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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 

Rendkívüli Közgyűlés Jegyzőkönyv 

Időpont:  2011.03.06 

Helyszín:  Budapest, Millenáris, Szabó József utca 

Résztvevők:  Nagy Tamás (NT)  Sopron és KTM (meghatalmazással) 

 Fulainé Gruber Judit (FJ)  elnökségi tag 

 Szabó Dániel (SZD)  Gencsapáti 

 Borbély Ferenc (BF)  elnökségi tag, főtitkár 

 Eszes János (EJ)  Budapest, jegyzőkönyv hitelesítő 

 Molnár József (MJ)  Nagykanizsa 

 Tara Péter (TP)  Blue Scorpions MC, Budapest 

 Somogyi Miklós (SM)  KSI, Budapest 

 Rozsenich Tamás (RT)  Felügyelő Bizottság elnök 

 Radasics Tibor (RTib)  elnökségi tag, jegyzőkönyv hitelesítő 

 Kovács Péter  jegyzőkönyvvezető 

 

K. 2/2011/1. Közgyűlési határozat: 

Levezető elnök Borbély Ferenc (7 igen, egyhangú) 

BF jegyzőkönyv vezetésére javasolta Kovács Pétert, hitelesítőknek Eszes Jánost, Radasics 

Tibort. 

K. 2/2011/2. Közgyűlési határozat: 

Jegyzőkönyvvezető Kovács Péter, hitelesítők Eszes János, Radasics Tibor.(7 igen, egyhangú) 

BF tájékoztatja a Közgyűlést, hogy mivel ez egy Rendkívüli Közgyűlés ezért az alapszabály 

alapján az előző Közgyűlés napirendi pontjai alapján kell tárgyalni. 

Az előző Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. Az előző közgyűlés jegyzőkönyvének áttekintése. 

2. Az elnökség tevékenységére szóló éves szakmai beszámoló elfogadása 2009. 

3. Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása. 

4. A Szövetség 2009-2010 pénzügyi helyzetéről szóló számviteli törvény szerinti 

pénzügyi beszámoló elfogadása. 

5. A Szövetség 2011 évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása. 

6. Elnökségi tagválasztás. 

7. Alapszabály módosítás. 

8. A Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok. 

- alapszabályt módosító javaslatok (2db) 
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9. Egyebek. 

BF szavazást indítványoz. Az alapszabályt módosító javaslatot felvegyék-e a napirendi 

pontok közé? 

EJ kérdése, hogy mennyi szavazásra jogosult személy jelent meg a Közgyűlésen. 

BF jelenti, hogy két tagfelvételi kérelem érkezett a Szövetséghez, melyet az Elnökség elbírált. 

EJ kéri a kérelmek és a felvételi adatlapok bemutatását. Megjegyzést fűz ahhoz, hogy hogyan 

lehet összehívni elnökségi ülést (Az elnökség működése 23. §./1 szerint). Hozzá teszi, hogy 

szerinte a tagfelvétel nem rendkívüli esetnek számít, így nem indokolt a sürgős döntés és 

megjegyzi, hogy Dietrich Tamás jegyzőkönyvbe mondta, hogy nem kíván döntést hozni az 

ügyvivő vezetésben. 

BF javasolja, hogy a 6. napirendi pontot (elnökségi tagválasztás) cseréljék fel a 7. napirendi 

ponttal (alapszabály módosítás). 

BF kéri a Közgyűlést hogy szavazás a 6. és 7. napirendi pont felcseréléséről. 

K. 2/2011/3. Közgyűlési határozat: 

A 6. és 7. napirendi pont cseréje. (7 igen, egyhangú) 

EJ nem tartja szabályosnak a két tagfelvételt. A Lőrincz 2000 SE elnöke (EJ) jelenti, hogy 

nem tartja elfogadhatónak az előző elnökségi ülés döntéseit a tagfelvétellel kapcsolatban. 

MJ nem ért egyet EJ-vel, azzal kapcsolatban, hogy a Gerevich ösztöndíjaknak a kiosztását 

elfogadja EJ, de a tagfelvételt nem, amikor mind a kettőt az ügyvivő vezetés döntött el. 

BF kérése a Közgyűlés felé, hogy elfogadja-e az előző Elnökségen történt határozatot, ami a 

tagfelvétellel kapcsolatos. 

K. 2/2011/4. Közgyűlési határozat: 

A közgyűlés 4 igen és 3 nem mellett elfogadta az előző (2011.02.24.) Elnökségi ülésen hozott 

döntést (tagfelvételi kérelem). 

EJ kérése, hogy név szerint legyen a jegyzőkönyvben megjelölve, hogy ki szavazott igennel 

és ki szavazott nemmel. 

Igen: Szabó Dániel (Gencsapáti) 

 Borbély Ferenc (Veszprém) 

 Fulainé Gruber Judit (Hódmezővásárhely) 

 Molnár József (Nagykanizsa) 

Nem: Nagy Tamás (KTM meghatalmazásával) 

 Nagy Tamás (Sopron) 

 Eszes János (Budapest) 

BF kérése, hogy elfogadja-e a Közgyűlés a napirendi pontokat. 
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K. 2/2011/5. Közgyűlési határozat: 

A napirendi pontok elfogadva (6 igen, 3 nem) 

1. számú napirendi pont: Az előző közgyűlés jegyzőkönyvének áttekintése. 

BF felteszi szavazásra az előző Közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadását. 

K. 2/2011/6. Közgyűlési határozat: 

Az előző közgyűlés jegyzőkönyve elfogadva (7 igen, egyhangú) 

2. számú napirendi pont: Az elnökség tevékenységére szóló éves szakmai beszámoló 

elfogadása 2009. 

BF felteszi szavazásra az elnökség tevékenységére szóló éves szakmai beszámoló elfogadását 

(2009). 

K. 2/2011/7. Közgyűlési határozat: 

Az elnökség tevékenységére szóló éves szakmai beszámoló (2009) elfogadva (4 igen, 3 nem, 2 

tartózkodás). (TP és SM tartózkodik) 

NT nem fogadja el az eredményt, mert a 4 igen, 3 nem és 2 tartózkodás nem felel meg az 50% 

+ 1 szavazatnak. 

EJ nem ért egyet azzal, hogy újra szavazásra került az éves szakmai beszámoló, amely az 

előző Közgyűlésen (2011.02.16.) már vitatva volt és senki nem fogadta el. 

3. számú napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása. 

BJ kéri, hogy szavazzon igennel az, aki elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését 

K. 2/2011/8. Közgyűlési határozat: 

A Felügyelőbizottság jelentése elfogadva (7 igen, 2 tartózkodás) (TP és SM tartózkodik) 

4. számú napirendi pont: A Szövetség 2009-2010 pénzügyi helyzetéről szóló számviteli 

törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadása. 

BF hozzáteszi, hogy már szerepel benn a MOB-tól kapott összeg. Kérdezi, hogy szeretne-e 

valaki hozzászólni. 

BF elfogadásra javasolja a napirendi pontot. Kéri, hogy szavazzanak a Szövetség 2009-2010 

pénzügyi helyzetéről szóló számviteli törvény szerinti pénzügyi beszámoló elfogadásáról. 

K. 2/2011/9. Közgyűlési határozat: 

A Szövetség 2009-2010 pénzügyi helyzetéről szóló számviteli törvény szerinti pénzügyi 

beszámoló elfogadva (4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) (TP és SM tartózkodik). 

5. számú napirendi pont: A Szövetség 2011 évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása 

BF kérdezi, hogy szeretne-e valaki hozzászólni ezzel kapcsolatban. 
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BF javasolja, hogy két részben szavazzák meg a napirendi pontot. Először a szakmai tervet, 

másodszor pedig a pénzügyi tervet. 

K. 2/2011/10. Közgyűlési határozat: 

A Szövetség 2011 évi szakmai terve elfogadva (6 igen, 3 nem) 

K. 2/2011/11. Közgyűlési határozat: 

A Szövetség 2011 évi pénzügyi terve elfogadva (5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 

6. számú napirendi pont: Alapszabály módosító indítvány 

BF elmondja, hogy két indítvány érkezett a Szövetséghez. Bemutatja EJ módosítási 

indítványát és bemutatja saját módosítási indítványát. 

K. 2/2011/12. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 22.§. 2./ bekezdésének módosítását a közgyűlés elfogadta (7 igen, 2 nem). 

1. Eredeti szöveg: Az elnökség működése 22. §. 

2./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 3-6 havonként 

ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy az elnökségi tagok 

egyharmad az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

Módosított szöveg: 2./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 

3-6 2 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy az 

elnökségi tagok egyharmad az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

EJ javaslata, hogy 22.§. 3./ bekezdés módosuljon a következők szerint: Az elnökség ülései 

nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak az írásban meghívott személyek 

lehetnek jelen. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet. 

K. 2/2011/13. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 22.§. 3./ bekezdésének módosítását a közgyűlés nem fogadta el (1 igen, 2 

tartózkodik, 6 nem). 

K. 2/2011/14. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 30.§. 2./ bekezdésének m. ponttal való bővítését a közgyűlés elfogadta (9 igen, 

egyhangú). 

2. Eredeti szöveg: A főtitkár 30. §. 

2./ A főtitkár feladatai és hatásköre: 

a./ összehangolja a Szövetség tevékenységét, 

b./ összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók 

munkáját, 

c./ szervezi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, 

d./ előkészíti az elnökség üléseit, 

e./ a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, 

f./ aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, 
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g./ megbízás alapján képviseli a Szövetséget, 

h./ tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről, 

i./ gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a 

határozatok nyilvántartásáról, 

j./ gondoskodik a Szövetségi nyilvántartások vezetéséről, 

k./ figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 

végrehajtását, szükség 

esetén kezdeményezi a Szövetségi határozatok módosítását, 

l./ ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, 

illetőleg a közgyűlés vagy 

az elnökség a hatáskörébe utal. 

Új pont: m./ köteles részt venni az Elnökség és a Közgyűlés ülésein. 

BF felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon az alapszabály azon részének kivételről, amely a 

Szövetségi kapitányról szól (Szövetségi kapitány (vezető edző) 31.§.) 

K. 2/2011/15. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 31.§. kivételét az alapszabályból a közgyűlés nem fogadta el (3 igen, 6 nem). 

TP módosítási indítványa, hogy az alapszabály 31.§. 1./ bekezdés maradjon meg, de a 2. és 3. 

bekezdés legyen kivéve. 

BF. Szavazzon a közgyűlés arról, hogy a Szövetségi kapitány (vezető edző) bent maradjon az 

alapszabályban, de a 2. és 3. bekezdés kerüljön ki. 

K. 2/2011/16. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 31.§. 2. és 3. bekezdésének kivétele elfogadva (8 igen, 1 nem) 

BF az alapszabály 21.§. 3./ bekezdésének módosítását úgy gondolja, hogy 1 elnök, 1 alelnök 

és 3 elnökségi tag legyen, a főtitkár pedig kerüljön ki. 

K. 2/2011/17. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 21.§. 3./ bekezdésének módosítását a közgyűlés nem fogadta el (1 igen, 8 

nem). 

K. 2/2011/18. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 21.§. 1./ bekezdésének módosítását a közgyűlés elfogadta (9 igen, egyhangú). 

1. Eredeti szöveg: Az elnökség tagjai 21. §. 

1./ Az elnökség létszáma 6 fő. Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés választja, jelölés alapján. 

Az Elnökség megbízatása négy éves időtartamra szól. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. 

Az elnökségnek a Szövetségben tagsággal nem rendelkező személy is tagja lehet. 

Módosított szöveg: 1./ Az elnökség létszáma 6 5 fő. Az Elnökségi tagokat a Közgyűlés 

választja, jelölés alapján. Az Elnökség megbízatása négy éves időtartamra szól. Az Elnökség 

tagjai újraválaszthatók. Az elnökségnek a Szövetségben tagsággal nem rendelkező személy is 

tagja lehet. 
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TP javaslata az, hogy a 21.§. 3./ bekezdés úgy módosuljon, hogy 1 elnök, 2 alelnök és 2 

elnökségi tag legyen, a főtitkár pedig kerüljön ki. 

K. 2/2011/19. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 21.§. 3./ bekezdésének módosítását a közgyűlés elfogadta (9 igen, egyhangú). 

3. Eredeti szöveg: Az elnökség tagjai 21. §. 

3./ Az elnökség tagjai: 

 a./ az elnök. 

 b./ az alelnök 

 c./ az elnökségi tagok. 

 d./ a főtitkár 

Módosított szöveg: 3./ Az elnökség tagjai: 

 a./ az elnök. 

 b./ az alelnök az alelnökök (2 fő) 

 c./ az elnökségi tagok (2 fő). 

 d./ a főtitkár 

K. 2/2011/20. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 30.§. 1./ bekezdésének módosítását a közgyűlés elfogadta (9 igen, egyhangú). 

4. Eredeti szöveg: A főtitkár 30. §. 

1./ A főtitkárt a Közgyűlés - az Elnökség mandátumának időtartamára - választja meg. 

Módosított szöveg: 1./ A főtitkárt az elnökség pályázat útján jelöli ki. 

TP javaslata, hogy a 30.§. 2./ bekezdés e. pontja legyen törölve az alapszabályból 

K. 2/2011/21. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 30.§. 2./ bekezdés e. pontjának törlését a közgyűlés elfogadta (9 igen, 

egyhangú). 

TP kérése, hogy a 25.§. 2./ bekezdés f. pontja legyen javítva. 

K. 2/2011/22. Közgyűlési határozat: 

Az alapszabály 25.§. 2./ bekezdés f. pontjának javítását a közgyűlés elfogadta (9 igen, 

egyhangú). 

5. Eredeti szöveg: A Szövetség elnöke 25. §. 

2./ f./ kapcsolattartás a Magyar Kerékpársportok Szövetségével, - részvétel a MKSZ elnökségi 

ülésein - a területi Szövetségekkel és a tagszervezetekkel, 

Módosított szöveg: 2./ f./ kapcsolattartás a Magyar Kerékpársportok Országos Szövetségével, 

- részvétel a MKOSZ elnökségi ülésein - a területi Szövetségekkel és a tagszervezetekkel, 
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BF. Ki ért egyet azzal, hogy az alapszabály módosítására érkezett javaslatokat egészében 

elfogadja? 

K. 2/2011/23. Közgyűlési határozat: 

Összegében az alapszabályt mosósító javaslatokat a közgyűlés elfogadta (9 igen, egyhangú). 

7. számú napirendi pont: Elnökségi tagválasztás 

BF kéri a jelölőbizottság elnökét (MJ), hogy mutassa be javaslatát. 

Jelölőbizottság javaslata: 

Elnök: Somogyi Miklós 

Alelnök: Molnár József 

Elnökségi tag: Radasics Tibor 

Elnökségi tag: Fulainé Gruber Judit 

Elnökségi tag: Eszes János 

Elnökségi tag: László Miklós 

MJ a jelölőbizottság elnöke hozzáteszi, hogy azért van 1 alelnök jelölve, mert az alapszabály 

módosítás előtt történt a javaslattétel. 

BF javaslata, hogy a 2. Alelnök RTib legyen. 

RTib elmondja, hogy Alelnöki posztot nem szeretne vállalni. 

EJ elmondja, hogy hogy semmilyen tisztséget nem vállal. 

BF kéri a Közgyűlést, hogy tegyenek további javaslatokat. 

SM röviden bemutatkozik a Közgyűlésnek. 

NT elmondja a soproni autóclub elnökségi tag javaslatait 

 Elnökségi tagnak javasolja: 

 Krasznai Andreát 

 Kovács Pétert 

 Ozsgyán Józsefet 

BF 5 perc szünet rendel el. 

BF jelzi, hogy a szünetben érkezett egy javaslat, mégpedig az, hogy az Alelnök legyen Eszes 

János. 

EJ javasolja Nagy Tamást elnökségi tagnak. 

BF: Ki ért egyet azzal, hogy az Elnök személyére nyílt szavazással szavazzunk? 

K. 2/2011/24. Közgyűlési határozat: 

Az Elnök személye nyílt szavazással lesz eldöntve (9 igen, egyhangú). 

BF: Ki ért azzel egyet, hogy Somogyi Miklós legyen Szövetség Elnöke? 
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K. 2/2011/25. Közgyűlési határozat: 

Somogyi Miklós a Magyar BMX Cross-Triál Szövetség új Elnöke (8 igen, 1 tartózkodok) 

BF: Ki ért egyet azzal, hogy a két Alelnökök személyére nyílt szavazással szavazzunk?  

K. 2/2011/26. Közgyűlési határozat: 

A két Alelnök személye nyílt szavazással lesz eldöntve (9 igen, egyhangú). 

BF: Ki ért egyet azzal, hogy Alelnöknek Eszes Jánost megszavazzuk? 

K. 2/2011/27. Közgyűlési határozat: 

Az egyik Alelnök személye Eszes János (8 igen, 1 tartózkodik) 

BF: Ki ért egyet azzal, hogy Alelnöknek Molnár Józsefet megszavazzuk? 

K. 2/2011/28. Közgyűlési határozat: 

A másik Alelnök személye Molnár József (8 igen, 1 tartózkodik) 

BF kéri, hogy titkos szavazással döntsön a Közgyűlés az Elnökségi tagok személyeiről. 

RT felolvassa az eredményeket, hozzáteszi, hogy 3 olyan lap volt, ahol csak 1 név szerepelt. 

A szavazás eredménye: 

 Nagy Tamás 3 szavazat 

 Radasics Tibor 6 szavazat 

 László Miklós 1 szavazat 

 Fulainé Gruber Judit 5 szavazat 

EJ lemond az Alelnöki posztjáról 

NT elmondja, hogy EJ és ő csak akkor vállalt volna valamilyen pozíciót, ha SM az elnök, EJ 

az Alelnök és ő Elnökségi tag. Csak is ebben a felállásban hajlandóak dolgozni a bmxért. 

RTib nem vállalja az Elnökségi tagságot. 

BF kéri, hogy a Közgyűlés tegyen javaslatot először Alelnök személyére, majd Elnökségi tag 

személyére, és ebben a sorrenden szavazzák is meg őket. 

NT javasolja, hogy először az Elnökségi tagról legyen döntés és azután legyen az Alelnök 

személyéről. 

BF ezzel nem ért egyet, mert először is úgy volt szavazás, hogy Alelnököt választották meg 

előbb.  

BF: Ki ért egyet azzal, hogy először az Elnökségi tag személyéről, majd pedig az Alelnök 

személyéről legyen szavazás? 
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K. 2/2011/29. Közgyűlési határozat: 

Először az Elnökségi tag személyéről, majd pedig az Alelnök személyéről lesz szavazás (5 

igen, 2 nem, 2 tartózkodik) 

TP kérdése a Közgyűlés felé, hogy az előzőekben már jelölésre került személyek közül RTib 

kivételével mindenki vállalja a jelölést? 

A jelöltek közül mindenki vállalja. 

BF kéri, hogy titkos szavazással döntsön a Közgyűlés a másik Elnökségi tag személyéről. 

RT felolvassa az eredményeket. 

A szavazás eredménye: 

 Nagy Tamás 5 szavazat 

 Kovács Péter 4 szavazat 

K. 2/2011/30. Közgyűlési határozat: 

Az új elnökségi tagok Fulainé Gruber Judit és Nagy Tamás. 

BF kéri, hogy a Közgyűlés tegyen javaslatot az Alelnök személyére. 

NT Eszes János jelöli Alelnöknek. 

BF jelöli Radasics Tibort. 

RTib nem vállalja. 

SZD Kovács Pétert javasolja Alelnöknek. 

BF kéri, hogy titkos szavazással döntsön a Közgyűlés az Alelnök személyéről. 

A szavazás eredménye: 

 Eszes János 6 szavazat 

 Kovács Péter 2 szavazat 

K. 2/2011/31. Közgyűlési határozat: 

A másik Alelnök személye Eszes János 

BF összesíti a végleges eredményeket 

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség elnöksége: 

 Elnök: Somogyi Miklós 

 Alelnök: Eszes János 

 Alelnök: Molnár József 

 Elnökségi tag: Fulainé Gruber Judit 

 Elnökségi tag: Nagy Tamás 



Magyar BMX Cross-Triál Szövetség Rendkívüli Közgyűlési jegyzőkönyve 2011.03.06. 
 

Budapest, 2011.03.06 

Kovács Péter 

8. számú napirendi pont: Egyebek 

EJ kérdése a 157/2004 es Kormányrendelethez, amelyet BF mutatott be. 

BF elmondja, hogy amit bemutatott papíron csak egy javaslat szerepelt. Elmondja, hogy mit 

szeretett volna ezzel kapcsolatban tenni. 

 

A következő Elnökségi űlés időpontja: 2011.03.06 

A Közgyűlést BF bezárta. 

 

 

 

 

Lejegyezte: Hitelesítette: 

Kovács Péter Radasics Tibor, Eszes János 

 


