Magyar Motorsport Szövetség
2009. február 25. 16.00
Megismételt tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Készült a Magyar Motorsport Szövetség megismételt tisztújító közgyűlésén
Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
1. emeleti konferenciaterem
Időpont:
2009. február 25. (szerda) 16.00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Helyszín:

Levezető elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja a második közgyűlést.
Levezető Elnök a mandátum vizsgáló bizottság elnökének, Wodicskáné Tállyai Beatrix
tájékoztatása alapján 62 fővel határozatképesnek nyilvánította a megismételt közgyűlést,
tekintettel arra, hogy az eredeti meghívó szerint az alapszabály rendelkezéseivel összhangban
a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes az eredeti
napirendben szereplő kérdésekben, majd a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a
tagok egyhangúlag elfogadtak:
1/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, jegyzőkönyvvezető Szeiman Regina.
Levezető Elnök felkér két jelentkezőt a jegyzőkönyv hitelesítői poszt önkéntes betöltésére,
akiket a tagok egyhangúlag elfogadtak:
2/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői Sasvári Sándor és ifj. Kökényesi György.
A mandátumvizsgálókról Levezető Elnök személyi javaslatot tett, amelyet a tagok
egyhangúlag elfogadtak:
3/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai: Wodicskáné Tállyai Beatrix (elnök), tagok
Zólyomi Andrea és Sütő Erika.
Levezető Elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Az elnökség a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyása
2. A szövetség 2008. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának
jóváhagyása
3. 2008. évi mérleg és éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4. 2008. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
5. Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása
6. A 2-5. napirendi pontok elfogadása
7. Tisztségviselők választása
8. 2009. évi pénzügyi terv elfogadása
9. Alapszabály módosítás (az Ügyészség indítványozása alapján)
10. Egyebek
Hozzáteszi, mivel a közgyűlés megismételt, így a napirendi pontok változatlan formában
maradnak. Helyet ad a napirendi pontokkal kapcsolatos kérdéseknek.
Mivel kérdés nem érkezik, Levezető Elnök az alábbiak szerinti határozati javaslatot teszi,
amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
4/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendet elfogadja.
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Levezető Elnök rögzíti, hogy a napirendi pontok szerinti írásos anyagok az alapszabály
szerinti határidőben kiküldésre kerültek a tagok részére, és javaslatot tesz a 2-5. napirendi
pont 6. napirendi pont alapján történő együttes elfogadására, amelyet a tagok egyhangúlag
megszavaznak:
5/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a 2-6. napirendi pontokról a napirendi pontok megvitatását követően
megtartott szavazásokkor határoz.
Közbeszólás: A szavazatszámláló bizottság megszavazásának bepótlása.
Levezető Elnök javaslatot tesz Bálint Gyula elnöki, Czuczi Győző tag és Tóth Imre tag
személyekre, akiket a közgyűlés, utóbbinál egy tartózkodás mellett, egyhangúlag megszavaz:
6/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A szavazatszámláló bizottság tagjai: Bálint Gyula elnök, Czuczi Győző és Tóth Imre
tagok.
Levezető Elnök helyet ad más tag javaslatára.
Más tagra javaslat nem érkezik.
A 2-5. napirendi pontok megszavazása előtt Levezető Elnök felkéri Pusztai Csaba alelnök urat
a 2008. évi pénzügyi beszámolóra.
Pusztai Csaba elmondja, hogy a szövetség 2008. évi sportszakmai beszámolója, pénzügyi
tervének végrehajtásáról szóló beszámolója, a 2008. évi mérleg és éves beszámoló, a 2008.
évi közhasznúsági jelentés és a Felügyelő Bizottság jelentése a jogszabályoknak megfelelően,
időre elkészültek és kiküldésre kerültek a tagok részére.
A források megfelelő kezelése megszüntette a bizonytalanságot, biztosította a szakmai
feltételek működését. A 2008. évi tervek megvalósulása a lehető legjobb együttműködést
reprezentálják.
Levezető Elnök helyet ad a beszámolóval kapcsolatos kérdéseknek, észrevételeknek.
Hozzászólás nem érkezik.
Levezető elnök javaslatot tesz a Szövetség 2008. évi sportszakmai beszámolójának
elfogadására, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
7/2009.02.25 számú Kgy. Határozat:
A közgyűlés a 2008. évi sportszakmai beszámolót elfogadadja.
Levezető Elnök tárgyalásra és elfogadásra bocsátja a 2-5. napirendi pontokat:
2. A szövetség 2008. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának
jóváhagyása
3. 2008. évi mérleg és éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4. 2008. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
5. Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása
Fenti napirendi pontokhoz észrevétel, kérdés nem érkezik, így Levezető Elnök a következő
határozati javaslatokat teszi, amelyeket a tagok egyhangúlag elfogadtak:
8/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
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9/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a szövetség 2008. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolóját
elfogadja.
10/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a szövetség 2008. évi mérleg- és éves beszámolóját elfogadja.
11/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a szövetség 2008. évi közhasznúsági jelentését elfogadja
7. napirendi ponthoz
Laboda Gábor a napirendi pont előtt beszámol 4 éves sportszakmai tevékenységéről.
Elmondja, hogy a 2005. évi megválasztása óta arra törekedett, hogy békesség és egyetértés
legyen ezen sportágon belül. Ennek sikerességét tükrözi, hogy a 2005. évet megelőző
időszakkal ellentétben, amikor 40 rendőrségi eljárást jegyeztek, a 4 éves ciklus alatt összesen
kettő volt, amelyek közül egyik sem zárult negatív eredménnyel. Tehát az ígéret, miszerint a
sportolók konfliktusaikat egymás között, hatósági eszközök bevonása nélkül rendezni tudják,
eredményesen megtartották. A Fegyelmi Bizottság elé kevés ügy került, összesen négy,
melyeket botrány nélkül sikerült tisztázni, mindemellett egy ügy megszüntetésre került.
Továbbá beszámolt arról, hogy erőfeszítéseinek köszönhetően a motorsport nem került be az
extrém sportok közé. Ismertette az ezzel járó előnyöket, melyek nem csak a biztosítások
mértékének megmaradását eredményezték, de így számos kormányzati forrás maradt meg a
sportág számára, mely források biztosítják többek között az iroda működését is. Ezen
tárgyalások sikertelensége a tagdíj emelését vonták volna maguk után, melyek nagyban
terhelték volna a sportolókat. Végül megköszöni a támogatást és a négy év közös munkáját.
Kökényesi György szót kér, melynek során a közgyűléshez kíván szólni. Elmondja, hogy a
négy évet megelőző időszak mind erkölcsileg, mind pénzügyileg meg sem közelíti a jelenlegi
időszakot, melyben mentőkötélként hatott Laboda Gábor munkája és mindenki nevében
köszönetét fejezi ki.
Laboda Gábor megköszöni az elismerést.
7. napirendi ponthoz
Az elnöki tisztség megválasztása
Levezető Elnök felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, Bulcsu Rezsőt, hogy ismertesse a
tisztségviselők jelölésével kapcsolatos adatokat, illetve a bizottság egyeztetett véleményét.
Felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy jelölés jelenleg is történhet.
Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatása során közli, hogy a minden szakág felől beérkezett
anyag alapján egy személyre, Pusztai Csaba úrra érkezett jelölés az elnöki tisztség betöltésére.
Levezető Elnök megkérdezi, van-e más javaslat.
Más javaslat nem érkezik.
Levezető Elnök tájékoztatja a küldötteket, hogy az alapszabály szerint egy jelölt esetén
lehetőség van a titkos szavazás mellőzésére, felteszi a kérdést a közgyűlésnek, hogy kíván-e
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nyíltan szavazni. Ellenvetés nem érkezik, a közgyűlés egyetért a nyílt szavazásban, így a
következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
12/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés az elnöki tisztségről nyílt szavazásban dönt.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egy tartózkodás
mellett elfogadnak:
13/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS elnöke Pusztai Csaba.
A sportszakmai alelnöki tisztség megválasztása
Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatása során közli, hogy a minden szakág felől beérkezett
anyag alapján egy személyre, Csiba Péter úrra érkezett jelölés a sportszakmai alelnöki tisztség
betöltésére. Csiba Péter külföldi elfoglaltságai miatt levélben közli, hogy a jelölést elfogadja.
Levezető Elnök megkérdezi, van-e más javaslat.
Más javaslat nem érkezik.
Levezető Elnök felteszi a kérdést a közgyűlésnek, hogy kíván-e nyíltan szavazni. Ellenvetés
nem érkezik, a közgyűlés egyetért a nyílt szavazásban, így a következő határozati javaslatot
teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
14/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a sportszakmai alelnöki tisztségről nyílt szavazásban dönt.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egy tartózkodás
mellett elfogadnak:
15/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS sportszakmai alelnöke Csiba Péter.
A gazdasági alelnöki tisztség megválasztása
Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatása során közli, hogy mivel az elnök jelölt volt a MAMS
gazdasági alelnöke, így szükségszerűen jelölést kértek, melynek során egy személyre, Németh
Péter úrra érkezett jelölés a gazdasági alelnöki tisztség betöltésére.
Levezető Elnök felkéri Németh Péter urat személyének bemutatására, programjának,
elképzeléseinek ismertetésére.
Németh Péter bemutatkozásában beszámol másfél évtizedes bankszakmai tapasztalatáról, több
éves értékesítési igazgatói ismereteiről. Elmondja, hogy kapcsolata a MAMS-sal amatőr
sportolói tevékenysége kapcsán állt fenn. Elismeréssel nyilatkozik a szövetség munkájáról,
melyben a jövőben aktívan és hatékonyan kíván részt venni.
Levezető Elnök megkérdezi, van-e más javaslat.
Más javaslat nem érkezik.
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Levezető Elnök felteszi a kérdést a közgyűlésnek, hogy kíván-e nyíltan szavazni. Ellenvetés
nem érkezik, a közgyűlés egyetért a nyílt szavazásban, így a következő határozati javaslatot
teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
16/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a gazdasági alelnöki tisztségről nyílt szavazásban dönt.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok kettő tartózkodás
mellett elfogadnak:
17/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS gazdasági alelnöke Németh Péter.
Elnökségi tagok megválasztása:
Levezető Elnök felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a regisztráltakról.
Jelölés az alábbi elnökségi tagokra érkezett:
Daragó István, Kökényesi György, Rieb György, Sasvári Sándor és Szűcs Viktor urak.
Levezető Elnök megkérdezi, van-e más javaslat.
Más javaslat nem érkezik.
Minden elnökségi tag jelen van, és Levezető Elnöknek jelzik, hogy a jelölést elfogadják.
Levezető Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a jelöltekre külön-külön kell szavazni.
Felteszi a kérdést a közgyűlésnek, hogy kíván-e nyíltan szavazni. Ellenvetés nem érkezik, a
közgyűlés egyetért a nyílt szavazásban, így a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a
tagok egyhangúlag elfogadtak:
18/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés az elnökségi tagi tisztségekről nyílt szavazásban dönt.
Levezető Elnök helyt ad a tagoknak felszólalásra.
Felszólalással egyik tag sem kíván élni, így Levezető Elnök a következő határozati javaslatot
teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadnak:
19/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS elnökségi tagja Daragó István.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok három tartózkodás
mellett elfogadnak:
20/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS elnökségi tagja Kökényesi György.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egy tartózkodás
mellett elfogadnak:
21/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS elnökségi tagja Rieb György.
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Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok kettő tartózkodás
mellett elfogadnak:
22/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS elnökségi tagja Szűcs Viktor.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok négy tartózkodás
mellett elfogadnak:
23/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS elnökségi tagja Sasvári Sándor.
Levezető Elnök gratulációját fejezi ki a megválasztott tagoknak.
Felügyelő Bizottság elnökének választása:
Levezető Elnök felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a regisztráltakról,
aki tájékoztatójában elmondja, hogy a tisztségre egy jelölés érkezett Horváth Attila úr
személyében. Mivel esetében a jelölés első alkalommal történt, Levezető Elnök rövid
bemutatkozásra kéri fel.
Horváth Attila úr bemutatkozásában ismerteti korábbi tevékenységeit, tapasztalatait. Továbbá
elmondja, hogy a MAMS-sal közelebbi kapcsolata nem volt, de reményét fejezi ki, hogy
munkája, ha megválasztják, hasznos lesz a szövetség számára.
Levezető Elnök megkérdezi, van-e más javaslat.
Más javaslat nem érkezik.
Levezető Elnök felteszi a kérdést a közgyűlésnek, hogy kíván-e nyíltan szavazni. Ellenvetés
nem érkezik, a közgyűlés egyetért a nyílt szavazásban, így a következő határozati javaslatot
teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
24/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnökéről nyílt szavazásban dönt.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
25/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A Felügyelő Bizottság elnöke Horváth Attila.
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása:
Levezető Elnök felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a regisztráltakról,
aki tájékoztatójában elmondja, hogy a tisztségre két jelölés érkezett Kővári Kázmér és
Nádasdi János úr személyében.
Levezető Elnök megkérdezi, van-e más javaslat.
Más javaslat nem érkezik.
Levezető Elnök helyet ad a jelölteknek felszólalásra.
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Felszólalással egyik jelölt sem kíván élni.
Levezető Elnök felteszi a kérdést a közgyűlésnek, hogy kíván-e nyíltan szavazni. Ellenvetés
nem érkezik, a közgyűlés egyetért a nyílt szavazásban, így a következő határozati javaslatot
teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
26/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjairól nyílt szavazásban dönt.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
27/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A Felügyelő Bizottság tagja Nádasdi János.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
28/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A Felügyelő Bizottság tagja Kővári Kázmér.
Levezető Elnök gratulációját fejezi ki a megválasztott tagoknak, a Jelölő Bizottság elnökének,
Bulcsu Rezsőnek megköszöni a munkát.
Wodicskáné Tállyai Beatrix szót kér, melynek során felhívja a közgyűlés figyelmét egy
elmaradt tisztség, a Tiszteletbeli Elnöki poszt megválasztására, melynek során javaslatot tesz
Laboda Gábor úr személyére, munkásságának elismerése jeléül.
Pusztai Csaba átveszi a levezető elnöki tisztséget, melynek során megköszöni a bizalmat és
hangot ad egyetértésének e fontos kérdésben. Elmondja, hogy fontosnak véli megtartani az
olyan embereket, akik nagymértékben elősegítik a szövetség érdekeinek érvényesítését.
Laboda Gábor tettekkel bizonyította, hogy méltó erre a címre, így felszólítja a közgyűlést
megválasztására.
Levezető Elnök helyet ad a felszólalásra.
Felszólalással senki nem kíván élni.

Levezető Elnök szükségtelennek tartja szavazni nyílt szavazásról, így a következő határozati
javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
29/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A MAMS Tiszteletbeli Elnöke Laboda Gábor.
Pusztai Csaba úr visszaadja a levezetést Laboda Gábornak, aki meglepetését fejezi ki. A
közgyűlésnek elmondja, hogy sokan kérték, maradjon továbbra is a MAMS elnöke, de
munkáját a gazdasági életben folytatja, ugyanakkor reményét fejezi ki, hogy a jövőben is
tevékeny tud maradni a szövetség számára.
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Magyar Motorsport Szövetség
2009. február 25. 16.00
Megismételt tisztújító közgyűlés jegyzőkönyve
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Készült a Magyar Motorsport Szövetség megismételt tisztújító közgyűlésén
8. napirendi ponthoz
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
30/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
A 2009. évi pénzügyi terv elfogadása.
9. napirendi ponthoz
Levezető Elnök felkéri Dr. Némethi Zsoltot, hogy ismertesse az Alapszabályban módosított
pontokat.
Dr. Némethi Zsolt felszólalásában elmondja, hogy kevés módosításra volt szükség. A
változtatás a 36. § (1) bekezdését érinti a Legfőbb Ügyészség 2008. márciusi felszólalása
okán. A Legfőbb Ügyészség hivatkozással a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (1) bek.
b) pontjára, felhívta a MAMS-ot, hogy alapszabályában tüntesse fel mindazokat a szakágakat,
amelyekben jogosult és szervez bajnoki versenyrendszert. Ennek értelmében felsorolásra
került, hogy mely szakágak rendelkeznek bajnoksággal. Mivel kérdés a közgyűlés részéről
nem hangzik el, így Dr. Némethi Zsolt megköszöni a figyelmet.
Levezető Elnök megköszöni a tájékoztatást, majd szavazásra bocsátja a fenti módosítást, így a
következő határozati javaslatot teszi, melyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
31/2009.02.25. számú Kgy. Határozat
Az Alapszabály módosítását a közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
10. napirendi ponthoz
Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás, tagi javaslat nem érkezik.
Levezető Elnök zárásként elmondja, hogy az elnökség feladatai közé tartozik a folyamatos
tökéletesítés, a bizonytalanságok kiküszöbölése és a védelem, valamint reményeit fejezi ki a
sikeres jövővel kapcsolatban, majd megköszöni a meghívottak megjelenését. Végül a
közgyűlést berekeszti és átadja a szót Pusztai Csaba elnök úrnak.
Pusztai Csaba megköszöni a szavazati arányt, melyből azt szűri le, hogy a közgyűlés üzenete
a stabilitás elvárása, melynek mindenképpen eleget kíván tenni. A megjelenteknek jó
egészséget kíván, valamint kéri a szövetség támogatását. Végül bejelenti, hogy az első alakuló
elnökségi gyűlést közvetlenül a közgyűlés után kívánja megtartani.
Budapest, 2009. március 2.

Szeiman Regina
Jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Sasvári Sándor

ifj. Kökényesi György
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