MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. március 23. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Csiba Péter
Rieb György
Kökényesi György
Zólyomi Andrea

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
később érkezett
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Wodicskáné Tállyai Beatrix

egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 4 jelenlévő
fővel határozatképtelen. Javasolja, hogy Csiba Péter megérkezéséig a jelenlévő tagok
tárgyalják meg a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a
hitelesítésre Németh Pétert és Rieb Györgyöt kéri fel.
A határozatok Csiba Péter érkezése után születtek.
1//E/2011.03.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Németh Pétert és Rieb Györgyöt nevezi ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Biztonságtechnikai munkacsoport kibővítése
2011. évi média megjelenés
Környezetvédelmi felelős igazolvány kérdése
Egyebek

Pusztai Csaba: érkezett egy licenckiváltással kapcsolatos kérelem is, ezt is napirendre kell
tűzni.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat.

2. napirendi pont: Tagfelvétel
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Pusztai Csaba: a két tagfelvételre váró sportszervezet nem kapta meg időben a hiányzó
dokumentumokat, így a tagfelvétel lekerül a napirendről.

3. napirendi pont: Biztonságtechnikai munkacsoport kibővítése
Pusztai Csaba: a két jelölt, Nádasdi János és Szilágyi Sándor már tagja a MAMS Felügyelői,
illetve Fegyelmi Bizottságának. A szabályzat szerint ezen bizottságok tagjai a szövetségen
belül más tisztséget nem tölthetnek be. A téma lekerül a napirendről.
4. napirendi pont: 2011. évi média megjelenés
Németh Péter: a média megjelenésre összeállt bizottság úgy döntött, hogy idén nem
tendereztetünk, hanem szerződünk a tavalyi médiapartnerrel. A szerződésbe belekerül, hogy
minden szakág OB futamáról minimum 5 perc legyen leforgatva, illetve a weboldal kezelése
is.
Rieb György: bannerhirdetésekkel meg lehet próbálkozni.
Németh Péter: szakági blogokat is lehet indítani a honlapon. A gyártók viszont a médiaköltség
egy részét előre kérik, mert nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, és az RTL-nél előre kell
fizetniük.
Rieb György: semmit nem fizessünk előre, hanem műsoronként.
Pusztai Csaba: a kért összeg több, mint amiről szó volt.
Németh Péter: alkudhatunk belőle, majdnem a felét.
Rieb György: az elkészült műsorokat referenciaként is felmutathatják.
Németh Péter: visszatérhetünk a tavalyi koncepcióra is a költségek csökkentése érdekében.
Ne az összes ob futamra menjenek el, hanem a szakágvezetők által megjelölt fordulókra.

5. napirendi pont: Környezetvédelmi felelős igazolvány kérdése
Pusztai Csaba: több egyesület is jelezte igényét, hogy a környezetvédelmi felelősöknek is
szükségük lenne egy igazolványra, ami alapján tevékenykedhetnek a versenyeken. Ezt a
titkárság elkészíti és kiküldi az érintetteknek.

6. napirendi pont: Külföldön történő licenckiváltás hozzájárulásának visszavonása
Pusztai Csaba: Talmácsi Gábor idén mégis magyar licencet kíván váltani. A MAMS idén már
kiadott egy hozzájárulást, de ezt ebben az esetben vissza kell vonni.
2/E/2011.03.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással visszavonja a Talmácsi
Gábor részére külföldön történő licencváltáshoz kiadott hozzájárulást.
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7. napirendi pont: Egyebek
Wodicskáné Tállyai Beatrix: továbbra is vannak fekete versenyek.
Németh Péter: a fociban is vannak fekete versenyek. Viszont ott olyan presztízsű bajnokság
van, hogy az MLSZ erre nem is figyel.
dr. Némethi Zsolt: nem engedhetjük meg, hogy konkurensünk legyen. A motorozást a focizók
töredéke űzi csak. A MAMS nimbuszát csak úgy lehet emelni, ha a saját szabályainkat
komolyan vesszük.
Pusztai Csaba: a közgyűlés lebonyolításához felkéri Wodicskáné Tállyai Beatrixot, hogy
legyen a Mandátumvizsgáló Bizottság vezetője. A tagok Zólyomi Andrea és Sütő Erika.
3/E/2011.03.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a 2011. április 27-i
közgyűléshez megalakítja a Mandátumvizsgáló Bizottságot, melynek vezetője
Wodicskáné Tállyai Beatrix, tagjai Zólyomi Andrea és Sütő Erika.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2011. április 12.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Németh Péter

____________________________
Rieb György
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