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Elnökségi ülés típusa:
Időpont:
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Tervezett
Rendkívüli
2017. május 31. 17h
Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Név
Hermann Henrik
Horváth Attila Imre
Erdős Tamás
Poprády Géza
Verő Klára
Zólyomi Andrea
Tóth Andor Nándor
Kovács Gyula
Lehel Gábor
dr. Némethi Zsolt
Somlóvári Dániel
Szekeres Zsolt

Tisztség
elnök
alelnök
alelnök
alelnök
alelnök
főtitkár
ET elnök
ET tag
ET tag
jogtanácsos
motocross szakági tanács tag
motocross szakági tanács tag

Részvételi állapot
jelen
jelen
jelen
nincs jelen
nincs jelen
jelen
nincs jelen
nincs jelen
nincs jelen
jelen
jelen
jelen

Az elnökségi ülésen résztvevők teljes névsora a mellékelt jelenléti íven található.
Hermann Henrik levezető elnök köszönti a megjelenteket. Az elnökség 3 jelenlévő taggal
határozatképes. ifj. Kerner László jelezte, hogy betegség miatt nem tud eljönni, de két szakági
tanács tag jelen van.
1/E/2017.05.31 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváth Attila Imre és Erdős Tamás nevezi ki.

1.
2.
3.
4.

Versenynaptár módosítás
Versenyrendezési jog visszavonása motocross szakágban
Új szervező és helyszín kijelölése motocross szakágban
Egyebek

1. napirendi pont: Versenynaptár módosítás
Zólyomi Andrea: enduro szakágban módosult a versenynaptár, az egyik elmaradt enduro
bajnoki fordulót sikerült pótolni, július 1-2. között Polomka (Szlovákia) helyszínen lesz. Az
elnökség elektronikusan már elfogadta a módosítást.
2/E/2017.05.31 sz. határozat:
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Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti az enduro versenynaptár módosítását.
2. napirendi pont: Versenyrendezési jog visszavonása motocross szakágban
Hermann Henrik: A versenynaptárban a hódmezővásárhelyi Center Motorsport Club által
szervezendő motocross bajnoki forduló szerepel 2017. szeptember 10-ei dátummal. A
versenyszervezési jog visszavonásáról egy előzetes döntés már született az alapszabály 28. §
(2) bek. c) pontja szerint, amelyet a mai ülésen jóvá kel hagyni. Az ülésre elhívtuk az érintett
tagszervezet képviselőjét, Nagyné Czuczi Ritát, aki írásban jelezte, hogy nem tud eljönni, nem
is küldött maga helyett mást. Kértük, hogy, ha nem jön el, küldje el legkésőbb a mai elnökségi
ülés kezdetéig a szeptember 10-ei versenyhez kapcsolódóan a Center Motorsport Club által
kötött szponzori és egyéb szerződéseket, hogy az elnökség a rendelkezésére álló információk
alapján dönthessen.
A napirendi pont oka, hogy az a sportszervezet, akit a szakági tanács javasolt, majd az elnökség
elfogadott a 2017. szeptember 10-i motocross bajnoki forduló szervezőjeként, egy olyan
törvényességi felügyeleti vizsgálati kérelmet adott be a törvényszékre, amely érinti a
sportszakmát, az elnökséget és az elnököt. Fontos kiemelni, hogy nem a beadás ténye a
probléma, hanem a tartalom. A beadvány olyan hamis és könnyen cáfolható állításokat
tartalmaz, mint pl. hogy a két legnagyobb szakágban évek óta nincs szakágvezető, vagy hogy
az elnök az elnöki feladatokat átírta, illetve hogy tiszteletbeli címeket és pénzeket osztogat. Ha
a beadó tényleg komolyan gondolja azokat, amiket leírt, miért akar egy ilyen szövetség tagja
lenni, miért akar bajnoki fordulót szervezni?
Egy szövetség úgy működik jól, ha mindenki felel a tetteiért. Nemcsak jogok, hanem
kötelességek is vannak.
dr. Némethi Zsolt: ami az elnökséget lépésre kényszerítette, az a Nagyné Czuczi Rita által
jegyzett beadvány, amelyet a Craftmaster Kft. képviselője küldött meg a MAMS részére
elektronikusan, 2017. május 10-én. A május 22-i közgyűlésen Nagyné Czuczi Rita elismerte,
hogy a beadványt elküldték a törvényszéknek. Ez a dokumentum valótlan állításokat tartalmaz,
amelyek nyilvánvalóan hazugok és alkalmasak arra, hogy a szövetséget rossz színben tüntessék
fel a nyilvánosság előtt. Ebben a helyzetben vajon elvárható-e, hogy a szeptember 10-i
versenyen nem történik-e olyan, ami ellentétes a sportág érdekeivel? A bajnoki forduló is egy
olyan alkalom, amelyen a MAMS rossz hírét lehet kelteni a résztvevők (versenyzők, kísérőik,
nézők körében), és ez az előzmények tükrében biztosra vehető, hogy bekövetkezne, ha a
verseny a hivatkozott sportszervezet szervezésében kerülne lebonyolításra. Van egy fenyegetés,
amelyet a Center Motorsport Club képviselője írt az elnökségnek címezve és ez az elnökség
számára releváns probléma: amennyiben a szövetség visszavonja a rendezési jogot, a
sportszervezeti képviselő kilátásba helyezte, hogy peres és kártérítési eljárásokat indít a MAMS
ellen, mert állítása szerint már megállapodott különböző szponzorokkal. A szövetség vagyoni
értékű jogok hasznosításáról szóló szabályzatában az áll, hogy a sportrendezvénnyel
kapcsolatos reklámjogok hasznosítása – amennyiben a MAMS ezzel a jogával nem él - a
szervezőt illetik.
Mivel ilyen szerződéseket felhívásunk ellenére nem kaptunk, vélhetően nem léteznek.
Horváth Attila Imre: az elnökségnek van indoklási kötelezettsége?
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dr. Némethi Zsolt: nincs olyan, ami jogszabályból, vagy szövetségi szabályzatból következne,
de célszerű indokolni.
Hermann Henrik: javasolja a versenyszervezési jog visszavonását.

3/E/2017.05.31 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással visszavonja a Center Motorsport Club-tól a 2017.
szeptember 10-i motocross bajnoki forduló rendezési jogát.
Hermann Henrik: mielőtt a következő napirendi pontra térnének, felhívja telefonon ifj. Kerner
Lászlót, a motocross szakág vezetőjét. Tájékoztatja az elnökség döntéséről és megkérdezi, hogy
tud-e a szakági tanács olyan helyszínt és rendezőt javasolni, aki megrendezné a versenyt.
ifj. Kerner László tájékoztatja az elnökséget, hogy az Integrál Motoros Klub Gyálon
megrendezné a versenyt.
3. napirendi pont: Új szervező és helyszín kijelölés motocross szakágban
Hermann Henrik. a szakági tanács információjára hivatkozva javasolja, hogy a 2017.
szeptember 10-i motocross ob forduló rendezési jogát az Integrál Motoros Klub kapja meg Gyál
helyszínnel.
4/E/2017.05.31 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással a 2017. szeptember 10-i, hódmezővásárhelyi motocross
országos bajnoki forduló rendezési jogát átadja az Integrál Motoros Klubnak, így a
helyszín Gyálra módosul.

4. napirendi pont: Egyebek
Nincs hozzászólás

Budapest, 2017. május 31.

Jegyzőkönyvvezető:

_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:
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_____________________________
Erdős Tamás

____________________________
Horváth Attila Imre
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