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Napirendi pontok:
1. A korábbi elnökségi határozatok áttekintése (Dr. Iglói László)
2. Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak történéseiről (dr. Iglói László)
3. A MAMS soros közgyűlésének előkészítése
- Sportszakmai beszámoló (Daragó István)
- A szövetség 2004. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
beszámoló (Sárközi György)
- A 2004. évi közhasznúsági jelentés és mérleg (Sárközi György)
- Sportstratégia (Hermann Henrik, Daragó István)
- Alapszabálymódosítás
4. Turisztika (Schweickhardt György)
5. Szabályozások (Vagy.ért.jog., SZMSZ, Általános Sportszabály, 2006. évi terv hat.idők)
6. Egyebek (UEM 2005. évi költségvetés tervezete, MOPED ’91. óvása, MAMS-HR Sport Rt.,
Műszaki szabályzatok, stb.)
Elnök: köszöntötte az elnökséget, a meghívott vendégeket és a szakágak képviseletében
megjelent vendégeket, az elnökségi ülést megnyitotta.
3-2005-1. elnökségi határozat – egyhangú igen
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Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetőt Sütő Erika
vezesse.
3-2005-2. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetőt Kolonics
Krisztián és Sárközi György hitelesítsék.

1. napirendi pont – Első Magyar Gyorsulási Kft. kérésének meghallgatása
Elnök: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendi pont tárgyában történő meghallgatás azért
vált szükségessé, mert az elmúlt hétvégén lezajlott az első hivatalos MAMS dragbike verseny – az
Első Magyar Gyorsulási Kft. rendezésében -, mely versenyen a rendező egyesület nem tartotta be a
MAMS vonatkozó szabályait.
Szeghalmi László és Lendvai Tamás az Első Magyar Gyorsulási Kft. képviseletében az
alábbiakról tájékoztatták a jelenlévőket:
-

-

többszöri próbálkozás után az idei évben végre beléptek a MAMS-ba, azon belül a
dragbike szakág versenyeinek körébe,
1996. óta rendeznek gyorsulási versenyeket Magyarországon, ezért is próbáltak
közeledni a MAMS felé, miután önálló szakággá vált a dragbike,
versenyeiknek immár történelmi színezetük van, ezért is nehéz folyamat beintegrálódni
a MAMS-ba úgy, hogy ne sérüljenek a hagyomány történelmi adottságai,
rendezvényeiken az eddigi hagyomány szerint egyszeri belépő után díjtalan volt a
versenyzés, ezért a napi és éves licencek kiváltásának bevezetéséhez – megítélésük
szerint - egy hosszabb folyamatra – a résztvevők felé történő „óvatos” kommunikálásra
van szükség,
a 9 év alatt felépített tömegbázissal kisebb lépésekben szeretnék elfogadtatni a MAMS
versenyrendszerét.

Az elnöskégi tagok és Hadnagy József dragbike szakágvezető hozzászólásaikban egyet értettek
abban, hogy az elhangzottak mérlegelése ellenére sem tekinthet el a Szövetség a szabályok
betartásától, ezért mind írásban, mind pedig szóban – a MAMS tisztségviselők által – meg kell adni
a megfelelő tájékoztató jellegű és szakmai segítséget az új egyesületnek, hogy az elkövetkezendő
verseny a szabályok betartásával kerüljön megrendezésre.
3-2005-3. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az idén MAMS taggá vált Első Magyar
Gyorsulási Kft. részére készüljön egy írásbeli tájékoztató anyag a versenyrendezéssel
kapcsolatos ismeretek, szabályok ismertetésével.

2. napirendi pont – A korábbi elnökségi határozatok áttekintése
Dr. Iglói László főtitkár a napirendi pont tárgyában az alábbi ügyeket érintően tájékoztatta a
jelenlévőket:
- a Szövetség soros közgyűlésével kapcsolatos határozatok értelmében a
meghívók kiküldésre kerültek a MAMS tagegyesületeinek részére,
- 30 tagegyesület írásbeli értesítése megtörtént a 2005. évi
tagdíjhátralékról,
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-

a Közép Európai Zóna kezdeményezésre a támogató levél elküldésre
került,
a pályázatfigyeléssel foglalkozó LLanden Consulting Kft. ajánlata
elfogadásának visszajelzése megtörtént.

3. napirendi pont – Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak történéseiről
Dr. Iglói László főtitkár a napirendi pont tárgyában érdemben az alábbiakról adott tájékoztatást a
jelenlévőknek:
- az elmúlt elnökségi ülésen említett Fővárosi Bíróság által küldött – a
2004. szeptember 02-i közgyűlés megtámadásával kapcsolatos - idéző
végzésre a bekért iratok megküldésre kerültek,
- jelenleg 90 tagegyesület fizette be az idei tagdíjat, 30 tagegyesület
pedig felszólítást kapott a tagdíj rendezésére.
3-2005-4. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a tértivevénnyel bizonyítottan felszólított és
annak ellenére tagdíjat nem fizető egyesületeket kizárja a MAMS tagjai közül.

4. napirendi pont – A MAMS soros közgyűlésének előkészítése
Sportszakmai beszámoló
Daragó István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a sportszakmai beszámoló 50%-ban készült el,
pár napon belül azonban megküldi valamennyi
elnökségi tagnak és szakágvezetőnek
véleményezésre.
A szövetség 2004. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
Sárközi György az alábbiakról tájékoztatott:
- a főbb megállapításokról írásbeli anyag valamennyi érintettnek
előzetesen megküldésre került,
- a közhasznúsági jelentés beszámolója most készült el, ill. érkezett meg
a könyvelő cégtől /az anyag szétosztásra került/,
- csökkent a Szövetség tárgyi vagyona: nagyobb volt az amortizáció,
mint a beruházás,
- a pénzkészlet is csökkent jelentős mértékben, mert a tartozás
állomány csökkent, a követelés állomány viszont változatlan maradt,
- a Szövetség által kapott támogatással szemben a ráfordítási költség a
duplája volt, tehát az csak részben fedezte az alapvető működési
feltételeket,
- összességében a korábbi évhez képest veszteséggel zárta az elmúlt
évet a Szövetség.
A 2005.évi költségvetési terv
Sárközi György a témában az alábbiakat emelte ki:
- a Szövetség központi támogatása csökken a 2005. évben,
- a szakági költségvetési keret alapjául a tavalyi licencváltási adatok
szolgáltak, azonban a bevételeiknek idén csupán a 30%-át kaphatják
vissza támogatásként,
- további pénzbevételi lehetőségek szükségességét hangsúlyozta.
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Sportstratégia
Elnök: a témában az alábbi gondolatokat osztotta meg:
- a Sporthivatal által küldött táblázatot valamennyi szakágvezető
megkapta, azonban senkitől sem érkezett visszajelzés,
- jelenleg
nem
látható
a
csapatversenyek
támogatásának,
ösztönzésének finanszírozási oldala, ill. a vagyoni értékű jogok
értékesítése tudna ehhez megfelelő alapot biztosítani.
Elnök: kapcsolódva a napirendi pont tárgyához állásfoglalást kért az elnökségtől az UEM ez évi
Kongresszusára – a MAMS központi költségvetésének terhére - utazó tisztségviselők
meghatározásában:
3-2005-5. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az UEM 2005. évi nyári Kongresszusára - a
Szövetség központi költségvetésének terhére tervezett – alábbi tisztségviselők
részvételét igazolja vissza az UEM felé: Bulcsu Rezső, Daragó István, Kökényesi György
és Sasvári Sándor.
3-2005-6. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az UEM 2005. évi nyári Kongresszusára
utazó MAMS tisztségviselők közül Daragó Istvánt bízza meg a MAMS mandátumának
képviseletével.

Elnök: szintén a napirendi ponthoz kapcsolódva kérte a jelenlévők javaslatát, hogy a Nemzeti
Sporthivatal által 2005. április 8-án a doppingügyekkel kapcsolatos jogi- és egészségügyi
kérdésekről tartandó egyezető értekezleten ki képviselje a Szövetséget:
3-2005-7. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Nemzeti Sporthivatal által 2005. április 8án a doppingügyekkel kapcsolatos jogi- és egészségügyi kérdésekről tartandó egyezető
értekezleten Dr. Iglói László főtitkár képviselje a Szövetséget.

5. napirendi pont –Turisztika
Schweickhardt György időközben történt távozása miatt a napirendi pont tárgyalása elmaradt.

6. napirendi pont – Szabályozások
Elnök: a napirendi pont témakörében „csupán” ismételni, ill. valamennyi jelenlévő figyelmét
felhívni tudta, hogy bizony több súlyos szabályozási /Általános Sportszabály, SZMSZ, Vagyoni
Értékű Jogok/ probléma vár megoldásra a Szövetségben, hangsúlyozta továbbá az etikai vétségek
jelentős problémáját, felvetette egy Etikai bizottság szükségszerű felállítását.
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7. napirendi pont – Egyebek
„MOPED ’91 óvása
Daragó István véleménye szerint válaszlevélben kell tájékoztatni az óvás benyújtóját a
beadványával kapcsolatos formai, értelmezési és szakmai hiányosságokról, helytelen állításokról.
Az elhangzottakkal az elnökség egyet értett.
MAMS-HR Sport Rt.
Daragó István tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elkészült a MAMS és HSRT közötti tavalyi évet
lezáró elszámolás, és az idei évi együttműködési szerződés-tervezet, ill. ehhez szükséges
kialakítania a Szövetségnek egy, a MAMS és a BR Organisation Kft. közötti szerződést.
Tagfelvételi kérelem
Dr. Rezes Zoltán jogi képviselő tájékoztatta az elnökséget a beérkezett tagfelvételi kérelmekkel
kapcsolatban, mely tájékoztatás után az elnökség az alábbi határozatot hozta:
3-2005-8. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Salgótarjáni Motoros Sport Egyesületet és
a Moto-Kart Universum Kft-t – a benyújtott dokumentumok alapján – a Magyar
Motorsport Szövetség tagegyesületének felveszi.

Nemzetközi Környezetvédelmi licencek
Daragó István felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy idén több Európa-i esemény is lesz
Magyarországon, és jelenleg nincs érvényes FIM vagy UEM környezetvédelmi licenccel rendelkező
tisztségviselőnk, ezért javasolta a FIM írásbeli megkeresését, hogy őszig – a következő adandó
továbbképzés időpontjáig – hosszabbítsák meg a FIM vagy UEM licenccel rendelkező magyar
környezetvédelmi tisztségviselők licenceit.
Az elnökség az elhangzottakat támogatta.

A következő elnökségi ülés tervezett időpontja: később kerül meghatározásra
helyszíne: MAMS titkárság
K. m. f.
Emlékeztetőt készítette: Sütő Erika
Hitelesítette:

_______________________
Kolonics Krisztián

_______________________
Sárközi György
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