.
A 2016‐os felnőtt válogatott tagjai egyrészt azokból a versenyzőkből álltak, akik a korábbi évek során
eredményesen szerepeltek, valamint azok a versenyzők is kerettagok voltak, akiknél egyértelmű fejlődést
tapasztaltunk. A 2016‐os országúti felnőtt válogatott kerettagok:
Férfi „A” keret:
•
•
•
•
•
•

Férfi „B” keret:

Kusztor Péter
Lovassy Krisztián
Dér Zsolt
Fejes Gábor
Molnár István
Pelikán János

•
•
•
•
•
•

Rózsa Balázs
Pályi Csaba
Solymosi Márton
Filutás Viktor
Ábrók Norbert
Varga Péter

A felnőtt és U23‐as országúti válogatott, KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os
versenyprogramja az alábbi volt:
Dátum
2016.09.14‐18.
2017.03

Verseny
Romanian Cycling Tour
Edzőtáborok

Helyszín
Románia
Horvátország

Státusz
Klub szinten valósult meg
Megvalósult

Az országúti válogatott versenyeztetéséhez segítő személyzetet terveztünk alkalmazni, masszőröket és
szerelőket, akik a versenyek alkalmával és a felkészülés során a válogatott versenyzők rendelkezésére
állnak. A szakemberek alkalmazása 2017 első negyedévében lett volna esedékes, mivel az utólagos
támogatás ezt a versenyszezonban nem tette lehetővé, azonban az országúti egyéb, magasabb költségei
miatt ezt a szövetség nem tudta finanszírozni a válogatott számára.
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Bérköltség
Munkáltatói járulék

Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása

Nem valósult meg

Továbbá szükségesnek tartottuk a válogatott felszerelésének minőségbeli javítását is, ezért
kerékpáralkatrészekre, egyéb kerékpáros felszerelésekre a KSF támogatás keretében költött a szakág
vezetése.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Kerékpáros alkatrészek és felszerelések

Megvalósult

Az idén 91 éves Tour de Hongrie a legnagyobb múlttal rendelkező hazai körverseny, és az egyik legjobb
példa a tradíciók pozitív jelenbeli hatására. Az országúti kerékpározás nagy tradíciókkal rendelkező sportág
a kerékpársporton belül is, ezért a tízéves kényszerszünet után 2015‐ben újraindult Tour de Hongrie a ‐
tavalyi évben jelentős reformokat véghezvivő ‐ magyar kerékpársport egyik kiemelt zászlóvivője. Hiszen a
megújult Magyar Kerékpáros Szövetség missziójának tekinti az egyre szélesedő tömegbázis alapjaira
építkező versenysport nemzetközileg is versenyképes szintre fejlesztését. A Magyar Körverseny komoly
szerepet játszik abban, hogy elérjük ezt a célt, ezért évről‐évre magasabb színvonalú és egyre több embert
vonzó versenyt kell szerveznünk. A KSF program keretében a Tour de Hongrie‐n induló magyar csapatok
felkészülését és versenyzését támogattuk (szakág‐függetlenül), műhelytámogatás formájában. A
támogatásban öt, a Tour de Hongrie‐ra jelentkezett klub részesült egyenlő arányban.
Csapat
DKSI‐Kontent
Dr. Bátorfi‐Agria KTK
Epronex‐Special Bikes
Mugenrace Team Prológ
Szuperbeton
Összesen:
Műhelytámogatás

Egyesület
Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület
dr. Bátorfi Agria Kerékpár és Triatlon Klub
Peloton Cycling Team Sportegyesület
Prolog Team Szeged Egyesület
IL PIRATA Kerékpáros Csapatot Működtető Kft.

Magyar csapatok támogatása a TdH‐n való indulásban

Megvalósult

A projekt módosulásának indoklása:
A szezon zárásával az országúti szakág vezetése értékelte az idényt, és arra a következtetésre jutott, hogy
sokkal hasznosabb a szakág számára az, ha a magyar kupasorozat összetett értékelésének, tehát az összes
versenyzőknek, a szülőknek és résztvevőknek megadjuk a kellő figyelmet és kitüntetést – a 2016‐os szezon
méltó zárásának köszönhetően újabb és nagyobb lendületet adhatunk a folytatás számára mind az utánpótlás,
mind az él versenyzés tekintetében. Fontos továbbá, hogy a szakág szakmai fórumon közösen értékelje az
elmúlt egy évet, hiszen számos csapat, versenyző, szakember vesz részt a szakág működtetésében, és indokolt
a vezetés és a résztvevők éves értékelése, a párbeszéd, a visszajelzések. E célt szolgálva a szakág vezetése
elkülönített egy minimális összeget egy évértékelő esemény megszervezésére.
Egyéb szolgáltatás

Országúti évértékelés és Magyar Kupa díjátadó

Megvalósult

***
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Pálya
A magyar pályakerékpáros élversenyzők 2016‐ban sikeres évet zártak (bár sajnos a 2015‐ös fő cél, a riói
olimpia kvóta megszerzése nem sikerült), többek között 2016‐ban először 3 elit versenyző kvalifikált a
2016/2017‐es világkupa sorozatra.
Kontinens és világversenyek 2016‐os eredményei ‐ pályakerékpár
Európa‐bajnokság
Borissza Johanna Kitti

selejtezőverseny

9. hely

omnium

17. hely

Lovassy Krisztián

omnium

15. hely

pontverseny

11. hely

Szalontay Sándor

sprint

17. hely

keirin

13. hely

Világkupa #1 Egyesült Királyság
Szalontay Sándor

sprint

14. hely

keirin

17. hely

Világkupa #2 Hollandia
Lovassy Krisztián

scratch

18. hely

pontverseny

13. hely

Szalontay Sándor

sprint

12. hely

keirin

13. hely

Mindemellett fontos tényező, hogy az egyetlen hazai kerékpárpálya, a Millenáris Velodrom az elmúlt évek
karbantartásának hiánya miatt 2016‐ra versenyzésre alkalmatlan állapotba került, edzésre is csak
korlátozott szinten vehető igénybe. A legközelebbi, bécsi fapálya használata a menekültválság miatt nem
volt igénybe vehető. Ez a két tényező együttesen a magyar pályakerékpár sportot korábban nem tapasztalt,
kirívóan nehéz helyzetbe sodorta.
A felnőtt válogatott legfontosabb feladata 2016‐tól, hogy megkezdje a 2020‐as tokiói olimpiára a
felkészülést. A hierarchikus kvalifikációs rendszernek megfelelően az egyes szinteken végighaladva lehet
megszerezni a világkupa indulás jogát (Borissza Johannának, Lovassy Krisztiánnak és Szalontay Sándornak
ez sikerült), amellyel a versenyzők kvalifikálhatják magukat a 2017. márciusi kerékpáros világbajnokságra.
A felnőtt és U23‐as országúti válogatott, KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os
versenyprogramja az alábbi volt:
Dátum
2016.05.11‐17
2016.05.22‐24
2016.05.27‐29
2016.05.26‐29
2016.06.03‐05
2016.06.10‐11
2016.06.17‐19

Verseny
Vier‐Bahnen Tournee
GP Tula
CP Meritelne
Alexander Lesnikov
500+1 kolo
Sprint GP
GP South Moravia, GP Brno

Helyszín
Németország
Ukrajna
Csehország
Oroszország
Csehország
Németország
Csehország

Résztvevők
1+1 fő
‐
‐
1+1 fő
2+2 fő
‐
3+2 fő

Státusz
Megvalósult (ÚJ)
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Megvalósult
Megvalósult
Nem valósult meg
Megvalósult (ÚJ)
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2016.07.02‐03
2016.07.02‐03
2016.07.08‐18
2016.07.18‐19
2016.08.16
2016.08.17
2016.08.25‐26
2016.09.29
2016.10.16‐24
2016.11.03‐05
2016.11.12‐13
2016.11.04‐06
2016.11.11‐13
2017.02.17‐19
2017.02.25‐26

GP Poland
GP Dublin
U23‐as Európa‐bajnokság
Fiorenzola d’ Arda
Tourne 4 drah 3
Tourne 4 drah 4
Memorial O.Malecka
3 Jours d’ Aigle
Európa‐bajnokság
GP Vienna
Int. Belgian Open
Pálya Világkupa #1
Pálya Világkupa #2
Pálya Világkupa #3
Pálya Világkupa #4

Lengyelország
Írország
Olaszország
Olaszország
Csehország
Csehország
Csehország
Svájc
Franciaország
Ausztria
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Kolumbia
USA

1+1 fő
‐
2+1 fő
1+1 fő
‐
‐
1+1 fő
1+1 fő
3+4 fő
‐
‐
1+1 fő
2+2 fő
2+1 fő
2+1 fő

Megvalósult
Nem valósult meg
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult (ÚJ)
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Megvalósult
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

A szövetség 2016‐ban pálya versenyek megrendezéséhez, valamint a felnőtt válogatott edzéseihez
kerékpárpálya használati bérleti díjra, pálya rendezési (verseny előkészítési, installálási) szolgáltatásra,
illetve egészségügyi szolgálatra biztosított forrást a szakág számára.
Bérleti díjak
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás

Millenáris pályabérlet
Egészségügyi szolgálat
Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

***

MTB XC
A magyar hegyikerékpáros sport élversenyzői 2015‐ben nagyon sikeres évet zártak. A szakág a legfontosabb
célkitűzését – a riói olimpiai kvóta megszerzését – elérte, Parti András immár harmadik olimpiáján vehetett
részt. Az olimpiai részvétel mellett rendkívül kiemelkedő eredmények számít Benkó Barbara világkupán
elért 9. helyezése, valamint a Benkó Barbara, Parti András, Dina Márton, Valter Attila alkotta csapat
váltóban elért 7. helyezése, illetve Valter Attila junior versenyző 7. helyezése is az idei MTB XC
világbajnokságon. Az elit férfiaknál a világranglistán Magyarország jelenleg a 27. helyen szerepel, nőknél
pedig a 22. helyen.
Kontinens és világversenyek 2016‐os eredményei ‐ MTB XC
XCO Világkupa Albstadt
Benkó Barbara

9. hely

Parti András

46. hely

Juhász Zsolt

115. hely

Dina Márton (U23)

27. hely
XCO Világkupa La Bresse

Benkó Barbara

33. hely

Parti András

110. hely
XCO Világbajnokság
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Váltó ‐ Benkó Barbara, Parti András, Dina Márton, Valter Attila

7. hely

Benkó Barbara

24. hely

Parti András

51. hely

Dina Márton (U23)

23. hely
XCO Világkupa Lenzerheide

Parti András

70. hely

Dina Márton (U23)

90. hely
XCO Világkupa Mont Sainte Anne

Benkó Barbara

15. hely
Olimpia

Parti András

24. hely
XCO Világkupa Andorra

Benkó Barbara

24. hely

Parti András

36. hely

Dina Márton (U23)

17. hely

A hegyikerékpáros válogatott a KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os
versenyprogramja az alábbi:
Dátum

Verseny

Helyszín

Résztvevők

Státusz

2016.06.26

UCI XCM World Championship

Franciaország

2+1 fő

Megvalósult

2016.07.30

UCI XCM Marathon Series

Ausztria

‐

Nem valósult meg

2017.02

Edzőtábor

Portugália
helyett
Mallorca

5+1 fő

Megvalósult

2017.02

Edzőtábor

Gran Canaria

5+1 fő

2017.03.10‐13

Banyoles UCI HC

Spanyolország

4+1 fő

Megvalósult (ÚJ)

2017.03.25‐26

Langenlois UCI C1

Ausztria

4+1 fő

Megvalósult (ÚJ)

A versenyzők részéről jogos kritika érte a szövetséget, miszerint 2015‐ben nagyon lassan és több hibával
készültek el az összetett állást mutató listák. Ezen kívántunk javítani azzal, hogy az egész 2016‐os
versenyszezonra egy informatikai céget kiválasztottunk, és megbíztuk őket az egységes időméréssel,
valamint hogy folyamatosan kezeljék és tegyék nyilvánossá a versenyekről beérkező adatokat,
eredményeket, számolják az összetett verseny állását. A program célja az volt, hogy a bringasport.hu
portálon friss, aktuális eredménylistát olvashassanak a versenyrendszerben részt vevők. A programban
összesen 22 verseny egységes időmérése és eredmény nyilvántartása valósult meg.
Egyéb szolgáltatás

Informatika – időmérés és összetett eredmények nyilvántartása

Megvalósult

Szintén a színvonal és a versenysport megjelenésének emelését szolgálták az egységesen megrendelt és
legyártott rajtszámok az XCO versenyekre. Ez a megoldás a versenyzők számára is egyszerűbb volt, így egész
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évben ugyanazt a rajtszámot tudták használni, mert speciális vízálló fóliából készültek. A projekt során 1515
rajtszám került legyártásra.
Anyagköltség, készletbeszerzés

XCO rajtszámok gyártása

Megvalósult

Az XCO és XCM Magyar Bajnokság bajnoki érmeit egységes, a sportág fejlődését, szervezettségét mutató
kivitelben gyártattuk le. Célunk volt, hogy a versenyzők és a szurkolók érezzék teljesítményük értékét és ezt
az érmeik, kupáik is tükrözzék. A programban részt vevők száma 90 fő, XCO‐ban 19, illetve XCM‐ben 11
garnitúra érmet jelent, hiszen a távok és a korcsoportok sokszínűsége miatt ennyi bajnoki címet osztottunk
ki.
Egyéb dologi kiadás

Kupák, érmek

Megvalósult

A maraton (XCM) versenyek adják a hegyikerékpáros szakág népszerűségének alapját, ezeken a
versenyeken találkozik a legtöbb sportember a hegyikerékpáros sporttal, ugyanakkor az olimpiai szakág
csúcsterhelését már nem bíró versenyzőknek kiváló továbblépési lehetőséget kínál nemzetközi porondra is.
A szövetség mindenképpen segíteni kívánta a maraton versenyek rendezőit, mivel a szövetség önállóan
nem tud egy ilyen nagyságrendű sporteseményt megrendezni, azonban a sportág fejlődése szempontjából
szükség van ezekre a versenyekre, hiszen mind a népszerűség, mind az eredményesség alapján nagyon sok
versenyző érdekelt benne.
A formaidőzítés és formában tartás miatt rendkívül fontosak a maraton kupa versenyek az XCO
élversenyzők számára, hiszen ha nem lennének a maraton magyar kupák, akkor az olimpiára készülő és a
következő generációt jelentő XCO versenyzők mindössze 4‐5 hazai versenyen tudnának csak rajthoz állni,
ami semmiképpen sem biztosítja a sportág fennmaradását. Az XCO élversenyzők számára más szempontból
is fontosak a maraton versenyek, mivel itt tudnak pénzdíjakat nyerni, amivel egzisztenciájukat tudják
fenntartani. A közepes távon az XCO versenyzők második "vonala" kap motiváló versenyzési lehetőséget,
hiszen ezek a versenyek a verseny idejét tekintve megegyeznek egy XCO verseny idejével, azonban mivel a
legjobbak általában a leghosszabb távon indulnak, ezért a második vonal is sikerélményhez (pénzdíjhoz)
juthat.
Természetesen a szakágvezetés alapvető célja, hogy az XCO versenyek rangja és létszáma is emelkedjen,
azonban a sportág jelenlegi helyzetében ehhez elengedhetetlen az XCM versenyek támogatása, fejlesztése,
versenyrendszerben tartása. Elindítottunk egy fejlesztési folyamatot, amelynek célja, hogy minél több
utánpótlás versenyzőt "áttereljünk" az XCO‐ra, de egyelőre ennek alapja az XCM, ha az kiesik a rendszerből,
akkor nem lesz kit átterelni.
A maraton versenyek színvonalának fejlesztése mindenképpen visszahat az olimpiai szakág
eredményességére, népszerűségére. A rendezőkkel folytatott konzultáció során megerősítést nyert, a
rendezők legnagyobb problémája az utak, ösvények tisztítása, kialakítása, sok esetben a földmunka
elvégzése annak érdekében, hogy a nagy létszámú mezőny élvezetesen és egyben biztonságosan tudjon
versenyezni. A szövetség ezt a tevékenységet kívánta segíteni, hiszen ezek olyan fejlesztések, amelyek
nemcsak az adott versenyen hasznosulnak, hanem későbbi edzések, versenyek során is hasznosulhat ez a
befektetés. A pályák fejlesztésének hosszabb távú célja, hogy Magyarország a maraton szakágban 2‐3 éven
belül nemzetközi besorolású versenyt tudjon rendezni, 5 éves távlatban pedig egy maraton EB rendezési
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jogát is meg tudja szerezni. Ezen célok elérése mindenképpen növelné a hegyikerékpáros sport
elismertségét és az olimpiai szakág résztvevőinek számát is emelni fogja.
Dátum
2016.05.08.
2016.05.21.
2016.05.29.
2016.06.11.
2016.07.03.
2016.07.23.
2016.08.07.
2016.08.28.

Verseny
VI. Ghost Villapark Vértes Maraton
Kelly’s Bakonyerdő Maraton
Szilvásvárad Maraton
Crosskovácsi Maraton
Duna Maraton
Gerecse Maraton
Bükk Maraton
Mátra Maraton (XCM OB)

Helyszín
Várgesztes
Bakonybél
Szilvásvárad
Nagykovácsi
Esztergom
Tarján
Felsőtárkány
Gyöngyös

Státusz
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

A szövetség műhelytámogatás keretében azt a három egyesületeket kívánja kiemelten támogatni, akik mind
versenyszervezéssel, mind a felnőtt korúak edzésfeltételeinek javításával foglalkoznak, szakszerű és magas
szintű edzésmunkával készítik fel versenyzőiket. A műhelytámogatás odaítélésénél elsőrendű szempont,
hogy az egyesület által rendezett verseny mennyi UCI olimpiai kvalifikációs pontot jelent a magyar
versenyzőknek. Az az egyesület kapja a műhelytámogatási keretösszeg 70%‐át, amelyik olyan magas
szakmai és adminisztrációs szinten áll, hogy képes a legmagasabb szintű UCI elvárásoknak megfelelni, és
ezzel a hazai kerékpársportot magasabb szintre emelni. A másik két műhelytámogatásban részesülő
egyesület a műhelytámogatási keretösszeg 15‐15%‐át kapja, az alábbiak szerint:
Cube‐Csömör SE
Pilis Cross Country Club
SVS Kft.
Összesen:
Műhelytámogatás

100 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Valter, Dina válogatottak
60 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Benkó Barbara válogatott
30 UCI pontot hozó versenyt rendezett, Parti, Juhász válogatottak

Élversenyzés támogatása

1 260 000 Ft
270 000 Ft
270 000 Ft
1 800 000 Ft

Megvalósult

A projekt módosulásának indoklása:
Az éves szakmai tervben a MTB XC szakág az XCO szakágban működő egyesületek számára tervezett pályázatot
kiírni, amelyben vagy edzőpálya kialakítására, vagy már meglévő edzőpályára újabb épített elemek, akadályok,
földből készült tereptárgyak elhelyezésére pályázhatnak a klubok. Azonban ezen pályázat lebonyolítása,
pénzügyi elszámolhatósága, a létrejött pályák, pályaelemek nem feltétlenül tudnak megfelelni az ezzel
kapcsolatos pénzügyi és számviteli elvárásoknak, ezért a szakág vezetése úgy döntött, hogy az 1 800 000
forintos műhelytámogatás elosztási szempontrendszerét a fentiek szerint módosítja.

***

BMX Cross
A magyar BMX versenyzőknek nem sikerült a kvótaszerzés, Szoboszlai Patrik az olimpiai kijutást jelentő jó
szereplést a 2016‐os világbajnokságon nem tudta teljesíteni. A felnőtt válogatott igen kis létszámú, jelenleg
két főből áll: Bujáki Bence, aki ideje nagy részében külföldön edz és versenyzik, valamint Szoboszlai Patrik,
aki hazai keretek között próbál minél jobban felkészülni. Magyarország jelenleg a 42. a világranglistán,
Szoboszlai Patrik a 183., Bujáki Bence pedig a 362.

9

A felnőtt keret felkészülési versenyei közé tartoztak a UCI által meghatározott C1 és Európa‐kupa versenyek,
valamint az Országos Bajnokság, Magyar Kupa és az 5 ország versenyzőit tömörítő Alpok‐Adria Kupa sorozat.
A BMX válogatott a KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os versenyprogramja az alábbi:
Dátum
2016.02.19‐22
3016.03.03‐13
2016.03.25‐29.
2016.04.01‐03.
2016.04.22‐24.

Verseny
Caen Nemzetközi + C1
Edzőtábor
Verona Nemzetközi + C1
Zolder Európa Kupa C1
Verona Circuit C1 + Nemzetközi

Helyszín
Franciaország
Belgium
Olaszország
Belgium
Olaszország

Résztvevők
1+1 fő
1+2 fő
3+1 fő
2+2 fő
2+1

Státusz
Megvalósult
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

2016.05.07‐08. Maribor Alpok‐Adria Kupa

Szlovénia

12+6

Megvalósult

2016.05.05‐08. Papendal Világ Kupa

Hollandia

1+1

Megvalósult

2016.06.11‐12. Weiterstadt

Németország

‐

Nem valósult meg

2016.07.29‐31

Németország

4+1 fő

Megvalósult (ÚJ)

Olaszország

2+1 fő

Megvalósult

Kolbermoor

2016.07.04‐07. Verona

UCI pontok gyűjtésére nemcsak külföldi, hanem hazai rendezésű versenyeken is lehetőség van, ez azonban
a Nemzetközi Szövetség (UCI) előírásai miatt rendezők részéről sokkal komolyabb forrásokat igényel, mint
egy „sima” verseny. Mivel a szövetségnek nincs arra lehetősége, hogy maga rendezze meg ezeket a
versenyeket, ezért a rendezőtől versenyrendezési szolgáltatást vásárolt, ahhoz igazodó mértékben, hogy az
adott verseny milyen nemzetközi kategóriával rendelkezik.
Egyéb szolgáltatás

Hazai pontszerző verseny rendezése (OB)

Megvalósult

Az egyesületek eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a
versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára továbbadott támogatást adott a szövetség. Mivel
egyesületenként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a
szövetség továbbadott támogatásként segítette fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálásnál elsődleges
szempont volt a szakág klubjainál a sportolói létszám. Mindkét szervezet évek óta a Magyarországi BMX
kerékpársport meghatározó egysége. Lényeges szempont volt továbbá az élversenyzés mellett az
utánpótlás korú versenyzők nevelése és bekapcsolása a BMX versenysportba.
Műhelytámogatási programban részvevő egyesületek:
Veszprémi Spartacus Sportegyesület
Gysev Sopron BMX Egyesület
Műhelytámogatás

Veszprém
Sopron

Továbbadott támogatás BMX klubok számára

Megvalósult
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2.3 Nem olimpiai szakágak
Downhill
A downhill szakág szintén 2015. májusban kezdte meg önálló szakágként a munkáját. Az idei év
legeredményesebb DH versenyzője Muszula Balázs volt, aki a Downhill Európa‐bajnokságon aranyérmet
szerzett, az Európa Kupa összetettjében pedig a nagyszerű harmadik helyen végzett. Az elit férfiaknál Zámbó
Dávid a világranglista 149. helyén, Liszi Attila pedig a 175. helyen szerepel.
Európa‐bajnokság
Muszula Balázs (U17)

1. hely

Liszi Attila

25. hely

Keresztes Péter

44. hely

Palotai Gábor

45. hely

Zámbó Dávid

51. hely

A hazai mezőnyből kiemelkedik továbbá a négyszeres magyar bajnok Liszi Attila, aki nemzetközi
versenyeken is szép eredményeket ér el, az utóbbi években megdöntötte az eddigi összes legjobb magyar
helyezést (VB, EB, VK, EK, külföldi kupák, stb.). A Szlovák Kupasorozatban sorra nyeri a versenyeket.
Az ő versenyeztetésük kiemelt jelentőséggel bír, azonban hatékony fejlesztésük jelenleg már nehézkes,
mert környezetükben messze ők a leggyorsabbak, azaz nincs, aki folyamatosan húzná őket. Pusztán edzői
munkával és versenyeztetéssel nagyon nehéz hatékonyan fejlődni ezen a szinten és határos időn belül a
világ élmezőnyébe kerülni. Ezért egy külföldön már bevált módszert honosítva közös felkészülést, fejlesztési
programot állítottunk össze. Magyarországon az egyik legeredményesebb downhilles egyesület, a Limit
Racing Team évről‐évre egyre szorosabb együttműködésre lép több nemzetközi verseny csapattal, azaz
„gyári” alakulatokkal. Ezek közé tartozik a Kellys Factory Team, a CTM Racing Team és a Banshee Bikes is.
Ebbe a programba vontuk be a válogatott versenyzőit, azaz gyári csapatokkal karöltve tudtak részt venni a
versenyeken, felkészüléseken. Folyamatosan együtt edzhettek a (még) gyorsabbakkal, így a depok
közvetlen szomszédságban, állandó kapcsolattartás mellett, információ megosztással a pályáról,
nyomokról, beállításokról.
Ebben az együttműködésben egyértelmű és legnagyobb jelentőségű tétel volt a hatfordulós Európa Kupa
sorozat, mely már évek óta a világkupa sorozat előszobájaként és annak főbb elvein működik, szinte azonos
lebonyolítással és kiemelkedő nemzetközi mezőnnyel (fordulónként 30‐40 ország versenyzői a világ minden
tájáról). A fordulók UCI C1 besorolásúak, azaz a legmagasabb kupaszint, ezért is egyértelmű a választás,
mert fontos volt, hogy minél több pontot gyűjthessünk a világranglistán.
A nemzetközi csapatokkal közös fejlesztési program állomásai az alábbiak voltak:
Dátum
2016.05.05‐08.
2016.05.26‐29.
2016.06.08‐12.
2016.06.16‐19.

Verseny
Európa Kupa #1
Európa Kupa #2
Világkupa
Európa Kupa #3

Helyszín
Szlovénia
Németország
Ausztria
Ausztria

Résztvevők
2+1 fő
2+1 fő
1+2 fő
2+1 fő

Státusz
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
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2016.06.30‐07.03.
2016.07.21‐24.
2016.09.06‐11.
2016.09.15‐18.
2017.03.18‐26.

Európa Kupa #4
Európa Kupa #5
Világbajnokság
Európa Kupa #6
Edzőtábor

Csehország
Franciaország
Olaszország
Ausztria
Olaszország

2+1 fő
1+2 fő
5+2 fő
2+1 fő
7+3 fő

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Folyamatban

***

Cyclocross
Itthon a cyclocross csak 2015‐ben vált önálló szakággá, így ez a szakág a nulláról kezdte életét. A cyclocross
jelenleg még nem olimpiai sportág, de nyolc éve folynak a tárgyalások a téli olimpiára való beillesztéssel
kapcsolatban, hiszen a cyclocross bázisa világszerte növekszik. A sportág versenyzői mindemellett
versenyezhetnek más, olimpiai szakágakban is, hiszen a versenyzői bázis egyrészt építkezik az igazolt
országúti sportolókból, másrészt a hegyikerékpáros versenyzőkből. A szakág szezonja ugyan jelenleg zajlik,
de Magyarország a férfi világranglistán a 21. (Búr Zsolt és Dina Márton a 137., Buruczki Szilárd a 204. a
világranglistán), a női világranglistán pedig a 26. helyen van (Benkó Barbara a 112., Kanti Dorottya a 176.,
Szekeres Viktória a 218.)
A felnőtt cyclocross válogatott versenyzési terve és annak megvalósulása:
Dátum
2016.09.28
2016.10.08
2016.10.29
2016.11.17
2016.11.26
2017.11.27
2016.12.10
2017.01.22
2017.01.28‐29

Verseny
Toi‐Toi Cup C1
Toi‐Toi Cup C2
Cyclo‐cross Európa‐bajnokság
Toi‐Toi Cup C1
Cyclo‐cross World Cup
Ternitz C2
Toi‐Toi Cup C1
UCI Cyclo‐cross World Cup
UCI World Championships

Helyszín
Csehország
Csehország
Franciaország
Csehország
Németország
Ausztria
Csehország
Hollandia
Luxemburg

Résztvevők
1+1 fő
‐
‐
‐
1+1 fő
1+1 fő
1+1 fő
1+1 fő

Státusz
Megvalósult
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Megvalósult (ÚJ)
Nem valósult meg
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

A cyclocross szakág 1950‐től tart világbajnokságot, itthon 1997‐től van minden évben országos Bajnokság,
illetve a 2015/16‐os szezonban először került nagy sikerrel megrendezésre a Cyclocross Magyar Kupa,
amelynek köszönhetően számos új sportoló csatlakozott a szövetség versenyrendszeréhez. Célunk a
következő szezonban a versenyrendszerhez csatlakozó sportolók számának növelése azáltal, hogy
kibővítjük a versenysorozatot, valamint a nemzetközi szabályrendszer kiépítése és elfogadása, hogy UCI
kompatibilis legyen a sportág, ami eddig nem volt jellemző a sportágra.
A cyclocross versenyrendszerben három szintet határozott meg a szakág a versenyek besorolása
tekintetében, amelyeket nem közvetlen anyagi támogatással, hanem különböző szintű szolgáltatási
csomagokkal támogatta a szövetség. A versenyek besorolásának szintjei az alábbiak:
1. Országos bajnokság
2. Cyclocross Magyar Kupa futam
3. Cyclocross.hu futam
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A szolgáltatási szintek tekintetében a központilag megrendelt, ebből kifolyólag költséghatékonyabb chipes
időmérést, valamint kupákat és érmeket a versenysorozat mind a 10 versenyének biztosította a szövetség.
A Magyar Kupa futamok, valamint az országos bajnokság a fentieken kívül részesült szállítási szolgáltatásban
is, amely a rajt/cél kapu, kordonok és egyéb rendezvényeszközök el‐ és visszaszállítását foglalta magába az
MKSZ központi raktárából. Az országos bajnokság, mint kiemelt, pontszerző verseny megvalósítását a
kötelező mentőszolgálat, valamint hangosítási szolgáltatás megrendelésével is támogatta a szövetség.
A 2016/2017‐es cyclocross szezon hazai versenynaptára:
Dátum
2016.10.09
2016.10.22
2016.10.23
2016.10.30
2016.11.06
2016.11.20
2016.12.11
2016.12.18
2017.01.08
2017.01.15

Verseny megnevezése
Kazincbarcika Cross
Várgesztes CycloCross
Várgesztes CycloCross
CrossLiget
Linartech CycloCross
LOcarGO Veszprém Cross
Kőbányai Bringapark Kupa
EBIKE.hu Kamaraerdő CycloCross
ILB Factory – CrossArena
Linartech CycloCross

Kategória
Cyclocross.hu
Cyclocross.hu
Magyar Kupa
Cyclocross.hu
Magyar Kupa
Magyar Kupa
Magyar Kupa
Magyar Kupa
Országos Bajnokság
Magyar Kupa

Helyszín
Kazincbarcika
Várgesztes
Várgesztes
Budapest
Kecskemét
Veszprém
Budapest
Budapest
Budapest
Kecskemét

A cyclocross szakág élversenyzésének fejlesztését, az élversenyzők számára szervezett versenyek
színvonalának és szabályszerűségének megvalósítását az alábbi tételek finanszírozásával támogatta a
szövetség:
Egyéb szolgáltatás

Egységes időmérő alkalmazása (10 verseny)

Megvalósult

Egyéb dologi kiadás

Érmek, kupák (10 verseny)

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Rendezvényeszközök szállítása (7 verseny)

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Mentő‐ és egészségügyi biztosítás (1 verseny)

Megvalósult

Bérleti díj

Hangtechnika bérlés (1 verseny)

Megvalósult

***

Triál szakág
A nem olimpiai triál szakág 2015. májusban kezdte meg önálló szakágként a munkáját. Triál szakágban a
válogatott versenyeztetése egy fő, Hegedűs László nemzetközi szereplését jelenti, ugyanis Hegedűstől
magyar sporttársai olyan messzire le vannak maradva, hogy az MKSZ triál szakág vezetősége úgy látja, a
rendelkezésre álló források akkor hasznosulnak a leghatékonyabban, ha ő részt tud venni legalább egy
világversenyen.
A trial szakágban a válogatott versenyeztetése eddig egy fő, Hegedűs László nemzetközi szereplését
jelentette. Hegedűs Lászlótól az elmúlt években magyar sporttársai olyan messzire le voltak maradva, hogy
a trial szakág vezetősége úgy látta, a rendelkezésre álló források akkor hasznosulnak a leghatékonyabban,
ha ő részt tud venni minél több külföldi versenyen. Hegedűs László 2016‐ban nem vett részt olyan sok
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megmérettetésen, de egy svájci felkészülő versenyen aranyérmet szerzett, az Ausztriában rendezett
világkupa futamon pedig a 13. lett. Ezen a versenyen másik két versenyzőtársával vett részt, Végh András a
37. lett, Majoros János pedig a 46. helyet szerezte meg. Hegedűs László a világranglistán jelenleg az 55.,
Majoros János a 78., Végh András a pedig a 93.
Dátum
2016.05.20‐22
2016.07.30‐31
2016.08.29
2016.09.17

Verseny
Bike Days 2016 ‐ Solothurn
UCI Trials World Cup
Trials World Championships
Trial OB

Helyszín
Svájc
Ausztria
Olaszország
Magyarország

Résztvevők
1+1 fő
3+1 fő
‐
1+1 fő

Státusz
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult (ÚJ)
Nem valósult meg
Megvalósult (ÚJ)

***

Teremkerékpár
A teremkerékpár szakág két sportágra oszlik, az egyik a művészi teremkerékpár, a másik a kerékpárlabda. A
művészi kerékpár sportág kategóriák a következők: férfi egyéni, vegyes páros, női egyéni, női páros és női
négyes kategória, amelyhez a szakág előre megtervezett versenyeztetési rendszert alakít ki. Kerékpárlabda
sportnál csak életkori kategóriák határozzák meg a versenyzőket. A teremkerékpár szakág két sportágra
oszlik, az egyik a művészi teremkerékpár, a másik a kerékpárlabda. A szakágban rejlő potenciált jól mutatja,
hogy mind a művészi teremkerékpáros, mind a kerékpárlabda csapatunk igen kiváló eredményeket érnek
el kontinens‐ és világversenyeken. A világranglistán férfiak között Schön Martin a 19. helyen szerepel, egyik
női párosunk (Balogh Boglárka és Becsák Alexandra) a 28., a másik (Balogh Anett és Sugta Júlianna) pedig a
44. Open kategóriában a férfiaknál Dévényi Bálint és Hlacsok Richárd a 7. a világranglistán, a Hugyecz Zsófia
és Varga Marcell páros a 11., Kaliczka Panna és Kaliczka Bence pedig a 17. Kerékpárlabda válogatott a
világranglista 30. helyen szerepel (Árendás Tamás ‐ Krausz Bence ‐ Toma Vilmos).
Teremkerékpáros versenyzőinket és a szakág egyesületeit a szövetség a támogatási időszakban
kerékpáralkatrész hozzájárulással, valamint a UCI Világbajnokságon való részvétel finanszírozásával
segítette. A program célja volt a teremkerékpáros válogatott külföldi szereplésének biztosítása, hogy a
lehető legjobb eredményeket szerezhessék meg a magyar kerékpársportnak.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Teremkerékpáros alkatrészek

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Felnőtt válogatott versenyeztetése
2016.12.02‐04. UCI UCI World Championships, Stuttgart
26 sportoló + 4 kísérő

Megvalósult

2.4 Parasport
2016‐ban először a kerékpársport történetében paralimpiai kvótát szerzett magyar kerékpáros: Butu Arnold
Csaba és pilótája, Garamszegi László képviselték hazánkat Rióban. 2014‐ben nagyban Butunak és akkori
pilótájának, Ivanics Gergelynek köszönhetően szerzett az ország kvótát, amelyet 2015‐ben Garamszegi
László új pilótájával meg is védett, a világbajnokságon és a világkupán való indulásuk által. Butu és pilótája
2016 júliusában tudták megkezdeni felkészülésüket a pályakerékpáros és országúti versenyszámokra, hogy
hazánkat négy számban is képviselhessék. A riói paralimpiai szereplést követően az országúti szakágban
jelenleg Butu Arnold Csaba a 20. helyen áll a világranglistán, őt megelőzve a 18. helyen pedig Ocelka Róbert.
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Kontinens és világversenyek 2016‐os eredményei ‐ parasport
Parakerékpáros Pálya Világbajnokság
Butu Arnold Csaba ‐ Garamszegi László

4000 méter üldöző

17. hely

1000 méter időfutam

23. hely

sprint

17. hely

Parakerékpáros Világkupa Belgium
Butu Arnold Csaba ‐ Garamszegi László

mezőny

22. hely

időfutam

23. hely

Ocelka Róbert ‐ Andristyák Gábor

mezőny

26. hely

időfutam

22. hely

mezőny

33. hely

időfutam

29. hely

Barkóczi Péter

Paralimpia
Butu Arnold Csaba ‐ Garamszegi László

4000 méteres egyéni üldözéses verseny

15. hely

1000 méteres állórajtos időfutam

11. hely

országút időfutam

22. hely

2016. évi DEAF Európa Kupa összetett
Földi Bence

MTB XC

1. hely

A parasport válogatott KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os versenyprogramja az
alábbi volt:
Dátum

Verseny

Helyszín

Résztvevők

Státusz

2016.03.17‐20

Pálya Világbajnokság

Olaszország

2 fő

Megvalósult

2016.04.16‐17

Due Giorni del Mare (C1)

Olaszország

5+3 fő

Megvalósult

2016.04.23‐24

Verola Para Cycling (C1)

Olaszország

4+2 fő

Megvalósult

2016.04.31‐05.01

Brixia Europe Cup (C1)

Olaszország

4+2 fő

Megvalósult

2016.05.26‐29

5 stages Upper Austria Cup (C1)

Ausztria

‐

Nem valósult meg

2016.07.9‐10

Vratna Europe Cup (C1)

Szlovákia

4+2 fő

Megvalósult

Siketlimpiai program:
Dátum

Verseny

Szakág

Résztvevők

Státusz

2016.03.22

Kőfejtő Cross XCO (Tarcal)

MTB XCO

1+1 fő

Megvalósult

2016.04.17.

Salgótarján XCO

MTB XCO

‐

Nem megvalósult

2016.06.04

Balaton Kör

Országút

3+1 fő

Megvalósult

2016.05.07‐08.

Vértes XCO

MTB XCO

2+1 fő

Megvalósult

2016.05.15.

Felsőtárkány XCO

MTB XCO

1+1 fő

Megvalósult

2016.05.27‐29

Európa Kupa (Kalnica) C1

Europe Cup

2+1 fő

Megvalósult
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2016.05.29.

Szilvásvárad Maraton

MTB XCM

‐

Nem megvalósult

2016.06.18

Kondenzgyík Maraton (Miskolc)

MTB XCM

2+1 fő

Megvalósult

2016.06.04.

Tour de Zalakaros

Országút

2+1 fő

Megvalósult

2016.06.11.

Crosskovácsi Maraton

MTB XCM

‐

Nem megvalósult

2016.06.25

Nyugat Maraton (Eplény)

MTB XCM

‐

Nem megvalósult

2016.07.02

Duna Maraton (Esztergom)

MTB XCM

2+1 fő

Megvalósult

2016.07.09

Délibáb Maraton (Hortobágy)

MTB XCM

‐

Nem megvalósult

2016.07.23‐24.

Európa Kupa II ford.
Ausztria (Landshut) C1

Europe Cup

2+1 fő

Megvalósult

2016.07.16

XCO Magyar Bajnokság

MTB XCO

‐

Nem megvalósult

2016.07.31

Nyugat Maraton (Szarvaskút)

MTB XCM

‐

Nem megvalósult

2016.08.07.

Bükk Maraton

MTB XCM

1+1 fő

Megvalósult

2016.08.14‐20

Európa Bajnokság (SIKET)

Országút

‐

Nem megvalósult

2016.08.28.
2016.08.27

Mátra Maraton
Újhegy Maraton

MTB XCM
MTB XCM

3+1 fő
‐

Megvalósult
Nem megvalósult

2016.09.10

Elimina XCO

XCO

1+1 fő

Megvalósult

2016.09.25‐26.

Európa kupa III. ford.
Olaszo. (Sarntal) C1

Europe Cup

1+1 fő

Megvalósult

2016.09.17

SKODA Maraton (Kassa) C1

Europe Cup

‐

Nem megvalósult

2016.10.02

Nyugat Maraton (Balatonfűzfő)

MTB XCM

‐

Nem megvalósult

A szakág az ápolásra, segítségre, kísérésre szoruló versenyzők mellé kísérők és segítőket biztosított, továbbá
az olimpiai felkészülést segítette egy pszichológus bevonásával, illetve a versenyek előtt és után masszőr
díjainak megtérítésével is támogatta a versenyzőket.
Egyéb szolgáltatás

Masszőr, pszichológus, segítők díjazása

Megvalósult

Versenyrendezés a szakágban külön nem történt, mert a hallássérült versenyzők az MTB szakágak Maraton
és Olimpiai Krossz versenyein indulnak. Egyetlen verseny szervezését valósította meg a szakág társ
szervezőként, amely egyben a Parasport Országos Bajnokság is volt, ezzel is fejlesztve a hazai versenyzési
körülményeket a sérült sportolók számára.
Egyéb szolgáltatás

Hazai felhozó verseny szervezése

Megvalósult

3 Források elosztásának szakmai szempontrendszere
A Magyar Kerékpáros Szövetség a kilenc szakág vezetőségével egyeztetve a projektben válogatott
edzőtáboroztatás és versenyeztetési, hazai versenyszervezési, szakemberek finanszírozási, eszközbeszerzés
(mezek, alkatrészek, érmek, stb) célokra, valamint műhelytámogatásra engedélyezte a források
felhasználását, figyelembe véve a rendelkezésre álló kerethez mérten a vállalt célok megvalósíthatóságát.
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4

Kitűzött célok, feladatok megvalósításának értékelése

Az adott időszakra vonatkozó, a kiemelt sportágfejlesztési programhoz leadott szakmai terveit a szövetség
teljesítette, az abban tervezett feladatokat véghez vitte, jelentős változás a tervhez képest nem történt.

5

Támogatásokban
sportszervezetek




6

érintett

sportolók

(sportolói

csoportok),

edzők,

A 9 szakág felnőtt (és helyenként utánpótlás) válogatott tagjai
A 9 szakág vezetője és a szakági tanácsok tagjai
A 9 szakág válogatottjának edzői és a válogatottak kísérői (szerelők, masszőrök, sofőrök)

Projektek illetve a támogatások révén bővülő sportszervezetek, iskolai
együttműködések, sportolók száma

2016‐ban a Magyar Kerékpáros Szövetség 22 tagszervezettel bővült. Az iskolai együttműködések száma e
projekt tekintetében nem változott. Sportolói létszám növekedést a következő évek versenyszezonjának
licenc száma mutatja meg.

7

Szakemberképzésbe bevont edzők, sportvezetők, testnevelők száma

A projekt során nem valósult meg szakemberképzés.

8

Szervezetfejlesztés révén bővülő munkakörök, személyek bemutatása

A projekt során nem alkalmaztunk új személyt.

9

Beszerzett tárgyi eszközök számszerűsítése és a személyek és/vagy szervezetek
közötti elosztása

A projekt során nem került beszerzésre tárgyi eszköz.
***
Kérjük a beszámoló elfogadását!
Budapest, 2017. 04. 21.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sándor Benedek
elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség
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Beszámoló 2016. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásról
az EMMI 37607‐11/2016. számú szerződés szerint
III. UTÁNPÓTLÁS‐NEVELÉS ÉS MŰHELYTÁMOGATÁS
A rendelkezésre álló összeg 2016‐ban: 56 590 000 Ft

1 A célok és támogatható feladatok felsorolása
Szakágaink jól bejáratott metodikákat követve évek óta folyamatosan tevékenykednek az utánpótlás‐
nevelés területén. Egyrészt különböző programokat kialakítva kutatják fel, vonják be a versenysportba
a tehetségeket, majd biztosítanak számukra edzési és megmérettetési lehetőséget hazai versenyek
rendezésével, illetve a későbbiekben az utánpótlás válogatottnak külföldi versenyeken való indulás
támogatásával. A projekt adatlapnak megfelelően az egyes szakágak az alábbi bontás alapján
részesültek támogatásból.
















Bérköltség és járulék
Anyagköltség, készletbeszerzés
Bérleti díjak
Szállítási, utazási költségek
Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés)
Sportszolgáltatás (versenyrendezés)
Mentő, egészségügyi szolgálat és pályarendezési szolgáltatás
Iskolai kerékpároktatás
EUB külföldi balesetbiztosítás
Diákolimpia védjegy
Sportdiagnosztikai műszerek
Érmek, serlegek és egyéb bajnoki díjak
Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
Műhelytámogatás

2 A projektek megvalósulásának bemutatása
Kiadás megnevezése
Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

TERV

MEGVALÓSÍTÁS

616 000 Ft

616 000 Ft

84 000 Ft

84 000 Ft

46 690 000 Ft

46 690 000 Ft

Műhelytámogatás
Összesen:

9 200 000 Ft

9 200 000 Ft

56 590 000 Ft

56 590 000 Ft

Az magyar kerékpársport fejlesztésének alapját egy a mainál sokkal szélesebb utánpótlás bázis tudja
csak hosszú távon garantálni. Az utóbbi években az utánpótlás fejlesztési tevékenység nem kapott elég
hangsúlyt, a szövetségi források nem kellő mértékben jutottak el az utánpótlás nevelési tevékenységet
végző klubokhoz. Az MKSZ eltökélt szándéka, hogy kiemelt hangsúlyt helyezzen a „piramis” alapját
képező utánpótlás nevelési és fejlesztési programokra. A kerékpársport hosszú távú sportágfejlesztési
stratégiája egy széles tömegbázisból táplálkozó utánpótlás bázisból kiindulva építi majd fel az
elkövetkező 5‐10 évben a mainál sokkal sikeresebb, nemzetközileg is versenyképes magyar kerékpáros
versenysportot.

2.1 Központi sportszakmai projektek
Válogatott ruházat
A válogatott ruházatának cseréje, pótlása ebben az évben aktuális, mivel a kerékpársportban alapvető
elvárás a megfelelő – szigorúan szabályozott megjelenésű – ruházat viselése. A nemzetközi
versenyeken a bírók komoly büntetéseket szabnak ki azokra, akiknek nem szabályos a ruházata. Ebből
az alkalomból bevezetjük az új Bringasport brandet a válogatott mezeken is, azonban a teljes válogatott
ruházat cseréjére sajnos nincs keretünk, ezért a szükséges mennyiségű (elkopott, kinőtt, cserét
igénylő) ruházat esetében jelenik majd meg az új design 2017‐től. A programban résztvevő válogatott
sportolók létszáma a kilenc szakágban összesen kb. 150 fő, az utánpótlás válogatottban kb. 100 fő.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Utánpótlás válogatott ruházat a 9 szakág részére

Megvalósult

EUB biztosítás
A szövetség által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre
megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárol
keretnapokat a külföldre utazó versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak, kísérőknek,
versenybíróknak a külföldre utazásukhoz. A szakágvezetők által javasolt kiemelt élversenyzésre,
edzésre kiutazók számára (főként a szakágak válogatottjainak) a biztosítási díjat a szövetség átvállalja,
versenyzésüket a KSF program keretében támogatja. 2016‐ban és 2017. első negyedévében a kilenc
szakág felnőtt válogatottja számára kb. 1700 biztosítási napot finanszírozunk. (Az EUB biztosítás tétel
szintén megjelenik az utánpótlás projektben is, mert mind a felnőtt, mind az utánpótlás válogatott
számára átvállaljuk a külföldi biztosítás díját)
Egyéb szolgáltatás

EUB külföldi balesetbiztosítás

Megvalósult

2

Diákolimpia
2016‐ban folytattuk korábban elkezdett utánpótlás szélesítési programot, az iskolákban elvégzett
szűrés után a versenyzéshez is lehetőséget biztosítottunk az érdeklődő gyerekeknek egy országos
Diákolimpia® sorozat megrendezésével. 2016‐ban az országúti, a MTB és a BMX szakágakban került
megrendezésre az utánpótlás verseny, amelynek központi költségeit (védjegy, érmek, oklevelek) a KSF
támogatás terhére számoljuk el.
Egyéb szolgáltatás

Diákolimpia

Megvalósult

2.2 Olimpiai szakágak
Országút
2016‐ban az utánpótlás korosztályban országúton igen bíztató eredmények születtek, az Európa‐
bajnokságon Peák Barnabás 7. és 8. helyezéseket ért el, Pelikán János egy 11. helyezéssel, Valter Attila
pedig egy 18. helyezéssel tért haza. Az idei világbajnokságon az időfutam versenyszámban Peák 33. lett
a juniorok között, Pelikán pedig a nagyszerű 24. helyen végzett U23‐ban. A mezőny versenyen Karl
Ádám a 28. lett.
Az országúti utánpótlás válogatottunk 2016‐ban három korosztályt ölelt át, név szerint a következő
sportolók voltak a tagjai:
U19 A keret:
•
•
•
•
•
•

Peák Barnabás
Karl Ádám
Istlstekker Zsolt
Hakk Bence
Beke Marcell
Szöllősi Ferenc

U17 A keret:
•
•
•
•
•

Schneider Sebestyén
Forray András
Stodulka András
Sipos Máté
Füri Márton

U15 A keret:

U19 B keret:
•
•
•
•
•
•

Kiss Hunor
Czéh Balázs
Dian Ábel
Orosz Gergő
Szarka Gergely
Beregszászi Bence

U17 B keret:
•
•
•
•
•
•

Tomor Máté
Genzler Tamás
Gulyás Máté
Tóth Martin
Varga Bálint
Kertész Kevin

U15 B keret:
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•
•
•
•
•
•

Hájós Dániel
Zádori Zalán
Lévai Barnabás
Forró Lajos
Sánta Ármin
Kapcsa Ákos

•
•
•
•

WU 19 női keret:

Bajorfi Ádám
Németh Csanád
Fábián Zalán
Polyák Gábor

WU 17 leány keret:

• László Tamara
• Kapott Szonja
• Karl Bianka

• Oetl Diana
• Kovács Petra
• Bojtor Bogáta

Az utánpótlás válogatott KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os versenyprogramja
az alábbi volt:
Dátum
2016.03.19‐26
2016.04.09‐10.
2016.05.05‐08.
2016.05.21‐22.
2016.05.22.
2016.07.09‐10.
2016.07.15‐17.
2016.08.06‐07.
2016.08.05‐07.
2016.09.14‐18.
2016.09.14‐18.
2017.03.06‐10.
2017.03
2017.03.20‐24.
2017.03.25‐26.

Verseny
Edzőtábor
Wels, Ybbs
Course de la Paix Ncup – ORV
17.th Fair Cities Trophy 1.1
Trof. Guido Dorigo 1.1
GP General Patton Ncup.
Oberösterreich Rundfahrt 2.1
4° GP Danielli, Memorial Troffeletti 1.1
45. Olimpic Hopes Belgrade Trophy
GP Rüeblilnd 2.1
Európa Bajnokság
Edzőtábor U15‐U17
Edzőtábor U19‐WU19
Edzőtábor Kőszeg
Osztrák évadnyitó verseny Linz

Helyszín
Kőszeg
Ausztria
Csehország
Szerbia
Olaszország
Luxemburg
Ausztria
Olaszország
Szerbia
Svájc
Franciaország
Horvátország
Horvátország
Magyarország
Ausztria

Státusz
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Klub szinten valósult meg
Megvalósult
Megvalósult
Klub szinten valósult meg
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult
Megvalósult
Folyamatban
Folyamatban (ÚJ)
Folyamatban
Folyamatban

Az országúti utánpótlás válogatott versenyeztetéséhez segítő személyzetet volt szükséges
alkalmaznunk, masszőröket és szerelőket, akik a versenyek alkalmával és a felkészülés során a
válogatott versenyzők rendelkezésére álltak.
Bérköltség

Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása

Megvalósult

Munkáltatói járulék

Masszőrök és szerelők alkalmi megbízása

Megvalósult

Szükségesnek tartottuk a válogatott felszerelésének minőségbeli javítását is, ezért
kerékpáralkatrészekre, egyéb kerékpáros felszereléseket vásárolt a KSF támogatás keretében a szakág
vezetése.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Kerékpáros alkatrészek és felszerelések

Megvalósult
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Egyéb dologi kiadások

Sportdiagnosztikai műszerek

Nem valósult meg

A projekt módosulásának indoklása:
2016‐ban már a 2020‐as olimpiai projekt megalapozását terveztük elindítani, az olimpia évében szóba jöhető
korú versenyzők – eddig nem alkalmazott – alap élettani adatainak rögzítése, és a terhelés hatékonyságát
rendszeresen ellenőrizése. A program futtatásához szükség lett volna személyi diagnosztikai eszközök
beszerzésére, azonban a szakág vezetése úgy határozott, hogy az utánpótlás válogatott versenyeztetése és
edzőtábor programja 2016‐ban még prioritást élvez, így a diagnosztikai műszerekre tervezett forrást az
utánpótlás válogatott felkészülésére fordította.

Az utánpótlás korú versenyzők teljesítményének fokozása érdekében 2016‐ban Magyar Kupa sorozatot
indított a szövetség. Ebben a sorozatban a rendezőknek vállalniuk kellett, hogy a különböző
korosztályok számára szakmailag megfelelő nehézségű és hosszúságú versenyeket rendeznek. Az
utánpótlás kupasorozat versenyei 2016‐ban az alábbiak voltak:
Dátum
2016.03.27
2016.04.03
2016.05.14‐15.
2016.06.18‐19.
2016.06.23
2016.06.26
2016.07.23‐24.
2016.08.21.
2016.09.10.
2016.10.02.
2016.10.16.

Verseny
Területi Évadnyitó – Balla Viktor Emlékverseny
Országos Évadnyitó
Hajdú ‐ Főnix Kupa
Hegyi OB + 39. KSI Kupa
Időfutam OB
Hosszútávú OB
Kritérium és Páros OB
Hármascsapat OB
Tipográfia Kupa
Riczu Imre emlékverseny
Területi Évadzáró – László Sándor Emlékverseny

Egyéb szolgáltatás

Utánpótlás Magyar Kupa

Helyszín
Debrecen
Bonyhád
Debrecen
Kékestető
Debrecen
Bonyhád
Debrecen
Balmazújváros
Dány
Törökbálint
Debrecen
Megvalósult

Fontos területe az utánpótlás‐nevelésnek, hogy az iskolai kerékpáros oktatáson keresztül érjük el a
fiatalokat, és ezáltal tanítsuk őket az egészségtudatos életvitel kialakítására. A sportág számára ezért
fontos az iskolai jelenlét. Ennek egyik kiemelt szegmense volt a Diákolimpia versenyprogram
kerékpáros sportágban történő megrendezése, mely egyben igazi tehetségkutató‐ és toborzó alkalom
volt az egyesületek számára, ezen keresztül előmozdítható az utánpótlás bázisunk létszámának a
növelése. Az országúti szakágban egy országos döntő került megrendezésre, április 23‐án
Debrecenben.
Egyéb szolgáltatás

Országúti Diákolimpia

Megvalósult

A csapatok eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a
versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára is műhelytámogatást adott a szövetség. Mivel
csapatonként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a
szövetség továbbadott támogatásként segítette fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási
szempontok között a legfontosabb mutató az utánpótlás csapatsorrend volt, amelynek alapja a Magyar
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Kupa összetett eredménye. Az utánpótlás csapatsorrend első 6 helyezettjén kívül azokat az új
csapatokat is támogattuk, ahol a legnagyobb licences versenyzői létszámnövekedés volt tapasztalható.
A cél az volt, hogy új utánpótlás nevelő egyesületek létrejöttét, illetve a már eredményesen működők
fejlődését egyaránt segítsük.
A 2016‐os évre az alábbi klubok részesültek műhelytámogatásban:
1

Tipográfia TE

751 000 Ft

2

KSI‐Csepel SE

674 000 Ft

3

Győri Atlétikai Club

665 000 Ft

4

DKSI‐Kontent

649 000 Ft

5

Szekszárdi SZKE

547 000 Ft

6

Tuttobici‐Hungarofondo

514 000 Ft

7

Dr Bátorfi‐Agria KTK

300 000 Ft

8

Veloroom‐Kecskeméti Első Sor

300 000 Ft

9

Szingó Balaton Team

300 000 Ft

10

Cube‐Csömör

300 000 Ft

Összesen:
Műhelytámogatás

5 000 000 Ft

Utánpótlás‐nevelő műhelyek célzott támogatása (eszköz)

Megvalósult

***

Pálya
A pálya szakág az egyik a magyar kerékpársportban, amely infrastrukturális szempontból nagyon nehéz
helyzetben van, ugyanis itthon egyetlen olyan létesítmény sincs, ahol a versenyzők biztonságosan
edzeni, vagy versenyezni tudnának. Ennek ellenére a kis létszámú utánpótlás válogatott igen kiváló
eredményeket ért el a 2016‐os szezonban. Az U17‐es, U19‐es korosztály versenyzői az európai
élmezőnyben tekernek, dobogós helyezéseket tudnak szerezni nagy létszámú mezőnyben is! Ahhoz
azonban, hogy később, a felnőtt korosztályban is érmekért tudjanak versenyezni, folyamatosan
nemzetközi mezőnyben kell versenyezniük, hiszen így tudják tartani a tempót más országok
versenyzőivel.
Európa‐bajnokságok 2016‐os eredményei ‐ pályakerékpár
Ifjúsági és U23‐as Európa‐bajnokság
Borissza Johanna Kitti
Filutás Viktor

Hajdu Máté Olivér

scratch

8. hely

omnium

9. hely

pontverseny

12. hely

scratch

11. hely

4000m időfutam

22. hely

omnium

16. hely
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Molnár Gábor

scratch

11. hely

3000m egyéni üldözőverseny

27. hely

Európa‐bajnokság
Borissza Johanna Kitti

selejtezőverseny

9. hely

omnium

17. hely

Az utánpótlás válogatott KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os versenyprogramja
az alábbi volt:
Dátum
2016.05.03‐04
2016.05.27‐29

Verseny
CZEH Cup 1
CP Meritelne DC

Helyszín
Csehország
Csehország

2016.06.03‐05

500+1 Kolo

Csehország

2016.06.18‐19

GP South Moravia

Csehország

2016.07.02‐03

GP Poland

Lengyelország

2016.07.12‐17

Ifi Európa Bajnokság

Olaszország

2016.08.16
2016.08.17

Tourne 4 drah 3
Tourne 4 drah 4

Csehország
Csehország

2016.08.25‐26

Memorial O. Malecka

Csehország

2016.10.13‐14

GP Vienna
Troféu Internacional
Litério Marques

2016.12.17‐19

Státusz
Megvalósult
Nem valósult meg

Ausztria

Résztvevők
Hajdu
‐
Hajdu, Molnár,
Orosz
Hajdu, Molnár,
Orosz
Hajdu, Molnár,
Orosz
Hajdu, Molnár,
Orosz
‐
‐
Orosz, László,
Molnár
Orosz, Molnár

Portugália

Molnár

Megvalósult (ÚJ)

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Nem volt UP futam
Nem volt UP futam
Megvalósult
Megvalósult

A szövetség 2016‐ban tervezett pálya versenyek megrendezéséhez, valamint az utánpótlás válogatott
edzéseihez kerékpárpálya használati bérleti díjat, pálya rendezési (verseny előkészítési, installálási)
szolgáltatást, illetve egészségügyi szolgálatot finanszírozott a szakág számára.
Bérleti díjak
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás

Millenáris pályabérlet
Egészségügyi szolgálat
Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison

Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

Idén először, a 2016‐os idény lezárásaként egy díjkiosztó rendezvényt tervez a szövetség (2017. február
9), ahol a kerékpársport legkiemelkedőbb sportolóit és szakembereit köszöntjük majd a dobogón. A
BringaSport Díjátadó idén először kerül megrendezésre mind a kilenc szakágunk együttes
részvételével. Az eseménnyel hagyományt kívánunk teremteni, hogy a sportág jeles képviselőit méltó
módon ünnepelhessük meg egész évben nyújtott kitartó és eredményes munkájukért. A pálya szakág
külön keretet kívánt elkülöníteni a szakág költségvetéséből, hogy a kiemelkedő teljesítményt elért
versenyzői részére pálya‐specifikus díjakat, eszközöket tudjon átadni.
A projekt módosulásának indoklása:

7

A pálya szakág vezetése szezon közben értékelte a rendelkezésére álló támogatási kereteket, és ennek
megfelelően úgy határozott, hogy az utánpótlás válogatott versenyeztetése sokkal inkább prioritást élvez
egyéb tevékenységek előtt, így a versenyeztetésre fordította többek között a díjakra tervezett 150 000 forintos
keretet.
Egyéb dologi kiadások

Díjak, eszközök pályakerékpáros versenyzők részére

Nem valósult meg

Alkatrész, felszerelés beszerzés: jelenleg a pályakerékpáros szakág nem rendelkezik megfelelő
eszközállománnyal egy utánpótlás bázis ellátásához. Ahhoz, hogy minden tehetséges utánpótlás korú
versenyzőnek megfelelő sporteszközt lehessen biztosítani, központi kerékpárok és kiegészítő
felszerelések (fix, kerék, váz, nyereg, kormány stb) beszerzésére volt szüksége a szakágnak.
Anyagköltség, készletbeszerzés

Kerékpáros alkatrészek és felszerelések

Megvalósult

Utánpótlás toborzási és nevelési program: a pálya kerékpáros szakág népszerűsítése érdekében tömeg
és edző versenyek megrendezését irányoztuk meg 5 alkalommal. A rendezvények során nézők,
érdeklődők ismerkedhettek meg a sportággal. Amatőr futamokban a versenyengedély nélküli
sportolók, illetve gyerekek akár 3 éves kortól is kipróbálhatták a Millenáris betonját, és ismerkedhettek
a szakággal. Utánpótlás toborzó és nevelő edzőversenyek a Millenárison:
Dátum
2016.05.07
2016.05.29
2016.06.12
2016.08.01
2016.08.20
Egyéb dologi kiadások
Bérleti díjak

Verseny
Pálya edző verseny
Pálya edző verseny
Pálya edző verseny
Pálya edző verseny
Pálya edző verseny

Helyszín
Millenáris
Millenáris
Millenáris
Millenáris
Millenáris

Edzőverseny érmek
Millenáris pályabérlet (5 verseny)

Státusz
Megvalósult
Nem valósult meg
Megvalósult
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Részben valósult meg
Ingyen biztosított

A projekt módosulásának indoklása:
A pálya szakág vezetése szezon közben értékelte a rendelkezésére álló támogatási kereteket, és ennek
megfelelően úgy határozott, hogy az utánpótlás válogatott versenyeztetése sokkal inkább prioritást élvez
egyéb tevékenységek előtt, így nagyrészt a versenyeztetésre fordította többek között az utánpótlás toborzó
edzőversenyekre tervezett, összesen 250 000 forintos keretet. A tervezett edzőversenyekből kettő valósult
meg, a 2016. május 7‐i és a 2016. június 12‐i.

A csapatok eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a
versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára műhelytámogatást adott a szövetség. Mivel
csapatonként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a
szövetség továbbadott támogatásként segítette fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási
szempontok között szerepelt a versenyzők létszáma, ezen belül a licenccel rendelkezők létszáma,
illetve létszámuk növelésének üteme, és a versenyzők eredményessége is.
A 2016‐os pályakerékpáros műhelytámogatást az alábbi egyesületek kapták:
 BVSC‐Zugló: 645 000 Ft
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FSZSE:

Műhelytámogatás

255 000 Ft
Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása

Megvalósult

***

MTB XC
Az utóbbi években a szövetség nehézkes működése mellett folyamatosan javult az utánpótlás korú
válogatottak nemzetközi eredményessége. Az U13, U15‐ös korosztály versenyzői az európai
élmezőnyben tekernek, dobogós helyezéseket tudnak szerezni nagy létszámú mezőnyben is! Ahhoz
azonban, hogy később, a felnőtt korosztályban is érmekért tudjanak versenyezni, folyamatosan
nemzetközi mezőnyben kell versenyezniük, hiszen így tudják tartani a tempót más országok
versenyzőivel.
Kontinens és világversenyek 2016‐os eredményei ‐ MTB XC
XCO Világkupa Albstadt
Dina Márton (U23)

27. hely

Valter Attila (junior)

35. hely

Kovács Dániel (junior)

87. hely

Schmidel Regina (junior)

37. hely

Bukovácz Kata (junior)

48. hely
XCO Világbajnokság

Dina Márton (U23)

23. hely

Valter Attila (junior)

7. hely

Kovács Dániel (junior)

72. hely

Schmidel Regina (junior)

41. hely

Bukovácz Kata (junior)

42. hely
XCO Világkupa Lenzerheide

Dina Márton (U23)

90. hely
Ifjúsági Mountain Bike Európa‐bajnokság

U17‐es csapatverseny (Buzsáki Virág – Fetter Erik – Kádi Tamás)

3. hely

U15‐ös csapatverseny (Bokros Csenge – Baranyi Áron Dávid – Gerely Attila)

27. hely

Buzsáki Virág (U17)

3. hely

Vas Kata Blanka (U17)

36. hely

Fetter Erik (U17)

7. hely

Kádi Tamás (U17)

19. hely
XCO Világkupa Andorra

Dina Márton (U23)

17. hely

A hegyikerékpáros utánpótlás válogatott a KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os
versenyprogramja az alábbi:
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Dátum
2016.04.03.
2016.05.05‐08.
2016.05.22.
2016.06.05
2016.06.11.
2016.06.28‐07.03.
2016. folyamán 5x
2016.07.30‐31

Verseny
UCI Junior Series
UCI Európa Bajnokság
UCI Junior Series
UCI Junior HC
Felkészülési
XCO World Championship
Edzőtáborok
Hadleigh Park Junior Series

Helyszín
Ausztria
Svédország
Németország
Svájc
Csehország
Csehország
Eplény
Egyesült Királyság

Résztvevők
6+2 fő
2+1 fő
4+1 fő
7+2 fő
9+2 fő
3+1 fő
15+4 fő

2016.08.09‐13.

Edzőtábor

Mátraháza

12+2 fő

2016.08.15‐19.
2016.09.18.
2017.02
2017.03.10‐13.
2017.03.16‐19.
2017.03.25‐26.

UCI Ifi EB
UCI Junior HC
Edzőtábor
Banyoles HC
Edzőtábor
Langenlois C1

Ausztria
Törökország
Spanyolország
Spanyolország
Mátraháza
Ausztria

9+3 fő
‐
8+2 fő
6+2 fő
12+3 fő
6+2 fő

Státusz
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult (új
helyszín:
Szentgotthárd)
Megvalósult
Nem valósult meg
Megvalósult
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult (ÚJ)

Az utánpótlás korú versenyzők teljesítményének fokozása érdekében 2016‐ban a felnőttektől
független Utánpótlás Magyar Kupa sorozatot indított a szövetség. Ebben a sorozatban a rendezőknek
vállalniuk kellett, hogy a különböző korosztályok számára olyan, egyre komolyabb technikai tudást
követelő pályát jelölnek ki, amely megfelel a nemzetközi versenyek szintjének. Ezen túlmenően
úgynevezett „kombinációs” versenyt rendeztek, melynek lényege, hogy épített, mesterséges
elemeken egyesével indultak a sportolók, majd itteni teljesítményük alapján indultak a terepen kijelölt
körpályára. Ez szintén rendszeresen alkalmazott versenyforma a nemzetközi versenyeken, ez a
lebonyolítási mód fejleszti leginkább az utánpótláskorú versenyzők technikai tudását.
Dátum
2016.04.10
2016.04.23.
2016.05.07.
2016.05.15.
2016.07.10
2016.07.17
2016.07.31
2016.09.11.

Verseny
Crosskovácsi UP Szezonnyitó XCO Magyar UP Kupa 1.
Pilis Kupa UCI C1, Magyar UP Kupa 2.
Villapark Kupa Magyar UP Kupa 3.
Felsőtárkány UCI C2, Kupa Magyar UP Kupa 4.
Veszprémi Kupa, Magyar UP Kupa 5.
Csömör Nagydíj, Magyar UP Kupa 6. (XCO OB)
Salgótarján Kupa, Magyar UP Kupa 7.
Elimina‐tour UCI C2, Magyar UP Kupa 8.

Helyszín
Nagykovácsi
Pilisszántó
Várgesztes
Felsőtárkány
Veszprém
Csömör
Salgótarján
Nagykanizsa

Státusz
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

A csapatok eszköz ellátottságának, illetve működési lehetőségeik javítása érdekében a
versenyrendszerben részt vevő egyesületek számára műhelytámogatást adott a szövetség. Mivel
csapatonként változó, hogy hol, milyen jellegű eszközökre, dologi kiadásokra van szükség, ezért a
szövetség továbbadott támogatással segítette fennmaradásukat, fejlődésüket. Az elbírálási
szempontok között a legfontosabb mutató volt az utánpótlás csapatsorrend, amelynek alapja az
utánpótlás Magyar Kupa összetett eredménye. Az utánpótlás csapatsorrend első 6 helyezettjén kívül
azokat az új csapatokat is támogatni kívántuk, ahol a legnagyobb licences versenyzői
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létszámnövekedést tapasztaljuk. Célunk, hogy új utánpótlás nevelő egyesületek létrejöttét, illetve a
már eredményesen működők fejlődését egyaránt segítsük.
A 2016‐os évre a fentiek értelmében az alábbi egyesületek részesültek műhelytámogatásban:
Indoklás

Egyesület

Műhelytámogatás összege

XCO UP 1. helyezett klub

Csömöri Sport és Sz. Sz. Nonprofit Kft.

728 000 Ft

XCO UP 2. helyezett klub

Bike Zone Gödöllő

572 000 Ft

XCO UP 3. helyezett klub

Veszprémi KE

468 000 Ft

XCO UP 4. helyezett klub

Pilis Cross Country Club

312 000 Ft

XCO UP 5. helyezett klub

Újbuda Mountain Bike SZSE*

260 000 Ft

XCO UP 6. helyezett klub

MTB Sopron Sportegyesület

260 000 Ft

UP licenc növekedés 1.

Újbuda Mountain Bike SZSE*

200 000 Ft

UP licenc növekedés 2.

Telki Multisport SE

200 000 Ft

Összesen:

3 000 000 Ft

* Egy támogatási szerződéssel, összevont összeggel
Műhelytámogatás

Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása

Megvalósult

***

BMX Cross
Alapvetően az utánpótlás korú sportolók versenyeztetése során BMX szakágban a szakág vezetése arra
törekedett, hogy a gyerekek együtt legyenek a felnőtt válogatott kerettel. Ennek elsődleges célja, hogy
már egészen fiatal korban megtanulják a rendezvényekre való közvetlen felkészülés tematikáját. A
közösen tervezett külföldi versenyek alkalmával az utánpótlás korú versenyzők lényegesen nagyobb
létszámú indulóval, valamint színvonalasabb versenyekkel és versenypályákkal szembesülnek, mint
amilyen körülmények Magyarországon léteznek. A UCI ennek érdekében minden Európa Kupa sorozat
versenyen kizárólag utánpótlás korú versenyzőknek is biztosít indulási lehetőséget.
Az utánpótlás korú sportolók versenyeztetése során előtérbe helyeztük azokat a viszonylag elérhető
távolságon belül lévő eseményeket, melyek színvonalban lényegesen meghaladják a Magyarországi
viszonyokat. 2016‐ban kiemelt hangsúlyt kapott az öt ország (Olaszország, Szlovénia, Magyarország,
Ausztria, Németország) által létrehozott Alpok‐Adria Kupa versenysorozat és természetesen, az UCI
C1‐es versenyek is. Az utánpótlás szakág vezetője kidolgozott egy versenyeztetési programot,
amelyben a 4‐5 fős versenyzői csapat külföldi versenyen és a szlovákiai edzőtáborban szerepel a hazai
versenyek mellett.
A BMX utánpótlás válogatott a KSF program keretében tervezett és megvalósított 2016‐os
versenyprogramja az alábbi:
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Dátum
2016.04.16‐17
2016.07.07‐11.
2016.08.27‐28.
2016.09.17‐18.
2016.09.17‐18.
2016.09.24‐25.
2016.10.08‐09.
2016.10.15‐16.
2016.11.06‐09.
2017.02.17‐20

Verseny
Cseh‐Morva Bajnokság
Európa‐bajnokság
Alpok‐Adria Kupa
Cseh‐Morva Kupa
Alpok‐Adria Kupa
Alpok‐Adria Kupa
Alpok‐Adria Kupa
Prága Řepy
Nemzetközi Terem vers.
UCI nemzetközi C1 terem

Helyszín
Csehország
Olaszország
Ausztria
Csehország
Olaszország
Ausztria
Ausztria
Csehország
Olaszország
Franciaország

Résztvevők
16+5
2+1
12+4
2+2
5+3
11+5
9+1
‐
‐
3+2 fő

Státusz
Megvalósult (ÚJ
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult (ÚJ)
Megvalósult
Megvalósult
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Megvalósult

Követve a korábbi KSF programban meghatározott feladatokat és terveket az utánpótlás nevelés és a
BMX kerékpársport alapját jelenti az iskolákban szervezetten folyó BMX kerékpároktatás. Tavasszal és
ősszel lezajlott foglalkozások négy várost érintettek: Veszprém, Sopron, Diósd, Budapest.
Helyszínenként átlagosan 25‐45 tanulóval foglalkoztak a szakemberek, mely országos szintén 100‐150
résztvevőt jelent. A BMX utánpótlás első lépcsője az iskolai kerékpáros oktatás, melynek nagyon fontos
elme a testnevelő tanár, edző díjazása, valamint a szükséges alapvető felszerelések beszerzése. A
kerékpáros oktatás két lépcsőben történt: első alaklommal a jelentkező tanulók az iskola udvarán
kialakított tanpályán szerezték meg az alapképességeket a kerékpározáshoz, majd azt követően az
ügyesebb tanulók a BMX pályán folytatták a gyakorlást. Későbbiekben azok a tanulók, akik az oktatási
időszak alatt megfelelően megszerezték a BMX kerékpározás alapjait, bekapcsolódhattak a
versenyrendszerbe és licences versenyzőkké válhattak.
Egyéb szolgáltatás

Iskolai kerékpároktatás

Megvalósult

A BMX szakágban 2015‐ben debütált először a Diákolimpiai program. A 2016. évi országos döntő
Budapesten, Zuglóban egy nagyobb rendezvény kiegészítéseképpen került megrendezésre, a KSI‐
Csepel és a Zuglói Önkormányzat közös szervezésében.
Egyéb szolgáltatás

BMX Diákolimpia szervezése

Megvalósult

2.3 Nem olimpiai szakágak
Downhill
A Downhill Országos Bajnokság az utóbbi években visszaszerezte a rangjához méltó bizalmat és
közkedvelt, népes rendezvénnyé vált. Mindkét szakág (downhill és fourcross) OB‐ja is egy azon
hétvégén és helyszínen kerül megrendezésre, ezzel tovább fokozva a látványt, izgalmakat és színesítve
a programot. Évről‐évre egyre több versenyző nevez be és ugrásszerűen nőtt a licencet kiváltók száma
is a szakágban.
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Azonban az utánpótlás nevelés fejlesztéséhez és bázisának további növekedéséhez elengedhetetlen
több olyan rendezvény, amelyen részt vehetnek az utánpótlás versenyzők, illetve népszerűsíteni lehet
a szakágat. Az elmúlt években sorozat nem került megrendezésre, ezért kiemelkedő bővülésre és
fejlődésre számítottunk a 2016‐os kupasorozattal. Egységes szabályok, kategóriák, illetve szinte
teljesen megegyező lebonyolítás jellemezte a sorozatot, amely versenyein bárki elindulhatott. UCI
(Nemzetközi Kerékpáros Szövetség) által elfogadott pontrendszer alapján alakult ki az összetett
eredmény, mely természetesen külön díjazásban részesült.
Dátum
2016.05.21‐22.
2016.05.25‐26.
2016.08.05‐07.
2016.08.20‐21.

Esemény
#1 – Kékestető
#2 – Jasna
#3 – Eplény
#4 – Kékestető

Résztvevők
120 fő
80 fő
180 fő
120 fő

Státusz
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

***

Cyclocross
Mivel a cyclocross gyűjtő szakág, így az utánpótlás versenyzők is más szakágakból érkeznek, ahol a
személyi felkészülésüket már egy szakmai csapat támogatja, ezért fontosnak tartjuk, hogy az alapok
lerakásához biztosítsuk a színvonalas, utánpótlásra is fókuszáló versenyeket. Jelenleg körülbelül 50
állandó utánpótlás résztvevője van a hazai cyclocross versenyeknek, akik részéről nagyon pozitív a
visszajelzés a 2015‐ös és 2016‐os kupasorozattal kapcsolatban. Az ő lelkesedésük töretlenségét,
valamint létszámuknak növelését tűztük ki az utánpótlás‐nevelő programunkon belül, hiszen a
sportágnak akkor lesz tényleges és önálló élsportolói rétege, ha ezeket a gyerekeket sikerül a szakágnál
és a sportolásnál tartani.
Ennek elérése érdekében a szövetség a szakág legkiválóbb utánpótlás versenyzőit, klubjaikon keresztül
kívánja támogatni. Az elosztási szempontrendszer a következő:



A magyar CX versenyrendszerben a legtöbb versenyzőt indító klub műhelytámogatásban
részesül
a hazai versenyrendszer 10 versenyén a négy utánpótlás korosztály, fiú és lány dobogósai
kerékpáros alkatrészeket, felszereléseket kapnak tárgyjutalomként. A díjazás versenyenként
24 fő utánpótlás versenyzőt érint.

A projekt módosulásának indoklása:
A szezon zárásával a cyclocross szakág vezetése értékelte az idényt, és arra a következtetésre jutott, hogy
sokkal hasznosabb a szakág számára az, ha a magyar kupasorozat összetett értékelésének, tehát az összes
versenyzőknek, a szülőknek és résztvevőknek megadjuk a kellő figyelmet és kitüntetést – a 2016/2017‐es
szezon méltó zárásának köszönhetően újabb és nagyobb lendületet adhatunk a folytatás számára mind az
utánpótlás, mind az él versenyzés tekintetében. Fontos továbbá, hogy a világbajnokságon résztvevő válogatott
csapatról a verseny nívójához passzoló tájékoztatás is, ami nem csak a szakágban versenyző utánpótlás és él
versenyzés számára jó, hanem a teljes szakágnak is viheti jó hírét hazánkban. Erre a közelmúltban kapott
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lehetőséget a szövetség (helyszíni, első kézből érkező tudósítás, valamint fotók), a szövetség élt a
lehetőséggel, ami az utólagos mérések szerint rendkívül kedvező befektetésnek minősült.
Műhelytámogatás

Utánpótlás‐nevelő műhelyek támogatása

Megvalósult

Anyagköltség, készletbeszerzés

Kerékpáros alkatrészek és felszerelések

Megvalósult

Anyagköltség, bérleti díj

Cyclocross Szezonzáró

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Tudósítás a Cyclocross Világbajnokságról

Megvalósult

Az idei utánpótlás OB‐t a felnőtt bajnokságtól eltérő versenyen rendeztük meg. Erre azért volt szükség,
hogy az utánpótlás még nagyobb figyelmet kaphasson, a fókusz ezen a versenyen abszolút rajtuk
legyen. Továbbá, a fiatal versenyzők szervezetét nem akartuk annak a szélsőséges időjárásnak kitenni,
amely a korábbi országos bajnokságok időjárását jellemezte. Az utánpótlás‐nevelés keretében az
alábbi tételek finanszírozásával, hasonlóképpen szolgáltatások nyújtásával segítette a szövetség az
utánpótlás országos bajnokság megrendezését.
Egyéb szolgáltatás

Mentő‐ és egészségügyi biztosítás (1 verseny)

Megvalósult

Egyéb szolgáltatás

Rendezvényeszközök szállítása (6 verseny)

Megvalósult

Bérleti díj

Hangtechnika bérlés (1 verseny)

Megvalósult

Idén már nem csak a hazai versenyek támogatása, hanem a külföldi versenyekre való eljutás is cél volt.
Természetesen ide csak a legjobbak juthattak el támogatással, hogy a többi versenyző számára ez
motiváló, mozgató erő legyen. A nagy versenyrutin, a tapasztalt külföldi versenyzőkkel szembeni
küzdelem erősítette a magyar utánpótlás versenyzőket is. A válogatási elveket a szövetségi kapitány
határozta meg, az előző évben elért cyclocross eredmények alapján.
Dátum
2016.11.13
2016.12.11
2017.01.22
2017.01.28‐29

Verseny neve
LRV‐WIEN‐CYCLOCROSS #1 ÖC
LRV‐WIEN‐CYCLOCROSS #3 ÖC
Cyclo‐cross World Cup
UCI World Championships

Helyszíne
Ausztria
Ausztria
Hollandia
Luxemburg

Résztvevők
‐
‐
1+1 fő
1+1 fő

Státusz
Nem valósult meg
Nem valósult meg
Megvalósult
Megvalósult

***

Triál szakág
A trial szakág 2016‐os kiemelt célja volt az utánpótlás programon belül az új tehetségek felkutatása,
valamint új versenyzők integrálása a szövetségi rendszerbe. Az elmúlt években világossá vált, hogy
rendkívül sok fiatal kezd el kerékpározni olyan szakágakban, amikkel a szövetségnek jelenleg nincs
kapcsolata. Ilyen kerékpáros szakág az egykerekű és a hamarosan UCI szakágnak kinevezett BMX
freestyle. Ezen extrém szakágak fiatal magyar versenyzői rendszeresen érnek el kiemelkedő
eredményeket külföldi versenyeken, csak az elmúlt pár év kiemelkedő eredményeit tekintve: Fábián
Márk, Kovács Krisztián és Aidan Teleki nevét mindenki ismeri ebben az extrém sportágban. Fábián a
2014‐es kanadai világbajnokságon a trial összetettben bronz, a trial korcsoportok kategóriában arany
érmet szerzett, magasugrásban és távolugrásban pedig ezüstérmeket. Aidan Teleki ugyanezen a
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világbajnokságon magasugrásban bronzérmet szerzett. Szintén 2014‐ben Fábián a németországi
Európa‐bajnokságon elit triál kategóriában aranyérmes lett. A 13‐as Európa‐bajnokságon Kovács
Krisztián aranyérmeket szerzett elite flatland és elite street kategóriákban, Fábián pedig az elite trial
kategóriában.
A triál szakág 2016‐os célja volt új licences versenyzők bevonása a sportágba azáltal, hogy a még nem
UCI konform versenyeket már most elkezdje integrálni a szövetségi rendszerbe, a szakágban versenyző
sportolókkal növelni a licences versenyzők számát. Ezek a szakágak már rendelkeznek hazai
versenyrendszerrel, a szövetség kezdő lépésként 2016‐ban mind a két szakágban (egykerekű és BMX
freesyle) egy‐egy bajnokságot tervezett bevonni a hivatalos kerékpársportba, azonban a szakág
vezetése úgy határozott, hogy a sokkal népszerűbb, és nagyobb utánpótlás bázissal rendelkező
freestyle bajnokság színvonalának emelése végett, csak azt rendezi meg.
Egyéb szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás

Egykerekű Bajnokság
BMX Freestyle Bajnokság

Nem valósult meg
Megvalósult

***

Teremkerékpár
A teremkerékpár szakág két sportágra oszlik, az egyik a művészi teremkerékpár, a másik a
kerékpárlabda. A művészi kerékpár sportág kategóriák a következők: férfi egyéni, vegyes páros, női
egyéni, női páros és női négyes kategória, amelyhez a szakág előre megtervezett versenyeztetési
rendszert alakít ki. Kerékpárlabda sportnál csak életkori kategóriák határozzák meg a versenyzőket. A
szakágban rejlő potenciált jól mutatja, hogy utánpótlás válogatottunk igen jó eredményeket ért el
többek között a májusi világbajnokságon Svájcban:
Teremkerékpáros Európa‐bajnokság ‐ 2016.05.06 ‐ Baar, Svájc
Művészi teremkerékpár junior open páros
3.

Kravecz Nóra, Pethő Mihály
Művészi teremkerékpár junior lány páros

4.

Balogh Boglárka, Becsák Alexandra
Művészi teremkerékpár junior lány négyes

5.

Balogh Boglárka, Becsák Alexandra, Sugta Julianna, Szecsődi Evelin
Művészi teremkerékpár lány egyéni

8.

Hugyecz Zsófia

11.

Kaliczka Panna
Művészi teremkerékpár junior fiú egyéni

11.

Bozsó Bence

12.

Zagyvai Balázs

Önálló szakágként 2016‐ban indítottuk útjára új programokat és ezek keretében kutattuk fel, vontuk
be a versenysportba a tehetségeket, majd biztosítottunk számukra edzési és megmérettetési
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lehetőséget hazai versenyek rendezésével, illetve külföldi versenyeken való indulás támogatásával.
Továbbá fontosnak tartjuk az utánpótlás‐nevelő egyesületek fennmaradásának és fejlődésének a
támogatását is sporteszközök nyújtásával. Ebben az évben a KSF5 projekt keretében az alábbi
programokat valósított meg a szakág:
Dátum
2016.05.06‐07.
2016 08.07‐13.
2016.11.11‐12.
2016.03.19.
2016.09.15‐16.

Verseny
UCI Junior Európa Bajnokság
Nemzetközi teremkerékpár edzőtábor
„Országok – harca” HUN‐GER
Gyakorló bajnokság az művészi
teremkerékpár utánpótlás számára
Gyakorló bajnokság az kerékpárlabda
utánpótlás számára

Helyszín
Svájc
Németország
Németország

Létszám
20+4 fő
12+3 fő
20+4 fő

Státusz
Megvalósult
Megvalósult
Megvalósult

Magyarország

20 fő

Megvalósult

Magyarország

40 fő

Megvalósult

2016‐tól az utánpótlás élénkítését célzó versenysorozat kialakítását indítottuk el. A cél az utánpótlás
korosztályú sportolók közel havi rendszerességgel történő megmérettetése volt. A versenysorozat 10
fordulóból állt.
Egyéb szolgáltatás

Teremkerékpáros utánpótlás versenysorozat

Megvalósult

A sportágak mind mennyiségi mind minőségi fejlődéséhez szükséges a fiatalok minél hamarabbi
bevonása a munkába. Minden, a szakágban tevékenykedő egyesületnek szüksége volt a legkisebb (18”,
20”‐os) kerékpárok beszerzésére és karban tartására, ahhoz hogy akár már az óvodás gyermekeket is
megszólíthassuk. A szakosztályok kerékpáralkatrészek beszerzésére, illetve karbantartására a jelenleg
Magyarországon működő négy egyesületet támogatta a szakág. Az utánpótlás‐nevelési program célja
volt, hogy U11 kategóriától feltöltve hosszú távon, egy erős belső hazai versenykörnyezetet hozzunk
létre, amiből az ország sportolói a nemzetközi élvonalba nőhetik ki magukat.
Anyagköltség, készletbeszerzés

3

Teremkerékpáros alkatrészek

Megvalósult

Források elosztásának szakmai szempontrendszere

A Magyar Kerékpáros Szövetség a kilenc szakág vezetőségével egyeztetve a projektben válogatott
edzőtáboroztatás és versenyeztetési, hazai versenyszervezési, szakemberek finanszírozási,
eszközbeszerzés (mezek, alkatrészek, érmek, stb) célokra, valamint műhelytámogatásra engedélyezte
a források felhasználását, figyelembe véve a rendelkezésre álló kerethez mérten a vállalt célok
megvalósíthatóságát.

4

Kitűzött célok, feladatok megvalósításának értékelése

Az adott időszakra vonatkozó, a kiemelt sportágfejlesztési programhoz leadott szakmai terveit a
szövetség teljesítette, az abban tervezett feladatokat véghez vitte, jelentős változás a tervhez képest
nem történt.
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5

Támogatásokban
sportszervezetek




érintett

sportolók

(sportolói

csoportok),

edzők,

A 8 szakág felnőtt (és helyenként utánpótlás) válogatott tagjai
A 8 szakág vezetője és a szakági tanácsok tagjai
A 8 szakág válogatottjának edzői és a válogatottak kísérői (szerelők, masszőrök, sofőrök)

6 Projektek illetve a támogatások révén bővülő sportszervezetek, iskolai
együttműködések, sportolók száma
2016‐ban a Magyar Kerékpáros Szövetség 22 tagszervezettel bővült. Az iskolai együttműködések
száma e projekt tekintetében nem változott. Sportolói létszám növekedést a következő évek
versenyszezonjának licenc száma mutatja meg.

7

Szakemberképzésbe bevont edzők, sportvezetők, testnevelők száma

A projekt során nem valósult meg szakemberképzés.

8

Szervezetfejlesztés révén bővülő munkakörök, személyek bemutatása

A projekt során nem alkalmaztunk új személyt.

9

Beszerzett tárgyi eszközök számszerűsítése és a személyek és/vagy szervezetek
közötti elosztása

A projekt során nem került beszerzésre tárgyi eszköz.
***
Kérjük a beszámoló elfogadását!
Budapest, 2017. 04. 21.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Sándor Benedek
elnök
Magyar Kerékpáros Szövetség
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