MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. január 4. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Németh Péter
Daragó István
Rieb György
Kökényesi György
Hirtling Gábor
Tarapcsák Péter
Hadnagy József
Kiss Szabolcs
Horváth Attila
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
dr. Némethi Zsolt

Elnök
Sportszakmai alelnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Old timer szakágvezető
Dragbike szakágvezető
Salak szakágvezető
Felügyelő bizottság vezetője
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár
MAMS jogi tanácsadója

Majosházi Péter

Értékelő Bizottság vezetője

Fülöp Ferenc

Sportbírói Bizottság vezetője

Szilágyi Sándor

Fegyelmi Bizottság vezetője

Nagy Róbert

Egyesületi vezető

Kothencz Attila

Egyesületi vezető

Bodányi Ákos

Egyesületi vezető

Wodicskáné Tállyai Beatrix

Egyesületi vezető

Wodicska Zoltán
Fekete János
Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 6 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Rieb Györgyöt és Németh Pétert kéri fel.
1//E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rieb Györgyöt és Németh Pétert nevezi ki.
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Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Előző ülés határozatainak áttekintése
2. Engedély külföldön történő licenckiváltáshoz
3. 2012. évi versenynaptárak (enduro)
4. 2012. évi közgyűlés időpontja, helyszíne, napirendje
5. MAMS-Miksi Ker Kft. megállapodás
6. MAMS-Hungaroring Zrt. megállapodás
7. Szabálymódosítási javaslatok
8. 2012. évi díjtáblázat
9. Gyorsasági női bajnokság értékelhetősége
10. Egyebek (dragbike szakági díjkiosztó)

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat.

2. napirendi pont: Engedély külföldön történő licenckiváltáshoz
Pusztai Csaba: két kérelem érkezett salak és gyorsasági szakágban.
Kiss Szabolcs: Nagy Patrik a MAMS licenc mellett a cseh szövetségnél is licencet szeretne
váltani, de a szabály kimondja, hogy egy versenyző egy évben csak egy országban válthat ki
versenyzői licencet. Ez alapján nem támogatja a külföldi licencváltást.
2/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elutasítja Nagy Patrik
külföldön történő licencváltási kérelmét.
Zólyomi Andrea: az angol szövetségnél szeretne gyorsasági licencet váltani Lucas Rákász.
Hirtling Gábor: nem ismeri az illetőt, de a szakágnak nincs kifogása.
3/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással engedélyt ad Lucas
Rákásznak, hogy az angol szövetségnél váltson versenyzői licencet.

3. napirendi pont: 2012. évi versenynaptárak
Pusztai Csaba: az enduro szakág adta be egyedül a versenynaptárat.
4/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2012. évi
enduro versenynaptárat.
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4. napirendi pont: 2012. évi közgyűlés időpontja, helyszíne, napirendje
Pusztai Csaba: a kiküldött meghívó tervezet alapján 2012. április 4-én 15 órától lenne a
közgyűlés a Magyar Sport Háza konferenciatermében, a következő napirendi pontokkal:
1. Az elnökségnek a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának
jóváhagyása
2. A Szövetség 2011. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának
jóváhagyása
3. 2011. évi mérleg és éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4. 2011. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
5. Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása
6. A 2-5. napirendi pontok elfogadása
7. 2012. évi pénzügyi terv elfogadása
8. Egyebek
5/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy a 2012.
évi rendes közgyűlés 2012. április 4-én, 15 órától legyen a Magyar Sport Háza
konferenciatermében, a fent meghatározott napirendi pontokkal.

5. napirendi pont: MAMS-Miksi Ker Kft. megállapodás
Pusztai Csaba: ez egy enduro szakágra vonatkozó megállapodás lenne, de tudomást szerzett
róla, hogy a cég az adós feketelistán szerepel. A napirendet el kell napolni a következő ülésig.

6. napirendi pont: MAMS-Hungaroring Zrt. megállapodás
Pusztai Csaba: a Hungaroring az előzetes megállapodásokkal ellentétesen nyilatkozik. Egy
cikkben megjelent az, hogy a MAMS hivatalosan nem kereste meg őket a magyar bajnoki
futamokkal kapcsolatban. Ez nem így van, tavaly év végén kezdődtek a tárgyalások pontosan
ebben a témában.
Fekete János: hiba, hogy a MAMS részéről nincs kommunikáció a versenyzőkkel, ők csak a
Ring verzióját látják.
6/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan úgy dönt, hogy hivatalos
helyreigazítást kér a Hungaroring Sport Zrt-től, amit a MAMS honlapon is megjelentet.

7. napirendi pont: Szabálymódosítási javaslatok
Zólyomi Andrea: a stratégiai bizottság átbeszélte az SZT által javasolt módosítási javaslatokat
és a több javaslata is van. Az első a napi licenc váltása bajnoki futamon, bajnoki ponttal. A
napi licenc ára egységesen 5 000 Ft. A versenyző annyiszor vált egy évben, amennyiszer akar.
külföldi versenyző csak akkor, ha hozza a szövetségének az engedélyét. Legyen előre
gyártott, sorszámozott napi licenc, amivel a rendező utólag számol el a MAMS titkárságának.
A napi licencigénylőket kötelezően le kell adni a verseny dokumentációjával együtt.
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Rieb György: alkalmazkodni kell a krízishez. Ha több embert akarunk bevonzani, fontoljuk
meg a javaslatot.
Kökényesi György: az EB-n, vb-n is van egyalkalmas licenc. Van, aki csak az adott régióban
versenyez, nincs módja máshová menni. Volt olyan, hogy az utolsó futamon nem indult
valaki, mert nem akart éves licencet váltani.
Németh Péter: olyannak kell adni, akinek korábban már volt.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: az N licenc 9 900 Ft, miért nem váltanak éveset? Nem
biztonságos a napi licencest összeengedni a bajnoki résztvevőkkel.
Rieb György: és mi van akkor, ha a zöldfülű éves licencet vált?
Daragó István: az N licenc igénylését alá kell írnia a szakágvezetőnek.
Kothencz Attila: az SZT anno azt javasolta, hogy legyen egy bajnoki és egy meghívásos napi
licenc, két különböző árral. A mostani javaslatban egységes napi licenc szerepel. Nem ért
ezzel egyet.
Nagy Róbert: bevonhatunk eddig idegen embereket a motorsportba. Igen, indulhasson napi
licenccel, de ne kapjon bajnoki pontot.
Hadnagy József: ezt a gazdasági helyzetet túlélni kell. Néha elveszünk a részletekben.
Globálisan kell nézni, hogy ez most egy átmeneti állapot és bajnokságot kell futtatni,
versenyzőt bevonni. Csökken a versenyzői létszám, érvénytelen bajnokságok vannak, ez a
helyzet.
Kökényesi György: 3 licenc van supermotoban, senki nem akar a MAMS-ba fizetni. Ha végre
odatéved egy gyerek és napi licencet akar váltani, nem indulhat. Korlátokat szabunk, hogy ne
jöjjenek.
Szilágyi Sándor: napi licencre szükség van. Minden szakág döntse el, hogy indíthat-e napi
licencest vagy nem.
Hirtling Gábor: van, amit rá lehet húzni minden szakágra, de kell olyan, ami szakágspecifikus.

Rieb György távozik, a határozatképesség 5 főre csökken

Daragó István: megint nem lehet döntést hozni. Az idő szorít, alapkiírást kell készíteni a
sportkód alapján.
7/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
mely szerint legyen egy, az élsportban kiváltható bajnoki napi licenc, ami beszámít az
értékelésbe és bajnoki pontot is ér, és melynek ára 5 000 Ft.
8/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a bajnoki napi
licencet a következő szakágakban lehet kiváltani: dragbike, enduro, motocross, old
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timer, supermoto, trial. Bajnoki napi licenc gyorsasági és salakmotor szakágban nem
váltható ki.
9/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással úgy dönt, hogy az
élsport napi licenc mellett megmarad az eddig használt utánpótlás, tömegsport és
meghívásos napi licenc 2 950 Ft-os áron.

Zólyomi Andrea: a következő javaslat alapján a pályalicenc 1+1 évre érvényes, vagyis a
licenc az inspekciós év végéig érvényes, a következő év elején a tulajdonos írásban
nyilatkozik arról, hogy szükség van-e új inspekcióra, és ez alapján vagy meghosszabbodik a
licenc, vagy új inspekció kell. A licenc árát két részletben kell megfizetni.
10/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a pályalicenc
1+1 évre érvényes, vagyis a licenc az inspekciós év végéig érvényes. Az inspekciót követő
év elején a tulajdonos írásban nyilatkozik arról, hogy szükség van-e új inspekcióra, és ez
alapján vagy meghosszabbodik a licenc, vagy új inspekció kell. A licenc árát két
részletben kell megfizetni.
Zólyomi Andrea: a stratégiai bizottság nem támogatja a javaslatot, mely szerint meghívásos
versenyekre nem kell zsűrielnök. A jelenlegi versenyigazgatók felét zsűrielnöknek kell
átképezni, és további versenyigazgatókat kell képezni.
Pusztai Csaba: a felügyelői bizottság indítsa el az átképzéseket.
Zólyomi Andrea: a versenyzői létszám megváltoztatása nélkül akkor legyen érvényes a
bajnokság, ha legalább három értékelhető futama van (a korábbi négy helyett).
11/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással átmeneti
rendelkezésként a bajnokság értékelhetőséghez szükséges négy futamot háromra
csökkentette.
Zólyomi Andrea: a MAMS licences versenyzőket ne terhelje sportfegyelmi felelősség, ha
olyan versenyen vesznek részt, amelyet a MAMS nem engedélyezett. A tisztségviselőket
viszont továbbra is terhelje.
Daragó István: a javaslat azért született, mert nem történik intézkedés, egy tisztségviselő sem
vállalja fel a fegyelmi felelősségre vonást.
Hirtling Gábor: dobálhatjuk a fegyelmiket, de egyre kevesebb versenyző lesz.
Kökényesi György: a FIM és az UEM azt szabályozza, hogy a saját versenyén hogy induljon
a versenyző. A másik versenyre nincs szabályzat. Mi is azt szabályozhatjuk, ami a miénk.
Tarapcsák Péter: anno fekete versenyként induló sorozat most már MAMS-os. A nem licences
versenyzők a mi utánpótlásunk. Más versenye nem a miénk, oda nem érvényes a licenc, a
biztosítás. A versenyző dönti el, hogy hová megy.
Nádasdi János: magánemberként azt csinál, amit akar, EU állampolgár. A fekete versenyen
nem MAMS licences versenyző.
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Hirtling Gábor: a szakágvezető kapjon jogot a licenc visszautasítására. Akik a MAMS ellen
harcolnak, ne is vegyenek részt a versenyrendszerben.
dr. Némethi Zsolt: a MAMS kizárólagos joggal rendelkezik az országos bajnokságot és a
kupasorozatokat illetően. A sportkódban definiálva van a fekete verseny. A fegyelmi
szabályzatban benne van, hogy aki nem tartja be a MAMS előírásait, felelősségre vonható. Ki
lehet venni a fekete versenyeket a sportkódból és csak azzal foglalkozni, ami a mi
hatáskörünk.
12/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással úgy dönt, hogy nem
engedélyezi a sportfegyelmi felelősség elengedését a MAMS licences versenyzők
esetében, ha azok nem a MAMS által engedélyezett versenyen vesznek részt.
dr. Némethi Zsolt: fekete verseny az, amit bajnokságként, vagy kupaként hirdetnek.
Hadnagy József: a darg versenyzők érdekképviselete levélben kérte, hogy a bajnokságban az
értékelt versenyzői minimum létszám négyről háromra csökkenjen. Mivel az Elnökség
engedélyezte a bajnoki napi licencet, a probléma megoldódott.
Pusztai Csaba: javaslatként felmerült a regisztrációs versenyek bevezetése, de az a most
elhangzottakkal nem cseng össze.

8. napirendi pont: 2012-es díjtáblázat
Pusztai Csaba: javaslat érkezett a késedelmi pótdíj elengedésére.
Daragó István: a I és N licenc díja emelkedik, de aki határidő előtt fizeti be, kedvezményt kap.
Hirtling Gábor: kéri, hogy a gyorsasági licenc kiváltásának határideje március 15. legyen.
Pusztai Csaba: erre térjünk vissza február végén.
13/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a következőképpen
módosítja a licencek árát: I licenc 35 000 Ft, február 28. előtt 26 000 Ft, N licenc 15 000
Ft, február 28. előtt 9 900 Ft, N korkedvezményes licenc 10 900 Ft, február 28. előtt
5 900 Ft.
14/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a technikai óvási díjat
90 000 Ft-ra, az általános óvási díjat 60 000 Ft-ra módosítja.
Pusztai Csaba: az óvási díjat a MAMS számlázza ki, a zsűrielnök csak átveszi.
15/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással eltörli az új bírókra
vonatkozó regisztrációs díjat.
Pusztai Csaba: ahol nem merül fel oktatói költség, ott nem kérjük a tanfolyam díját.
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Fülöp Ferenc: a regisztrációs díj eltörlésével egyet ért. Szeretné, ha a verseny napján ne
lehessen bíróképzést tartani.
Pusztai Csaba: a sportbírói kollégium vezetőjének hatásköre a képzések engedélyezése.
16/E/2012.01.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással eldönti, hogy
sportbírói képzés csak a sportbírói bizottság vezetője által engedélyezett előadóval,
időpontban és helyszínen történhet.

9. napirendi pont: Gyorsasági női bajnokság értékelhetősége
Pusztai Csaba: nem volt meg sem a szükséges létszám, se a minimum forduló szám az
értékelhetőséghez. Kupaként viszont értékelhető mindkét kategória.
Hirtling Gábor: a három forduló megvan, de egy személy miatt nem lehet bajnokságként
értékelni.
Daragó István: a múltkor arról döntött az elnökség, hogy a gyorsasági bajnokságot a lefutott 3
verseny eredményei alapján az összes egyéb értékelési szabályok betartásával kell értékelni.
Daragó István távozik, az ülés határozatképtelen
Wodicskáné Tállyai Beatrix: egybe kell tenni a két géposztályt. Mindenhol engedményt adtak
az értékelésnél, itt miért nem?
Pusztai Csaba: az elnökség meghozta a döntést. Nem adtunk sehol engedményt, sőt, pontosan
a gyorsaságival tettünk kivételt az értékelésnél. A hölgyek teljesítményét teljes mértékben
elismerjük.
Hadnagy József: kéri, hogy a szakági keret terhére a Competition, Superstreet és D 1000
Plusz kategória legeredményesebb versenyzői is részt vehessenek a díjkiosztón.
Fülöp Ferenc: az ácsi crossverseny alatt talált bomba megtalálásakor Rácz Zsolt
kiemelkedően viselkedett. Kéri, hogy a díjkiosztón jutalmazzuk meg.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.

Budapest, 2012. január 11.
Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:
_____________________________
Rieb György

____________________________
Németh Péter
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