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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

K. 1/2006. számú Közgyűlési jegyzőkönyv

JEGYZŐKÖNYV
Közgyűlés időpontja:

2006. február 15. 13 óra

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. Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása,
4. a Szövetség előző évi pénzügyi helyzetéről szóló
(2005), a számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló
elfogadása,
5. a Szövetség 2006. évi szakmai és pénzügyi tervének
jóváhagyása,
6. a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok,
7. 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 (elnökségi
beszámoló, Felügyelő Bizottság jelentése, 2005. évi részletes pénzügyi elszámolás, számviteli
törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója, 2006. évi pénzügyi terv).
Fáth Péter elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.
Fáth Péter jegyzőkönyv vezetésére javasolta Borbély Ferencet, hitelesítőknek Pruzsinszy
Tamást és Radasics Tibort.
Más személyekre nem érkezett javaslat.
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K. 1/2006/1. Közgyűlési határozat – egyhangú -:
Jegyzőkönyvvezető Borbély Ferenc hitelesítők Pruzsinszky Tamás, Radasics Tibor.
Fáth Péter megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyet ért-e a tagság.
K. 1/2006/2. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
Az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok sorrendjét a
közgyűlés elfogadta.
1. számú napirendi pont:

Az előző Közgyűlés jegyzőkönyvéneknek áttekintése.

A 2005. február 15-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvéhez észrevétel javaslat nem
érkezett. A jegyzőkönyvben leírtak megfelelnek az ott elhangzottaknak.
K. 1/2006/3. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség előző közgyűlésének jegyzőkönyvét (2005. 02. 15.) a
tagság jóváhagyta.
2. számú napirend pont:
beszámoló elfogadása

Az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai

Az elnökség 2005-ban két alkalommal ülésezett (június 24., november 29-én). Az elnökség
minden alkalommal határozatképes volt.
Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülésről készült emlékeztetők tartalmazzák, melyet
minden tagszervezetnek elküldtünk.
A közgyűlés által elfogadott költségvetést az elnökség az elmúlt évben nem módosította
(2005).
Beszámolónk során a sportág Olimpiai szereplésének lehetősége, illetve a Sopronban
megrendezésre kerülő Elite, Junior Európa Bajnokság lebonyolításának menete kerül a
középpontba.
BMX Cross Olimpiai válogatott keret
Egyesület:
1. Autóklub BMX SE Sopron
2. Autóklub BMX SE Sopron
3. Gencsapáti SE
4. Hód-Kerékpáros SC
5. Veszprémi Spartacus SE
6. Autóklub BMX SE Sopron
7. Autóklub BMX SE Sopron
8 Veszprémi Spartacus SE

Név:
Prájczer Péter
Radasics Vilmos
Vincze Bálint
Hódi Anikó
Deli Gábor
Rozsenich Gábor
Kotsis Klára
Bodor Balázs

Lakcím:

Tel:

9422 Harka Keresztúri u. 3.
9400 Sopron Gesztenyés krt. 107/B
9721 Gencsapáti Savaria u. 27.
6800 Hmvhely. Püspök u. 28/A
8200 Veszprém Nyárfa u. 20.
9423 Ágfalva Park u. 16.
9400 Sopron Bánfalvi u. 13.
8200 Veszprém, Damjanich u. 4/C

99-315-705
20-3789039
94-330-349
30-485-3511
88/402-832
99/330-151
99/508-058
88/510-446

2005 évi célversenyek tervezett eredményeinek értékelése, összehasonlítása az olimpiai
felkészülési programban meghatározottakkal.
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2005-ben jóllehet a szövetségnek voltak előirányzott célversenyei, azonban ez nem az
Olimpiai felkészülés jegyében zajlott.
Az olimpiai felkészülési programban lefektetett kvalifikációs stratégia a 2005. évi
eredmények ismeretében.
2005-ben nem volt a szövetségnek kvalifikációs stratégiája, hiszen nem volt egyértelmű a
NOB, illetve a UCI álláspontja.
Az olimpiai keretek foglalkoztatása, szakmai, szervezési feladatainak megvalósulása
2005. évben (edzésmunka, edzőtáborok, válogató versenyek, ciklusrend, stb.).
2005 év folyamán a szövetség által szervezett edzőtábor nem volt. Alapozó edzőtáborok a
tavasz folyamán egyesületi szervezésben bonyolódtak.
2005. november 29-én az elnökség kijelölte a szövetségi kapitányt Nyikos Tivadart, Olimpiai
csapatvezetőnek, Borbély Ferencet
Szövetség dopping ellenes tevékenysége 2005. évben
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség rendelkezik dopping szabályzattal, mely összhangban
van a UCI és a Magyar Kerékpársportok Szövetségének dopping szabályzatával.
Az igazat megvallva magyar BMX versenyzőt sem külföldön, sem itthon nem ellenőriztek.
Közvetlen olimpiai utánpótlás helyzete.
A szövetségben évek óta (1994) meglehetősen jó az utánpótlás helyzete. Több Európa Bajnoki
döntős helyezést értek el sportolóink. 2005-ben kiemelkedő eredménynek mondható VB. 5.
helyezés. A 2008-as és a 2012-es Olimpiát alapul véve a jelenlegi utánpótláskorú
versenyzőknek nagyon jó esélyei vannak a részvételre, hiszen az elmúlt évek ezt igazolják.
Sportdiplomáciai feladatok helyzete.
A Magyar BMX Cross képviseletét külföldön Borbély Ferenc főtitkár és Dietrich Tamás
alelnök látta el. A nemzetközi kongresszusokon többnyire saját, illetve vegyes költségen
jutottak el a szövetség képviselői.
Borbély Ferenc az Európai BMX Bizottság szabály és szabályzat alkotó albizottságának a
tagja, Magyarország jelenleg egyetlen Nemzetközi „A” kategóriás bizonyítvánnyal
rendelkező versenybírója.
2006-ban Magyarország Európa Bajnoki futam sorozatot rendez. Ennek előkészítése, menete
is jelentős sportdiplomáciai feladat volt.
Júniusban a szövetség képviselői fogadták az Európai versenybizottság tagját, aki a jövő évi
EB. verseny helyszínén szemlét tartott.

2006. 02. 15.

3

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Közgyűlési jegyzőkönyve 2006. 02. 15. 13 óra

Létesítmény feltételek alakulása 2005-ben.
A 2006. évi Európa Bajnokság helyszínén Sopronban az UEC és UCI előírásainak megfelelő
szintű versenypálya létesül.
Ezen kívül Veszprémben évek óta húzódik egy szintén minden igényt kielégítő versenypálya
létesítése.
A szövetség gazdasági helyzete, különös tekintettel az olimpiai felkészülésre.
A korábban a MOB felé benyújtott költségvetést alapul véve, elmondható, ennek nem léte
híján a 2006. évi Olimpiai kvalifikáció veszélybe kerülhet.
Felügyelő Bizottság:
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 2005-ös 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.
A Szövetség működésének feltételei:
Szövetségi iroda működése, adminisztráció:
Az adminisztratív feladatok elvégzését, valamint a Szövetség képviseletét az elnökség
megbízása alapján többségében a főtitkár látta el. Az iroda munkája az elmúlt év folyamán
megfelelő volt.
A pénzügyi kifizetések, átutalások nem érkeztek meg időben.
A szövetségnek jelentős összegű tartozása van.
Pozitív viszont, hogy az egyesületek felé fen álló tartozásokat 2005. decemberében, illetve
2006 januárjában rendezte a szövetség.
Eredményeink
2005-es év folyamán sportolóink kiválóan szerepeltek a nemzetközi, Európa bajnoki, Világ
bajnoki rendezvényeken.
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Korcsoportos Európa Bajnokság:
2005
Cruiser13/14
Cruiser Women -19+

Rozsenich Gábor 6. hely
Hódi Anikó 5. hely

Korcsoportos Világ Bajnokság:
2005
Cruiser 14

Rozsenich Gábor 5. hely

K. 1/2006/4. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A közgyűlés az elnökség tevékenységéről szóló éves szakmai beszámolót elfogadta.
3. számú napirendi pont:

a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása

Hódi András a felügyelő bizottság elnöke elmondta, hogy elsőként a szövetség működésével
kapcsolatos legfőbb szabályzat az alapszabály előírásainak betartását ellenőrizte.
Természetesen a bizottság vizsgálta a szövetség könyvelését is, melynek részleteit a felügyelő
bizottság jelentése tartalmaz. A kiadások költség nemenként megfelelően vannak
csoportosítva. A pénzforgalmi táblázat az előző évi jelentés által kifogásolt „készpénz”
pénztár mozgásait is tartalmazza, így ez a hiányosság a 2005. évre megszűnt.
K. 1/2006/5. 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 2005. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a
számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása
Fáth Péter elmondta, hogy a pénzügyi beszámoló egy évet foglal magába.
A mellékelt pénzügyi beszámoló tartalmazza a 2004-es év elszámolását is.
Forgóeszközök

816

Követelések

478

Pénzeszközök

338

Eszközök összesen:

816

Induló töke

1296

Tökeváltozás

-830
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1/2006/6. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a 2005. évi pénzügyi beszámolót 2005. 12. 31.-i állapot szerint elfogadta.
6. számú napirendi pont:
ismertetése és jóváhagyása

a szövetség 2006. évi szakmai és pénzügyi tervének

Fáth Péter elmondta, hogy a soproni klub Európa Bajnoki futamot rendez 2006-ban. A
szövetség elnöksége támogatja az EB. megrendezését, és ehhez megpróbál minden segítséget
megadni. A Magyar Kerékpársportok Szövetségének engedélyével és együttműködésével az
EB. szervezése gőzerővel halad. Természetesen a szövetség minden lehetséges pályázati
forrást felhasznál, hogy csökkentse az EB. költségeit. Az elnökség tagjai a korábbi elnökségi
ülésen több feladatot is vállaltak a szervezést illetően.
A költségvetés forrásai 2006-ban kiegészülhetnek a MOB olimpiai támogatásával is. Ez a
támogatás csak az olimpiai válogatott versenyzők támogatására irányulhat.
1/2006/7. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
A tagság a 2006. évi szakmai és pénzügyi tervet jóváhagyta és elfogadta.
6. számú napirendi pont:

a szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok

Fáth Péter elmondta, hogy írásbeli javaslat a közgyűléshez nem érkezett.
7. számú napirendi pont

egyebek

Radasics Tibor (Soproni Autóklub SE) megkérdezte, hogy az MKSZ új biztosítási szerződése,
mely kötelező része a nemzetközi licencnek írásos, illetve szerződéses formában birtokában
van-e a BMX szövetségnek.
Borbély Ferenc elmondta, hogy korábban egy előterjesztést elküldött minden klubnak az új
külföldi biztosítást illetően. Az előterjesztés külföldi utasbiztosításra, felelősségbiztosításra,
balesetbiztosításra vonatkozik, azonban nem szerződés.
Fáth Péter javasolta, hogy a BMX szövetség kérje meg a hivatalos biztosítási szerződést az
MKSZ-től. A szerződés megléte nélkül a versenyzők átmeneti biztosítását a korábban is
használt egyéni biztosítási formában kell megoldani, azok számára akik külföldi
rendezvényen állnak rajthoz.
1/2006/8. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
Az MKSZ által kiadott licencekhez külföldi biztosítás megkötése kötelező minden külföldi
rendezvényre utazó sportoló számára, mindaddig, amíg az MKSZ a hivatalos biztosítási
szerződést nem küldi meg a BMX szövetség részére.
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Az egyebek keretében felmerült a hazai és nemzetközi licenckérdés. Több hozzászóló is
nehezményezte a kettős licenc kiváltását, azon okból is, hogy több költséget ró a
versenyzőkre.
Borbély Ferenc elmondta, hogy a licenceket az MKSZ hivatott kiadni, de a Nemzeti
Sportszövetség által minden sportrendszerbe bejelentkező sportoló számára ezen kívül is
készítenek egy versenyzői igazolványt, mely természetesen külföldön nem használható.
1/2006/9. Közgyűlési határozat – egyhangú-:
2006-tól a BMX versenyzők csak nemzetközi licencet igényelhetnek.

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

Kmf.

Borbély Ferenc
Jegyzőkönyvvezető
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Pruzsinszky Tamás
hitelesítő

Radasics Tibor
hitelesítő

Fáth Péter
elnök
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