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Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
1. emeleti konferenciaterem
Időpont:
2013. február 21. (csütörtök) 15:00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Helyszín:

Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket, és megnyitja a közgyűlést, majd
felkéri a mandátumvizsgáló bizottság elnökét bizottság elnökét, tegye meg a bejelentését.
A Mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Wodicskáné Tállyai Beatrix jelenti, hogy a 79 MAMS
tag sportszervezetből eddig 14 van jelen.
Hermann Henrik, MAMS elnök: megállapítja, hogy a Közgyűlés a megjelent tagok alacsony
számára tekintettel az Alapszabály szerint határozatképtelen, amennyiben 15:59-ig a
közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy az új, megismételt közgyűlés kerül megrendezésre, a
kezdés a meghívóban foglaltak szerint 16.00 óra lesz ugyanezen a napon.
Időpont:
2013. február 21. (csütörtök) 16:00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket, és megnyitja a közgyűlést, majd
felkéri a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, tegye meg a bejelentését.
A Mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Wodicskáné Tállyai Beatrix jelenti, hogy a 79 MAMS
tag sportszervezetből 54 regisztrált fő van jelen, 15:59-ig a közgyűlésen regisztráltak száma
határozatképességi határa fölé növekedett, ezzel az első közgyűlés határozatképes.
A levezető elnök ismerteti, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül, és jelölést kér a
Szavazatszámláló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A
beérkezett jelöléseket követően a következő határozati javaslatokat teszi:
1/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés szavazatszámláló bizottságának tagjai: Kalincsák László, Kürti István.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
2/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlésről hangfelvétel, valamint írásos jegyzőkönyv készül.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
3/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője László Krisztina.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
4/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Rákos Róbert, Nagy Péter.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
A levezető elnök a napirendi pontok tárgyalása előtt javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlésen 3
percben lehessen felszólalni, a jelöltek tisztújításánál, pedig a bemutatásra 10 perc álljon
rendelkezésre.
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5/2013.02.21. számú Kgy. határozat
Az esetleges felszólalások 3 perces, a jelöltek bemutatkozása 10 perces időtartamúak
legyenek a közgyűlés során.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
A levezető elnök ismerteti, hogy a közgyűlés napirendi pontjait a megjelent tagok korábban
már kézhez kapták, és felszólítja a megjelenteket, amennyiben a napirendi pontokkal
kapcsolatban bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. A napirendi pontokkal kapcsolatban
felvetés nem érkezik.
A legutóbbi elnökségi ülés kapcsán egy javaslatot tesz a levezető elnök, mely szerint több
olyan régen a MAMS körében tevékenykedő kollegának szeretne az elnökség köszönetet
mondani a munkájáért, ezért a napirendi pontok mellé tiszteletbeli tag felvételi kérdést kellene
felvennie a közgyűlésnek. A kérdés az, hogy a megjelentek egyet értenek-e azzal, hogy a
napirendi pontok egy új ponttal egészülnek ki, tiszteletbeli tag megválasztása címmel. A
felvezető elnök felkéri a megjelenteket, amennyiben hozzászólás, vélemény érkezik a
felvetéssel kapcsolatban, annyiban azt a jelenlévők tegyék meg. Felvetés azonban nem
érkezik ezzel kapcsolatban.
A megszavazott napirendi pontot a levezető elnök első helyre kívánja tenni, tekintettel arra,
hogy az egyik érintett tag korára való, illetve a vonatindulásra való tekintettel nem tudja a
közgyűlést végig ülni, ezért javasolja, hogy a napirendeket megelőzően első napirendre vegye
a közgyűlés. Ez azt jelenti, hogy minden marad, csak a kérdést első napirendként lenne
tárgyalva.
A javaslatot a levezető elnök szavazásra bocsátja a közgyűlés elé.
6/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés elfogadja a meghívóbeli napirend kiegészítését egy új, első napirendi
ponttal, amelynek tárgya tiszteletbeli tagok megválasztása.
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
Első napirendi pontként pár mondatban szeretné ismertetni, hogy az elmúlt időszakban
nagyon sok vita, nagyon sok sportszakmai kérdés került az asztalra, természetesen kerültek a
végére ezeknek, de egy irányban halad a szövetség, amely konszenzusra épül. Ez azt jelenti,
hogy akik ezt az elmúlt időszakban 10-15-20 és még több éven keresztül ülnek a
szövetségben emberek, akik ezt végezték, csinálták, és vannak ezek közt, akik ezután is tenni
fognak, erről a munkáról mindenképp meg kell emlékezni. Erre azért is fontos gondolni, mert
ez alatt a félév alatt is sokat dolgozott az elnökség, a régóta a szövetségben tevékenykedő
emberek mennyit dolgozhattak az elmúlt 10-20 év alatt. Hermann Henrik felkéri Tarapcsák
Péter elnökségi tagot, hogy segítse a levezető elnöknek azon kollégák felsorolását és
bemutatását, akiknek az elnökség nevében szeretne köszönetet mondani az eddigi
munkájukért.
Tarapcsák Péter: egy szerencsés szakág vezetőjének tudhatja magát, hiszen előbb utóbb
mindenki veterán és Old Timer lesz. Vagy megöregszik, vagy a motor öregszik meg, ami
aztán így a szakághoz kerül. Ő kapta azt a megtiszteltetést, hogy elsőként köszöntheti azokat,
akik ebben a megtisztelő kitüntetésben lehetnek.
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Elsőként köszönti Kővári Kázmér urat, akit mindenki jól ismer. 1970 óta van a
motorsportban, 70-ben alapította a Borsodi Volán szakosztályát, melyet 12 éven keresztül
vezetett is, majd 1982-től az egyesület ügyvezető elnökévé választották, melyet 1990-ig töltött
be, majd 96-ig a salakmotoros szakág vezetője volt, hiszen nagyon közel állt a salaksporthoz
mindig is. Elsőként volt az, aki 1975-ben a FIM Salak sportágban nemzetközi szeminárium
elvégzése után vezetőbíróvá vált. 1985-ig több sportbíró továbbképzésen vett részt,
tanfolyamokat vezetett, és bírói tevékenységét, 55 éves koráig űzte is. 1996-tól a mai napig a
szövetség felügyelő bizottságának tagjaként dolgozott több cikluson keresztül.
Sporttevékenységgel kapcsolatban számos kitüntetésben, eredményben részesült. 74-ben „A
testnevelés és a sport kiváló dolgozója”, 84-ben a Minisztertanács kiváló munkájáért díjazta.
87-ben a Magyar Népköztársaság sport érem ezüst fokozatát, 91-ben pedig a kiemelkedő
sportbírói munkájáért kapott díjat, 95-ben a sportfejlesztési emlékplakettet vehette magához.
2010-ben a Miskolci Önkormányzat által alapított „Miskolc város sportjáért” kitüntetésben
részesült. A kitüntetések felsorolása után a Szövetség kitüntetését is szívesen veszi. Ezt a
kitüntetést nagy szívvel adják Kővári Kázmér úrnak. A szövetség nevében köszöni Kővári
Kázmérnak az eddigi munkáját, aki 2013-as évtől lemondott a felügyelő bizottsági elnöki
posztjáról.
Hermann Henrik MAMS elnök az emlékplakettet átadja Kővári Kázmérnak.
Tarapcsák Péter: Következő kitüntetett Nádasdi János, aki 44 éve van jelen a magyar
motorsportban, a Magyar Autó- és Motorsport Szövetség alapító tagja volt, 18 évig a
MAMSZ főtitkáraként dolgozott, volt sportszakmai alelnök, ügyvezető elnök, FIM és UEM
kongresszust rendezett Budapesten, ő is FIM és UEM tisztségviselő, 33 éven át volt tagja a
FIM salakbizottságának, ebből 12 évig volt a bizottság elnöke. Jelenleg a salakbizottság FIMes tiszteletbeli alelnöke. Nádasdi Jánosnak is szeretné a Szövetség megköszönni az eddigi
munkásságát, és még sok évet kíván a MAMS-ban.
Hermann Henrik MAMS elnök az emlékplakettet átadja Nádasdi Jánosnak.
Tarapcsák Péter: Következő kitüntetett Daragó István, aki 1985-től van a motorsportban jelen,
a Miskolci Salak Bizottságban szakág vezetőként is dolgozott, több ciklusban volt a MAMS
elnökségének a tagja, a FIM salak bizottságának bureau tagja, az UEM salakbizottságának az
alelnöke. Sokat dolgozott azért, hogy a motorsport itt tartson, a Szövetség megköszöni a
munkáját.
Hermann Henrik: szeretné annyival kiegészíteni, hogy sajnos Daragó István nem tudott
eljönni a közgyűlésre, de neki is el fogják juttatni a díjat.
Tarapcsák Péter: Negyedikként, pedig Bulcsu Rezső, aki máig aktívan szerepet vállal a
Szövetségben, több mint 30 éve van jelen a motorsportban, jelenleg a FIM gyorsasági
bizottságának a vezetője, mely pozíciót magyar ember még nem töltött be. Még a Magyar
Autó- és Motorsport Szövetségnél kezdte munkáját, majd lassan megalakult a MAMS, és ő a
Motorsport szövetségnél több pozíciót töltött be, többször volt Gyorsasági Szakág vezető, ő is
volt Módszertani Bizottság vezetője, alelnöke, elnökségi tag, egyszóval betöltötte mindazt a
pozíciót, amit be lehetett tölteni. A Szövetség szeretné megköszönni a Magyar Motorsportért
tett munkáját, és kitüntetéssel díjazza.
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Hermann Henrik: annyit fűz hozzá, hogy a mai napig is folyamatosan úton van, amikor
bármilyen kérdéssel fordulnak hozzá, maximálisan segíti a munkát, de azért 30 év után
elszakadt egy kicsit a Magyar Motorsport Szövetségtől, azzal, hogy a sportszervezete, ami
sokáig volt a MAMS-ban megszűntette a tagságát, de a továbbiakban is lehet rá számítani,
úgyhogy köszöni szépen a munkáját.
Tarapcsák Péter: A jelenlevők közt van egy díjazott, Kökényesi György, akit szintén díjjal
szeretnének jutalmazni eddigi munkáját, ami nem jelenti a nyugdíjazását, továbbra is aktív
szerepet kíván vállalni a MAMS terén. 1966-ban lépett be a Szövetség életébe, 79-től
sportvezető, mesteredzője a Motorcrossnak. A szakágat 15 évig vezette, majd 2005-ben
megalakította a Supermoto-t, melynek 2012-ig volt a Szakág vezetője. Az edzőbizottság
vezetője, és a mai napig aktív résztvevője a motoros életnek. Kökényesi Györgynek is
köszönik az eddigi munkáját, a Szövetség díjjal jutalmazza.
Hermann Henrik MAMS elnök az emlékplakettet átadja Kökényesi Györgynek.
Hermann Henrik: két gondolattal kívánja kiegészíteni Kökényesi György díjazását. Ha nem is
mindenki, páran tisztában vannak azzal, hogy az ő és Kökényesi György kapcsolata
meglehetősen hektikus volt, azonban egy dolgot mindig is állított, mint a Szövetség elnöke,
hogy a sportszakmában Kökényesi úr kiemelkedő hozzáértéssel rendelkezik. Ami díjakat
most átadtak, az elnökség által megszavazott díjak voltak, és ez a napirendi pont azért jött föl
a meghirdetett napirendi pontok elé, hogy a közgyűlés támogatását kérjék az öt úriember
tiszteletbeli tagságára vonatkozóan. A közelmúltban tiszteletbeli tagja nem volt a Magyar
Motorsport Szövetségnek, tiszteletbeli elnöke igen. A közgyűléstől azt szeretné kérni, hogy az
öt előbb díjazottakat tiszteletbeli tagi címet adományozzák.
7/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A Szövetség tiszteletbeli tagjai: Bulcsu Rezső, Daragó István, Kökényesi György,
Kővári Kázmér, Nádasdi János.
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.
A mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Wodicskáné Tállyai Beatrix jelenti, hogy a küldöttek
létszáma 55-re emelkedett.
Hermann Henrik: felkéri a megjelenteket, hogy amennyiben a második napirendi ponttal, a
sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán van bármi észrevétel, az szólaljon
fel a közgyűlés előtt.
Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1. Motoros Team vezetője: kézhez vette a beszámolót
megkésve, mivel február 13-án még nem kapta azt kézhez, amit eleve szeretne megjegyezni.
A Magyar Motorsport Szövetség szakmai beszámolója, hogy úgy fogalmazzon, kicsit szedettvedett formában került a tagok felé, ami így nem csak tartalmi, hanem esztétikai hibákat is
tartalmaz. Ami különösebben érinti, az a gyorsasági szakágnak a jelentése az egy évi
munkájáról. Nem óhajt vele bővebben foglalkozni, hiszen mindenki elolvasta, annyit szeretne
csupán hozzáfűzni, hogy ez pontosan jellemző a gyorsasági szakágra. Wodicskáné Tállyai
Beatrix megköszöni a szót.
Hermann Henrik: megköszöni az észrevételt. Más észrevétel nem érkezik, így a sportszakmai
beszámolót a közgyűlés elé szavazásra terjeszti.
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8/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés elfogadta a sportág szakmai tevékenységének beszámolóját.
2 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, 53 igen szavazattal a napirendi pontot a közgyűlés
megszavazta.
Hermann Henrik: Harmadik napirendi pontként a 2012. évi pénzügyi tervének
végrehajtásának elfogadása. Ezt a dokumentumot mindenki szintén megkapta előzetesen,
akinek van észrevétele, az tegye meg a közgyűlés előtt. Wodicskáné Tállyai Beatrix szólal fel
a napirendi ponttal kapcsolatban, a Levezető Elnök megadja a szót.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: szeretné, hogy a kérdéseire, melyeket szándékozik feltenni, a
Szövetség gazdasági alelnöke, Bari István válaszoljon. Ezeket szó szerint kéri a
jegyzőkönyvbe.
„Kérem Bari Istvánt, mint a Szövetség Gazdasági alelnöke szíveskedjék a kérdéseimre
válaszolni. Ha itt van és tud.”
Hermann Henrik: felkéri Bari Istvánt, hogy Wodicskáné Tállyai Beatrix kérdéseire választ
adjon, amennyiben szándékozik.
Wodicskáné Tállyai Beatrix „Én az éves beszámolónak a valós tartamával nekem különböző
problémáim merültek fel, megállapítható, hogy a szövetség követelései egymillió
ötszáztizenötezer forinttal növekedtek, kötelezettségei, pedig harminckétezer forinttal
növekedtek a 2011-es évhez képest. A kötelezettségek szinten maradtak, viszont a követelés
lényegesen növekedett. Ez azt jelenti, hogy valamilyen úton, módon a gazdálkodásban a
kintlévőségeket nem tudtuk figyelemmel kísérni, és nagyon sok olyan pénz van, ami nem
folyt be a szövetség pénztárába. Tud-e nekem erről valamit az alelnök úr mondani.”
Hermann Henrik: megadja Bari István, gazdasági alelnöknek a szót.
Bari István: „Tisztelt Közgyűlés, engedjék meg, hogy először is a múlt évi megválasztásomat
megköszönjem önöket, akik megtiszteltek azzal és ezúton fejezzem ki őszinte
jókívánságaimat a következő időszakhoz, munkájukhoz. Amihez azt kívánom, hogy ne az
legyen, mint az elmúlt félév is, sajnálom, hogy azt kell mondanom, amit mondok, Tállyai
Bea, válaszom, sajnos nem tudok választ adni azokra a kérdésekre, amit fölvetettél. Nagyon
egyszerű okból, ha veszik, akik veszik a fáradtságot és átolvassák az elnökségi ülések és a
többi, és a többi jegyzőkönyveit, valamint azokat az e-maileket, amelyet megküldtem a
MAMS titkárságára január elején, és nem akarok tovább bonyolódni a dolgokba. Választ nem
tudok adni, a munkából űzve voltam, mondhatom úgy is ki voltam rekesztve, amikor az
alapszabály szerinti és szervezeti működési szabályzat szerinti munkámnak eleget próbáltam
tenni, akkor partvonalra lettem véglegesen állítva. Így megköszönöm, hogy elmondhattam ezt
önöknek, a szavazati jogomat megvonták egy sportegyesület elnökének az aláírása az nem
megfelelő a bélyegző nem megfelelő, ez is bizonyítja azt, amit elmondtam. Köszönettel
vettem, hogy elmondhattam, hogy nem tudok semmit. További jó munkát kívánok.”
Hermann Henrik: ismerteti, hogy Wodicskáné Tállyai Beatrix számára fenn áll még további
10 másodperc.
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Wodicskáné Tállyai Beatrix: nem érzi magát kisegítve, magyarul mondva nem tudja neki
senki megmagyarázni, hogy mik azok a tételek, amik ebben a beszámolóban szerepelnek.
Hogy ki az a három fő, aki közel 20 millió forintot emésztett fel a szövetség gazdálkodásából,
mi az a pénz, ami mínuszba ment át, miért van 6millió forint mínusz, miért van több millió
forint kintlévőség, miért nem egyeznek a különböző oldalakon az összeadott forintösszegek
ilyen 900 meg 1 millió forinttal. Úgy gondolta, hogy Bari István erre tud válaszolni, és
sajnálja, hogy kérdései megválaszolatlanul maradnak. Köszöni a szót.
Hermann Henrik: ellentétben más tagszervezetekkel, akik az észrevételeiket megküldték,
lesznek olyan napirendi pontok, ahol ezeket majd megismerteti, nem küldte el Wodicskáné
Tállyai Beatrix előzetesen az ő észrevételét, melyet sajnál, hiszen így ezekre a kérdésekre nem
tudtak megfelelően felkészülni. Mivel más észrevétel nem érkezik, így a 2012-es évi pénzügyi
beszámolót a közgyűlés elé szavazásra terjeszti.
9/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés elfogadta a 2012-es évre vonatkozó pénzügyi beszámolót.
2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, 52 igen szavazattal a napirendi pontot a közgyűlés
megszavazta.
Hermann Henrik: Negyedik napirendi pont, 2012. évi mérleg és éves beszámoló
megtárgyalása, elfogadása. Akinek az 2012. évi mérleg beszámolóval kapcsolatban kérdése
van, észrevétele, az tegye meg. Írásos észrevétel nem érkezett korábban. Mivel más észrevétel
nem érkezik, így a 2012-es évi mérleg és éves beszámolót a közgyűlés elé szavazásra
terjeszti.
10/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés elfogadta a 2012. évi mérleget és beszámolót.
2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, 52 igen szavazattal a napirendi pontot a közgyűlés
elfogadta.
Hermann Henrik: a 2012. évi közhasznúságú jelentés megtárgyalása, elfogadása. Amennyiben
van észrevétel javaslat, jelezze. Írásos észrevétel nem érkezett ezzel kapcsolatban. Más
észrevétel nem érkezik, így a 2012-es évi közhasznúsági jelentést a közgyűlés elé szavazásra
terjeszti.
11/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés elfogadta a MAMS közhasznúsági jelentését
2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással, 52 igen szavazattal a napirendi pontot a közgyűlés
elfogadta.
Hermann Henrik: Hatodik napirendi pontként a 2012-es évre vonatkozó felügyelő bizottsági
jelentés megtárgyalása, elfogadása. A szót átadja Horváth Attilának, a Felügyelő bizottság
vezetőjének.
Horváth Attila: köszöni a szót. A 2012-es év nem volt egy szokványos év a Szövetség
történetében, így a Felügyelő Bizottságra is nagyobb munka hárult, mint az eddigiekben.
Kicsit visszautalva az előző kérdésre, válaszol. Maga a mérleg az egy adott időpontra készülő
pénzügyi kimutatást tartalmaz. A december 31-ei állapotokat tartalmazza, melyek a
Motorsport Szövetség könyveiben rögzített tételek. A követelések, amik jelen esetben való
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igaz megnövekedtek, de ez a szerencsésebb eset. Nagyobb probléma akkor lenne, ha a
kötelezettségek mértéke nőtt volna jobban, nagyobban, mely azt jelentette volna, hogy a
szövetségnek ki nem fizetett pénzösszege jóval magasabb, mint az előző időszakban. Ebben
az esetben egy icipicit a szerencsésebb helyzet állt elő, nem, pedig a kötelezettségek nőttek. A
Felügyelő Bizottság a közgyűlésre való tekintettel, kéréssel fordult az új elnökség felé, és
kérték a májusi időszakra vonatkozóan egy rendkívüli mérleg és eredmény kimutatás
összeállítását, ami kérést tolmácsoltak a könyvelés felé. Tudtával az elnökség ezt megkapta,
és ezt a jelentést látta. A szövetség akkori pénzügyi helyzetével tulajdonképpen képbe került
az akkori elnökség. Ami a tavalyi beszámolóhoz tartozó felügyelő bizottsági jelentést illeti,
ahol megfogalmazásra került egyfajta javaslat, mely kicsit szigorítani szeretné a pénzügyi
gazdálkodást, mégpedig egy, november havi időszakban történő költségvetési koncepció
készítésével, amely most tekintettel van a megnövekedett feladatokra, amellyel itt az elnökség
elkezdett foglalkozni, hogy átszervezi a szövetség működését, elmaradt, de ezt Elnök úrral
megbeszélték, és teljes mértékben támogatott abban, hogy az idei év novemberéig elkészül.
Ez szolgálja azt a pénzügyi lehetőséget, egyfajta revíziót, amely alapján a szövetség
következő évi tervezhető bevételei számszerűsítve az elnökség elé kerülnek, illetve, a már
előre köztudott kötelező kiadások, melyek ugye minden évben felmerülnek, szintén
számszerűsítve az elnökség elé kerülnek, és a szabad mozgástér határozza meg azokat a
dolgokat, melyekre a továbbiakban fordíthat forrásokat a Szövetség a felügyelő bizottság
kicsit rendkívüli szerkezetben készült el. A munkaterv alapján megvizsgálták a beszámoló
közhasznúsági jelentésnek a kötelező elemeit, melyeket rendben találtak, a hivatalban
szúrópróbaszerűen az ügyviteli munka ellenőrzésre került a banki forgalommal együtt,
tulajdonképpen a megkapott mérleg és eredmény kimutatások alapján készítették el a jelentést
a közgyűlés részére. Ami még rendkívüli dolog? Készült egy előterjesztés, melyben felkérné a
közgyűlést, amennyiben ossza a véleményt, legyen szíves jóváhagyólag külön megszavazni.
Tulajdonképpen arról szól, hogy negyedévente készül egy kisebb, hasonló beszámoló, és az
elnökség tájékoztatja a tagságot tulajdonképp, hogy a pénzügyi teljesítések a betervezett
kiadások hány százalékos teljesítésen állnak. Ezáltal a tagságnak is követhetőbb lesz a
pénzeknek a felhasználása, illetve a szövetség vagyoni helyzete. Egy kicsit a nyilvánosság
felé próbálnak ez által nyitni. Megkéri a közgyűlést, hogy a 2012-es évi felügyelő bizottságról
szóló jelentést legyen szíves elfogadni, és a jelentés mellékleteként az előterjesztést
jóváhagyni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: szeretné, hogyha a felügyelő bizottság vezetője tájékoztatná
arról, hogy a magyar motorsport szövetség kiegészítő mellékleteként a 2012. év 4. 2. 3-as
kötelezettségeknél adókötelezettségei 1millió 142ezer forint szerepel. Ezen egy kicsit
fennakadt, tudni illik, minden egyes pályázathoz nullás adóigazolással kell rendelkeznie még
a szövetségnek is. Ha ez nincs, akkor nem kapja meg a szövetség az állami támogatást, ami
nagyon veszteségessé tenné a Szövetséget. Tehát azt szeretné tudni, hogy nem volt-e arra
mód, ha legalább pénzzel rendelkezett a szövetség, hogy december 31.-ig, az adókötelezettség
le legyen rendezve, és esetlegesen meg meri reszkírozni, hogy ha 2millió forint körüli
tartozással rendelkező tagszervezet esetén szabad volt e licencet kiadni, amivel növelte a
Szövetség a kintlévőségét.
Hermann Henrik: megkéri Wodicskáné Tállyai Beatrixot, hogy kérdéseit egyesével tegye fel,
majd a feltett kérdéseket megválaszolja. Nem tudja, a kérdések tartalmát honnan vette,
korábban ugyan volt szó arról, hogy az állami támogatást nem kapja meg a Szövetség,
azonban ezt megkapta. Amiről beszélt, hogy minden egyes beszámoló az a tárgyév szól, arra
vonatkozik, viszont a fizetési határidők általában átlógnak. Az a pénz, amiről szó van, az
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arról, szól, hogy 31.-én még valóban nyitott tétel volt, de nem lejárt. Ez nem lehet adótartozás
így. Kezében tart egy 2 napos nullás adóigazolást, így a jövőre nézve nincs probléma. A
felmerült licensszel kapcsolatban az alábbiakat mondja: vannak időnként nyitott tételek,
sajnos a múltból áthúzódóan volt olyan egyesület, aki megcsúszott a teljesítéssel, azt kell,
hogy mondja, hogy az elnökség megpróbált egy olyan döntést hozni, megfelelő elnökségi tagi
háttértámogatással, hogy ez rendezésre kerüljön. Ez konkrétan egy egyesület, ennek a
tartozásnak egyébként pont a felét sikerült rendezni, és egy komoly ígéret van arra, hogy a
közeljövőben rendeződik. A jövőben ezt elébe menően a problémáknak olyan szabályzással
fogja a Szövetség kizárni, hogy csak és abban az esetben kaphat valaki versenyt, ha ezeket a
költségeket időben rendezik. Ami tartozás szóba került az nem az elmúlt félévben keletkezett.
Minden szakág meghozta a döntését a versenybejelentésre vonatkozóan olyan előlegben, amit
egyfajta kauciónak is lehet nevezni, de lényegében nem az, és nyílván tovább menve a
nagyobb összegű versenyeknél, ahol várhatóan nagyobb lesz a bejelentési díj, ott dolgoznak
az ügyvéd úrral, Némethi Zsolttal egy szerződéstervezeten, ami azt jelenti, hogyha a
későbbiek során megcsúszik egy tagszervezet, akkor legyen a Szövetség kezében egy
lehetőség, ami biztosítja a továbblépést.
Nádasdi János: Pár szóban szeretné kiegészíteni, hogy évek óta azért figyelhető meg a
csúszás, mert a forint-euró vagy azelőtt a forint-svájci frank árfolyam eléggé „hintázott”.
Amikor megtörténik az esemény és beszedésre kerülnek a pénzek, és amikor megjön ősszel a
számra, lehet, hogy 15-20%-os szórás van a forint-euró és egyéb árfolyamnak. Tehát egyszer
ez okozhat egy ilyen jellegű problémát, másodszor az, hogy van egy olyan kintlévőség, ami
hibás számlázás következménye lehet, mely számla a Debreceni klubnál is van. Tulajdonképp
az UEM szerintünk rosszul számlázott le és most abba az irányba történt elmozdulás, hogy
ahol világbajnoki vagy Európa bajnoki verseny van és annak a pályának a licenszét át kell
venni, az úgynevezett naptári bejelentési díj magába foglalja a pályainspekciónak a díját is
adott időszakban, és ők pedig két különálló számlát kaptak, úgyhogy most azért tartják ezt
vissza, mert ezt rendezni kell, nem a szabályok szerint történt a leszámlázás. Csak azért
tájékoztatni kívánta a közgyűlést erről, hogy aki ebben az évben is várhatóan előre bejelentve
Európa bajnokságot vagy világbajnokságot, vagy ilyen futamot rendez, azoknál várható ez,
hogy viszonylag későn történik a számlázás, és majd az akkori árfolyamnak megfelelően kell
tovább utalni a nemzeti szövetség felé. Megköszöni a figyelmet.
Hermann Henrik: Más észrevétel nem érkezik, így a 2012-es évre vonatkozó felügyelő
bizottsági jelentést és a negyedéves beszámolót a közgyűlés elé szavazásra terjeszti.
12/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés elfogadta a MAMS Felügyelőbizottságának 2012-es évre vonatkozó
jelentését.
0 ellenszavazattal, 2 tartózkodással, 53 igen szavazattal a közgyűlés a a napirendi pontot
elfogadta.
Horváth Attila: a 7. napirendi pont megtárgyalása előtt szót kér. Mint felügyelő bizottság
elnöke, szeretne elköszönni Kővári Kázmértól, akivel végig aktívan együtt dolgozott a
bizottság, noha a távolság néha a munkafolyamatot akadályozta. Kővári úrnak ezúttal
személyesen is köszöni az eddigi munkát.
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Hermann Henrik: Hetedik napirendi pontnak megfelelően a 2013.-ik sportszakmai terv kerül
sorra, ami már sokkal részletesebben kerül bemutatásra. Előzetesen a sportszakmai terv bár
kitér minden olyan kötelezettségre, melyeket a sporttörvény szakszövetségként a MAMS-ra
ró, úgy gondolja, hogy a 2013-as év arról fog szólni, hogy a szakágak sportszakmailag egy
kicsit megerősödve a 2014-es sportszakmai tervet már sokkal cizelláltabban, részletesebben
meg fogják tudni tölteni. Ezek a feladatok, amik fel vannak sorolva, nagyon jó mankót fognak
biztosítani a 2013-as évre. A sportszakmai tervvel kapcsolatban észrevétel:
Wodicskáné Tállyai Beatrix : kérdése, hogy a díjtáblázat és a tagdíj is ebbe tartozik e bele.
Sportszakmát érinti, azért kérdezi.
Wodicskáné Tállyai Beatrix kérdése a következő: „A tagdíjat megemelte a szövetség 35ezer
forintra, és erről nem volt közgyűlési határozat. Volt közgyűlésen róla szó, de a terv
elfogadása került megszavazásra, ez volt 2012 árpilis 23-án, effektív közgyűlési szavazás
arról, hogy a Szövetség a tagdíjakat megemelje, nincsen. Ez lenne az első kérdése.”
Herman Henrik: A kérdés írásban felmerült már, erre szeretne röviden reflektálni. Év elején
volt 3 közgyűlés, az első kudarcba fulladt, melynek a pénzügyi tervben volt a tagdíj emelése.
A következő közgyűlésen ez a pénzügyi terv ugyanígy lett benyújtva, ahol végül is
elfogadásra került, a tagdíjemelés automatikusan növekedett.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: véleménye szerint erről külön kellett volna szavazni.
Némethi Zsolt, a Szövetség jogásza kapja meg a szót, melyet Wodicskáné Tállyai Beatrix szó
szerint kér a jegyzőkönyvbe írni.
Némethi Zsolt: „Tisztelt Közgyűlés, szomorú vagyok máris attól, hogy egy megint lerágott
csontról van szó. Tehát ez a kérdés írásban fel lett téve, írásban meg lett válaszolva. Ahogy az
Elnök úr elmondta, a tagdíj összege tételesen szerepelt abban az anyagban, amit a tisztelt
tagok a tavalyi közgyűlésen megkaptak. Forintra, fillérre szerepelt, azt a pénzügyi tervet a
közgyűlés elfogadta, semmilyen szabály nem írja elő, hogy külön napirendi pont kell legyen a
tagdíj, azt írja csak elő az alapszabály, hogy a tagdíjat a közgyűlés határozza meg. Jelenleg
hatályos szövegben ez áll. Ne csúsztassunk, ne vezessük félre a tagságot, mert ennek semmi
értelme. Főleg ilyen kontextusban, hogy ez a kérdés meg lett válaszolva, tehát ha valami új
tény merült volna fel, akkor megérteném, hogy ez újra előjön.”
Hermann Henrik: megköszöni Némethi Zsolt felszólalását. Majd Wodicskáné Tállyai
Beatrixhoz fordul, élne-e újabb kérdéssel a közgyűlés előtt.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: „Következő a témám, az hogy a Szövetség SZMSZ-e, sportkódja
a 2004, 2007 és 2012-es dátumot viseli, ezzel szemben az Internetre fölrakott alapkiírások
egész más rendszerben kerültek fel, és ehhez a díjtáblázat is csatlakozik. Én úgy gondolom,
hogy az alapszabály változtatás az ugyan majd még csak napirendi pont lesz, és ez nem csak
az én véleményem, hogy addig az alapszabály nem változott, addig a szövetségnek minden
sport és nem sportra vonatkozó szabályzatát, amit önmaga alkotott a közgyűléssel közösen, be
kell tartania.”
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Hermann Henrik: Más észrevétel nem érkezik, így a 2013-as évre vonatkozó Sportszakmai
tervét a közgyűlés elé szavazásra terjeszti.
13/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A MAMS 2013-as évi Sportszakmai tervének elfogadása.
2 ellenszavazattal, 0 tartózkodással, 53 igen szavazattal a közgyűlés a napirendi pontot
elfogadta.
Hermann Henrik: Nyolcadik napirendi pont a 2013-as pénzügyi terv rövid ismertetése és
annak elfogadása, melyet már mindenki előzetesen megkapott. Megkéri a közgyűlésen
megjelenteket, amennyiben bármi észrevétel érkezne, tegyék fel azt. Más észrevétel nem
érkezik, így a 2013-as évre vonatkozó pénzügyi tervet a közgyűlés elé szavazásra terjeszti.
14/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A MAMS 2013-as évi pénzügyi tervének elfogadása.
2 ellenszavazattal, 0 tartózkodással és 53 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés a napirendi
pontot elfogadta..
Herman Henrik: Most a kilencedik napirendi pont kerül sorra, mely meghatározhatja a jövőt,
hiszen az alapszabályról van szó. Ismerteti, hogy az alapszabály egymásnak ellentmondó
rendelkezéseket is tartalmazott, ezek rendbe tevése időt igényelt. Ezért is került az
alapszabály módosítás az asztalra. Az alapszabállyal kapcsolatban 3 írásos észrevétel is
érkezett, az elnökség ezt örömmel fogadta, minden észrevétel pozitív, előre mutató észrevétel,
mellyel foglalkozni kell. Ismertetné a három észrevételt, majd aki felvetéssel élne, az 3
percben tegye meg. Az egyesület nevét nem feltétlen kívánja jelezni. Egy egyesület jelezte,
hogy magába az alapszabály tervezetben több ponton a Szövetség, MAMS elnök és az Elnöki
tanács elnöke funkciók vegyesen vannak használva. Az átdolgozás során, egy-két helyen
pontosításra került, tartalmi változást ez nem jelent. Bár elfogadva a kritikát, nagy
jelentőssége a megnevezéseknek nincs, az észrevételt köszönik. Kérdés, hogy a kollégiumok,
bizottságok vezetőjét és tagjait az elnöki tanács választja, de ki tesz javaslatot a személyekre.
Az alapszabály, az SZMSZ és a Sportszabályzat fog tartalmazni olyan elemeket, mint például
kollégiumok, bizottságok vezetőit kik javasolhatják. Kimondottan egyébként az SZMSZ-ben
lesz. Amennyiben az alapszabály elfogadásra kerül, és az a korábban már többször átgondolt
és átbeszélt szervezeti séma fog működni, akkor a kollégiumoknak a vezetőjét mindenképpen
egy központi szervezet, a szövetségi és sport szakmai tanács fogja jelölni az elnökség részére,
hasonlóan a szakág vezetők esetében, ahol őket az adott szakághoz tartozó egyesületek
javaslatára jelölik. Ez azét fontos, mert ebben egy jóváhagyási procedúra, és nem döntési
procedúra van. Amíg az elnökség nem dönt a szakág vezető személyéről, addig az elnökség
nem dönteni fog, hanem jóváhagyja a szövetségi sportszakmai tanács kollégiumi vezetőkre
vonatkozó döntését. Az új szervezeti sémában a bizottságok vezetője az egy kimondottan
elnökségi döntés, tekintettel arra, hogy a bizottsági struktúrát az új elképzelésben egy
szervezeti egységnek fogjuk kijelölni, ez azt jelenti, hogy minden bizottság, aki operatív
munkát végez egy kollégiumi státuszt fog felvenni a közeljövőben. A fegyelmi bizottságtól
kezdve, az összes most működő bizottság záros határidőn belül kollégiumi struktúrában fog
működni, amennyiben azt a közgyűlés elfogadja. A bizottságok, amíg meg nem valósítják az
adott feladatot a kitűzött határidőre, addig működnek. Bizottság vezetőjét az elnökség fogja
megnevezni így, adott esetben, ha sportszakmát érinti, a szövetségi sportszakmai tanács
véleményét kikérve.
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Második kérdést terjeszti elő a Levezető Elnök, mely volt elnökségi ülésen is és egyéb
fórumokon is beszélgetés, hogy az a szervezeti egység, amelynek neve korábban elnökség
volt, jelenleg is az, hogy esetleg a jövőben ezt a szervezeti egységet elnöki tanácsnak
nevezzék-e. A felvetések lényege, hogy az új megnevezés a korábbi rendszerben volt
használatos. Az új szervezeti struktúra le lett tisztázva, elnöki tanács, szakági tanácsok,
kollégiumi tanácsok, tulajdonképpen egy tanácsi rendszerben működtetve a dolgokat.
Természetesen, ha ezt a felvetést a közgyűlés másként látja, áll elébe, de az elképzelésekben
nem okoz gondot.
Harmadik észrevétel, pedig teljesen elfogadható és kezelhető, két olyan tétel, ahol a
sportszakma döntését sportszakmai javaslat szinten véletlenül úgy maradt meg az
alapszabályban, hogy az országos bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírása, szervezése
nem az elnökség feladatai közé tartozik. A javaslat az, hogy az országok bajnokságok, és
szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása legyen feladata. A versenykiírást a sportszakma
készíti elő, szervezi azt, és nem az elnökség, az csak a jóváhagyásával vonatkozik. Másik
ezzel kapcsolatos javaslat az éves hazai versenynaptár és módosításának elfogadása, ez
annyiban módosult, tekintettel arra, hogy a módosulásoknak eléggé gyors a forgása adott
esetben, emiatt ne kerüljön büntetés alá senki. Az éves hazai versenynaptár minden tárgyév
elején való elfogadása és az esetleges módosítások utólagos jóváhagyása.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: Szövetség tagjai 7. paragrafus, egyes bekezdését olvassa fel,
majd szeretné tudni, hogy a felolvasott szövegből hol van a sportvállalkozások.
Hermann Henri: átadja a szót Némethi Zsoltnak.
Némethi Zsolt: megállapítása szerint a szöveg jó, nincs vele semmi gond, úgy indít, hogy
„sportszervezetek lehetnek a szövetség tagjai”, a sportszervezet a törvény szerint a
sportegyesület és a sportvállalkozás. Tehát a sportszervezet az egy gyűjtőfogalom, úgyhogy
semmilyen probléma nincs.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: A sportvállalkozások másképp kerülnek fel , akiknek a fő
tevékenységük a sportra irányul, de azok üzleti vállalkozások. A sportegyesületek,
sportszervezetek, a sportra alakuló szervezetek. Felolvassa a 11. paragrafus 2. bekezdését
idézné, majd javaslata, hogy tegyék be a sportvállalkozásokat a 7. § (1) bekezdésébe.
Hermann Henrik: a „gyümölcs és a körte” hasonlaton alapulva a javaslatot értelmetlennek
látja, amennyiben a sportvállalkozás is a gyűjtőfogalomba tartozik, nincs értelme.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: megjegyzi, hogy nem szeretne vitatkozni, ha így van benne a
sporttörvénybe, az összes és evvel foglalkozó szabályzatba, akkor gondolja, hogy azért tették
oda, mert nem értenek hozzá.
Némethi Zsolt: most olyan kérésről van szó, aminek a teljesítése fogalmilag kizárt. Tehát a
sportszervezet mellé nem lehet bevenni a sportvállalkozást, mert az maga a sportszervezet. A
nagy halmaz a sportszervezet, ennek a részhalmaza a sportvállalkozás. Milyen fogalmazás az,
ha ezt a kettőt külön vesszük, hiszen akkor kétszer szerepel a sportvállalkozás.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: továbbra is érvelni próbál állítása mellett. A javaslatot majd a
közgyűlés megvitatja, ez után újabb javaslattal él. Ismerteti, hogy a szövetség tagjai tagdíjat
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fizetnek, a tagdíjról és a tagok egyéb fizetési kötelezettségeiről az elnökség által elfogadott
díjtáblázat rendelkezik. A tagdíj az mindig is a közgyűlés alá tartozik. A fölsőbb törvényekkel
szemben úgy hiszi, hogy ezen nem tud a közgyűlés változtatni. A felvetés alapján innentől
kezdve az elnöki tanács által elfogatott díjtáblázatban bárkitől bármit kérhet a MAMS.
Magyarul mondva lehet az egyik tagtól 10milliót kérni egy licenszért, míg a másiktól csak
100ezret. Miért nem közgyűlési feladat?
Kalincsák László: Felolvassa a 7. § (3) bekezdését, majd a kérdése az, hogy ez alapján mi is a
kérdés. A (3) bekezdésszerint sportszervezet a sportegyesület illetve a sportvállalkozás.
Némethi Zsolt: Javasolja, hogy gondolják végig a dolgokat, tekintve, hogy egy nagyon fontos
szabályról van szó. Az egyik tag javaslatáról van szó. Azt javasolja a tagszervezet, hogy az
elnökségtől kerüljön át az a hatáskör, ami az országos bajnokságok és a szövetségi versenyek
kiírásáról, szervezéséről szól, és az éves versenynaptár módosításának az elfogadásáról szól.
Ez kerüljön át az újonnan alakuló Szövetségi Sportszakmai Tanácshoz, és itt az a probléma,
hogy ez kevésszer fog ülésezni. Eddig az elnökség volt az az operatív ügyintéző képviseleti
szerv a Szövetség és sportszakmai tanács az egy kibővített grémium, tehát tagjai az elnöki
tanács tagjai a Szakágvezetők, a kollégiumvezetők.
Herman Henrik: úgy látja nem ellent mondva az előtte szólónak, hogy azzal hogy az elnökség
hatáskörében marad a jóváhagyás ezekben a kérdésekben, mint például az országos
bajnokságok és szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása. Azt gondolja, maga a kiírás
továbbra is a sportszakma, szakági tanácsok, szakági vezetők feladata. Megérti az előtte szóló
aggodalmát, de úgy gondolja, hogy a sportszakma ilyen irányú előkészítési feladatai nem az
elnökségnek, hanem a sportszakmának a feladati körébe kell tartozzon. A szervezés után
annak az elfogadása, jóváhagyása már az elnökség hatásköre. Már csak azért is, mert az új
irányban az elnökég egy kicsit eltávolodik a sportszakmától, ne oda kerüljenek fel a labdák,
hanem maguk a szakágak próbáljanak meg önállóbban dolgozni és felelősséget vállalni.
Az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel érkezik Kiss Sándortól, mely észrevételt
Wodicskáné Tállyai Beatrix szó szerint kér a jegyzőkönyvbe.
Kiss Sándor: „Én csak megmondom őszintén, hogy azért szeretnék hozzászólni, hogy a
szövetség tagjai tagdíjat fizetnek ez oké, a tagdíjra és a tagok egyéb fizetési kötelezettségeiről
az elnöki tanács által elfogadott díjtáblázat rendelkezik. Én ezt azért aggályosnak nevezem,
hogy ott van egy szűk kör, aki dönteni fog a díjakról és itt tényleg itt akármennyi lehet a díj..
Ez most szerintem, nem ide tartozik, csak engem ez aggályosít, de ha kell kimondom a
közgyűlésnek is, hogy mi alapján veszi azt a szövetség, hogy egy gazdasági társaságnak egy
árbevétele alapján határozza meg a bejelentési díjat. Többet nem akarok hozzáfűzni.”
Hermann Henrik: A MAMS díjtáblát mindig is előtte is, korábban is a MAMS elnöksége
fogadta el, és úgy gondolja, hogy előtte is, korábban is a sportszakma előkészítése mellett.
Annyi a különbség a most elképzelt irányban, hogy megnevezésre került a MAMS
díjtáblában, hogy melyek azok a tételek, melyen a sportszakmába biztosan visszaforduló
tételek, és melyek, azok, amik a központ költségeire irányulnak, de konkrétan a
megfogalmazásban azt gondolja, hogy nincs nagy eltérés. Egyetlen egy komoly eltérés van,
hogy szakági szintű igényként merült fel az, hogy a Szakágak annyira eltérőek minden
szempontból, hogy amíg egy-egy szakágban egy versenyrendezés párszázezer forintból is
kivitelezhető, addig más szakákban milliós nagyságrendűbe is kerülnek. Ezért a szakágak
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kaptak egy önálló döntésjogot, hogy ezeket a díjakat saját maguk határozzák meg. Ebben nem
lát semmi kivetni valót, itt most párosul egy tagszervezet és egy sportvállalkozás érdeke,
illetve ellentétbe kerül. Nem kíván ezzel vitatkozni, és a közgyűlés előtt a kérdéskörrel nem is
lehet foglalkozni, hiszen maga a díjtáblának e részei főleg nem közgyűlési téma. Más kérdés,
hogy pontosan az együttélés okán ezt a témát meg kell tárgyalni, de nem a közgyűlésen.
Kiss Sándor: ezt elismeri, ugyanakkor pont az előbb került említésre, hogy van egy
díjtáblázat, ami már elfogadott, akkor azon nem tudja, lehet-e újra módosítani. Ez kicsit
viccesnek tűnik, hogy három hete elfogad valaki valamit, majd utána tudatosul a hibázás, és
akkor megint egy új díjtáblázat alkotása kerül sorra. Ha ezeket véghez lehet vinni, akkor itt
sok mindent meg lehet csinálni, úgy érzi, de reméli, hogy ezek csak aggályok marad.
Hermann Henrik: úgy gondolja, hogy a Szövetség tagjai mindannyian képesek hibázni,
melyeket orvosolni kell. Nyilván nem minden áron, és nyilván ezekből le kell vonni a
konzekvenciát. Egy olyan időszakot él át a szövetség, amikor próbál tenni valamit az
előrehaladás érdekében. Melyben óhatatlanul hibák vannak. Csak az hibázik, aki dolgozik.
Megérti az aggodalmakat, nem közgyűlési téma, majd később vissza kell erre térni, mert
fontos a MAMS-nak mindenképpen, a gyorsasági szakágnak kiemelten, hogy az egyik
legfoglalkoztatottabb pályája partner lehessen, meg kell találni a közös utat.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: Horváth Attilához szeretne kérdést fűzni, miszerint, hogy
önállóan rendelkezhetnek-e egy adószámmal rendelkező szövetségen belül a szakágak.
Hermann Henrik: erre a kérdésre nemmel válaszol, illetve, hogy nem is rendelkeztek.
Wodicskáné Tállyai Beatrix szerint ennek ellentéte hangzott el a közgyűlésen.
Nagy Péter: ismerteti, hogy ő személy szerint nem egészen érti, hogy mi is a probléma
gyökere.
Hermann Henrik:. Vannak az új MAMS díjtáblában olyan tételek, melyek szakágra lettek
bontva, ezek önállóan döntik el, hogy mi a verseny bejelentési díj mértéke. Mivel a gyorsasági
szakági díjtétel érinti konkréten a Pannonia Ringet, és az elmúlt egyeztetések alapján elelntét
van a két fél, a gyorsasági szakági és Pannonia Racing között, de ezt rendbe kell tenni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a korábban elhangzottakat szeretné dióhéjban ismertetni.
Hermann Henrik: véleménye szerint nem a közgyűlés témájáról beszél, így nem adja meg a
szót.
Kohári Zoltán: ügyvéd úrnak mi a véleménye a változó díjszabásról, ami százalékban van
meghatározva egy díjtáblázatba, a szakmai véleményre lenne kíváncsi.
Kohári Zoltán kérdésére Némethi Zsolt felszólal, melyet Wodicskáné Tállyai Beatrix szó
szerint leírva kéri a jegyzőkönyvbe diktálva.
Némethi Zsolt: „Én úgy tudom, hogy a díjtáblázat az nem az alapszabály része. Most… én
úgy tudtam, hogy az alapszabály rendelkezéseiről beszélünk. Az alapszabályhoz volt
díjtáblázat mellékelve? Nem vagyok tisztában a körülményekkel. Én úgy tudtam, hogy az
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alapszabály az egy szöveges tervezet, amibe paragrafusok, bekezdések és pontok vannak, de
segítsenek, mert nem tudom, miről van szó.”
Hermann Henrik: köszöni szépen Wodicskáné Tállyai Beatrixnak az eddigi felszólalásait.
Továbbra is azt kell, hogy mondja, hogy erre a kérdésre később kell visszatérni, a közgyűlést
azonban folytatni kell a napirendi pontoknak megfelelően.
Kiss Sándor: Megpróbálja értelmezni a tagszervezeti képviselő úr felvetését. Arról van szó,
hogy az alapszabály tervezetben van egy 11. paragrafus 2. bekezdés, ami a következő
rendelkezéseket tartalmazza: a szövetség tagjai tagdíjat fizetnek, arról és a tagok egyéb
fizetési kötelezettségeiről az elnökség által elfogadott díjtáblázat rendelkezik. Innen jött az a
kérdés, hogy az ügyvéd úr magyarázza meg, hogy hogyan lehet százalékos mértékben
megállapítani, nem tudja mit is, de hogy az alapszabállyal kapcsolatosan, nincs százalék az
alapszabályban,. Ellenben van egy levél, amit bemutatott, és ami tájékoztatja a Pannonia
Racinget arról, hogy a regisztrációs versenyek díja hogyan alakul. A logika ezen alapul.
Kohári Zoltán: jogi állásfoglalást kér az elhangzottakról, hogy az ügyvéd úr szerint egy
díjtáblázatban szereplő díjat hogy lehet változónak meghatározni.
Némethi Zsolt: javasolja, hogy erre az Egyebek napirendi pontban térjenek vissza.
Más észrevétel nem érkezik, így a korábbi határozatokat a Levezető Elnök a közgyűlés elé
szavazásra terjeszti.
15/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A MAMS ügyintéző-képviseleti szerv neve az alapszabályban „elnökség” maradjon.
0 nem szavazattal, 12 tartózkodással és 43 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta.
16/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A tagdíj meghatározása továbbiakban is a közgyűlés hatáskörében marad.
11 nem szavazattal, 2 tartózkodással, 39 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta.
17/2013.02.21. számú Kgy. határozat
Az elnökség alapszabály szerinti hatásköre akként módosul, hogy feladata az országos
bajnokságok és a szövetségi versenyek kiírásának jóváhagyása (24. § (2) bek. k) pont), az
éves hazai versenynaptár minden év elején való elfogadása és az esetleges módosítások
utólagos jóváhagyása (24. § (2) bek. l) pont) legyen.
1 nem szavazattal, 2 tartózkodással, 52 igen szavazattal a közgyűlés elfogadta.
Hadnagy József: Kérdése, hogy az elhangzottak tulajdonképpen a szakágaknak a
megerősítését szolgálja szintén.
Hermann Henrik: valóban erősítésről van szó, hiszen legalizálja az elmúlt időszak
sportszakmai döntéseit. Eddig is ez volt a gyakorlat, de nem ez volt a szabály. Az gondolja,
hogy bármennyire is próbál az elnökség rugalmas lenni, ha van egy gyakorlat, akkor az
inkább legyen szabályosítva, mely elfogadható, már csak azért is, mert van egy olyan
törekvés, hogy az elnökség más oldalon próbáljon szerepelni, minthogy a sportszakmába ilyen
szinten beleszóljon. Az már egy másik kérdés, hogy egy elfogadott versenynaptár
módosításának a körülményeit a szakágon kívül nem ismeri senki jobban, mondhatja az
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elnökség, hogy nem hagyja jóvá. Lényeg, hogy ne legyen olyan szabály meghozva, melyet
nem lehet gyakorlatban kivitelezni, még akkor is, ha úgy érzi bárki, hogy az elnökség akarata
csorbul. A gyakorlat egyértelműen ez volt, hogy legyen elfogadva a versenynaptár év elején,
és a menet közbeni változtatásoknál igen is legyen a szakág kötelezettsége bejelenteni, de ne
az elnökség jóváhagyására kelljen várni, mert így nem fog működni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: annyit szeretne megkérdezni, hogy minden versenynek van egy
bejelentési díja. Van egy határidő, amíg azt be kell tartani, majd egy héttel a verseny előtt
közlik, hogy máshová kell menni versenyezni. Úgy gondolja, hogy egészségesebb, hogyha a
Szakágvezető nem egymaga dönt arról, hogy most versenynaptárt módosít.
Hermann Henrik: a döntés nem erről folyik jelenleg, és nem a Szakágvezető fog
egyszemélyben erről dönteni. A további szabályozások SZMSZ szinten fognak működni, a
sportszakmával együtt teszik rendbe, és elvárja hogy a szakági tanács a kérdésekben egy
közösségi döntést hozzon.
Más észrevétel nem érkezik, így kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a kiküldött alapszabály
tervezet módosításnak a mai napon elfogadott módosításokkal kiegészített szövegével való
elfogadásáról.

18/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az alapszabály módosítást elfogadja.
0 nem szavazattal, 4 tartózkodással és 51 igen szavazattal.
Herman Henrik: Újabb napirendi pont, új sorrend szerint a tizedik a tisztséviselői választás
kerül megvitatásra a közgyűlésben. Az alapszabály szerint négyévente tisztségviselő
választásra kerül sor, azonban egy évvel ezelőtt a közgyűlés egy új elnökséget választott, jó
maga azzal a gondolattal vállalta el az elnökségi tisztséget azzal a csapattal, akikkel az utóbbi
időkig végig vitték, hogy megpróbálnak előkészíteni egy új gondolatsort, első sorban
sportszakmai alapon, és megpróbálnak az asztalra tenni olyan alapokat, amiből tovább kell
építkezni. Úgy gondolja, hogy kisebb nagyobb hiányosságok mellett a kérdésben jó ütemben
haladtak. Maga részéről megköszöni az elnökség munkáját, másrészt, pedig a sportszakmában
tevékenykedő szakágvezetők és szakági tanácsok munkáját, hogy lehetővé tették, hogy
kimozduljon a szövetség. Több olyan eredményről beszámolhatnak már most, ami mutatja,
hogy jó irányba halad a szövetség, de senki ne bízza el magát, sok a feladat. Mivel a
közgyűlés napján, ennél a napirendi pontnál az elnökségnek, a felügyelő bizottságnak, és
ezzel együtt minden tisztségviselőnek a mandátuma megszűnik, ezért az Levezető Elnöknek
is az ideje tulajdonképp lejárt, ezért felkéri a közgyűlés további levezetésére Némethi Zsolt
urat, hogy a tisztségviselő választást vezesse le, és még egyszer megköszönve mindenkinek a
munkáját, amennyiben pár óra múlva találkoznak ugyan így, azt gondolja, hogy jó irányban
halad a szövetség.
Kéri a közgyűlést, hogy a Levezető Elnök szerepét a továbbiakban Némethi Zsolt töltse be.
19/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés új levezető elnöke Némethi Zsolt.
A közgyűlés egyhangúlag megszavazta Némethi Zsoltot a közgyűlés további levezetésére.
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Némethi Zsolt: köszöni szépen a bizalmat, szeretné ismertetni a sorrendet, az új alapszabály,
amit volt szíves a közgyűlés elfogadni, a tisztségviselőkre vonatkozó részében máris hatályba
lépett, azaz kicsit megváltozik a struktúra az eddigi 8 fős elnökség helyébe egy 5 fős testület
lép. A közgyűlésen egy elnököt és négy alelnököt kell választani, az ellenőrző testület a
korábbi felügyelő bizottság összetétele ugyanaz maradt. Azaz összesen 4 féle szavazásról van
szó, abban a sorrendben, ami már ismertetésre került. Rá is térne az első szavazásra, mely a
MAMS elnökére vonatkozik. Felkéri a Jelölőbizottságot, tegyen jelentést a jelölésekről.
Tarapcsák Péter a Jelölőbizottság elnöke: Az elnöki tisztség betöltésére egyedüli jelöltként
Hermann Henriket jelölték
Némethi Zsolt: Akit jelölnek előzetesen, azt a jelölőbizottság automatikusan a jelöltek
listájára helyezi, azonban a közgyűlésnek van lehetősége helyben is mást jelölni a pozícióra.
Megkérdi, hogy kíván-e a küldöttek közül bárki az elnöki tisztségre jelölni. Más jelöltre
azonban nem érkezik javaslat, ezért lezárja az elnökségi tagjelölteknek a listáját egy jelölttel.
Hermann Henrik: egy „köszönöm szépen a jelölést, elvállaltam, hajrá” erejéig kíván a
közgyűléshez szólni, mint a Magyar Motorsport Szövetség elnökjelöltje.
Némethi Zsolt ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az Alapszabály szerint egy jelölt esetén
lehetőség van nyílt szavazásra. Felteszi szavazásra a kérdést, hogy kívánnak-e a küldöttek
nyíltan szavazni az elnök személyéről?
20/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az elnöki tisztség betöltőjének személyéről
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nyílt szavazást.
Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az elnök személyéről.
21/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Hermann Henriket elnökké választotta
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Hermann Henriket a szövetség elnökének.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: jelenti, hogy a szavazásra jogosultak száma 53 főre csökkent.
Tarapcsák Péter:smerteti, hogy a 4 alelnöki posztra 12 jelölés érkezett, melyből 8 jelölt nem
fogadta el azt. A jelöltek személyesen sajnálatos módon nem tudtak megjelenni, akik a
jelölést elfogadták, így a Jelölőbizottság elnökét felkérték, az általuk írt önéletrajzuk
ismertetését. Majd ezután ismerteti a jelölteket:
Poprády Géza alelnök-jelölt, közigazgatási államtitkár, szakmai végzettsége a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen okleveles agrármérnökként végzett, 2011. áprilisától Magyar
Agrárkamara kamarai biztosa, és mint tudjuk, jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium
közigazgatási államtitkáraként dolgozik.
Márton Péter alelnök-jelölt, pillanatnyilag az MNV Zrt. vezérigazgatója, előző tisztségeit
hosszan lehetne sorolni. A Zala Kerámia Zrt. igazgatósági tagja, vezérigazgató a
LassersbergerHungária Zrt-nél. 2012-ben felügyelő bizottsági tag a Tokaj Kereskedőház Zrtnél, és a tisztségeket még továbbra is lehetne sorolni.
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Némethi Zsolt: ismerteti, hogy az MNV Zrt. név a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaságnak a rövidítése. Márton Péter az állam, mint tulajdonos
képviselője és tulajdonosi jogainak gyakorlója.
Tarapcsák Péter: Essősy Zsombor, alelnök-jelölt, közgazdász, érdekérvényesítő
szakközgazdász, jelenleg vezérigazgatója a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt-nek, 2003 óta
foglalkozik a magyarországi pályázati rendszerrel, számos meghatározó hazai szervezetben
töltött be pozíciót. 2006-ban a Managerek Országos Szövetsége az év fiatal Managerének
választotta. 2012-ben az Év Vállalkozója díjjal ismerték el munkáját.
Verő Klára alelnök-jelölt, a gazdasági részt tudná erősíteni a Magyar Motorsport
Szövetségben, a gazdasági ügyeket fogja kezelni és szorosabb kapcsolatokat tartani az
operatív dolgokkal és az ellenőrző testülettel.
Hermann Henrik: ismerteti, hogy az elnökjelöltekkel a jelöléseket korábban megtárgyalták.
Egy olyan irányt képzeltek el, hogy az elnökség a sportszakmáról leválik, és az egy önálló
életet próbál kialakítani, az elnökség, mint felügyelő szerv lenne jelen. Mind a négy jelöltnek
van kellő tapasztalata, gyakorlata ahhoz, hogy nagyon hamar kialakítva egy stratégiát, mely
miatt nem akart a Horváth Attila gondolatait überelni, de a negyed éves történet sűrűbbre fog
alakulni. Ez majd a leendő ellenőrző testületre hárul. A felügyelő bizottság az alapszabály
elfogadásával ellenőrző testületté avanzsál elő. A következő időszakban, a könyvelésben az új
elgondolt sportszakma irányának alapján egy kis átalakítást szeretne a Szövetség végrehajtani.
Az elképzeléseket már mindenki megkapta az elnökség további munkájával kapcsolatban. A
következőkben egy rövid és egy hosszú távú stratégia felállítása lesz a cél, és a
sportszakmától már megkérdezve várja azokat a vagyoni értékű jogokat, amiket konkretizálva
fel lehet ajánlani bizonyos felületeknek, amiből a későbbiek során a központot önálló életre
lehet kelteni. A távoli tervek alapján a sportszakma a teljes bevételrendszerrel tud a későbbiek
során gazdálkodni. Záros határidőn belül, mihelyt az elnökséggel át tudják beszélni, a
sportszakma tájékoztatást kap, melyen keresztül mindenki más is. Továbbá elindult egy
nagyon fontos része a sportszakmának, nagyon intenzív kommunikáció alakult ki a MAMSban, ami az elmúlt 10-20 évben lehet, hogy összesen nem volt. Több szakág már élen jár
ebben, zárt fórumokon keresztül kommunikáció folyik a szakágakkal. A Supermoton belül is
elindult továbbá egy nagyon komoly munka, úgy véli, hogy ez lehet az év felfedezettje, már
most látszik ez több oldalon. Azt javasolja, amennyiben a közgyűlés egyet ért, a működő
hierarchia miatt a zárt csoportok jól működnek, minden szakágra jó lenne kiterjeszteni, illetve
a sportszakmai egységek ezt a műfajt tovább vinnék, és kiterjeszteni lehessen az összes
szakágra. Köszöni a szót, illetve, bejelenti hogy a jelölést a jelöltek írásban elfogadták.
Némethi Zsolt: a jelen helyzetben 4 alelnökjelölt van, akik elfogadták a jelölést.
Kökényesi György: észrevétellel kíván élni a közgyűlés előtt.
Némethi Zsolt: mielőtt megadná a szót, megkérdezi a küldöttektől, hogy van-e további
javaslat az alelnök személyére?
Más javaslat az alelnöki tisztségre nem érkezik.
Wodicskáné Tállyai Beatrix jelenti, hogy a szavazásra jogosultak száma 52 főre csökkent.
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Kökényesi György: nem kíván hosszan beszélni. 20 éve az UEM-nek illetve a FIM-nek tagja
illetve konzultánsa, nagyon sok kongresszuson vett részt ezekben, és nagyon sok
tisztségviselő választáson volt jelen. Mindkét szervezetnek az az előírása, hogyha valakit egy
tisztséggel jelölnek, az megválasztása előtt feláll, személyében jelen van, ő mutatkozik be, és
ad lehetőséget a tagságnak, hogy megismerjék, legalább ilyen formában. Ilyen neves nagy
emberek még sosem voltak jelen a Szövetségben, és ennek személy szerint nagyon örül,
hiszen az új struktúrának ez volt a lényege. Azonban így még sose történt választás, főleg
alelnökök személyében, és főleg az összes alelnök személyében. Nehezen tudja értelmezni,
nincs oka semmiféle kétségre, hiszen ezeket az embereket nem ismeri, és az életútjuk
bizonyára nagyon bíztatóan hat mindenkire. De örült volna, ha látja a jelölteket személyesen
is, és tudja, kire kell szavazni. Elszomorítja a tény, hogy négy olyan fontos ember, aki az
egész szövetség életét fogja kormányozni az elnök úrral együtt nem jött el, hogy
megismerhesse a szövetség. Reméli, hogy nem a sport iránti érdektelenség oka, hanem
rendkívüli elfoglaltság, el tudja képzelni, csak számára ez a tény szokatlan. Reméli, hogy nem
fog csalódni egyik jelöltben sem.
Némethi Zsolt: a megjelentek tudják, hogyan zajlanak a közgyűlések, és nem csak a
közgyűlésre, erre a világra is gondol. Bizonyos esetekben azt is mérlegelni kell, hogy mikor
van ott a helye annak, hogy megjelenjen az illető vagy sem. Úgy érzékeli, hogy a hölgy és az
urak komolyan gondolják, és nem hiszi, hogy érdektelenségből nincsenek itt, úgy érzékeli,
hogy ezzel a bemutatkozással, és azzal hogy elfogadták írásban a jelölésüket, letették a voksot
amellett, hogy komolyan gondolják, hogy tevékenykedni kívánnak. Nyilván ez a feladat nem
a Levezető Elnök feladata, de meg szerette volna jegyezni.
Hadnagy József: előre bocsátja, hogy fel fogja tenni a kezét és támogatja a négy alelnök
jelöltet, vállalja a véleményét. Azért azt el kell mondania, hogy hirtelen rátalált egy gondolat,
hogy emlékszik, amikor a Hungaroringen azon túl, hogy bemutatkoztak, vagy láttuk a képeit,
vagy megjelentek az emberek személyesen, az alelnököknek, vagy az elnökségi tagoknak az
is feladatuk volt, hogy elmondtak egy programot. Tehát, hogy őszintén szólva nem egy
emberre szavazott akkor, meg nem a lobbit képviselte, hanem egy koncepciót is. A kérdésére
megkapta a választ, hogy mikor fogjuk megismerni azt a stratégiát, ami szerint a Szövetséget
kormányozzák, és a sportágat irányítják. A szakmát a szövetségi tagok fogják irányítani, de
azt gondolja, hogy a fej és a láb nem tud egymás nélkül mozogni, szívesen látott volna valami
elképzelést arról, hogyha megvan a felkérés, mi felé akarják vinni, a jogok értékesítése
sokszor elhangzik de a matériát a szakágak fogják összeállítani, amit ezek az emberek el
tudnak adni valamerre. Nagyon fajsúlyos emberekről van szó, el kellett, hogy mondja, hogy
nem csak emberekre, címekre szavaz a közgyűlés, hanem szakmai elképzelésekre is. Meg
fogja szavazni, de azt gondolja, hogy legalább annyira fontos hogy a Szakágvezetői tanács
demokratikusan kialakítsa a saját sportszakmai irányvonalait, és ez alapján tudjon működtetni
egy jó sportágat, mint amennyire fontos hogy maga az egész Szövetség merre gondol menni
azokkal a tagszervezetekkel, akik ezt alkotják. Ebben teljes vakrepülést lát, hiszi azt, hogy 2
hónap múlva már le tudnak ülni.Nagy kérés lenne, hogy jó enne megismerni azt a szakmai
koncepciót, és még mielőtt elindul a vezetőség a kitűzött irányba, jó lenne tudni az irányt.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: azt szeretné elmondani, illetve megkérdezni, hogy jelen
pillanatban egy közgyűlésről van szó. Nem csak elnökség, elnökségi tagok meg a
Szakágvezetői tanács tagjai vannak, hanem úgy gondolja, hogy 79 helyett jelen pillanatban 52
egyesület vezetője képviseli magát. Ez az 52 ember mikor fog találkozni a 4 alelnök jelölttel,
hiszen nem lesznek ezek után velük kapcsolatban, azt se tudják, kire szavaznak. Nyilvános
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ülésekre lehet menni, de hogy ki mit fog képviselni arról fogalma sincs, úgy gondolja, hogy a
MAMS életében nem volt még arra példa, hogy a távollétében bárkit megszavazott volna a
közgyűlés. Aki az alapszabályt nem fogadja el, arról azt mondják nem tag, vegye a kabátját,
Innentől kezdve nem fogadjuk el az elnökséget ugyan ez áll fent.
Némethi Zsolt: köszöni az észrevételt, le kívánja zárni a vita ezen részét, hiszen visszatérő az
az aggodalom, hogy nem ismerik az illetőket. Az Elnök úrnak megadná a szót, mivel ő
tárgyalt az illetőkkel.
Hermann Henrik: röviden kíván felszólalni, mind a 3 felszólalóval egyet kell értsen, az
ügyvéd úr már célzást tett rá, két ember nem tudott volna eljönni. Egyik külföldön van,
másiknak halaszthatatlan tárgyalása van, két ember pedig el tudott volna jönni. Hermann
Henrik érzi magát hibásnak a történetben ezért. Amikor a tagszervezetek úgy adnak le
jelölést, hogy nem egyeztetnek a jelöltekkel, leadnak 8-9 nevet bele a semmibe, ha nincs
felelősség, nem fog idehozni olyan felelős embereket, akik segíteni akarnak azért, hogy a
közgyűlés tulajdonképp lepöckölje őket. Egyetért, nem megszokott ez, bár csak a jóindulat
nem viszi arra, hogy 2005-re emlékeztessen mindenkit, hiszen a lényeg, hogy merre megy a
szövetség előre. Ezt a négy embert hamarosan megismeri mindenki, de nem hozhatott senkit
olyan helyzetbe, ami szerencsére eddig nem történt meg, és köszöni a közgyűlésnek azt, hogy
egy ilyen közgyűlésen vettek részt, melynek még nincs vége. Akármi történik, ilyen
közgyűlés a közelmúltban nem volt, egyhangú és előremutató. Ha ezt előre tudja, akkor az a
két ember most itt lenne. Utólag elnézést kér a megjelentektől, mert amikor a jelölőlapokra
nyolc ember megkérdezés nélkül kerül fel, nem azt mutatja, hogy néhány tag felelős
gondolkodású.
Némethi Zsolt: jogászként azt mondja, hogy tökéletesen szabályos a közgyűlés döntése
akkor, hogyha szavazásra bocsátja és szavaznak a jelöltek személyéről, hiszen a jelölést
elfogadták. Négy név van a négy helyre, a pozíciókra egy jelölés érkezett külön-külön, így
lehetőség nyílt a nyílt szavazásra. A nyílt szavazásról a döntést a közgyűlés elé terjeszti.
22/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az alelnöki tisztség betöltőjének személyéről
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nyílt szavazást.
A nyílt szavazás eldöntése után a Levezető Elnök megkéri a megjelenteket, nyílt szavazással
döntsenek az alelnöki pozíciókról.
23/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Essősy Zsombort alelnökké választotta
0 nem szavazattal, 4 tartózkodással, 49 igen szavazattal közgyűlés elfogadtaEssősy Zsombort
a szövetség alelnökének.
24/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Márton Pétert alelnökké választotta
0 nem szavazattal, 5 tartózkodással, 48 igen szavazattal közgyűlés elfogadta Márton Pétert a
szövetség alelnökének.
25/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Poprády Gézát alelnökké választotta
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0 nem szavazattal, 5 tartózkodással, 48 igen szavazattal közgyűlés elfogadta Poprády Gézát a
szövetség alelnökének.
26/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Verő Klárát alelnökké választotta
0 nem szavazattal, 4 tartózkodással, 49 igen szavazattal közgyűlés elfogadta Verő Klárát a
szövetség alelnökének.
Németh Zsolt: javasolja a megszavazott alelnökök megtapsolását, majd felkéri a
Jelölőbizottságot, tegye meg jelentését az Ellenőrző Testületi elnöki tisztségre.
Tarapcsák Péter: kettő főt jelöltek az ellenőrző testületi elnöki címre, ebből egy fő, Horváth
Attila fogadta el a jelölést
Némethi Zsolt: Megkérdezi a küldöttektől, hogy más személyt a közgyűlésen kívánnak-e
jelölni, mivel javaslat nincs, ezzel lezárja a jelöltek listáját egy jelölttel.
Horváth Attila: elfogadja a jelölést, és röviden szól a közgyűlés felé. ismerteti, mint ahogy az
elnökség részéről is elindult egyfajta koncepció, amelyben az ellenőrző testület is szeretné az
ellenőrzési programját még konkrétabbá és még célravezetőbbé tenni, és mindenféleképpen a
szabályos jogszabályi környezetben az ellenőrzési színvonalat fenntartani és megtartani.
Köszöni a szót.
Némethi Zsolt: Tekintettel arra, hogy Horváth Attilát jelölték csak a pozícióra, lehetőség nyílt
a nyílt szavazásra. A nyílt szavazásról szóló a döntést a közgyűlés elé terjeszti.
27/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az Ellenőrző Testület elnöki tisztségének betöltőjének
személyéről.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nyílt szavazást.
Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, nyílt szavazással döntsenek az Ellenőrző Tsetület
elnöki pozíciójának betöltőjéről.
28/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Horváth Attilát az Ellenőrző Testület elnökének választotta
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Horváth Attilát a szövetség Ellenőrző Testülete
elnökének.
Némethi Zsolt. ismerteti, hogy az Ellenőrző Testülettovábbi két tagjának a személyéről kell a
továbbiakban dönteni, majd felkéri a Jelölőbizottság elnökét, tegyen jelentést.
Tarapcsák Péter: ismerteti, hogy az Ellenőrző Testülettovábbi 2 tagjára 5 fő jelölése érkezett,
és ebből 3 fő fogadta el a jelölést. Nádasdi János úr, majd Pál Zsolt, aki Horváth Attila
javaslatára kerülne be, de mivel megjelent a közgyűlésen, pár szóban bemutatkozik,
harmadikként Wodicskáné Tállyai Beatrixot jelölték. Javasolja, hogy az utóbb említett két főt
a közgyűlés meghallgassa az ellenőrző testületi tag cím kapcsán.
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Némethi Zsolt: megköszöni a Jelölőbizottság munkáját, majd felkéri a jelölteket, szóljanak
pár szót a közgyűlés felé.
Előtte a küldöttek felé fordul kérdéssel, amennyiben van más jelölés a tagságra, azt tegyék
meg. Más jelölés nem érkezik, így a Levezető Elnök a jelölteknek átadja a szót.
Nádasdi János: Köszönti a közgyűlést, először is szeretné megköszönni, hogy tiszteletbeli
tagja lehet a Szövetségnek, hiszen valami maradandó föl fog maradni, ha az ember előbbutóbb eltávozik. Megmondja őszintén, hogy abba akarta hagyni a munkát, és 76 éves korában
az ember 43 év munka után úgy érzi, hogy annyira szívéhez nőtt az egész Szövetség, hogy
valami szállal szeretné kötődni a szövetséghez, ahol tudja a munkát segíteni. Hiszen a sport
már másoké, övé, pedig az, hogy megjegyzése szerint „piszkálja” a tagokat, ha kell gazdasági,
ha kell működési oldalon. Ezért is fogadta el a jelölést, és a következő négy évet még szeretné
végig csinálni. Nem kért az előbb szót, de kéri, hogy engedje meg a közgyűlés, hogy
elmondja, azzal a 40 évvel a háta mögött elmondja, hogy amit megjegyeztek az alelnökök
kapcsán, valóban jobb lett volna, ha az alelnökök jelen vannak a megválasztásukon. Azonban
évek óta a vezetés fejében megszületett, hogy válasszuk külön az elnökséget az elnökségben
legyenek azok, akik társadalmi, illetve gazdasági életben megfelelő pozíciót töltenek be
ahhoz, hogy tudják támogatni a szövetség anyagi és erkölcsi fennmaradását, és úgy érzi, hogy
jól választott a közgyűlés. Más kérdés, hogy a sportszakmai munka már a tagokra fog várni,
és úgy gondolja, hogy az Elnök úrral egy hosszabb megbeszélés során beszéltek, hogy amikor
a szervezeti működési szabályzat megszületik, akkor igen is azok a hatáskörök, amik két
elnökségi ülés között magát a sportszakmát, a szakágakat irányítják, ezek ebbe a sportszakmai
tanácsnak a kezébe illetve, a szakág vezetés kezébe kerülne. Ott, mint egy operatív
tevékenység végződne és naprakészen lesz, a tagok munkáját nem fogja akadályozni. Ennyit
szeretett volna hozzátenni, ehhez a szavazási és alapszabály szerinti változáshoz, úgy érzi, jól
döntött a tagság, és kíván mindenkinek sikeres munkát.
Némethi Zsolt: Megköszöni a felszólalását Nádasdi Jánosnak és megkéri Pál Zsoltot, hogy
kíván e szólni, illetve, hogy vállalja-e a jelölést.
Pál Zsolt vállalja és köszöni a jelölést, majd pár szóban kíván a közgyűlés felé szólni. Üdvözli
a közgyűlés tagjait, illetve az elnökséget, a lehetőség úgy jött, hogy Horváth Attila elnök úr
felkérte nemrégiben erre a posztra, hiszen üresedés várható, és erre a helyre olyan embert
keresnek, aki pénzügyi területen otthon van. Másfél éve dolgozik pénzügyi kereteken belül,
nemsokára várhatóan vezetői pozícióban tud tevékenykedni. A pozíció egy új kihívás és
feladat lenne, amit örömmel vállalna, hiszen szereti az új lehetőségeket, úgy érzi, számára ez
érdekesnek bizonyul, és mindenképp szívesen dolgozna a pozícióban.
Némethi Zsolt: ismerteti, hogy alkalmas a jelölt, merthogy pénzügyi területen dolgozik, és
merthogy ismeretes az Ellenőrző Testület tevékenysége, főként a szövetség gazdálkodásának
felügyelete. Megkéri Wodicskáné Tállyai Beatrixot, harmadik jelöltet, hogy kíván e szólni a
közgyűléshez, elvállalja-e a jelölést?
Wodicskáné Tállyai Beatrix: köszöni a jelölést, az előző napig úgy gondolta, hogy jó lenne
elfogadni a jelölést, hiszen olyan embernek is kell jelen lennie, akik a negatív dolgokra
felhívja a figyelmet, és nem siklik ezeken át. Azonban úgy döntött, hogy a szavazás
nehézségének elkerülésére érdekében a jelöléstől visszalép. Lehet, hogy idegesítő, de kívánja,
hogy tanulják meg a sportszakmai szabályokat, alapszabályt, és ne azt nézzék, hogy önös
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érdekből kinek kell szavaznia arra, hogy mi lesz jó. Csak ennyit akart útvezetőül elmondani a
közgyűlésen, hogy nem tartja jó ötletnek, ha egy elnökség, egy szakági bizottság, vagy akár
egy közgyűlés, mint a birkák úgy szavazza meg a dolgokat, aztán az első alkalommal szidja
az elnököt, az alelnököket, és önmagát legvégül.
Némethi Zsolt: köszöni a felszólalást, és kéri, hogy a közgyűlés gesztusként értékelje ezt a
tettet, hiszen így 2 jelölt maradt a 2 pozíció betöltésére, ezzel lehetőség nyílt a nyílt
szavazásra. Ha több jelölt lenne, akkor már nem lehetett volna nyíltan szavazni. Ezért
értékelje mindenki a gesztust.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: jelenti, hogy a szavazásra jogosultak száma 50 főre csökkent. A
közgyűlés még mindig bőven a határozatképességi határ fölött van.
Némethi Zsolt: nyílt szavazásról szóló döntést indítványoz
29/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az Ellenőrző Testület tagi tisztségének betöltőjének
személyéről
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nyílt szavazást.
Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, döntsenek az ellenőrző bizottság tagjairól.
30/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Nádasdi Jánost az Ellenőrző Testület tagjának választotta
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta Nádasdi Jánost az Ellenőrző Testület tagjának.
31/2013.02.21. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Pál Zsoltot az Ellenőrző Testület tagjának választotta
0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, 49 igen szavazattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
Pál Zsoltot az Ellenőrző Testület tagjának.
Kalincsák László: Wodicskáné megjegyzése kapcsán kíván szólni, nagyon sokan ismerik a
szövetségben, nagyon sokan Kacsa-ként ismerik, azonban a „birkát” visszautasítja. Köszöni a
szót.
Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, hogy bárki bármi kijelentéssel él, igyekezzenek a tagok
a helyén kezelni. Idáig professzionálisan sikerült vinni a közgyűlést előre, és ez a
továbbiakban is igyekezzen így maradni.
Kökényesi György: bocsánatot kér, és nem akarja bezárni a közgyűlést. Nagyon örül, hogy
így együtt van a Szövetség, még nemigen volt ilyen közgyűlésen, ami nem azt jelenti, hogy a
Szövetség tagjai annyira szeretnék Hermann Henrik urat, hanem azt jelenti, hogy előre akar
menni a szövetség, és nagyon megbízunk benne is, meg a négy elnökségi tagban. Megkéri
Wodicskáné Tállyai Beatrixot, hogy több hasonlót ne hangoztasson a közgyűlés előtt. Az amit
most a tagok tettek közösen, nem opportunizmus, hanem akarat a közös munkáért. Köszöni a
szót.
Wodicskáné Tállyai Beatrix jelenti, hogy a szavazók száma 49 főre csökkent.
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Némethi Zsolt: lezárja a tisztújítást, köszöni a munkát, és reméli, nem bánják meg, hogy a
korábbiaknak megfelelően szavaztak. Átadja a szót az Elnök úrnak.
Hermann Henrik: felkéri a közgyűlésen megjelenteket, amennyiben az egyebek napirendi
ponttal kapcsolatban kívánnak felszólalni, tegyék meg. A napirendi ponttal kapcsolatban
felszólalás nem történt, így megköszöni a közgyűlésen megjelentek részvételét és bezárja a
közgyűlést.

Némethi Zsolt
Levezető elnök
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jegyzőkönyv hitelesítő
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Hermann Henrik
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