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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott 
közgyűléséről és az ott hozott határozatokról.

Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24. 1500 óra

Közgyűlés helyszíne: Amerikai Kereskedelmi Kamara
Budapest,  V.  ker.  Deák  Ferenc  u.  10.  V. 

emelet

Jelen voltak: mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok: 1. előző közgyűlés jegyzőkönyvének 
áttekintése,

2. elnökség tevékenységéről szóló éves 
szakmai beszámoló elfogadása,
3. Szövetség közhasznúsági jelentésének 

jóváhagyása,
4. Felügyelő Bizottság jelentésének 

elfogadása,
5. Szövetség tagjai által beterjesztett 

javaslatok,
6. Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló, a 
számviteli törvény szerinti pénzügyi 
beszámoló elfogadása,
7. Szövetség 2001. évi szakmai és pénzügyi 
tervének jóváhagyása,
8. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, 
illetve megválasztása,
9. Szövetség alapszabályának és 
szabályzatainak előkészítése,
10. egyebek.

Fáth  Péter  elnök  köszöntötte  a  megjelent  tagokat,  és  a 
meghívottakat. Megkérdezte, hogy az előzetesen kiküldött írásos anyagot 
megkapta-e mindenki. 

A közgyűlési meghívóhoz mellékelt írásos anyagokat a tagok megkapták. 

Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Fáth  Péter  jegyzőkönyv  vezetésére  javasolta  Jáger  Ferencet, 
hitelesítőknek  Hódi  Andrást  és  Dietrich  Tamást.  Megkérdezte,  hogy  a 
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jegyzőkönyv vezetésére, illetve a hitelesítők személyére van-e valakinek 
más javaslata.

Más személyekre nem érkezett javaslat.

K. 1/2001/1. Közgyűlési határozat – egyhangú – :

Jegyzőkönyvvezető Jáger Ferenc, hitelesítők Hódi András, Dietrich Tamás. 

1. számú napirendi pont:                      előző  közgyűlés  jegyzőkönyvének   
áttekintése

Az  1999.  december  12.  közgyűlés  jegyzőkönyvéhez  észrevétel  javaslat 
nem érkezett. A jegyzőkönyv megfelel az ott elhangzottaknak. 

K. 2/2001/1. Közgyűlési határozat – egyhangú – :

A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség előző közgyűlésének jegyzőkönyvét a 
tagság jóváhagyta.

2. számú napirendi pont:                      elnökség tevékenységéről szóló éves   
szakmai beszámoló elfogadása

Fáth Péter elnök az írásos anyagon kívül elmondta, hogy az elnökség 
2000-ben három alkalommal ülésezett ( április 5, július 20, október 26 ) 
Minden alkalommal határozatképes volt. A testület több fontos határozatot 
hozott,  melyek  végrehajtásra  kerültek.  Az  elnökségi  ülésen  hozott 
határozatokat  az  ülésről  készült  emlékeztetők  tartalmazzák,  melyet  a 
tagok megkaptak. 

Az iroda működéséhez, a napi kapcsolattartáshoz szükséges számítógépet, 
az év folyamán sikerült megvásárolni. Több a sportágat érintő információt, 
adatot  sikerült  az  Internet  használata  során  beszerezni.  A  pénzügyi 
kifizetések,  átutalások  az  elnökség  határozata  értelmében,  rendben 
megtörténtek ( OB, EB támogatások ) Az országos bajnokság lebonyolítása 
2000-ben, számítógéppel történt, mely az első fordulók alkalmával  nem 
volt  megfelelően.  A  további  fejlesztéseknek  köszönhetően  ma  már  a 
rendszer tökéletesen működik. A Klub Csapat EB.-vel kapcsolatos pénzügyi 
elszámolások, kifizetések rendben zajlottak.

Hódmezővásárhelyen lebonyolított Európa Bajnokság az elmúlt esztendő 
egyik  legjelentősebb  eseménye  volt.  A  helyi  klub  kiváló  a  nemzetközi 
szempontoknak  is  megfelelő  versenypályát  épített.  A  rendezvény 
szervezésénél  és  pénzügyi  finanszírozásánál  adottak  problémák  a 
kezdetkor, de az elnökségnek sikerült megoldást találni a gondokra.

Fáth  Péter  megkérdezte  a  jelenlévőket,  hogy  a  szóbeli 
kiegészítéshez,  illetve az íráshoz anyaghoz van-e valakinek észrevétele, 
vagy javaslata.
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Észrevétel, javaslat nincs.

K. 3/2001/1. Közgyűlési határozat – egyhangú – :

A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót 
elfogadta.

3. számú napirendi pont:                      Szövetség  közhasznúsági  jelentésének   
jóváhagyása

Fixl Miklós a Felügyelő Bizottság nevében beszámolt  arról,  hogy a 
mérleg és a főkönyvi kivonat összhangban van. Kisebb korrekciók a folyó 
év  gazdálkodásából  és  korábbi  időszak  adataiból  erednek.  Korlátozott 
záradékkal javasolta a mérleg elfogadását, saját töke 1.929e Ft, jegyzett 
töke 1.929e Ft.

Fáth  Péter  megköszönte  a  beszámolót,  hozzászólásra  kérte  fel  a 
megjelenteket.

Hódi  András  hozzászólásában  elmondta,  hogy  a  közhasznúsági 
jelentésben a saját töke változásánál jelzett % számítás nem helyes. 

Dietrich Tamás alelnök reflektálva a felvetett kérdésre tájékoztatásul 
elmondta,  hogy  ismételt  számítások  esetén,  a  hibás  tételt  korrigálni 
fogják.

K. 4/2001/1. Közgyűlési határozat - egy tartózkodás - :

A Szövetség közhasznúsági jelentését a közgyűlés elfogadta.

4. számú napirendi pont:                      Felügyelő  Bizottság  jelentésének   
elfogadása

Fixl Miklós a Felügyelő Bizottság nevében előadta, hogy rendkívül kevés 
idő állt a rendelkezésükre az átfogó vizsgálathoz. Az elmúlt közgyűlés óta 
tett beszámolót kiegészítve, elmondta, hogy a vizsgálati jelentés alapján a 
2000.  év  nyereségesnek  látszik.  A  mérleg  és  a  pénzügyi  beszámoló 
alapján  véleménye  szerint  ezek  alapot  szolgálnak  a  következő  év 
tervezéséhez. 

Továbbá elmondta, hogy a közgyűlési meghívóban hibásan tüntették fel a 
Bizottság nevét. Kérte, hogy ez kerüljön a jegyzőkönyvbe.

Javasolta a beszámoló elfogadását. 

K. 5/2001/1. Közgyűlési határozat egyhangú - :

A Felügyelő Bizottság jelentését a közgyűlés elfogadta.
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5. számú napirendi pont:                      Szövetség  tagjai  által  beterjesztett   
javaslatok

Fáth  Péter  elnök  elmondta,  hogy  határidőig  írásos  javaslat  nem 
érkezett  a  tagságtól.  Megkérdezte,  hogy  ezzel  a  napirendi  ponttal 
kapcsolatban van-e valakinek javaslata, illetve beterjesztése. 

Javaslat, hozzászólás nem érkezett.

K. 6/2001/1. Közgyűlési határozat – egyhangú - :

A közgyűlés az 5. számú napirendi pontot elfogadta.

Fáth  Péter  elnök  javasolta,  hogy  a  6.  és  a  7.  napirendi  pontokat  egy 
napirendi pont keretében tárgyalja a közgyűlés. 

K. 7/2001/1. Közgyűlési határozat – egyhangú - :

A közgyűlés a javaslatot elfogadta. 

6. 7. számú napirendi pont:                  Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló, a   
számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása, Szövetség 
2001. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása

Fáth Péter elnök előadta, hogy hosszú évek óta először fordult elő, 
hogy  a  Szövetség  költségvetése  pozitívan  alakult.  Ez  természetesen  a 
tagság együtt működésének köszönhető. Véleménye szerint csak ez lehet 
az egyetlen út, hogy a Szövetség meg tudja őrizni stabilitását a jövőben. 

Dietrich Tamás alelnök javasolta a közgyűlésnek, hogy a 2001 évre 
tervezett  irodagép  beszerzésre  tervezett  összeget  tegyék  át  a 
tartalékalapba.  Ezzel  összefüggésben  javasolta,  hogy  a  tartalékalapban 
különítsenek el összeget ( 60.000e Ft ) nyomtató vásárlásra.

Radasics  Tibor  emlékeztette  az  elnökséget  és  a  tagságot,  hogy 
régebben  a  költségvetés  tartalmazott  központi  edzőtábori  kiadásokat. 
Röviden  beszámolt  klubja  (  Soproni  Autóklub  BMX  SE  )  szervezésében 
lebonyolított edzőtáborról. Véleménye szerint a 2001. évi költségvetésben 
szerepeltetni kell minimális összeget ilyen célra.

Borbély  Ferenc  nem  értett  egyet  Radasics  Tibor  javaslatával. 
Indoklásában  előadta,  hogy  a  így  is  jelentős  összeggel  támogatja  a 
Szövetség a sportolók versenyzését. Tisztában van azzal a ténnyel, hogy a 
költségvetésben  tervezett  összeg  is  kevés  az  ilyen  szintű  sportoláshoz, 
azonban az ISM támogatása más célokat szolgál.

Fáth Péter javasolta, hogy 2001-ben edzőtábor költségekre a tartalék 
alap terhére 30.000e Ft fogadjon el a közgyűlés.

K. 8/2001/1. Közgyűlési határozat - 2 tartózkodás - :
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A közgyűlés a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli törvény 
szerinti pénzügyi beszámolót, valamint a 2001. évi szakmai és pénzügyi 
tervet a mellékelt költségvetésben szereplő módosításokkal elfogadta.

8. Számú napirendi pont:                     Felügyelő Bizottság tagjainak   
visszahívása, illetve megválasztása

Fáth Pétre  elnök felkérte Borbély Ferencet,  hogy a 8.  napirenddel 
kapcsolatban tájékoztassa a megjelenteket. 

Borbély  Ferenc  elmondta,  hogy  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke  nem  tett 
eleget a vállalt feladatainak. Nem volt megfelelő vizsgálat és az elnökségi 
üléseken sem vett részt. Több megkeresés is történt ez ügyben, azonban 
érdemi változás nem történt.  Javasolta,  hogy a korábban megválasztott 
Felügyelő  Bizottsági  elnököt,  valamint  tagjait  hívja  vissza  a  közgyűlés. 
Egyben javasolta a Felügyelő Bizottság elnökének Hódi Andrást, tagjainak 
Sajti Pétert és Fixl Miklóst.

K. 9/2001/1. Közgyűlési határozat - egyhangú - :
A  tagok  Koczka  Gabriella  Felügyelő  Bizottsági  elnököt,  Fixl  Miklós,  
valamint Sajti Péter tagokat tisztségükből a közgyűlés visszahívta. 

Fáth Péter elnök megkérdezte, hogy van-e más személyre javaslat. 
Más személyekre nem érkezett javaslat.

Fát Péter megkérdezte a jelölteket, hogy vállalják-e a tisztséget és az 
ezzel járó munkát.

A jelöltek vállalják.

Fáth Péter javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját 
nyílt szavazással válasza meg a tagság.

K. 10/2001/1. Közgyűlési határozat - egyhangú - :
A javaslatot a tagság elfogadta.

K. 11/2001/1. Közgyűlési határozat - egyhangú - :
A tagság a Felügyelő Bizottság elnökének Hódi  Andrást,  tagjainak Sajti 
Pétert és Fixl Miklóst megválasztotta. 

9. számú napirendi pont:                      Szövetség Alapszabályának és   
szabályzatainak előkészítése

Fáth Péter elmondta, hogy az alapszabály és a szabályzatok 
módosításaira a Sporttörvény előírásai miatt van szükség. Készült egy 
tervezet, melyet mellékeltek a mai közgyűlés anyagához, azonban a 
végleges kialakítással meg kell várni a MKSZ közgyűlését, illetve annak 
alapszabálya lehet a támpont a véglegesítéshez. 
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Javasolta, hogy a soron következő közgyűlésen tárgyalja a tagság a 
szükséges anyagokat.

K. 12/2001/1. Közgyűlési határozat - egyhangú - :
Az alapszabályt és a többi ezzel összefüggő szabályzatokat a soron 
következő közgyűlésen tárgyalja a tagság. 

10. számú napirendi pont:                    egyebek  

Fáth Péter előadta, hogy tagfelvételi kérelem érkezett az 
elnökséghez. Kérte a tagokat, hogy a tagfelvételi kérelmet bírálják el és 
döntsenek a felvételről. 

Jóllehet a tagfelvételi kérelmek elbírálása elnökségi hatáskör, azonban 
most a közgyűlés döntését kérte.

K. 13/2001/1. Közgyűlési határozat - egyhangú - :
A közgyűlés tagjai sorába a Lőrincz 2000 Sportegyesületet ( Budapest )  
felvette.

Fáth Péter elnök megköszönte a bizalmat és az aktív részvételt a 
közgyűlésen, az ülést bezárta.

kmf.

…………………………………..
Jáger Ferenc jegyzőkönyv vezető

………………………………… ……………………………
Hódi András hitelesítő Dietrich Tamás 
hitelesítő
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