JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi üléséről
Időpontja:

2017. október 24., kedd, 17.00 órától

Helyszíne:

Budapest, MKSZ iroda

Jelen vannak az
elnökségből:

Princzinger Péter, Molnár Dénes, Kovács Béla, Nagy Ádám

Meghívott résztvevők:

Borbély Ferenc (BMX cross szakágvezető), Krausz Dániel (terem
szakágvezető), Gács Péter (DH szakágvezető), Pataki Ibolya (pálya
szakágvezető), Steiner György (parasport szakágvezető), Pichler Róbert
(BMX freestyle szakágvezető), Vízer Barnabás (főtitkár, mb. országúti
szakágvezető)

(4/8 fő, az elnökség nem határozatképes)

Eljárásrendi, ügyrendi témák:
1. A jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

Tekintettel arra, hogy az elnökség az ülés kezdetén nem határozatképes, és a távol lévő tagok mind
jelezték is, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt később sem fognak az elnökségi üléshez csatlakozni,
jegyzőkönyv hitelesítők nem kerültek megválasztásra.

2. Napirend elfogadása (vagy a helyszínen módosítás)

Az elnökség értelemszerűen a napirendet sem fogadta el, azonban a jelen lévő elnökségi tagok és a
megjelent szakágvezetők megállapították, hogy a szakágvezetők által az elnöknek megküldött 2018-as
szakági pénzügyi tervek megvitatásának nincs akadálya, sőt, az szükséges is annak érdekében, hogy az
MKSZ mielőbb elküldhesse az első javaslatot a MOB-nak és az EMMI-nek.

3. A 2018. évre vonatkozó szakági szintű pénzügyi tervek

Az MKSZ elnöke 2017. október 19-én felhívta a szakágak vezetőit, hogy küldjék meg a 2018-ra
tervezett szakmai tevékenységekhez szükséges forrásigényeket az alábbi struktúrában:

szövetségi kapitány(ok) díjazása

olimpiai felkészülés

felnőtt versenyeztetés
UP versenyeztetés
versenyrendszer fejlesztése
edzőtáboroztatás
eszköz beszerzés
egyéb

A szövetségi kapitány nem = szakágvezető. A szövetségi
kapitány kifejezetten szakmai vezető, edző. Aki személyesen
irányítja a nemzetközi szintű versenyeztetést. Adott esetben
egy szakágon belül lehet több is (akár: férfi / női / felnőtt /
UP)
Külföldi kvalifikációs / pontszerző versenyekre való
kiutazás, szállás, ottani helyközi utazások, étkezés, kísérő
csapat, masszőr, szakács stb egyéb kiadások.
HA LEHET, minden egyes versenyzőre külön-külön.
(Értelemszerűen csak olimpiai szakágakban.)
Külföldi vagy belföldi versenyeken való részvételhez
nyújtandó támogatás.
Külföldi vagy belföldi versenyeken való részvételhez
nyújtandó támogatás.
A naptárban szereplő versenyek színvonalának emeléséhez,
vagy új versenyek indításához nyújtott támogatás.
Utazás, szállás, étkezés és kapcsolódó költségek
Sporteszközök, felszerelés, minden, ami szükséges ingóság.
Ami a fenti kategóriákban nincs benne

A szakágvezetők a tervszámokat a kért határidőre megadták.
Ennek alapján a megbeszélésen jelenlévő elnökségi tagok és szakágvezetők áttekintették az egyes
szakágak tervezeteit. A jelenlévőknek egységesen az volt a véleménye, hogy hogy az MKSz-nek meg
kell próbálnia elérni, hogy a jövőben az EMMI ne bázis alapon (tehát a korábbi költségvetési évben
nyújtott támogatás összegéből kiindulva) kezdje el a pénzügyi tervezést, hanem a szakmai tervek
megvalósításához ténylegesen szükséges forrás-igényt vegye alapul.

4. Alapszabály módosítás koncepciója

Az Alapszabály módosításával kapcsolatban az elnökség jelenlévő tagjai az alábbi kérdésekről
folytattak megbeszélést, vitát – a korábbi elnökségi üléseken elhangzottak és a Tóth Árpád elnökségi
tag által összeállított előkészítő anyag alapján:
•

•
•

a jelenlegi Alapszabály szabályozás szerint a szakág lényegében egy „mini szakszövetség”
lenne a szakszövetségen belül (a szakág feladatainál az Alapszabály egy az egyben felsorolja a
szakszövetség feladatait, azzal, hogy „az adott szakág vonatkozásában”),
azonban a szakágaknak nincs munkaszervezetük és nincs önálló kötelezettségvállalási
jogkörük, magyarul felelősségük sem,
a tényleges napi munka során a szakágvezetők feladatai között keverednek a szervezési,
nyilvántartási, kapcsolattartási menedzseri feladatok és a szakmai, edzői, kapitányi feladatok,
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•

•
•
•

ugyanakkor a szakágvezetés nem jár díjazással, hanem a szakágvezetők „társadalmi munkában
dolgoznak” (esetenként készkiadásaikat megtéríti a szövetség), így viszont teljesítmény
elvárások sem támaszthatók,
az egy-egy szakágvezetőre jutó munka mennyisége, komplexitása teljesen eltérő,
a szakágvezető ebben a rendszerben törvényszerűen konfrontálódik vagy a klubokkal vagy az
elnökséggel,
ez így összességében nem hatékony megoldás.

Mindebből következően át kell tekinteni, hogy mik az ellátandó feladatok, ezekhez kell megfelelő
szerepeket kialakítani, és a szereplők között a munkamegosztást, felelősség-megosztást szabályozni.

További napirendek és hozzászólások hiányában az ülés berekesztve, a jegyzőkönyv lezárva 20.30-kor.
A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: október 31., kedd 17.00
Jegyzőkönyvvezető:

Princzinger Péter, elnök
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