
Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

K. 1/2004. számú Közgyűlési jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV

Közgyűlés időpontja: 2004. november 17.

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

Jelen voltak: Mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1.  az  előző  Közgyűlés  jegyzőkönyvéneknek 
áttekintése,

2.  az  elnökség  tevékenységéről  szóló  éves  szakmai 
beszámoló elfogadása,
3.  a  Szövetség  közhasznúsági  jelentésének,  annak 
részeként a „mérleg” jóváhagyása,
4. a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 
5.  a  Szövetség  2003.,  2004.  évi  pénzügyi  helyzetéről 
szóló, a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló 
elfogadása,
6. a Szövetség 2005. évi szakmai és pénzügyi tervének 
jóváhagyása,
7. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
8. egyebek.

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

A közgyűlési meghívóhoz mellékelt írásos anyagokat mindenki megkapta.

Fáth Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

Fáth  Péter  jegyzőkönyv vezetésére  javasolta  Borbély Ferencet,  hitelesítőknek Pruzsinszky 
Tamást és Fáth Pétert.

Más személyekre nem érkezett javaslat.

K. 1/2004/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
Jegyzőkönyvvezető Borbély Ferenc, hitelesítők Pruzsinszky Tamás, Fáth Péter

1. számú napirendi pont:                        Az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése.  
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A  2003.  február  18-án  megtartott  közgyűlés  jegyzőkönyvéhez  észrevétel  javaslat  nem 
érkezett. A jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek az ott elhangzottaknak.
K. 1/2004/2. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség előző közgyűlésének jegyzőkönyvét (2003. 02. 18.) a  
tagság jóváhagyta.

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

Fáth Péter elnök a továbbiakban elmondta, az elnökség 2003-ban két alkalommal ülésezett 
(február 18, november 13). Az elnökség minden alkalommal határozatképes volt. 

Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet 
minden tag rendelkezésére bocsátottunk. 

A közgyűlés  által  elfogadott  költségvetést  az  elnökség  az  elmúlt  évben  nem módosította 
(2003).

A Nemzeti  Utánpótlás  Intézet  (NUPI)  megkereste  a  szövetséget,  hogy dolgozzon  ki  egy 
utánpótlás  nevelési  tematikát.  A Szövetség  határidőre  elkészítette  a  programot,  melyet  az 
Intézetnek átadott. A Gyermek Ifjúsági és Sportminisztériumban Borbély Ferenc és Dietrich 
Tamás egy megbeszélésen vett részt. A téma a BMX Olimpiai szereplése és az utánpótlás 
nevelés  volt.  A  kerékpár  a  testnevelés  órákon  kiegészítő  eszközként  szerepelhet  az 
alaptantervben. A fiatalabb korosztály számára ideális lehet a BMX kerékpár használata. 

Sajnálatos, hogy az MKSZ elnöksége az elmúlt időszakban nem működött. A támogatások 
nagyon  nehezen  kerültek  kifizetésre.  Örvendetes,  hogy  a  BMX  Olimpiai  sportág  lett. 
Ugyanakkor meg kell  jegyezni,  hogy óriási  feladatott  jelent  a sportág minden résztvevője 
számára, de különösen az elnökségre, illetve az apparátusra. 

Az elnökségen belül a sportdiplomácia feladatok ellátását, nemzetközi konferenciákon való 
részvételt Dietrich Tamás alelnök és Borbély Ferenc főtitkár látta el.

A nemzetközi szervezettel megfelelő a Szövetség viszonya.

A  Magyar  Kerékpársportok  Szövetségének  elnökségében  Dietrich  Tamás  képviselte 
sportágunk érdekeit. 

A  Sporttörvény  által  előírt  szabályzatok  elkészültek,  és  az  elnökség  elfogadta  azokat. 
Jelentősen  megváltozott  a  Szövetség  könyvelésének,  adminisztrációjának  menete,  amit  a 
Felügyelő Bizottság jelentése is alátámaszt.
A felügyelő bizottság az éves ellenőrzése során több észrevételt és javaslatot tett. Átfogó és 
objektív  vizsgálata  során  a  Szövetség  tevékenységének  törvényes  kereteire  hívta  fel  az 
elnökség  figyelmét.  A Szövetség  gazdálkodását  és  munkáját  a  2003-as  év  tekintetében 
vizsgálta.  A vizsgálatról  szóló  beszámolót  a  mai  közgyűlésünkön  külön  napirendi  pont 
keretében tárgyaljuk. 

A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökségi ülésekre minden alkalommal kapott meghívót. 
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Az  adminisztratív  feladatok  elvégzését,  valamint  a  Szövetség  képviseletét  az  elnökség 
megbízása  alapján  többségében  a  főtitkár  látta  el.  A  Gyermek,  Ifjúsági  és 
Sportminisztériummal, valamint a Magyar Kerékpársportok Szövetségével a több éve tartó jó 
kapcsolat továbbiakban is megmaradt. Az iroda munkája az elmúlt év folyamán megfelelő 
volt.  A  pénzügyi  kifizetések,  átutalások  az  elnökség  határozata  értelmében,  rendben 
megtörténtek (Eb. támogatások, szabadidős rendezvény).

2003-as év folyamán sportolóink kiválóan szerepeltek a nemzetközi, Európa bajnoki, Európa 
kupa rendezvényeken.

2003 Vallet (Franciaország) Cruiser 12 Rozsenich Gábor 2. hely
Cruiser -18 Hódi Anikó 1. hely
Boys 12 Rozsenich Gábor 3. hely

2003 Elite Men Prájczer Péter (38)
Radasics Vilmos (18)
Radasics Vilmos versenyenkénti eredményei 2003-ban:
03. 07. 13. Vallet Franciaország 7. hely

Junior Lány Hódi Anikó (4)
Hódi Anikó versenyenkénti eredményei 2003-ban:
Winterthur: szombat 8.  hely,  vasárnap 4.  hely,  Valkenswaard:  
szombat 4.  hely,  vasárnap 4.  hely,  Cheddar: szombat 3.  hely,  
vasárnap: 3. hely, Vallet: szombat 4. hely, vasárnap 4. hely

Utánpótlás Európa Kupa sorozat (2003.)

1. hely
Boys 19+ Táp Imre

5. hely
Girls 11-12 Borbély Adrienn

Az elnökség határozatának értelmében a válogatott keretnek, és egy korábbi feltétel rendszer 
alapján  az  arra  jogosult  sportolóknak  megállapított  összeg  kifizetésre  került.  A válogatott 
keret tagjainak felkészítésére központilag nem volt  lehetőség.  A sporttolók felkészítésének 
költségeit a klubok, illetve a szülők fedezték.

Sajnálatos, hogy a sportág 4 éves fejlesztési tervben leírtak nem valósultak meg. 

K. 1/2004/3. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót elfogadta.

3. számú napirendi pont:                        a Szövetség közhasznúsági jelentésének, annak részeként   
a „mérleg” jóváhagyása

Fáth Péter  elmondta,  hogy a  meghívóhoz mellékelt  közhasznúsági  jelentést  és  mérleget  a 
felügyelő  bizottság  is  megtárgyalta.  A  jelentés  nem  csak  számszaki  részeket,  írásos 
beszámolót is tartalmaz. 

Elfogadásra javasolja.
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K. 1/2004/4. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság  a  szövetség  közhasznúsági  jelentését  és  annak  részeként  a  2003.  évi  mérleget  
megtárgyalta és elfogadta.

4. számú napirendi pont:                        a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása  

Hódi András a felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy a vizsgálat lefolytatásához minden 
anyag  rendelkezésre  állt.  Néhány  dologban  előzetesen  egyeztetni  kellett  a  szövetség 
főtitkárával. 

A  jelentés  3.  oldal  1,2,3,4,5,6,7,  pontjaiban  tett  észrevételekre  a  szövetség  főtitkára 
tájékoztatta a tagságot. 

5.  Hivatalos  út  eredeti  számláit  pályázat  miatt  le  kellett  adni  a  MKSZ-nek.  A számlák 
visszakerültek a szövetség könyvelésébe. 

6. Házi valuta pénztárral a szövetség nem rendelkezik, miután valuta kifizetés készpénzben 
nem történik. Minden valuta forgalom bankon keresztül zajlik. Továbbá házi forint pénztár 
sincsen, hiszen a felvett forint összeg azonnal elszámolásra kerül. 

7.  Tárgyi  eszköz  nyilvántartás  oka  fogyott,  mert  a  szövetség  nem  rendelkezik  tárgyi 
eszközzel. 

K. 1/2004/5. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a felügyelő bizottság jelentését a csatolt írásbeli tájékoztató alapján, valamint az  
FB. elnökének kiegészítése alapján elfogadta.

5. számú napirendi pont:                        a Szövetség 2003., 2004. évi pénzügyi helyzetéről szóló,   
a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása

Fáth Péter elmondta, hogy a pénzügyi beszámoló két évet foglal magában, jóllehet a 2004. évi 
nem teljes, azonban ebben az évben már jelentősebb kiadás nem lehetséges. 
A meghívóhoz  mellékelve  lett  a  2003.  évi,  a  2004.  évi  részletes  elszámolás,  valamint  a 
költségvetés.
Pruzsinszky Tamás megkérdezte, hogy a 2004. évi költségvetés elfogadására miért most kerül 
sor.
Borbély Ferenc elmondta, hogy az MKSZ a szakágak támogatására szánt összeget a második 
félév végén kapta meg. Ebből következően csak a 2003. évről áthozott tartalék pénzforrásról 
lehetett beszélni. 
Tulajdonképpen a jelen állás szerint olyan költségvetést kell jóváhagynia a tagságnak, mely 
már majdnem felhasználásra került.
A szövetség elnöksége már ezt a költségvetést  megtárgyalta és jóváhagyta.  (2004. 04. 14. 
elnökségi határozat E 1/2004/6)

1/2004/6. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a 2003. évi pénzügyi beszámoló teljes anyagát, és a 2004. évi pénzügyi beszámoló  
2004. november 10-i állapot szerinti anyagát elfogadta és jóváhagyta.
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6. számú napirendi pont:                        a  szövetség  2005.  évi  szakmai  és  pénzügyi  tervének   
ismertetése és jóváhagyása

Fáth  Péter  elmondta,  hogy a  soproni  klub  Európa  Bajnoki  futamot  szeretne  rendezni.  A 
szövetség elnöksége támogatja az eb. megrendezését, azonban nem lát pénzügyi garanciát az 
esemény anyagi kiadásait illetően. 

A tagság  felkéri  Borbély Ferenc  főtitkárt  és  Dietrich  Tamás  alelnököt,  hogy az  esemény 
odaítélését illetően járjon el és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Magyarország 
otthont adhasson egy ilyen rangos eseménynek. 

Borbély Ferenc elmondta, hogy sajnálatos módon a veszprémi pálya ügye nem haladt előre, 
viszont a budapesti pálya országos bajnokság rendezésére alkalmas.

A költségvetés forrásai  nagyon minimálisak a 2005-ös évet  tekintve.  Az állami támogatás 
kevesebb lesz, a MOB-tól várt olimpiai támogatás, pedig kérdéses. 

1/2004/7. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a 2005. évi szakmai és pénzügyi tervet jóváhagyta és elfogadta.

7. számú napirendi pont:                        a szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok  

Fáth  Péter  elmondta,  hogy írásbeli  javaslat  a  közgyűléshez  nem érkezett.  A soproni  klub 
csapatbajnokságra vonatkozó javaslatát korábban az elnökség megtárgyalta.

1/2004/8. Közgyűlési határozat – egyhangú – 
A tagság felkéri a szövetség főtitkárát és Radasics Tibort, hogy dolgozzon ki egy lehetséges  
megoldást a csapatverseny lebonyolítására.

8. számú napirendi pont                         egyebek  

Az egyebek napirend keretében felmerült ismételten a külföldi biztosítások ügye. 

Fáth Péter megköszönte a tagságnak az aktív részvételt, majd a közgyűlést bezárta.

Kmf.

Borbély Ferenc Pruzsinszky Tamás Fáth Péter
Jegyzőkönyvvezető hitelesítő hitelesítő
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