MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2009. február 25. 17.00h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Daragó István
Dr. Szűcs Viktor
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Rieb György
Bulcsu Rezső
Zólyomi Andrea
Horváth Attila
Kővári Kázmér
Nádasdi János
Dr. Némethi Zsolt
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag
Gyorsasági szakágvezető
Főtitkár
Felügyelő Bizottság elnök
Felügyelő Bizottság tag
Felügyelő Bizottság tag
MAMS jogi képviselője
Egyesületi elnök

Pusztai Csaba levezető elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7
jelenlévő fővel határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát, hitelesítőknek
pedig Kökényesi Györgyöt és Németh Pétert kéri fel.
1/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint Kökényesi Györgyöt és Németh Pétert
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
A napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.

Tagfelvétel
Fegyelmi bizottság megválasztása
Licenchozzájárulás kiadása
Speedway Miskolc SE elleni fegyelmi végzés
Egyebek

Kökényesi György: szeretné napirendre venni a sportfelügyelői bizottság vezetőjének
lemondását.
Pusztai Csaba: a tisztségviselők megválasztására a soron következő elnökségi ülésen kerül
sor.
2/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a következő
elnökségi ülésig, 2009. március 18-ig a jelenlegi tisztségviselők maradnak pozícióban.
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1. napirendi pont: Tagfelvétel
Dr. Némethi Zsolt: négy tagfelvételi kérelem érkezett, ezeket áttekintve mindegyik
tagfelvételre alkalmasnak bizonyult. Felvételre javasolja a következő egyesületeket: PI-DO
Racing Team, MAMI SE, Hegyvidéki Sportszolgáltató Kft. és Adorján Racing Kft.
3/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a MAMS tagjai közé
felveszi a PI-DO Racing Teamet.
4/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a MAMS tagjai közé
felveszi a MAMI SE-t.
5/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a MAMS tagjai közé
felveszi a Hegyvidék Sportszolgáltató Kft.-t.
6/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a MAMS tagjai közé
felveszi az Adorján Racing Kft-t.

2. napirendi pont: Fegyelmi bizottság megválasztása
Pusztai Csaba: dr. Majosházi Linda lemondott a Fegyelmi Bizottsági tagságáról, így az elnöki
poszt most üresen áll. Előzetesen megkérdeztük dr. Pabis Attilát, aki örömmel elfogadja a
tisztséget.
Sasvári Sándor: a szakmaiságot nem lehet kihagyni a fegyelmi ügyből. Szeretné, ha elnökségi
tagként tudna arról, hogy milyen fegyelmi ügyek vannak folyamatban.
Dr. Szűcs Viktor: ha kell a szakágvezető segítsége, akkor az FB elnök a tárgyalásra
meghívhatja a szakágvezetőt. A folyamatban lévő ügyekről pedig nem kell tudni, majd az
elnökségi ülésen az FB elnök tarthat beszámolót.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a Fegyelmi Bizottságba minden esetben az adott szakág
bizottságából kellene egy főt delegálni.
Dr. Némethi Zsolt: ez nem megvalósítható, mivel a Fegyelmi Bizottság az elnökség által
megválasztott tagokból áll, akik személye állandó.
Az Elnökség tudomásul veszi dr. Majosházi Linda lemondását.
7/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megválasztja dr. Pabis
Attilát a Fegyelmi Bizottság elnökének.

3. napirendi pont: Licenchozzájárulás kiadása
Pusztai Csaba: két kérelem érkezett, egyiküknek sincs licence idén a MAMS-nál, és nincs ok,
ami miatt a kérelmüket meg lehetne tagadni.

2

8/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadja Németh Attila licenchozzájárulás kérelmét.
9/E/2009.02.25 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Hamar László
licenchozzájárulás kérelmét.

4. napirendi pont: Speedway Miskolc SE elleni fegyelmi végzés
Dr. Némethi Zsolt: a fegyelmi eljárás fel lett függesztve. A kormányrendelet szerint viszont
csak úgy lehet felfüggeszteni egy fegyelmi eljárást, ha az eljárás alá vont személy ellen
fegyelmi vagy szabálysértési eljárás indult. A végzésben lévő indokkal nem lehet
felfüggeszteni.
Rieb György: az új FB elnök döntse el, hogy mi legyen.
Nádasdi János: egy 2006-os elnökségi határozat közli, hogy a Lengyel Liga esemény a
lengyel sportszabályzat szerint bonyolódik, nem is szerepel a MAMS versenynaptárában.
Daragó István: arról volt szó, hogy a MAMS adjon engedélyt a Speedway Miskolc SE-nek a
ligában való részvételre. Magyarországon rendezett verseny a MAMS hatáskörébe tartozik.
Ha nincs bent a naptárban, nem érvényes rá a biztosítás.
Dr. Némethi Zsolt: van tartozáselismerő nyilatkozat.
Rieb György: a jövőben a verseny előtt kérünk egy bizonyos összegű kauciót a versenyre és
majd utána tételesen elszámolunk.
Sasvári Sándor: legközelebb ne várjuk meg az UEM-től érkező számlát, hanem számlázzuk ki
az egyesületnek a díjat.
Daragó István: ebben az esetben a fegyelmi vétséget az jelenti, hogy anno nem lett bejelentve
a verseny.
A MAMS Elnöksége megvizsgálta az FB 9/2008/9 sz. végzésében foglaltakat, és
egyhangú szavazással az alábbi határozatot fogadta el:
10/E/2009.02.25 sz. határozat: A MAMS elnöksége a sportfegyelmi felelősségről szóló
39/2004. (III. 12.) Korm. rendeletben foglaltakkal ellentétesnek tartja a fegyelmi eljárás
felfüggesztését, mivel aszerint kizárólag akkor kerülhet sor a felfüggesztésre, ha az
eljárás alá vont személy ellen fegyelmi vagy szabálysértési eljárás indult. Másfelől az
elnökség nem lát okot a 17/E/2008.05.07. sz. határozata felülvizsgálatára. Minderre
tekintettel a Fegyelmi Bizottságot az eljárás haladéktalan folytatására utasítja.

5. napirendi pont: Egyebek
•

Langer József: a Dél-kupa rendezőjeként van jelen. Úgy érzi, hogy a MAMS részéről
túl nagy elvárás van feléjük (zsűrielnök jelenléte, versenyigazgató megfelelő szintű
bírói licence).
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Pusztai Csaba: az éves díjtétel mindenkire érvényes. Mivel versenyekről van szó, a
szabályoknak meg kell felelni, mivel a MAMS-ot is szabályok kötik. A megfelelő
szintű bírói felügyelet kötelező. Sportfelügyelő is kell, ennek a költségét a MAMS
állja.
Langer József: szeretné, ha a vezetőbíró a régiós bírók közül kerüljön ki.
Daragó István: a Dél-kupának nincs is alapkiírása. A szabályokat a meghívásos
versenysorozat rendezője írja ki.
Bulcsu Rezső: a szakmai irányítás a zsűrielnök feladata, de ennek költségét nem a
rendező állja.
18.06-kor Rieb György és Daragó István távozik, a szavazóképesség 5 főre csökken.
•

Sasvári Sándor: hivatalosan bejelenti, hogy a European Cross Country Rally elmarad.

•

Sasvári Sándor: az 1WD Kft idén nem kíván versenyzőt indítani, viszont
megalapították az 1WD SE-t, ami még nem tagja a MAMS-nak. Az első verseny
március végén lesz, de addig nem lesz meg a jogerős végzés, így a versenyzők a Kft.
alatt neveznek, de év közben átigazolnának az SE-be. A kérelem lényege, hogy ne
kelljen átigazolási díjat fizetniük.
Bulcsu Rezső: a legolcsóbb, ha a Kft vált egy szponzorlicencet idénre, ami az SE
nevére szól.

További hozzászólás, illetve észrevétel hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2009. február 26.
Jegyzőkönyvvezető:

_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:
______________________________
Kökényesi György

____________________________
Németh Péter
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