MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. március. 3. 17h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Daragó István
Rieb György
Sasvári Sándor
Bulcsu Rezső
Dr. Némethi Zsolt
Zólyomi Andrea
Majosházi Péter
Nádasdi János
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Gazdasági alelnök
Később érkezett
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Később érkezett
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
MAMS jogi tanácsadója
Főtitkár
Értékelési bizottság vezetője
Felügyelő bizottság tagja
Egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 3 jelenlévő
fővel határozatképtelen. a két hiányzó, Németh Péter és Rieb György jelezte, hogy jön, de
nem szóltak, hogy késni fognak. Az elnökségi ülés innentől nem hivatalos beszélgetés.
Nádasdi János: a FIM alapszabálya megváltozott. A FIM bizottságokba a jelölést április
végéig meg kell tenni. Eddig júniusban hoztak döntést, most december 3-án az igazgatói
ülésen fognak. A mandátuma így mindenkinek december 31-ig szól. Mindenki jelölése időben
menjen ki. Kéri az elnökséget, hogy jelöljék tiszteletbeli salakbizottsági alelnöknek.
2011-es FIM salak versenynaptár üres, így annak ellenére, hogy a MAMS nem jelentkezett
rendezésre, mégis rendezhet vb futamot.
Bulcsu Rezső: ne menjünk bele olyanba, hogy olyat jelölünk tiszteletbeli tagnak, aki nem felel
meg a FIM által előírt követelményeknek.
Rieb György és Németh Péter megérkeznek, az elnökség 5 fővel határozatképessé vált.
Pusztai Csaba: a jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre Rieb
Györgyöt és Németh Pétert kéri fel.
1/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, és Rieb Györgyöt és Németh Pétert hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Orvosi bizottság kibővítése
2010. évi versenynaptárak
Bírói korhatár módosítás
Média megjelenés
Szakágak értékelése az elfogadott pontrendszer alapján
1

8. Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az elkészült jegyzőkönyv alapján röviden ismerteti a február 3-i elnökségi ülés
tartalmát és a hozott határozatokat.

2. napirendi pont: Tagfelvétel
Dr. Némethi Zsolt: a beérkezett három tagfelvételi kérelem közül egyet a jogerős végzés
hiánya miatt el kell utasítani.
2/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Váci
Naszály Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.
3/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Műegyetemi
Atlétikai és Football Club tagfelvételi kérelmét.
A Scuderia 3R Ducati SE-t a nyilvántartásba vételről szóló jogerős végzés hiányában az
Elnökség elutasítja és hiánypótlásra szólítja fel.

4. napirendi pont: 2010. évi versenynaptárak
Zólyomi Andrea: a salak, a gyorsasági és a dragbike naptár készült el. Salak szakágban már
van egy változás a leadott naptárhoz képest: a július 10-i 3 nemzet bajnokság Debrecen
helyett Gyulán lesz.
4/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a salak szakág 2010.
évi versenynaptárát.
Bulcsu Rezső: a gyorsasági naptárban az október 16-17-i verseny október 5-6-án lesz. Ezt
majd az UEM naptárban is jelezni kell. Márkakupa sorozat is indul, és az év végén lesz a
márkák harca elnevezésű verseny, amin az egyes kupák első 10 helyezettje küzd meg
egymással.
5/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a gyorsasági szakág
2010. évi versenynaptárát.
Zólyomi Andrea: a dragbike naptárból hiányzik a stunt riding bajnokság időpontja. Ez a
következő elnökségire lesz beterjesztve.
6/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a dragbike szakág
2010. évi versenynaptárát.
Daragó István: az old timer szakágtól még se alapkiírás, se versenynaptár nem érkezett be. Fel
kell szólítani a szakágvezetőt, hogy sürgősen pótolja.
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5. napirendi pont: Bírói korhatár módosítása
Sasvári Sándor: a SZT általi javaslat a következő: sportbírói tevékenységet (függetlenül attól,
hogy kezdő vagy gyakorló) betöltött 18 évtől a betöltött 65. év végéig lehessen végezni. Az
SZT kéri, hogy az Elnökség a fenti javaslat alapján módosítsa a sportbírói szabályzatot.
7/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
mely szerint sportbírói tevékenységet (függetlenül attól, hogy kezdő vagy gyakorló)
betöltött 18 évtől a betöltött 65. év végéig lehessen végezni.

7. napirendi pont: Szakágak értékelése az elfogadott pontrendszer alapján
Az SZT ülésen elhangzottak értelmében a szakágak bevételarányosan 8 millió Ft
alaptámogatást kapnak, ezenfelül lesz egy 3 millió Ft-os teljesítményarányos keret, ami a
pontrendszer alapján kerül felosztásra.
8/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a
pontrendszer értékelést.
9/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség a bevételarányos 8 millió Ft-os keret mellé
elkülönít 3 millió Ft teljesítményarányos keretet, amely a pontrendszer alapján kerül
felosztásra.

8. napirendi pont: Médiamegjelenés
Zólyomi Andrea: a szerződés rendben van, alá van írva. A szakági igényeket a titkárság
megkapta.
Pusztai Csaba: ha időpont ütközések vannak, azt most beszéljék meg a szakágvezetők.
A titkárság egy táblázatba foglalja az igényeket, és időpont üközés esetén a magasabb rangú
verseny élvez prioritást.

9. napirendi pont: Licenchozzájárulás kiadása
Zólyomi Andrea: négy versenyző Szlovákiában akar licencet váltani, mert itthon nem
rendeznek bajnokságot a kategóriájukban. A supermoto szakág hozzájárul az engedély
kiadásához.
10/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja Karai
József, Csernák Péter Márk és Zsadányi Zsolt kérelmét a külföldi licencváltáshoz.

3. napirendi pont: Orvosi bizottság bővítése
Érdekkülönbözet merült fel, mivel a jelölt az Oxyteam vezetője, aki szerződést szeretne kötni
a MAMS-al. Egyébként a jelöltnek nincs orvosi végzettsége.
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11/E/2010.03.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elutasítja az orvosi bizottság
kibővítését, mivel a jelölt nem rendelkezik orvosi képesítéssel.

10. napirendi pont: Egyebek
Németh Péter: a biztosítási szolgáltatást ki kell egészíteni a 14 éven aluliak esetében
csonttörésre, illetve meg kell nézni, hogy a külföldi BBP biztosítás díja csökkenthető-e.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. március 24.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Németh Péter

____________________________
Rieb György
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