MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. február 23. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Daragó István
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Rieb György
Zólyomi Andrea
dr. Némethi Zsolt
Tarapcsák Péter
Hadnagy József
Király Árpád
Bulcsu rezső
Déczi Ferenc
Nádasdi János
Fülöp Ferenc
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Bencze Zoltán
Kothencz Attila

Elnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag
később érkezett
Főtitkár
MAMS jogi tanácsadója
Old timer szakágvezető
Dragbike szakágvezető
Trial szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Motocross szakágvezető
Felügyelő Bizottság vezetője
Sportbírói
Kollégium
vezetője
egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Daragó Istvánt és Németh Pétert kéri fel.
1/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Daragó Istvánt és Németh Pétert hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel, tagtörlés
Külföldön történő licenckiváltás kérelem (Sike Tamás, Talmácsi Gábor)
2011. évi versenynaptárak
2010. évi sportszakmai beszámoló
2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
2010. évi mérleg és éves beszámoló
2010. évi közhasznúsági jelentés
2010. évi pontrendszer eredmények
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10. 2011. évi média megjelenés
11. MAMS túrakártya
12. Egyebek
Pusztai Csaba: mivel a közgyűlés anyagai nem készültek el, ezért azokat leveszi a napirendről
és a március eleji elnökségi ülésre terjeszti majd be.
A módosított napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel, tagtörlés
Külföldön történő licenckiváltás kérelem (Sike Tamás, Talmácsi Gábor)
2011. évi versenynaptárak
2010. évi pontrendszer eredmények
2011. évi média megjelenés
MAMS túrakártya
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az elmúlt ülésen új tagokat vettünk fel. Kitoltuk a licenckiváltás határidejét,
döntöttünk a licencek hátoldalának szövegezéséről. Elfogadtuk a közgyűlés napirendjét,
időpontját és helyszínét. Tájékoztatót hallottunk a magyar quadsport helyzetéről, elfogadtuk a
sportdiplomáciai tervet. A FIM salak és az UEM dragbike szemináriumok lezajlottak, a
résztvevők megszerezték képesítésüket. A média megjelenéssel kapcsolatos koncepciót a
mostani ülésen tárgyaljuk. Módosult a Fegyelmi Szabályzat. Tájékoztatót hallottunk a
környezetvédelmi szabályokról.
Rieb György megérkezett, a határozatképesség 6 fő.
Pusztai Csaba: a hét elején váratlanul elhunyt Sztankovics Sándor. Temetéséről egyelőre
nincs információ. A Magyar Motorsport Szövetség részvétét fejezi ki az elhunyt családjának.

2. napirendi pont: Tagfelvétel, tagtörlés
Zólyomi Andrea: két egyesületet javasol törlésre. A HJC Motorsport Egyesület írásban kérte
törlését, a Road Racing Team Hungary SC szóban kérte a törlést.
2/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség megszünteti a HJC Sportegyesület tagságát.
3/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség megszünteti a Road Racing Team Hungary
SC tagságát.
dr. Némethi Zsolt: nyolc tagfelvételi kérelem érkezett, ebből hét alkalmas a felvételre.
4/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Daróczy
Motorsport Egyesület tagfelvételi kérelmét.
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5/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Arrabona
Motorsport Egyesület tagfelvételi kérelmét.
6/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Old
Motor’s Motorsport Egyesület tagfelvételi kérelmét.
7/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Pap Motor
SE tagfelvételi kérelmét.
8/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Team
Pitbike.hu Motorsport Egyesület tagfelvételi kérelmét.
9/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Mx-Car
Motorsport Egyesület tagfelvételi kérelmét.
10/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az RTL
Motorsport Klub Egyesület tagfelvételi kérelmét.
Az Elnökség hiánypótlásra visszaküldi az Ivanics Rally és Motocross SE kérelmét.

3. napirendi pont: Külföldön történő licenckiváltás kérelem
Zólyomi Andrea: Talmácsi Gábor Olaszországban szeretne licencet kiváltani. A gyorsasági
szakágnak nincs kifogása.
11/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul Talmácsi
Gábor külföldön történő licenc kiváltásához.
Zólyomi Andrea: Bíró Attila Németországban szeretne salak versenyzői licencet kiváltani. A
szakágnak nincs kifogása.
12/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul Bíró Attila
külföldön történő licenc kiváltásához.
Pusztai Csaba: Sike Tamás írásban kérte a szövetség engedélyét a brit szövetségénél való
licenc kiváltáshoz. Mivel a bíróság jogerősen kötelezte őt arra, hogy a perköltséget a MAMSnak fizesse meg, az engedélyt akkor adjuk ki, ha ezt rendezte.
dr. Némethi Zsolt: 2007 elején fegyelmi eljárás indult a versenyző ellen, büntetésül eltiltást
kapott. Eljárási hibákra hivatkozva kártérítésért folyamodott a bírósághoz. A MAMS első- és
másodfokon is megnyerte a pert. A bíróság ítélet kötelezte a versenyzőt a perköltség
megtérítésére. Két alkalommal ment felszólítás, a válaszlevélben pénzhiányra hivatkozott. A
szövetség végrehajtást kezdeményezett. A végrehajtás jelenleg szünetel, mert az adósnak
nincs magyarországi munkahelye, nincs gépkocsija, nincs ingatlana. Februárban jött a
kérelem a versenyzőtől, hogy Angliában válthasson licencet. Mivel ez egy fegyelmi ügyből
fakadó tartozás, kikértük a FIM véleményét arról, hogy visszatarthatjuk-e a hozzájárulás
kiadását a tartozás rendezéséig. A FIM álláspontja szerint jogunkban áll ezt megtenni. A
válaszlevél megszületett, de még nem küldtük el. Közben a versenyző édesapja írt egy levelet,
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hogy a MAMS-nak nincs joga az igazolást visszatartani, ez közérdekű adat. A szakágvezetés
támogatja a hozzájárulás kiadását.
Rieb György: amennyiben fizet, úgy kiadhatjuk az igazolást. A tartozást befizetheti a MAMSba?
Nádasdi János: anno a salakbizottság indított fegyelmit, mert nem vett részt a kötelező
részvételű magyar bajnokságon.
13/E/2011.02.23 sz. határozat: A MAMS hozzájárulása Sike Tamás 2011. évi külföldi
versenyzéséhez csak azt követően adható ki, miután a versenyző a MAMS-sal szemben fennálló
tartozását és a végrehajtás költségeit maradéktalanul megfizette.

4. napirendi pont: 2011. évi versenynaptárak
Zólyomi Andrea: a dragbike, a stunt riding, az old timer, a túra, a salak, az enduro, a
gyorsasági és a motocross naptár vár jóváhagyásra.
14/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2011. évi
versenynaptárakat.
Pusztai Csaba: Lukácsy Fanni írásban feltett néhány kérdést a fekete versenyekkel
kapcsolatban, de mivel nincs itt minden szakágvezető, a következő SZT ülésen kerül
napirendre.

5. napirendi pont: 2010. évi pontrendszer eredmények
Pusztai Csaba: a pontrendszer számítás elkészült.
Sasvári Sándor: van módosítási javaslata.
Pusztai Csaba: a következő elnökségin akkor téma lesz a módosításokkal együtt.
Sasvári Sándor: kifogásolja, hogy ez nem volt SZT téma.
Pusztai Csaba: mert ez nem SZT téma. Ha változtatni kell az értékelésen, akkor igen. De ha az
eredményekkel nincs megelégedve, akkor nem SZT téma.

6. napirendi pont: 2011. évi média megjelenés
Németh Péter: két találkozó volt, amelyen részt vettek az online és offline média képviselői,
külsős tévés szakemberek. A közös álláspont, hogy maradjon meg a tévés megjelenés, mert a
szponzorok azt értékelik a legtöbbre. Viszont mindenképpen egy csomagban kérjük a tévés és
a netes megjelenést.
Rieb György: egy tévécsatornával már tárgyaltak, március és október között heti egy motoros
műsor lenne, szakosztályonként 1-1 helyszíni közvetítéssel.
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Sasvári Sándor: netes megjelenés esetében, ha valaki leadható anyagot ad, azt honorálni
kellene.
Németh Péter: a csapat fizesse meg a díjat, és akkor mondhatja a szponzoroknak, hogy van
megjelenése.
Pusztai Csaba: a 2011. évi média megjelenéssel kapcsolatban meghívásos tender kerül
kiírásra, amely központilag szervezett, tévés és internetes megjelenésre egyszerre fekteti a
hangsúlyt.
15/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2011. évi
média megjelenés alapkoncepcióját.
dr. Némethi Zsolt: ez egy nyilvános kiírás lesz, amit a honlapon is megjelenítünk. A jogi
keretet biztosítja hozzá.
Pusztai Csaba: a tender elkészítéséért felelős személyek szakmai szempontból Németh Péter
és Rieb György, jogi szempontból dr. Némethi Zsolt.
16/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy a
tender elkészítéséért felelős személyek szakmai szempontból Németh Péter és Rieb
György, jogi szempontból dr. Némethi Zsolt.
Németh Péter: következő elnökségire el tudják készíteni a tendert.
Pusztai Csaba: ha elkészül, akkor hozzák. Ha nem, akkor végső határidőt kell kijelölni.

7. napirendi pont: MAMS túrakártya
Pusztai Csaba: évek óta próbáljuk a külső motorosokat a MAMS-ba csábítani. Két hónapja
jött egy csapat, és beléptek a MAMS-ba. Elindult a szervezése a túra szakosztálynak.
Tarapcsák Péter: versenyt írunk ki nekik. Magyar bajnoki futamokra látogatnak el nézőként,
ott a rendezőtől regisztrációs pecsétet kapnak.
Daragó István: nem kell ezt a versenysportba beleerőltetni. Az önálló szakágankénti működést
el kell felejteni. Legyen helyette egy szakbizottság.
dr. Némethi Zsolt: az Alapszabály szerint az lehet tag, aki a hazai versenyrendszerben részt
vesz.
17/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja az old
timer szakágon belül működő túra albizottságot.
Sasvári Sándor: az enduron belül létezik egy tereprally albizottság, ami most változott meg, új
vezetője lett. kéri az elnökség jóváhagyását.
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18/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja az enduro
szakágon belül működő tereprally albizottságot.
8. napirendi pont: Egyebek
Pusztai Csaba: sokadszorra merül fel a motorkiállítás kérdése. Ez az utolsó lehetőség, hogy a
MAMS eldöntse, hogy részt akar-e venni rajta, vagy nem. A kérdés, hogy meg tudjuk-e
tölteni tartalommal, vagy nem?
Rieb György: kis látogatottságú rendezvényről beszélünk, ráadásul négynapos hétvégére esik.
Nincs értelme megjelenni.
Pusztai Csaba: akkor az idei motorkiállításon a szövetség nem vesz részt.
Rieb György távozik, a határozatképesség 5 fő.
Pusztai Csaba: a No.1 Mini és Motoros SE az elnökség elé terjesztette be kérelmét, mely
szerint kéri a befizetések, illetve a licenckiváltás határidejének meghosszabbítását március 31ig.
Daragó István, Németh Péter, Kökényesi György támogatja a kérelmet.
Sasvári Sándor nem támogatja a kérelmet.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: ha nem kapja meg az Elnökség támogatását, ez esetben
szünetelteti tagságát.
Pusztai Csaba: ezzel az ügy lezárva.
dr. Némethi Zsolt: a szabályzattól akkor lehet eltérni, ha erre maga a szabályzat lehetőséget
ad. Ha egy ilyen döntéssel kapcsolatos bírósági bejelentés érkezik, akkor a határozatot meg
kell tudni védeni.
Zólyomi Andrea: az egyik motoros honlapon a MAMS költségvetéséről szóló cikkhez
alaptalan hozzászólások érkeztek. Érdemes reagálni rájuk?
Bulcsu Rezső: az ilyen hozzászólásokra soha nem szabad reagálni, mert csak lavinát indít el
az ember.
Bulcsu Rezső: az alapkiírásban lenne 2 apró módosítás.
Kéri az Elnökséget, hogy a FIM-ben eltöltött évek alapján Nádasdi Jánost a MAMS jelölje a
pályaverseny bizottság (CCP) tiszteletbeli alelnöki posztjára.
19/E/2011.02.23 sz. határozat: Az Elnökség Nádasdi Jánost a FIM pályaverseny
bizottság tiszteletbeli alelnökének jelöli.
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További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2011. március 7.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Németh Péter

____________________________
Daragó István
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