_I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a BMX Cross-Trial Kerékpár sportágban, a
Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) valamint a Magyar Kerékpársportok Szövetségének (MKSZ)
alapszabályában és a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben meghatározott a BMX Cross és BMX Triál sportág
feladatainak ellátására létrehozott, a sportágban működő sportegyesületek, illetőleg ezek sportági szakosztályainak
tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató az 1996. évi LXIV. törvény alapján működő Országos
Szövetség, önálló jogi személy.
2. §.
1./ A Szövetség neve:

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

Rövidített neve:

MBMXSZ

Angol nyelven:

Hungarian BMX Cross-Triál Federation

2./ A Szövetség székhelye:

8193 Sóly, Fenyves utca 9.

3./ A Szövetség működési
területe:

Magyarország

4./ Az alapítás éve:

1991.
3. §.

1./ A Szövetség emblémája: mellékelt lenyomati minta szerint.
2./ A Szövetség pecsétje: Szövetség emblémájával ellátott mellékelt lenyomati minta szerint.
3./ A Szövetség zászlaja:
4.§.
A Szövetség szervezeti egysége a Magyar Kerékpársportok Szövetségének és azon keresztül a Nemzetközi
Kerékpáros Szövetségnek, (Union Cycliste Internationale) melynek alapszabályát és egyéb szabályzatait nézve
kötelezőnek ismeri el.
II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szövetség célja
5. §.
A Szövetség a Magyar Köztársaságban szervezi, irányítja és ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet,
közreműködik az 1996. évi LXIV. törvényben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli
sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.
A Szövetség feladata és hatásköre
6. §.
1./ A Szövetség feladatai:
a./ A sportágain belül azok működésének elősegítése és fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, valamint
gondoskodás ezek megvalósításáról,
b./ A hazai nemzeti és a hazai nemzetközi éves versenynaptárak meghatározása,
c./ A sport- és sportfegyelmi szabályok megállapítása, a sport biztonsági feltételeinek kidolgozása,
d./ A nemzeti bajnokságok, kupák és nemzetközi kupák, valamint nyílt nemzeti bajnokságok kiírása,
e./ A válogatott keretek kijelölése, működtetése,
f./ A sportbírók képzése és továbbképzése, valamint egyéb sportszakemberek kiválasztása és továbbképzése,

g./ A külön jogszabályban meghatározottak szerint a sportolók igazolása, átigazolása és minősítése,
h./ A Nemzetközi Szövetség és a Magyar Kerékpársportok Szövetsége által meghatározott sporthatósági jogkör
gyakorlása, a Nemzetközi szövetség és a Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége által elfogadott szabályok
hazai érvényesítése,
i./ Sportágainak képviselete bel- és külföldön,
j./ A sport területén meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalma betartásának
ellenőrzése,
k./ Felvilágosítás és véleményadás a sportágak ügyeiben,
l./ A sportágak nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátása,
m./ Jogszabályban meghatározott, valamint a sportágak működési feltételeinek biztosításával összefüggő fel
adatok ellátása,
n./ A területi szövetségek munkájának segítése.
III.
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
A Szövetség tagjai
7. §.
1./ A Szövetség tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:
a./ tagok,
b./ tiszteletbeli tagok.
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
8. §.
1./ A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
2./ A Szövetségi tagság felvétellel (a tiszteletbeli tagok esetében választással) keletkezik.
a./ tagsági viszony kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg,
b./ a tiszteletbeli tagok esetében lemondással, kizárással, valamint törléssel szűnik meg.
3./ A tagfelvétel kérdésében - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a Szövetség elnöksége határoz. A felvételt
megtagadó határozat ellen a Szövetség közgyűléséhez kell fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes
közgyűlésén tárgyalni köteles.
4./ A tiszteletbeli tagok megválasztása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
5./ A Szövetség tagjairól az ügyintézőszerv nyilvántartást vezet.
6./ A Szövetség tagjai a közgyűlés által meghatározott tagdíjat (hozzájárulást) fizetnek.
7./ A Szövetségből való kilépést legkésőbb a folyó év december 31-ig írásban kell közölni a Szövetség
elnökségével, ellenkező esetben a tagság továbbá egy évig fennmarad. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága
idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye.
8./ Törléssel szűnik meg a tagság a tag halálával (a jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli
megszűnésével.)
9./ A Szövetségből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A
kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (7) bekezdés megfelelően irányadó.
10./ A Sportegyesület rendes tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát megszünteti,
vagy más sportegyesület részére átadja, a szakosztály megszűnésétől (átadásától) számított 30 napon belül
nyilatkozhat. A nyilatkozat elmulasztása esetén a sportegyesületet a Szövetség tagjai sorából törölni kell.
A Szövetség tagjai
9. §.
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1./ A Szövetség tagja lehet minden olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezet és magánszemély, amely a
sportágban tevékenységet folytat (a továbbiakban: Sportegyesület), feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát
elfogadja.
2./ A Szövetség tagja lehet az a nagykorú magánszemély is aki a sportágban tevékenységet folytat és Szövetség
Alapszabályát magára nézve kötelezően ismeri el. A Szövetség taglétszámában a magánszemélyek aránya nem
érheti el a teljes taglétszám felét.
3./ A Szövetség tagja -jogi személy esetén- a tagfelvételi kérelmét Alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről
szóló határozat másolatának mellékelésével a Szövetséghez nyújthatja be. A tagfelvételi kérelem nem tagadható
meg, ha a tag a Szövetség Alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
4./ Tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a Szövetség
Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés tárgyalni köteles.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Tagok jogai és kötelezettségei
10. §.
1./ A Szövetség tagjának jogai:
a./ részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein,
b./ részt vehet a Szövetségi közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c./ választhat és választható a Szövetség szerveibe,
d./ észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban,
e./ ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására.
2./ A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a./ a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése,
b./ a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, valamint a Szövetség szervei által hozott
határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása,
c./ a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d./ a sportág népszerűsítése,
e./ a tagdíj megfizetése.
A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei
11. §.
1./ A tiszteletbeli tag jogai:
a./ tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén,
b./ javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
c./ javaslatokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit, valamint a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására.
2./ A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a./ a Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak a megtartása,
b./ a sportág népszerűsítése.
V.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
12. §.
1./ A Szövetség testületi szervei:
a./ a Szövetség rendes közgyűlése
b./ a Szövetség rendkívüli közgyűlése
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c./ a Szövetség elnöksége
d./ a Felügyelő Bizottság
e./ a Fegyelmi Bizottság
f./ állandó és ideiglenes bizottságok
2./ Tisztségviselők
3./ Ügyintéző szervezet
VI.
A SZÖVETSÉG RENDES KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása
13. §.
1./ A Szövetség legfőbb testületi szerve a közgyűlés, amely a rendes tagok összessége. A Szövetség rendes
közgyűlését évente kell összehívni. A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább 30 nappal korábban
meg kell állapítani és annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a rendes
tagokat, valamint a közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell. A részvételre jogosult egyéb
személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról a hírközlési szervek útján, vagy más megfelelő
módon kell tájékoztatni.
2./ A közgyűlésen szavazati joggal a Tagok rendelkeznek.
3./ A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. A Szövetség tagjainak legkésőbb a
közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell jelenteniük azt a személyt, aki a szavazati jogot gyakorolja.
A közgyűlés határozatképessége
14. §.
1./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
2./ Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell
halasztani, és 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe
felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés napirendje
15. §.
1./ A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége javasolja és terjeszti a közgyűlés elé.
2./ A Szövetség rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
a./ a Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b./ a Szövetség évi költségvetésének megállapítása,
c./ a Felügyelő Bizottság beszámolója,
d./ a Szövetség tagjai, valamint a területi Szövetségek által beterjesztett javaslatok.
3./ A (2) bekezdés d./ pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha azokat a
közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után, vagy a Szövetség
közgyűlésén beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt kétharmados többség indítványozza.
A közgyűlés hatásköre

16. §.
1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az Alapszabály, megállapítása és módosítása,
b./ nemzetközi szervezetbe való belépés, vagy onnan való kilépés,
c./ a Szövetség évi költségvetésének megállapítása,
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d./ az Elnökség beszámolójának elfogadása,
e./ a sportágfejlesztési program elfogadása,
f./ az olimpiai felkészülési program elfogadása,
g./ a hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása,
h./ a tiszteletbeli elnökök és tiszteletbeli tagok megválasztása,
i./ a Szövetség - más szerv hatáskörébe nem utalt - szabályzatainak megállapítása és módosítása,
j./ a tagfelvétellel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
k./ mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von.
2./ Az (1) bekezdés c./és j./ pontjaiban meghatározott hatásköröket a Szövetség elnöksége gyakorolja, amennyiben
a közgyűlés összehívására nem kerül sor.
A közgyűlés határozathozatala
17. §.
1./ A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az indítványt újra kell szavaztatni.
2./ A közgyűlésen szavazati kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - a közgyűlés
elnöke adhat felmentést.
3./ A 16. §. (1) bekezdésének a.) pontja esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges.
Ugyancsak 2/3-os többség szükséges valamely hatáskörnek a közgyűlés hatáskörébe vonásához.
4./ A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetség - a 18. §. (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőinek megválasztásakor, illetve ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
5./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett
szerveket és személyeket valamint, a tagokat a jegyzőkönyv megküldésével kell értesíteni. A jegyzőkönyvet a
közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezető írja alá és két a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
6./ A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja vagy
kizárhatja.
A tisztségviselők megválasztása.
18. §.
1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a./ az elnök,
b./ az alelnökök,
c./ az elnökségi tagok,
d./ a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
2./ A Szövetség tisztségviselőit a közgyűlés négy évre választja.
3./ A tisztségviselőket megválasztó közgyűlés előtt legalább 1 hónappal a Szövetség elnöksége jelölőbizottságot hív
össze. A jelölő bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság
elnöke terjeszti a közgyűlés elé.
4./ A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés többségi
határozata alapján nyílt szavazással is történhet.
5./ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét megszerezte. Ha több jelölt
esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb
választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A
választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem
szerzi.
6./ Ha az Elnökség létszáma kiválás következtében eredeti létszámának a felére csökken, a Szövetség
elnökségének rendkívüli közgyűlést kell összehívnia.
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7./ Ha a Felügyelő Bizottság létszáma kiválás következtében eredeti létszámának a felére csökken, a Szövetség
elnökségének rendkívüli közgyűlést kell összehívnia.
VII.
A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
19. §.
1./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a./ a Szövetség elnökségének többségi határozata alapján,
b./ ha a Szövetség rendes tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c./ ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli,
d./ egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.
2./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell
hívni.
3./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók.
VIII.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az Elnökség hatásköre
20. §.
1./ A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az elnökség a
Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az
Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörbe
vont, vagy a Szövetség más szervének hatáskörébe utalt.
2./ Az Elnökség feladatai és hatásköre:
1. A Szövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása.
2. A Szövetség törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete.
3. Gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése.
4. A Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, valamint gazdálkodási szabályzatának megállapítása és
módosítása.
5. A Szövetség működésével, valamint a sportággal kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása.
6. A sportág középtávú fejlesztési programjának kidolgozása, az éves program jóváhagyása.
7. A sportág olimpiai felkészülési programjának kidolgozása.
8. A sportág nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése.
9. Az évi költségvetés és a beszámoló megállapítása, illetőleg - ha a közgyűlés összehívására az Alapszabály
szerint nem kerül sor - elfogadása.
10. A bajnokságok és szövetségi versenyek kiírása.
11. A sportág hazai és nemzetközi versenynaptárának jóváhagyása.
12. A válogatott keret és a válogatott keret felkészülési programjának jóváhagyása.
13. Bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével.
14. Az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, ill. felmentése, referensek
megbízása és felmentése.
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15. Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megválasztása (kinevezés) és felmentése, valamint velük
és a Szövetség főtitkárával szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása.
16. A tagfelvételi kérelmek elbírálása.
17. A hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, illetőleg fegyelmi jogkör gyakorlása.
18. A központi állami támogatás felosztása a Szövetség rendes tagjai és a területi Szövetségek között.
19. Mesteredzői címre, valamint állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel.
20. A prémiumkeretek jóváhagyása.
21. A sportolói, valamint játékvezetői (versenybírói) minősítésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
22. A hatáskörébe utalt átigazolási ügyek elbírálása.
23. A nemzetközi sporteseményekre történő kiutazások és az azokon való részvétel engedélyezése.
24. A szakosztályvezetők, vagy szakmai bizottság javaslata alapján az "Év sportolója" cím oda ítélése.
25. Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, illetőleg a Szövetség
közgyűlése a hatáskörébe utal.
26. A szövetségi kapitány kinevezése és visszahívása.
3./ Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az
előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi
módosításáról, átcsoportosításáról.
4./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése,
elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint
minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Szövetség számára jelentős vagyoni terhek, vagy
kötelezettségek keletkeznek.
Az elnökség tagjai
21. §.
1./ Az elnökség létszáma 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.
2./ Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is tagja lehet, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától.
Az elnökség tagjai tisztségüket - a főtitkár kivételével - társadalmi megbízatásként látják el.
3./ Az elnökség tagjai:
a./ az elnök,
b./ az alelnökök (2 fő),
c./ az elnökségi tagok (2 fő),
4./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b./ észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban,
c./ felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
d./ javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e./ megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f./ a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása.
5./ Az elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók.
6./ Az elnökségi tagság megszűnik:
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a./ a mandátum lejártával,
b./ felmentéssel,
c./ visszahívással,
d./ elhalálozással,
e./ a Szövetségből történő kizárással.
Az elnökség működése.
22. §.
1./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és - a Szövetség szervezeti és működési szabályzatában - az
ügyrendjét.
2./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 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.
3./ Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek
jelen. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.
4./ Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, valamint a napirend
előterjesztőjét.
5./ Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett
szerveket és személyeket valamint a tagokat a jegyzőkönyv megküldésével kell értesíteni.
23. §.
1./ A Szövetség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az
előterjesztések megküldésével - legalább két héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.
2./ Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 5-10 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten
összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül
határozatképes.
24. §.
1./ Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
2./ Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól - indokolt esetben - az elnök
felmentést adhat.
3./ Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot:
a./ a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, valamint akkor, ha a közgyűlés által átruházott hatáskört
gyakorolja.
b./ az ügyrendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított egyéb esetekben.
4./ Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor, illetőleg
bármely elnökségi tag kívánságára. Egy jelölt esetén az Elnökség egyhangú döntése alapján a tisztségviselőt nyílt
szavazással is megválaszthatja.
IX.
A SZÖVETSÉG ELNÖKE
25. §.
1./ A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és
vezeti a Szövetség tevékenységét.
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2./ Az elnök feladatai és hatásköre:
a./ a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b./ a Szövetség képviselete,
c./ az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése,
d./ a Szövetségi testületek munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek napirendjére,
e./ a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség tevékenységéről,
f./ kapcsolattartás a Magyar Kerékpársportok Szövetségével, - részvétel a MKSZ elnökségi ülésein - a
területi Szövetségekkel és a tagszervezetekkel,
g./ aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
h./ személyi javaslatok tétele a bizottságok elnökeire, tagjaira, valamint a Szövetségi kapitány (vezető edző)
személyére,
i./ döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség,
illetőleg a Szövetség egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe,
j./ mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az
elnökség a hatáskörébe utal.
3./ Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök (főtitkár, vagy az elnök által megbízott elnökségi
tag) helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott.
4./ Az alelnök - a kialakított munkamegosztás szerint - ellátják egyes szakterületek (szakágak) irányítását és
felügyeletét.
5./ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a
szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
X.
A SZÖVETSÉG ALELNÖKE
26.§.
Az alelnök feladatai és hatásköre a 25. §-ban foglaltakon túl:
a) az elnök helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén,
b) a főtitkár vezetésével működő hivatali szervezet tevékenységének felügyelete,
c) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
XI.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
27. §.
1./ A közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére felügyelő bizottságot választ. A
Felügyelő Bizottság létszámát a közgyűlés a megválasztásakor határozza meg.
2./ A Felügyeli Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet
tagja a Szövetséggel munkaviszonyban álló, a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az a
személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel
hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
3./ A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.
4./ A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja.
5./ A Felügyelő Bizottság feladata:
a./ A Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b./ a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának
ellenőrzése,
c./ a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d./ az éves mérleg felülvizsgálata,
e./ a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének
évenkénti vizsgálata,
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f./ a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g./ a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.
6./ A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos
bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.
7./ Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség elnökét és
főtitkárát. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi - gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre
vonatkozó szabályok szerint jár el.
8./ Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a
Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek
megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
9./ a vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől számított 30
napon belül - a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
10./ Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre,
a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti
rendkívüli közgyűlés összehívását.
11./ A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Bizottság elnöke a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
XII.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
28. §.
1./ A Szövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szembeni Szövetségi fegyelmi eljárások
lefolytatására az elnökség 4 éves időtartamra Fegyelmi Bizottságot választ. A bizottság létszámát az elnökség
annak megválasztásakor oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységet.
2./ A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben, a területi vagy
helyi Szövetségekben, illetőleg a tagszervezetekben tisztséget nem viselhetnek és azokkal munkaviszonyban nem
állhatnak.
EGYÉB BIZOTTSÁGOK
29. §.
(1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes - bizottságokat hozhat
létre. A bizottságok tagjai az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben,
amelyekre rendelték őket.
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség elnökét, az
irodavezetőt/főtitkárt.
XIII.
A FŐTITKÁR
30. §.
1./ A főtitkárt az Elnökség pályázat útján jelöli ki.
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,
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e./ a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört,
f./ aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,
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,
m./ köteles részt venni az Elnökség és a Közgyűlés ülésein.
3./ A főtitkár tevékenységéről a Szövetség elnökségének, valamint az egyéb bizottságoknak számol be.
4./ A főtitkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyintéző szervezet általa megbízott dolgozója helyettesíti.
XIV.
A SZÖVETSÉGI KAPITÁNY (VEZETŐ EDZŐ)
31. §.
1./ A Szövetségi kapitány (vezető edző) válogatott keretek szakmai vezetője. A Szövetségi kapitányt az
egyéb bizottságok javaslata alapján az Elnökség nevezi ki.
XV.
AZ APPARÁTUS
32. §.
1./ A Szövetségi feladatok ellátására az elnökség apparátust hoz létre. Az apparátus létszámát, valamint
szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságon ellátását.
2./ Az apparátus szervezeti felépítését és feladatait a Szövetség szervezeti és működési Szabályzata határozza
meg.
XVI.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI ÉS VAGYONA
33. §.
1./ A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2./ A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a. Tagsági díjak
b. Magán- és jogi személyek támogatásai,
c. Alapítványok és közérdekű célú kötelezettség vállalások,
d. Rendezvények bevételei,
e. A tagszervezetek által befizetett - jogszabályban vagy közgyűlési határozatban megállapított - díjak,
f. A Szövetség által kiszabott pénzbüntetések,
g. Televíziós közvetítések jogdíja,
h. Reklámtevékenységből származó bevételek,
j Intézményi háttér működéséből származó bevételek,
l. Kötvény, sorsjegy, stb. Kibocsátásából származó bevételek,
m. Állami támogatás,
n. Gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
o. Egyéb bevételek.
3. A Szövetség vagyona:
a. Készpénz (bankbetét, folyószámán lévő összeg)
b. Készpénzre szóló követelés,
c. Értékpapír
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d. Ingatlan - és ingó vagyon.
4. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a
Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
5. A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az
abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos
jogszabályok alapján végzi.
6./ A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzat határozza meg.
XVII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
34. §.
1./ A Szövetség megszűnik:
a. feloszlásának a közgyűlés 2/3 többsége által történt kimondásával,
b. Feloszlatásával,
c. Megszűnésének megállapításával.
2./ A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Szövetség közgyűlése rendelkezik. Ha a
vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a Szövetség feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését
állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona - a hitelezők kielégítése után - állami tulajdonba
kerül és sportcélokra kell fordítani.
Záró rendelkezések
35. §.
A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sporttevékenységgel, illetőleg a Szövetségben folytatott
tevékenységgel összefüggésben egymás között keletkezett vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz,
vagy egyéb hatósághoz, amíg a vitás ügyben a Szövetség elnöksége állás nem foglalt.
36. §.
A Szövetség Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban a Szövetségre vonatkozó nem szabályozott
kérdésekben a Szövetség Elnöksége jogosult állást foglalni. E szervek jogosultak a szabályzatok szövegezésének
vitás esetekben való értelmezéseire, mely állásfoglalás a Szövetség valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve
kötelező.
ZÁRADÉK
Jelen Alapszabály alapját képező Alapszabályt a Magyar BMX Cross Szövetség közgyűlése az 1991/08/12. kelt
határozatával elfogadta, 1993. 05. 22-én módosította valamint jelen Alapszabályt (sporttörvény szerint) 1996. 12.
20. közgyűlésen az 1996/12/20-14 számú határozatával elfogadta és 1998. 02. 24-én, 2001. 02. 22-én, 2007. 11.
29-én, 2009.02.23-án, valamint 2011. 03. 06. módosította

12

