MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. június 1.
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Csiba Péter
Daragó István
Sasvári Sándor

dr. Szűcs Viktor
Bulcsu Rezső
Déczi Ferenc
Zólyomi Andrea

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvzető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
Gyorsasági szakágvezető
Motocross szakágvezető
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Wodicskáné Tállyai Beatrix

egyesületi vezető

Kökényesi György

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7 jelenlévő
fővel határozatképtelen. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Szűcs Viktort és Daragó Istvánt kéri fel.
1//E/2011.06.01 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szűcs Viktort és Daragó Istvánt nevezi ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Versenynaptár változás
Tájékoztatás a gyorsasági szakág helyzetéről
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat.
Az SZT ülésen elhangzottakat szeretné az Elnökséggel is megerősíttetni, ezért kéri, hogy az
SZT által hozott határozatokat az Elnökség fogadja el.
2/E/2011.06.01 sz. határozat: Az Elnökség elfogadja, hogy az orvosi bizottság létrehozza
az Orvosi Szabályzatot.
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3/E/2011.06.01 sz. határozat: Az Elnökség elfogadja a javaslatot, miszerint a MAMS
Orvosi szabályzatának elkészültéig a motocross szakág versenyein minimum 1 esetkocsi,
1 szállítókocsi és 1 orvos jelenléte kötelező.
4/E/2011.06.01 sz. határozat: Az Elnökség megbízza Bulcsu Rezsőt, Kökényesi Györgyöt
és Sasvári Sándort, hogy gyűjtsék össze a felmerült problémákat, és megoldási javaslatot
terjesszenek be a következő ülésre.

2. napirendi pont: Tagfelvétel
dr. Némethi Zsolt: a Road and Ride Kft. által beadott kérelem és a dokumentumok rendben
vannak, az egyesület felvehető.
5/E/2011.06.01 sz. határozat: Az Elnökség elfogadja a Road and Ride Kft. tagfelvételi
kérelmét.

3. napirendi pont: Versenynaptár változás
Zólyomi Andrea: a salak bajnokság első fordulója áprilisban elmaradt, az új időpont július
16., a helyszín Miskolc.
A supermoto OB június 12. helyett július 2-3-án lesz a Pannóniaringen, az osztrák szövetség
rendezésében.
A supermoto OB augusztus 21. Vransko helyett augusztus 14-én Kakucsringen lesz.
A Short Track Quad OB június 19. Túrkeve időpontról augusztusra van elhalasztva, pontos
időpont nincs még.
Bulcsu Rezső: a gyorsasági bajnokság 3. fordulója június 18-19-én a Pannóniaringen lesz.
Sasvári Sándor: az endurocross OB augusztus 27. helyett augusztus 21-én lesz
Szandaváralján.
5/E/2011.06.01 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a
versenynaptár módosításokat.

4. napirendi pont: Tájékoztatás a gyorsasági szakág helyzetéről
Pusztai Csaba: a Hungaroringgel történt tárgyaláson a szövetség kérte, hogy a bajnoki
hétvégéket és az edzésnapokat megkapja. A megállapodás tervezetet továbbra is várjuk a Zrttől, de előszedtünk egy régi szerződést, azt modernizáljuk és azt fogjuk elküldeni nekik.
Bulcsu Rezső: jelenleg nem látja a folytatást a Ringen. A szakági keret egy részét az ob
forduló megrendezésére szánja. A Szlovákiaringen és Brnoban is várnak minket, ott is
megrendezhetjük a hátralévő két fordulót.
A külföldre utazó motorosok, akik úgymond fekete versenyen vesznek részt, hobbisták,
motorozni szeretnének. Eddig az volt a cél, hogy őket bevonjuk a MAMS-ba. A FIM jogásza
szerint a MAMS-nak azzal kell törődnie, hogy a magyar bajnokság a megfelelő színvonalon
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legyen megrendezve. Idén a legfontosabb feladat, hogy biztosítsuk a bajnokság
értékelhetőségét.
dr. Némethi Zsolt: a magyar motorsport helyzete más. Integrálni kell a motoroskat a
versenyrendszerbe. Nehéz fellépni azokkal szemben, akik magánszemélyként szerveznek ad
hoc versenyt. Amit külföldi versenyző szervez, az nem fekete verseny. A FIM álláspontja
nem lehet irányadó a saját hazai szabályzásunk miatt.
Csiba Péter távozik, a határozatképesség 6 fő
Bulcsu Rezső: ezt a versenyzői létszámot meg kell tartani. Ha elindulunk ellenük, akkor
kilépnek, máshol fognak licencet váltani.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: ha külföldre kerül a magyar bajnokság, akkor itthon befuccsol,
nem fognak a versenyzők kimenni versenyezni.

5. napirendi pont: Egyebek
Az Elnökség néhány szóban megemlékezik Ferjan Matej salakmotoros versenyzőről.

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

Budapest, 2011. június6.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Szűcs Viktor

____________________________
Daragó István
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