MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. október 3. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:

Hermann Henrik
Bari István
Fekete János
Tarapcsák Péter
Déczi Ferenc
Szilágyi Sándor
Ónodi Tamás
Zólyomi Andrea
Kökényesi György
dr Némethi Zsolt
Fülöp Ferenc
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Kondákor Tamás
Szelei Ferenc
Burján Sándor

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, old timer
szakágvezető
Elnökségi tag, motocross
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Főtitkár
Supermoto szakágvezető
Jogi tanácsadó
Sportbírói Bizottság vezetője
Egyesületi vezető

Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 6 jelenlévő
taggal határozatképes.
1//E/2012.10.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Tarapcsák Pétert és Fekete Jánost nevezi
ki.

A napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Tisztújító közgyűlés időpontja, helyszíne
Pénzügyi bizottság beszámolója
Trial bizottság beszámolója
Supermoto szakág helyzete
Egyebek

Hermann Henrik: az 1. napirendi pontot szeretné a következő elnökségi ülésre halasztani,
mert nincs rendesen előkészítve. Az egyebekben szeretne többek között a salak szakág
támogatási kérelméről, jogtalan bajnoki cím használatról, a dragbike eredményről, az
edzőképzésről, a sajtó kollégiumról és a gyorsasági OB problémáiról beszélni.
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1. napirendi pont: Pénzügyi bizottság beszámolója
Bari István: a bizottság átvizsgálta a pénzügyi dokumentumokat, azok alapján minden
kétséget kizáróan megállapítható, hogy semmi hiányosság, semmilyen mulasztás nem volt. A
későbbiekben elő fog terjeszteni olyan javaslatot, amely előre mutat és hatékonyabb lesz.
Hermann Henrik: az utolsó éves felélés a bevételek visszaesésére vezethető vissza. A
következő időszakban a különféle kiadásokat meg kell vizsgálni.
Szilágyi Sándor: a közgyűlésen említett 28 millió Ft hogy áll?
Hermann Henrik: ez a tavalyi évről való áthozat, ami most már kevesebb. Ez az idei
költségvetésbe strukturálódik bele.

2. napirendi pont: Trial szakág helyzete
Bari István: sajnos Király Árpád szakágvezető nincs itt. Minden érintettel beszélt
személyesen. Szelei Ferenc elfogadta az ajánlatot, hogy szemlélőként megy el a versenyekre,
hogy normalizálja a helyzetet. Pál László csak alkalmas személyt nevez ki felügyelőnek. Most
már a szakágon múlik, hogy lesz-e licences versenyzője, vagy nem.
id. Szelei Ferenc: miért nincs itt a szakágvezető? Ők azért nem folytak bele a szakág ügyeibe,
mert Király Árpád megmondta nekik, hogy ne tegyék. Egyébként Árpád csinált versenyeket,
például most szeptemberben Keszthelyen, amin jelen is volt. Amin a fia indult, az nem volt
verseny, mégis fegyelmit kapott. Nem azzal van a bajuk, hogy az Árpi a vezető. Ők csak
felügyeletet szerettek volna, hogy ne éljen vissza helyzetével. Megvolt a lehetőségük, hogy a
csapat vb-re menjenek, de Árpi megfújta. Az alapkiírásban is több olyan pont szerepelt, ami
nem szabályos.
Hermann Henrik: sajnálattal látja, hogy Király Árpád sem szakágvezetőként, sem elnökségi
tagként nem jelent meg, pedig egy szakág sorsáról beszélünk. A szövetség szakágai
önszerveződőek, az egyesületek hozzák létre. Ha van versenyző, akkor egyesületekbe kell
tömörülni, és szükség szerint új szakágvezetőt kell választani. Ne akarjunk rossz propagandát
hirdetni. Keressük meg a versenyzőket, élesszük újra a szakágat. Mostantól nem szeretne
személyekkel foglalkozni. Kezdeményez egy beszélgetést a trialosokkal.
Szilágyi Sándor: a versenyzőket össze kell fogni, a szövetség nyitott ez ügyben.
Ónodi Tamás: van olyan a trialosok között, aki össze tudná fogni őket?
id. Szelei Ferenc: nincs most olyan ember, aki miatt érdemes lenne élsportot választani.
Mindenki egymás ellen hangolódott. Ők kiszálltak, csak a felügyeletet szerették volna, és ez
lett belőle.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a Szelei család vizsgázott sportbíró, sportfelügyelő. Mindent
befizettek, de nem kapták meg az igazolványt. Ő sem kapta meg Kovács Nikolettel és
Wodicska Zoltánnal együtt. Kinek van joga elvenni a bírói igazolványt?
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Fülöp Ferenc: a kártya le lett gyártatva. Király Árpád vette át az igazolványokat és azokat
visszatartotta. Ez csak néhány hónap elteltével derült ki.
Herman Henrik: teljes mellszélességgel támogatja a trial szakág újraindulását.

3. napirendi pont: Supermoto szakág helyzete
Kökényesi György: a szakág helyzete siralmas. Ezúton lemond a supermoto szakágvezetői
tisztségről, de minden egyéb aktivitását, tisztségét fenntartja.
Hermann Henrik: leült Kökényesi Györggyel beszélgetni a jövővel kapcsolatban. Az UEMbeli tisztségét a szakág továbbra is szeretné igénybe venni, ebben mindenképpen számítanak
rá. A tököli versenyhelyszínt szeretnék megtartani, a rendezést továbbra is a Vega MSC
csinálná és a biztonságtechnikai vonalon is tovább dolgozna.
A supermoto nevezői licences egyesületek Ónodi Tamást jelölik szakágvezetőnek.
2/E/2012.10.03 sz. határozat: Az Elnökség 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással ónodi
Tamást nevezi ki a supermoto szakág vezetőjének.

4. napirendi pont: Egyebek
Hermann Henrik: a Big’s Motor Sport Club és a salak szakágvezető támogatási kérelemmel
fordult az elnökséghez Mórahalmon új salakpálya épül, melynek átadása október 20-án lesz
egy nemzetközi verseny keretében. A rendező a pályalicenc árának és a bejelentési díjnak az
elengedését kéri. A szakágvezető támogatja a kérelmet.
Bari István: tartózkodik a kérdésben.
Hermann Henrik: jelenleg 3 működő pálya van Magyarországon. Minimum kettő induló
pályaépítés van. A verseny 2 hét múlva lesz, és nem tudni, hogy a pálya működőképes-e.
A szakágnak ez nem bevétel és nem is kiadás.
Szilágyi Sándor: ennél sokkal nagyobb probléma van a szakágban. Nincs információ a pálya
állapotáról. Miskolc és Debrecen nem járul hozzá a szakági keretből történő támogatáshoz. A
rendező fia pedig cseh licenccel versenyez. Ő is tartózkodik.
Kökényesi György: nem tudjuk, hogy miről beszélünk, nem láttuk a pályát. A szakágvezető
jöjjön ide, számoljon be róla.
Hermann Henrik: nincs kiírás, nincs inspekció igény.
Kökényesi György: ennek egy folyamatnak kéne lennie, nem pedig a végén ideállítani
támogatásért.
A pályainspekció kérelem és a versenykiírás hiányában ezen idő előtti kérelemmel az
elnökség nem tud foglalkozni.
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Hermann Henrik: bajnoki cím jogtalan használata.
Zólyomi Andrea: a No1 Mini és Motoros Team részéről érkezett két fegyelmi eljárás
kezdeményezés. Az egyik internetes cikkben Sebestyén Péter bajnokként szerepel, holott
kupagyőztes. Kis Viktória televíziós szereplése során bajnokként említik a képernyőn.
Mindkét érintettet a titkárság megkeresett, válasz is érkezett, az internetes cikket javították, a
televíziós szerkesztőnek pedig nem lett leadva, hogy Kis Viktória bajnok.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: nem az ő szájából hangzott el, hogy ne engedjük, hogy a bajnoki
címet jogtalanul használja bárki is.
Ónodi Tamás: az egyik levélben az is elhangzott, hogy Kovács Nikolett televíziós szereplése
alkalmával is valótlanságok jelentek meg.
Hermann Henrik: volt két félresiklás, ennél többet nem lehet tenni. A megbeszélés, amin
elhangzott a mondat, a jövőről szólt. Ha volt a Beának is ilyen jogtalan használata, akkor azt
konkrétumokkal kell alátámasztani.
Sajnos még a MAMS-on belül sem tiszta, hogy ki számít bajnoknak és ki kupagyőztesnek.
Nekünk kell ezt többet és jobban kommunikálni.
dr. Némethi Zsolt: kezeljük a helyén a dolgokat. Itt sajtóhibáról van szó, ez nem érdemel
fegyelmi szankciót.
Hermann Henrik: edzőképzés a következő téma.
Kökényesi György: nem kapott még semmilyen értesítést, nem tud mit mondani.

Hermann Henrik: dragbike eredmények. A szakág szeretne díjkiosztót tartani. A korábbi
menetrend szerint az elnökség előzetesen jóváhagyta az eredményt, az 2 hetes észrevételezési
határidővel kikerült a honlapra, és utána hivatalossá vált. Mivel a díjkiosztóig nem lesz már
elnökségi, fogadjuk el az eredményt, a titkárság kiküldi az egyesületeknek és utána
hivatalossá válik.
3/E/2012.10.03 sz. határozat: az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
mely szerint a dragbike eredmények az egyesületek jóváhagyása után elfogadottá
válnak.
Hermann Henrik: ez egy kivételes alkalom, mivel a sorrend ezentúl a következő legyen:
szakágvezető - Majosházi Péter – titkárság – egyesületek – titkárság – elnökség.
Déczi Ferenc megérkezett, a szavazóképesség 7 fő.
Hermann Henrik: kapott egy felszólítást a No1 Mini és Motoros Team vezetőjétől, mely
szerint törölje a szeptember 1-2-i gyorsasági bajnokság SSP 600-as kategóriájának
eredményeit.
Hermann Henrik: szeretné létrehozni a sajtókollégiumot. Javaslata, hogy indítsuk el a média
bizottságot. Minden szakágból egy referenssel ki kell dolgozni egy sajtóprogramot. A
bizottság vezetőjének Kondákor Tamást javasolja.
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Kondákor Tamás: 30 éve dolgozik a médiában, szeretné a tapasztalatait megosztani a MAMSal. Először a motorsportból kell eladható árucikket csinálni.
4/E/2012.10.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással létrehozza a MAMS
sajtó és média bizottságát, ami összefogja a szakágakat és kidolgoz egy közép-, és
hosszútávú tervet. A bizottság vezetője Kondákor Tamás.
Bari István: minden lehetőséget keressünk meg, hogy ne csak vegetáljunk. Novemberben egy
tender kiírását fogja javasolni, hogy a 2013-as évet biztos anyagi alapokkal kezdjük.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a kezében van az október 12-i kiírás. Fekete János a
szakágvezető és a sportszakmai alelnök. Nem írhat alá olyan kiírást, ami szembemegy az
alapkiírással. A napi és a C licenceseket az időterv szerint egy futamban akarják indítani az N
és I licencesekkel. A nevezésről milyen alapon dönt a rendező?
Fekete János: lesz másik időterv, amit a helyszínen a zsűrielnök fog jóváhagyni.
Hermann Henrik: János szakágvezetőként örökölt tevékenységeket tesz. Most nem vagyunk
követelőző helyzetben. Arra kell az új szabályozásnál figyelni, hogy a feltételeket mi
diktáljuk. Örülünk, hogy a Ringen elmaradt versenyt valahol befogadták.
kompromisszumokat kell kötnünk.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: az elnökséghez írt levelet az Alpok Adriával összefüggésben, de
nem kapott választ. Gyutai Adrián kapott támogatást, ők nem. Kéri a szakágvezetőt, hogy az
OB-re a nevezési díjat ne kelljen kifizetnie.
Fekete János: Adrián az egyik legeredményesebb versenyző. Az EB részvételt eddig
mindegyik szakágvezető támogatta.

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

Budapest, 2012. október 10.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Tarapcsák Péter

____________________________
Fekete János
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