MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2009. április 8. 17.00h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Németh Péter
Dr. Szűcs Viktor
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Daragó István
Zólyomi Andrea
Kővári Kázmér
Nádasdi János
Dr. Némethi Zsolt
Senyei György
Bulcsu Rezső
Bakó Péter
Dr Pabis Attila
Fülöp Ferenc
Vágó Tibor
Lukácsy Fanni
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Sportszakmai alelnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag
Főtitkár
Felügyelő Bizottság tag
Felügyelő Bizottság tag
MAMS jogi képviselője
Salak szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Környezetvédelmi
Kollégium vezetője
Fegyelmi Bizottság elnök
Sportbírói Bizottság vezetője
Egyesületi elnök

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7 jelenlévő
fővel határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát, hitelesítőknek pedig Sasvári
Sándort és dr. Szűcs Viktort kéri fel.
1/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint Sasvári Sándort és dr. Szűcs Viktort
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
A kiküldött napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Licenchozzájárulás kiadása
Versenynaptár módosítás (enduro, gyorsasági, supermoto)
Enduro EB, mint kiemelt MAMS verseny bejelentési díjának támogatási kérelme
Új tétel felvétele a díjtáblázatba (meghívásos verseny bejelentési díja)
Salakmotoros Lengyel Ligában való részvétel engedélyezése
Szakágvezetők kijelölése
Sportfelügyelői bizottság vezetőjének kijelölése
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10. Sportbírói bizottság bővítése
11. Biztonságtechnikai munkacsoport bővítése
12. Jelölés megüresedett FIM bizottsági posztokra
13. Egyebek
1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: zárt ülés keretében sor került egy fellebbviteli tárgyalásra. Dudás Attila
fellebbezett a fegyelmi határozat ellen, ám azt az elnökség helyben hagyta.
Szakágvezetőnek a következő személyeket választották meg: Hadnagy József dragbike
szakág, Király Árpád trial szakágvezető, Kökényesi György supermoto szakágvezető és
Senyei György salak szakágvezető. A többi szakág esetében nem gyűlt össze elegendő
szavazat ahhoz, hogy az Alapszabály szerint meg lehessen választani az adott szakág
vezetőjét. Így az enduro, a gyorsasági, a motocross és az old timer szakág vezetői megbízott
szakágvezetőként tevékenykednek a megfelelő szavazatszám eléréséig.
A sportfelügyelői kollégium vezetőjének kijelölésekor nem született döntés, így
megbízottként továbbra is Szakony Szilárd a vezető.
A sportorvosi bizottság vezetője dr. Páll Zoltán lett.
A sportbírói bizottság vezetője Fülöp Ferenc lett.
Az értékelő bizottság vezetője Majosházi Péter, tagjai Bodnár Mónika, Czuczi Győző és
Nagyné Czuczi Rita.
A Biztonságtechnikai munkacsoport vezetője: Bulcsu Rezső (gyorsasági).
A Biztonságtechnikai munkacsoport tagjai: Tarapcsák Péter (old timer), Nagy László
(motocross), Kökényesi György, Földesi András, Pál László (supermoto), Sasvári Sándor
(enduro), Király Árpád (trial), Hadnagy József (dragbike), Daragó István (salak).
A Környezetvédelmi Kollégium vezetője továbbra is Bakó Péter.
A Fegyelmi Bizottság elnöke: Dr. Pabis Attila
A Fegyelmi Bizottság tagjai: dr. Hajkó Zsolt, dr. Holtzer Olivér, dr. Szász Imola, dr. Tasnádi
Zoltán.
A Módszertani Bizottság vezetője Daragó István, tagja Bulcsu Rezső.
4 új tagot vettünk fel és 19 tagot töröltünk.
Az elnökség jóváhagyta egy korkedvezményes licenc kiadását motocross szakágban.
Módosult az Igazolási és Átigazolási Szabályzat.
2. napirendi pont: Tagfelvétel
Dr. Némethi Zsolt: egy új jelentkező van, Gyulai Motoros Racing Team. Minden
dokumentuma rendben van, javasolja felvételét.
2/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással felveszi a Gyulai
Motoros Racing Teamet a MAMS tagjai közé.
3. napirendi pont: Licenchozzájárulás kiadása
Pusztai Csaba: egy Németországban élő versenyző salak szakágban szeretne versenyezni,
ehhez kéri a szövetség hozzájárulását.
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Dr. Senyei György: a szakágnak nincs ellenvetése a hozzájárulás kiadása ellen, de azt tudni
kell, hogy a tavalyi év során előzetesen az illető be lett jelentve a 2009-es hosszúpályás
világbajnokságra. Ezt a jelentkezést így vissza kell mondani.
15-20 percnyi, számára terméketlennek tűnő vitát követően Dr. Szűcs Viktor kimegy a
teremből, a szavazóképesség 6 fő. Röviddel ezután szavazásra kerül a sor.
3/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul ahhoz, hogy
2009-ben Bíró Attila Németországban váltson versenyzői licencet.
Dr. Szűcs Viktor a határozat meghozatalánál nem volt a teremben, így a határozat nem
hiteles.
4. napirendi pont: Versenynaptár módosítás (enduro, gyorsasági, supermoto)
Dr. Szűcs Viktor visszajött, a szavazóképesség 7 fő.
Sasvári Sándor:
 ápr. 25-26-án lett volna Nógrádgárdonyban enduro bajnoki forduló, azonban a helyi
vadásztársaságok engedélyének hiánya miatt a fordulót máj. 9-10-én Bjelovarban
tartják.
 Jún. 6-7-én Tapolcán lett volna endurocross futam, azonban kapacitáshiány miatt
lemondták, így Szegeden lesz megtartva a forduló.
 A júl. 4-5-i varsányi verseny jún. 27-28-án lesz megtartva.
4/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az enduro
szakág naptármódosítási kérelmeit.
Bulcsu Rezső: a pálya hiánya miatt az aug. 19-20-ra kiírt balatonringi tesztverseny elmarad.
5/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a gyorsasági
szakág naptármódosítási kérelmét.
Zólyomi Andrea: az ápr. 11-12-re kiírt short track quad és motocross quad OB forduló
elmarad.
6/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a supermoto
szakág naptármódosítási kérelmét.
Zólyomi Andrea: végre elkészült az old timer naptár. Kéri, hogy az elnökség fogadja el.
Ápr. 4-5 Hungaroring
Ápr. 25-26 Hungaroring
Jún. 13-14 Rijeka
Jún. 26-28 Hungaroring
Júl. 25-26 Rijeka
Aug. 29-30 Piestany
Tartalék forduló: Okt. 17-18 Hungaroring
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7/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az old timer
szakág 2009. évi versenynaptárát.
5. napirendi pont: Enduro EB, mint kiemelt MAMS verseny bejelentési díjának támogatási
kérelme
Pusztai Csaba: az SZT ülésen már döntés született arról, hogy az április 24-ig leadandó
sportpolitikai koncepcióban szerepeljen az EB, vb versenyek támogatási kérelme is. Tehát
döntés most nem fog születni.
6. napirendi pont: Új tétel felvétele a díjtáblázatba (meghívásos verseny bejelentési díja)
Sasvári Sándor: a meghívásos versenyek bejelentési díja nem szerepel a díjtáblázatban. Ez
nincs egy szintben a bajnoki vagy kupasorozatokkal, nem kellene ugyanakkora bejelentési
díjat fizetni.
Daragó István: ha akár egy külföldi is indul, az nemzetközi versenynek minősül, így a
magasabb díjtételt kell fizetni. Ha csak magyarok indulnak, akkor a tömegsport bejelentési
díja van érvényben. A díjtáblázatban ki kell egészíteni a két tételt a meghívásos versennyel.
8/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a díjtáblázat két
tételének kiegészítését.
7. napirendi pont: Salakmotoros Lengyel Ligában való részvétel engedélyezése
Pusztai Csaba: a tavalyi évben a Lengyel Ligás részvétel nehézségekbe ütközött, de az új
szakágvezető kézbe vette a dolgokat, és mostanra sikerült elsimítani a konfliktusokat.
Javasolja, hogy a Szövetség engedélyezze a magyar csapat részvételét a 2009-es salakmotoros
Lengyel Ligában.
9/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség 6 igen és 1 nem szavazattal engedélyezi a
magyar csapat részvételét a 2009-es salakmotoros Lengyel Ligában.
8. napirendi pont: Szakágvezetők kijelölése – zárt ülés
Pusztai Csaba: az enduro, a gyorsasági, a motocross és az old timer szakágakban azért nem
lehet szakágvezetőt választani, mert nem érkezett rájuk az Alapszabály szerint szükséges
kellő számú javaslat. Most az eddig beérkezett javaslatok alapján enduro szakágvezetőnek
megválasztható Sasvári Sándor, valamint old timer szakágvezetőnek Tarapcsák Péter.
10/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Sasvári Sándort nevezi
ki az enduro szakág vezetőjének.
11/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Tarapcsák Pétert
nevezi ki az old timer szakág vezetőjének.
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Pusztai Csaba: a gyorsasági szakágvezetőre nem érkezett kellő számú jelölés, így megbízott
szakágvezetőként továbbra is Bulcsu Rezső dolgozik.
Bulcsu Rezső: amíg az Alapszabály szerint nincs meg a végleges jelölés, megbízott
szakágvezetőként a tisztséget elvállalja.
12/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség visszavonásig megerősíti a határozatot, mely
szerint a gyorsasági szakág eddigi vezetője, Bulcsu Rezső marad tisztségében.
Pusztai Csaba: a motocross szakágvezetőre nem érkezett kellő számú jelölés, így megbízott
szakágvezetőként továbbra is Déczi Ferenc dolgozik.
13/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség visszavonásig megerősíti a határozatot, mely
szerint a motocross szakágban eddigi vezetője, Déczi Ferenc marad tisztségében.
9. napirendi pont: Sportfelügyelői bizottság vezetőjének kijelölése – zárt ülés
Pusztai Csaba: jelölés a következő személyekre érkezett: Lukácsy Fanni, Szakony Szilárd,
Vágó Tibor és Veres János. A legtöbb jelölést Lukácsy Fanni kapta.
Lukács Fanni a helyszínen szóban is nyilatkozik arról, hogy a sportfelügyelői bizottság
vezetőjének tisztségét örömmel elvállalja.
Dr. Némethi Zsolt: a bizottság vezetősége elnökből és 2 tagból áll, ők a döntéshozók. A
szakági összekötők csak tanácsadók.
Daragó István: az SZMSZ-t meg kellene változtatni oly módon, hogy a döntéshozók a
bizottság vezetője és a szakági összekötők legyenek. Ne legyen plusz két tag.
Pusztai Csaba: majd a bizottság vezetője eldönti, hogy milyen formában szeretne dolgozni.
Szavazásra bocsátja a sportfelügyelői bizottság vezetőjének kijelölését.
14/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Lukácsy Fannit jelöli
ki a MAMS Sportfelügyelői Bizottság vezetőjének.
Pusztai Csaba: tud-e jelölni két tagot maga mellé?
Lukácsy Fanni: kis időt kér, amíg telefonon egyeztet a jelöltekkel.
10. napirendi pont: Sportbírói bizottság bővítése
Daragó István: Fülöp Ferenc, a Sportbírói Bizottság vezetőjének írásos előterjesztésével a
tagokra vonatkozóan nem ért egyet.
Dr. Némethi Zsolt: mivel az egyik jelöltnek, Majosházi Péternek érvényes szerződése van a
MAMS-al, összeférhetetlenség esete áll fenn.
Az elnökség egyenként megszavazza az előterjesztett személyeket.
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15/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen és 3 nem szavazattal Vágó Tibort
jelöli ki a MAMS Bírói Bizottság tagjává.
16/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Nagy Adriennt jelöli
ki a MAMS Bírói Bizottság tagjává.
17/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással Zajzon
Andrást jelöli ki a MAMS Bírói Bizottság tagjává. (Daragó István nem vett részt a
szavazásban)
18.53-kor Daragó István távozott, a szavazóképesség 6 főre csökkent.
18/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség 6 nem szavazattal elutasította Majosházi
Péter kijelölését a MAMS Bírói Bizottság tagjává.
Lukácsy Fanni visszatér a terembe, és tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy telefonon
egyeztetett a Sportfelügyelői Bizottság tagjának jelölt két személlyel, akik elfogadták a
jelölést. A jelöltek: Nagy László és Pál László. Mindketten motocross és supermoto
vezetőbírók, valamint a biztonságtechnikai munkacsoport tagjai.
19/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Nagy Lászlót jelöli ki a
MAMS Sportfelügyelői Bizottság tagjává.
20/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Pál Lászlót jelöli ki a
MAMS Sportfelügyelői Bizottság tagjává.
11. napirendi pont: Biztonságtechnikai munkacsoport bővítése
Zólyomi Andrea: a trial szakág id. Szelei Ferencet jelöli ki a MAMS Biztonságtechnikai
munkacsoportjába.
21/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással id. Szelei Ferencet
választja be a MAMS Biztonságtechnikai Munkacsoportjába.
12. napirendi pont: Jelölés megüresedett FIM bizottsági posztokra – zárt ülés
Kökényesi György: sportbizottságba csak komoly támogatással lehet bekerülni, anélkül nem
érdemes megpróbálni.
Pusztai Csaba: egy jelölés érkezett a FIM motocross bizottságába (CMS) Kökényesi György
személyében.
22/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Kökényesi Györgyöt
jelöli a FIM motocross bizottságába.
A többi napirendi pont nyilvános ülés keretében kerül megvitatásra.
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Bulcsu Rezső: a 11. napirendi ponthoz kapcsolódóan Bálint Gyulát szeretné a gyorsasági
szakág részéről a biztonságtechnikai munkacsoportba jelölni, csak erre a zárt ülés miatt nem
volt lehetősége.
23/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Bálint Gyulát
választja be a MAMS Biztonságtechnikai Munkacsoportjába.
13. napirendi pont: Egyebek


Bulcsu Rezső: az Elnökség állásfoglalását szeretné kérni 3 db átigazolásos esetnél,
amelyben a versenyzők olyan egyesületből igazolnak át, amelyik egyesület idén sem
nevezői licencet, sem tagdíjat nem fizetett.
Pusztai Csaba: mivel csak megszűnt egyesületből való átigazolás esetében nem kell
átigazolási díjat fizetni, most csak méltányosságról lehet szó.
24/E/2009.04.08 sz. határozat: Az Elnökség méltányossági okból 3 versenyző
esetében eltekint az átigazolási díjtól, mert sem nevezői licencet, sem tagdíjat nem
fizető egyesületekből igazolnak át.
A határozat érvénytelen, mivel az Egyebek napirendi pontban nem lehet
határozatot hozni.



Bakó Péter: eddig számos esetben szabott ki a zsűri büntetést a környezetvédelmi
szabályzat megsértéséért. Ki szedi be a büntetést?
Bulcsu Rezső: a rendező szedi be, majd továbbítja a szövetség felé.



Wodicskáné Tállyai Beatrix: az old timer alapkiírás szerint a bajnokság csak 6
fordulóból áll. A beterjesztett 7., „tartalék” fordulót nem lehet elfogadni.



Pusztai Csaba: tájékoztatja a jelenlévőket a zárt ülésen született határozatokról.

További hozzászólás, illetve észrevétel hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2009. április 14.
Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:
______________________________
Sasvári Sándor

____________________________
dr. Szűcs Viktor
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