MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. május 19. 14h
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
Zólyomi Andrea
Horváth Attila
Nádasdi János
Bulcsu Rezső
Tarapcsák Péter
Bakó Péter

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Főtitkár
Felügyelő Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottság tagja
Gyorsasági szakágvezető
Old timer szakágvezető
Környezetvédelmi
később érkezett
Felügyelői
Kollégium
vezetője

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt kéri fel.
1/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző ülés határozatainak áttekintése
UEM bizottsági tagságok
Képesítési követelmények szabályzata (dr. Némethi Zsolt)
Környezetvédelmi felügyelői beosztás (Bakó Péter)
Egyebek

Az Egyebek napirendi pontban Tarapcsák Péter és Zólyomi Andrea kíván felszólalni.
2/E/2010.05.19 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 az április 14-i elnökségi
ülés tartalmát és a hozott határozatokat, valamint a május 5-i SZT ülés jegyzőkönyvét.
A környezetvédelmi felügyelői beosztás nem készült el időben. Felül kell vizsgálni a személyi
összetételt a bizottságban. Szakáganként egy környezetvédelmi program kell, egy vizsgálati
ütemterv. Ami most van, az elfogadhatatlan.
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Az SZT ülésre beterjesztett napirendi pont az EB és vb versenyek bejelentési díját tárgyalta,
de az SZT úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban kerül újból napirendre.
Az SZT a bírói bizottság hatáskörébe utalta a nemzetközi sportbírói minősítésre vonatkozó
kérelmet.
Az Önkormányzati Minisztérium által előírt rendelet meghatározza egy adott sportágban
tevékenykedő személyek képesítését. Az erről szóló szabályzatot meg kellett alkotnunk és a
mostani ülésen fogadjuk el.
Az SZT kijelölte az UEM bizottságokba delegálandó személyeket.

2. napirendi pont: UEM bizottsági tagságok
Pusztai Csaba: jelenleg Daragó István a salak, Kökényesi György a motocross, Nagy Attila a
gyorsasági és Sasvári Sándor az enduro bizottság tagja. Új jelölt Hadnagy József. Az UEMben nincs külön dragbike bizottság, a gyorsaságin belül működik egy albizottság.
Jelen állás szerint két embert jelölünk egy bizottságba. Mennyi az esély arra, hogy két embert
be is választanak?
Kökényesi György: akik egy UEM bizottságba bekerülnek, azok előtte már letették a
névjegyüket. Meg kell nézni, hogy kinek van nagyobb súlya a két jelölt közül.
Hadnagy József: nem tudta, hogy verseny van közte és Nagy Attila között. Az EB-vel
kapcsolatosan a promoter elkötelezte magát Kunmadaras mellett.
Bulcsu Rezső: mi a szövetség érdeke? A gyorsasági szakág súlya csökkent, nincsenek
komolyabb versenyek. A dragbike egy zárt közösség, magas promócióval. A jövő a dragbikeban van.
Nádasdi János: azt kell nézni, hogy a személynek, illetve a sportágnak van-e súlya az UEMben. Függetleníteni kell a személytől. Mi az, ami egy nemzetközi szövetségben előreviszi a
MAMS dolgát?
Pusztai Csaba összegzi az Elnökség véleményét: az Elnökség abban gondolkodik, hogy a
felfutóban lévő sportágat preferálja nemzetközi és hazai szinten. A szövetség pillanatnyi céljai
között van a dragbike segítése. A MAMS csak egy személyt jelöl a gyorsasági bizottságba.
3/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Daragó Istvánt jelöli az
UEM salak bizottságába.
4/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Sasvári Sándort jelöli
az UEM enduro bizottságába.
5/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Kökényesi Györgyöt
jelöli az UEM motocross bizottságába.
6/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Hadnagy Józsefet jelöli
az UEM gyorsasági bizottságába.
Az Elnökség megköszöni Nagy Attila eddigi munkáját.
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Bulcsu Rezső: a dragbike EB promoteré az autós jog is. Jobban be tudjuk mutatni magunkat,
ha van egy tisztségviselőnk a sportágban.

3. napirendi pont: Képesítési követelmények szabályzata
Pusztai Csaba: az előző SZT ülésen dr. Némethi Zsolt előterjesztette a képesítési
követelményekre vonatkozó szabályzatot. Az Önkormányzati Minisztérium támogatási
követelményként előírja a szabályzat meglétét.
7/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a képesítési
követelményekről szóló szabályzatot.

Bakó Péter még nem érkezett meg, így az Egyebek napirendi pont következik.

5. napirendi pont: Egyebek
Tarapcsák Péter: a németországi Schleizből ékezett meghívás, az ottani versenypályán két
német motorversenyző mellett Drapál János emléktábla is kerülne felavatásra. A MAMS
küldhetne koszorút.
Kökényesi György: szeretné az alapkiírását kiegészíteni, kimaradt belőle egy rész.
Daragó István: egy meglévő szabályra kell hivatkozni.
Az Elnökség jóváhagyja a Short Track Quad alapkiírás kiegészítését.
Zólyomi Andrea: az egyik egyesület vezetőjének felvetéseit tolmácsolja. Fegyelmi eljárást
kell indítani az egyik női versenyző ellen, aki más egyesület tagjaként jeleníti meg magát,
mint ahová le van igazolva, és jogtalanul használja a legeredményesebb női versenyző címet.
Bulcsu Rezső: az említett hölgy a Horimoto nevű csapatnál van. Nincs olyan hivatalos
MAMS dokumentum, amin ne a MAMS egyesület neve szerepelne. Mellesleg a hölgy semmi
olyat nem tett, ami szabályellenes lenne.
Zólyomi Andrea: probléma van továbbá a márkakupa kiírásával. Olyanok akarnak rajta részt
venni, akik a kiírás szerint nem tehetnék meg.
Bulcsu Rezső: a márkakupában az utcáról érkezett motorosokat várják. Ez egy meghívásos
verseny, nem MAMS kupa. A rendező alkotja meg a kiírást, és a kritériumot, hogy kik
vehetnek részt rajta. Meg van határozva, hogy kik nem indulhatnak. Van egy időlimit, az
annál jobbak nem indulhatnak. Két évre visszamenőleg versenyzőnként ki vannak gyűjtve a
köridők, aki a limitnél jobbat futott, az nem indulhat. Egyébként a kupasorozat első fordulója
elmaradt, jogtalan nevezés és indulás nem is történt.
Pusztai Csaba: egy másik üggyel kapcsolatban is indult kivizsgálás (egy motorral többen
indultak), de a versenyen óvás nem történt, szabálytalanság nem volt.
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Daragó István: a Fegyelmi Szabályzatban rögzítve van, hogy ki indíthat fegyelmit. Az
indítványozó írja le pontosan, hogy a szabályzat melyik pontja sérült. A meghívásos
versenyek alapkiírásaihoz a MAMS-nak csak annyi köze van, hogy az előírásoknak és a
szabályzatoknak megfelel-e. Hogy ki milyen feltételekkel indul, az a rendező dolga. Akinek
pedig sérti valamilyen kijelentés az érdekét, tegyen feljelentést.
Pusztai Csaba: elég abból, hogy a MAMS úgy kerül rossz hírbe, hogy nincs köze hozzá. Az
elmúlt időben a szövetség számos olyan intézkedést hozott, aminek következtében a
szabályosság nem kétséges. A rossz hírünk keltése ellen viszont lépni kell.
Németh Péter: a stratégiai célok között szerepel az utcai motorosok bevonása. Nyitni akarunk
feléjük.
Bulcsu Rezső: a helyszínen kell óvni, nem hetekkel később panaszlevelet írni.

4. napirendi pont: Környezetvédelmi felügyelői beosztás
Pusztai Csaba: sokadjára sikerült az anyagot letenni az asztalra. Ez még mindig nem szakmai
vélemény. Egy román rendezésű verseny mit keres a beosztásban, ráadásul 9 nappal? Bakó
Péterben nincs meg az a személyi háttér, ami ahhoz kell, hogy ezt a bizottságot irányítsa.
Bakó Péter: a feladat ellátása nem sporttevékenységgel kapcsolatos.
Pusztai Csaba: egy program kell, ami alapján a versenyekre kimennek a felügyelők, hogy
megnézzék, a szabályzat működik-e.
Nádasdi János: nem a képzettséggel van gond, hanem azzal a fajta magatartással az
intézkedés során, ami most van. Segíteni kell a szakágakat, nem büntetni őket.
Pusztai Csaba: segítsen összeszedni olyan embereket, akik szakmailag tudnak segíteni. Egy
bizottság akkor működik, ha több terület szakértői működnek együtt. Itt csak egy ember
véleménye van jelen.
Bakó Péter: a szabályzat a FIM szabályzat alapján működik.
Pusztai Csaba: a beosztás még most sem elfogadható.

5. napirendi pont: Egyebek
Déczi Ferenc: a május 30-i motocross bajnoki fordulót nem lehet megrendezni Kókán, mert a
pálya megközelíthetetlen. Kéri a naptármódosítás elfogadását.
8/E/2010.05.19 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a motocross naptár
változását.
Déczi Ferenc: lenne egy jelentkező, aki megvásárolná a MAMS-tól a motocross bajnokság
névhasználati jogát.
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Kökényesi György: a cég jelenleg a verseny rendezőjének ad támogatást, cserébe kéri sátor
felállítását, szalagok kihelyezését.
Pusztai Csaba: ne kergessünk el egy szponzort, de ha a szövetség bajnokságát szeretnék
használni, érdemes hosszabb távon gondolkodni.
Kökényesi György: össze kell hozni a szövetséget a céggel és megbeszélni a részleteket.
Pusztai Csaba: az Elnökség egyhangú álláspontja szerint a szövetség hajlandó eladni a
motocross bajnokság névhasználati jogát a cégnek, de ehhez szerződés szükséges.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. május 31.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Kökényesi György

____________________________
Csiba Péter

5

