MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. április 14. 17h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Csiba Péter
Daragó István
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Zólyomi Andrea
Dr. Némethi Zsolt
Horváth Attila
Bakó Péter

Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Főtitkár
MAMS jogi tanácsadója
Felügyelő Bizottság elnöke
Környezetvédelmi
Felügyelői
Kollégium
vezetője
egyesület vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 6 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Daragó Istvánt és Németh Pétert kéri fel.
1/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Csiba Pétert és Németh Pétert hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2010. évi versenynaptárak
Hozzájárulás külföldi licenc kiváltáshoz
Környezetvédelmi felügyelői beosztás
FIM bizottsági tagságra való jelölés
Egyebek

Bakó Péter kérésére a 4. napirendi pontot az 1. napirend után tárgyalja az Elnökség, valamint
Németh Péter az egyebekben a MAMS PR tevékenységének tervéről beszél majd.
2/E/2010.04.14 sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja
módosításokat.

a napirendi pont

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az elkészült jegyzőkönyv alapján röviden ismerteti a március 24-i elnökségi
ülés tartalmát és a hozott határozatokat.
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4. napirendi pont: Környezetvédelmi felügyelői beosztás
Pusztai Csaba: már évek óta vita, hogy milyen versenyekre menjen környezetvédelmi
felügyelő. Az SZT javaslata az volt, hogy a tavalyi rendnek megfelelően csak ob szint felett
legyen kötelező a felügyelő, az alatt elég a felelős. Tavaly szakáganként volt egy kvóta, hogy
hány versenyre kell felügyelő. Jelenleg nincs bizottsági javaslat a szakági kvóták alapján. A
környezetvédelmi problémák egyre élesebbek. Módszerbeli gondok vannak. Kevés
pályabejárás van. A rendezőknek nem revizorok kellenek, hanem segítség.
Bakó Péter: vannak szakágak, ahol nem kell elődolgozni (salak, motocross). Az enduronál
például 2 héttel a verseny előtt körbe kellene menni. Az idei beosztást a tavalyi év alapján
csinálta meg. Supermoto versenyeket nem rakott be, mert ott eleve van licences ember,
gyorsaságin is van megfelelő ember, aki nem kér pénzt. Az SZT véleményezheti a beosztást,
de a naptár kialakításánál az elnökségnek van beleszólási joga.
Daragó István: itt az idő, hogy a szövetség végiggondolja, hogy hogyan kívánja a
környezetvédelemmel foglalkozni. Bakó Péter kialakított egy rendszert, ami idén már nem
működik. Az SZT ajánlása mutatja, hogy a környezetvédelmi kollégiumnak szervezeten belül
kell megvívnia a harcát.
Pusztai Csaba: a keretet a szabályzat adja, viszont ezek a keretek nincsenek kitöltve. Az
előterjesztésben nincs benne, hogy mi az, ami szakmailag indokolt.
Csiba Péter: a motorsport mellett mindig meg fog jelenni a környezetvédelem. Ez marketing
szempontjából fontos. Kérdés, hogy kell-e módosítani a szabályzatot, és ha igen, akkor még
ebben a szezonban?
Horváth Attila: legyen mindegyik szakágra külön szabályzat kialakítva. Legyen minden
kockázati tényező felsorolva, amit mindenki kipipál a verseny előtt.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a gyorsasági versenyen lévő személy, akit a rendező fizet, hogy
fog ugyanolyan funkcióban eljárni, mint egy felügyelő?
Bakó Péter: az említett személy eddig soha nem vett fel pénzt. A felügyelők esetében hiányzó
eszköz az a hatáskör, amelyben automatikusan eljárhat a felügyelő. Most csak a zsűrielnök
szabhat ki büntetést.
dr. Némethi Zsolt: ez szabályozási kérdés. A szakágvezetőnek kell javaslatot tenni. Ez
egyébként az egész piaci megjelenésünket döntő módon befolyásolja. Ki lehet alakítani egy
szabályzatot a szakágakra vonatkoztatva.
Innentől a fegyelmi szabályzat alapján kell eljárni és így akár pénzbüntetés is kiszabható. a
szabályzatot ki kell egészíteni azzal, hogy a környezetvédelmi felügyelő is indíthasson
fegyelmit.
Daragó István: a meglévő szabályzatot kellene használni. Nem javasolja a fegyelmi jogkör
bevonását. Az a lényeg, hogy a helyszínen, azonnal történjen meg az intézkedés. Az SZT
javaslata mindennel szemben áll. Nem a FIM/UEM versenyen van probléma, hanem a többin,
az alacsonyabb rangún. Ha pont oda nem küldünk felügyelőt, akkor nem érjük el a célunkat.
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Pusztai Csaba: kéri Bakó Péter, hogy a következő elnökségire terjessze be a 2010-re
vonatkozó beosztást az eddig elhangzottak alapján.
Bakó Péter: az eddig tapasztaltakat leírja. A jelenlegi beosztást szakmailag megalapozottnak
tekinti.
Pusztai Csaba: a már leadott beosztást nem javasolja elfogadásra, mert abból eleve hiányzik
néhány szakág (gyorsasági, supermoto).

2. napirendi pont: 2010. évi versenynaptárak
Daragó István: egy naptár hiányzott, az old timeré. Az alapkiírás is rendben van, javasolja
elfogadásra a naptárat.
3/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az old timer
szakág 2010. évi versenynaptárát.
Zólyomi Andrea: az április 24-re tervezett Motocross Quad és Short Track Quad bajnokság
elmarad. Időpont egyelőre nincs.
4/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással törli az április 24-i
Motocross Quad és Short Track Quad Bajnokságot a supermoto versenynaptárból.

3. napirendi pont: Hozzájárulás külföldi licenc kiváltáshoz
Zólyomi Andrea: az osztrák szövetség kér hozzájárulást Holdonner Norbert részére. Ő tavaly
supermoto licenccel rendelkezett.
Kökényesi György: a szakágnak nincs kifogása.
5/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy
Holdonner Norbert külföldön váltson licencet.

5. napirendi pont: FIM bizottsági tagságra való jelölés
Pusztai Csaba: idén lejárnak a FIM bizottsági tagok mandátumai. A jelöltek a következők:
Daragó István a salakbizottságba, Bulcsu Rezső a gyorsasági bizottságba és Zólyomi Andrea
a női bizottságba.
Németh Péter kimegy, a szavazóképesség 5 fő
6/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag Daragó Istvánt jelöli a FIM
salak bizottságába.
7/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag Bulcsu Rezsőt jelöli a FIM
gyorsasági bizottságába.
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8/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag Zólyomi Andreát jelöli a FIM
női bizottságába.
Daragó István: javasolja, hogy a MAMS a FIM salakbizottságának tiszteletbeli alelnöki
posztjára jelölje Nádasdi Jánost.
9/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag Nádasdi Jánost jelöli a FIM
salakbizottságának tiszteletbeli alelnöki tisztjére.
Kökényesi György: kéri az Elnökséget, hogy a motocross bizottságba engedélyezzék
jelölését.
10/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag Kökényesi Györgyöt jelöli a
FIM motocross bizottságába.
Zólyomi Andrea: nemrég találkozott a FIM egyik alelnökével, aki miután megtudta, hogy a
MAMS elnöke adószakértő és könyvvizsgáló, megkérdezte, hogy nem szeretné-e a MAMS a
FIM felügyelő bizottságába kandidálni Pusztai Csabát. Mi az Elnökség véleménye?
11/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Pusztai Csabát jelöli a
FIM felügyelő bizottságába.
Németh Péter bejött, a szavazóképesség 6 fő

6. napirendi pont: Egyebek
Németh Péter: javasolja egy PR rendszer kifejlesztését. Keresni kell egy partnert, aki ezt
véghezviszi.
Daragó István: mi a FIM tevékenységének csak egy részéhez tudunk kapcsolódni. Azok a
szövetségek, akik nem csak a sporttal foglalkoznak, nagyobb erővel rendelkeznek. újra kell
éleszteni a pártolói tagságot, vagy legalábbis valami hasonlót.
Németh Péter: szívesen elvállalja, hogy vezeti a PR tevékenység kialakítását és keres rá
megfelelő csapatot.
12/E/2010.04.14 sz. határozat: Az Elnökség megerősíti, hogy Németh Péter vezesse a
MAMS PR tevékenységének kialakítási folyamatát.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: bizonyos kiadványokban szponzornév szerepel, holott nem
fizettek szponzorlicencet. Azonkívül fekete verseny készül Talma kupa néven.
Daragó István: azzal nem tudunk mit kezdeni, ami csak lesz. Majd csak a megvalósulás után
lehet lépni. Ebben az esetben pedig a szakágvezetőnek kell eljárni.
A szponzorlicencet akkor kell váltani, ha MAMS rendezvényen nem az egyesülete nevét
akarja megjelentetni. Azonkívül nevezheti magát egy bizonyos csapat tagjaként.
Pusztai Csaba: a szponzorlicenc szabályozást át kell vizsgálni.
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További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. április 20.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Németh Péter

____________________________
Csiba Péter
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