MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2008. november 5. 17h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Laboda Gábor
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Kökényesi György
Daragó István
Sasvári Sándor
Dr. Szűcs Viktor
Tóth István
Hadnagy József
Király Árpád
Déczi Ferenc
Zólyomi Andrea
Szakony Szilárd
Fülöp Ferenc
Vágó Tibor
Majosházi Péter
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Dr. Némethi Zsolt

Elnök
Később érkezett
Gazdasági alelnök, levezető
elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag
Tiszteletbeli elnök
Dragbike szakágvezető
Trial szakágvezető
Motocross szakágvezető
Főtitkár
Felügyelő Bizottság elnöke
Sportbírói Bizottság vezetője
Sportbírói Bizottság vezetője
Időmérő Bizottság vezetője
Egyesületi elnök
MAMS jogi képviselője

Pusztai Csaba levezető elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 6
jelenlévő fővel határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát, hitelesítőknek
pedig dr. Szűcs Viktort és Kökényesi Györgyöt.
1/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint dr. Szűcs Viktort és Kökényesi Györgyöt
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az előző ülés határozatainak áttekintése
Versenynaptár módosítás
Salak szakágvezető lemondása és új szakágvezető megválasztása
Soron következő közgyűlés helyszíne, időpontja, napirendje
2009. évi Alapkiírások
Tagdíjemelés a 2010. évtől
2009. évi díjtáblázat
2009. évi versenynaptárak
MAMS lehetséges szerepe és állásfoglalása a kunmadarasi dragbike és dragster Eb
ügyében
10. Szerződés a motocross versenyeken történő időmérésre
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11. Fegyelmi Szabályzat módosítása
12. Szakági versenyeredmények jóváhagyása (Endurocross, Tereprally, Short Track és
MX Quad, Dragbike, Trial)
13. Motocross szakág kérelme
14. Trial szakág kérelme
15. Sportbírói mellények
16. MAMS zászló igények
17. Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság jelentése
18. Fegyelmi Bizottság beszámolója
19. Beszámoló média megjelenési lehetőségekről
20. Beszámoló a magyar MotoGP előkészületeiről
21. Egyebek
Dr. Szűcs Viktor javaslata, hogy a 17. napirendi pont kerüljön az 5. pont elé.
Pusztai Csaba javaslata, hogy gazdasági okok, illetve üzleti titok miatt a 9. napirendi pontot
zárt ülés keretében vitassa meg az elnökség.
2/E/2008.11.05 sz. határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatokat,
miszerint a 17. napirendi pont kerüljön az 5. pont elé, valamint gazdasági okok, illetve
üzleti titok miatt a 9. napirendi pont zárt ülés keretében kerüljön megvitatásra.
A módosított napirend a következő:
1. Az előző ülés határozatainak áttekintése
2. Versenynaptár módosítás
3. Salak szakágvezető lemondása és új szakágvezető megválasztása
4. Soron következő közgyűlés helyszíne, időpontja, napirendje
5. Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság jelentése
6. 2009. évi Alapkiírások
7. Tagdíjemelés a 2010. évtől
8. 2009. évi díjtáblázat
9. 2009. évi versenynaptárak
10. MAMS lehetséges szerepe és állásfoglalása a kunmadarasi dragbike és dragster Eb
ügyében (zárt ülés)
11. Szerződés a motocross versenyeken történő időmérésre
12. Fegyelmi Szabályzat módosítása
13. Szakági versenyeredmények jóváhagyása (Endurocross, Tereprally, Short Track és
MX Quad, Dragbike, Trial)
14. Motocross szakág kérelme
15. Trial szakág kérelme
16. Sportbírói mellények
17. MAMS zászló igények
18. Fegyelmi Bizottság beszámolója
19. Beszámoló média megjelenési lehetőségekről
20. Beszámoló a magyar MotoGP előkészületeiről
21. Egyebek
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1. napirendi pont: Az előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba ismertette az előző ülés határozatait.
Újabb egyesület vált tagjává a MAMS-nak.
Az elnökség kijelölte a Sportszakmai Fellebbviteli Bizottságot, akik határozatot hoztak egy
fellebbezés ügyében.
Salak és supermoto naptárváltozás lett elfogadva az SZT határozata alapján.
Az elnökség a hiányzó szakági bizottságokat is elfogadta.
A többletbevételek terhére 2 millió Ft el lett különítve, melynek felhasználásáról az SZT dönt.
A Fegyelmi Bizottság beszámolójára a mai napon kerül sor.
A Sportfelügyelői Kollégium vezetőjének beszámolója az előző SZT-n került megvitatásra.
Hadnagy József a média megjelenési lehetőségekről tartott beszámolót. A szakágaknak okt.
15-ig kellett volna közvetítési terveiket leadni, de nem történt semmi.

2. napirendi pont: Versenynaptár módosítás
Az SZT határozata alapján az elnökség a következő változtatásokat fogadja el:
Az október 17-19-re kiírt Cocaine Energy Drink Kupa elmarad.
A nov. 1-2-re kiírt jászberényi OB futamot a halottak napja miatt nov. 15-16-ra kellett áttenni.
3/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az enduro
szakág naptármódosítási javaslatát.

3. napirendi pont: Salak szakágvezető lemondása és új szakágvezető megválasztása
Pusztai Csaba: az előző SZT ülésen a szakágvezetők tudomásul vették Nagy Róbert salak
szakágvezető lemondását, és Senyei György új szakágvezető jelölését.
4/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség tudomásul vette Nagy Róbert salak
szakágvezető lemondását, valamint 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a
Szakágvezetői Tanács javaslatát, mely szerint dr. Senyei György a salak szakág új
vezetője.

4. napirendi pont: Soron következő közgyűlés helyszíne, időpontja, napirendje
Pusztai Csaba: a soron következő közgyűlés meghívó tervezetét mindenki megkapta. Javasol
valaki módosítást?
Tóth István különböző kiegészítéseket és korrekciókat javasol a meghívóba.
18.55-kor megérkezett Laboda Gábor elnök, a szavazóképesség 7 főre emelkedik.
Csiba Péter: nem lehet az időpontot előbbre hozni?
Pusztai Csaba: a pénzügyi beszámolók és tervek miatt nem lehet.
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Laboda Gábor: javasolja az egyebek napirendi pont felvételét.
5/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással, a javasolt
módosításokkal összhangban a soron következő közgyűlés időpontjának 2009. február
25-t jelöli.
Daragó István távozik, a szavazóképesség 6 főre csökken.
Pusztai Csaba: a közgyűlés előtt legalább egy hónappal Jelölő Bizottságot kell kinevezni.
Dr. Némethi Zsolt: a bizottság tagjai nem jelölhetik magukat tisztségre. A bizottság csak a
jelölések egy részét intézi, ugyanis a helyszínen is lehet jelölni.
Sasvári Sándor: minden szakágból valaki legyen a bizottság tagja.
6/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
miszerint 2008. november 20-ig a szakágak jelöljenek tagot a Jelölő Bizottságba.
Laboda Gábor távozik, a szavazóképesség 5 főre csökken.

5. napirendi pont: Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság jelentése
Dr. Szűcs Viktor: az elnök úr által kijelölt Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság 2008. október
6-án tartotta ülését. A bizottság olyan ügyben nem hozhat határozatot, ami nem az óvás,
hanem csak a fellebbezés során merült fel. Ilyen eseteket leszámítva a ténykérdésekben nem
volt vita. Félreértés volt a fellebbezés alapja a professzionista és az amatőr sportoló
meghatározása során. A MAMS-nál nincs profi versenyzés, mindenki amatőr. Tehát ez a pont
a sporttörvénybe nem ütközött. Ismerteti az elutasító határozatot.
7/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megerősíti a 2008.
augusztus 27-én kelt fellebbezés elutasítását.

6. napirendi pont: 2009. évi Alapkiírások
Pusztai Csaba: a februári elnökségi ülésen lesz napirendi pont.
Sasvári Sándor: legyen korábban a leadási határidő.
Pusztai Csaba: január 15-ig küldjék el Daragó Istvánnak a kiírásokat.
8/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
miszerint minden szakág 2009. január 15-ig adja le 2009. évi Alapkiírását Daragó
Istvánnak.

7. napirendi pont: Tagdíjemelés a 2010. évtől
Pusztai Csaba: az SZT döntése értelmében nem lesz tagdíjemelés 2010-től.
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9/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta az SZT döntését, miszerint nem lesz tagdíjemelés 2010-től.

8. napirendi pont: 2009. évi díjtáblázat
Pusztai Csaba: az SZT döntése értelmében a díjemelés mértéke 11,5%, kivéve az alábbi
tételeket:
A nemzetközi és hazai élsport versenyek bejelentési díjából származó bevételből
súlyozott átlagot kell vonni, és az alapján egy egységes versenybejelentési díjat
kiszámítani.
Az I licenc ára 25 000 Ft-ra csökken.
A C licenc ára 11,5%-al emelkedik.
Az N licenc ára marad 9 450 Ft.
Függőben maradt a pályainspekció díja.
A szponzorlicenc ára 66 000 Ft azoknak, akik az előző évben már váltottak ki.
10/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta a
díjtáblázat 11,5%-al való emelését a meghatározott tételeket kivéve.

9. napirendi pont: 2009. évi versenynaptárak
Pusztai Csaba: az SZT döntése értelmében a 2009. évi versenynaptárak a februári elnökségi
ülésen kerülnek napirendre. A szakágvezetők 2009. január 15-ig küldjék el a titkárságnak a
naptárakat.
11/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az SZT
döntését, miszerint a szakágvezetők 2009. január 15-ig küldjék el a titkárságnak a 2009.
évi versenynaptárakat.
Laboda Gábor visszaérkezik, a szavazóképesség 6 fő.

10. napirendi pont: MAMS lehetséges szerepe és állásfoglalása a kunmadarasi dragbike és
dragster Eb ügyében
Pusztai Csaba: az ülés elején megbeszéltek alapján a napirendi pont zárt ülés keretében kerül
megbeszélésre.
A zárt ülésen elhangzottak alapján a 2009. évi UEM Dragbike Európa-bajnokságra
Kunmadarason kerülne sor. Az esemény magyarországi megrendezését a MAMS támogatja.

11. napirendi pont: Szerződés a motocross versenyeken történő időmérésre
A szerződéstervezetet az elnökségi tagok előzetesen megkapták.
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Dr. Németi Zsolt: kifogásolja, hogy a tervezet nem tartalmazza a jeladók műszaki
paramétereit.
Sasvári Sándor: nem érti, hogy a szövetség miért vállal kezességet a rendező által fizetendő
díjért.
Csiba Péter távozott, a szavazóképesség 5 főre csökken.
Pusztai Csaba átadja a levezető elnöki tisztséget Laboda Gábornak.
Laboda Gábor: szavazásra bocsátja a motocross versenyeken történő időmérésre szóló, 4 év
időtartamú szerződés megkötését a következő módosításokkal: műszaki paraméterek
beiktatása, kezesség törlése, valamint minden egyéb, dr. Némethi Zsolt javaslata alapján
történt módosítás.
12/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadja a
motocross versenyeken történő időmérésre szóló, 4 év időtartamú szerződés megkötését
a következő módosításokkal: műszaki paraméterek beiktatása, kezesség törlése,
valamint minden egyéb, dr. Némethi Zsolt javaslata alapján történt módosítás.

12. napirendi pont: Fegyelmi Szabályzat módosítása
Dr. Némethi Zsolt: a Fegyelmi Bizottság elnökének javaslata alapján módosul a Fegyelmi
Szabályzat.
13/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a módosított
Fegyelmi Szabályzatot.

13. napirendi pont: Szakági versenyeredmények jóváhagyása (Endurocross, Tereprally,
Short Track és MX Quad, Dragbike, Trial, Salak, Gyorsasági, Motocross)
Laboda Gábor: az SZT jóváhagyta a fenti szakágak eredményeit.
14/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a következő
szakágak eredményeit: dragbike, endurocross, gyorsasági, motocross, salak, short track
és MX quad, tereprally, trial.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: Kovács Nikolett a női gyorsasági motoros Európa-bajnokságon
3. helyezettként végzett.
Laboda Gábor: Csiba Péter nevében javasolja, hogy a MAMS Kovács Nikolettet jelölje az Év
Sportolójának.
15/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Kovács Nikolettet
jelöli az Év Sportolójának.
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14. napirendi pont: Motocross szakág kérelme
Laboda Gábor: a 60 000 Ft-os prémiumról már született határozat, a kérelmet az SZT
jóváhagyta.
16/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a motocross
szakág 140 000 Ft-os támogatási kérelmét.

15. napirendi pont: Trial szakág kérelme
Laboda Gábor: az SZT már jóváhagyta a szakág támogatási kérelmét.
17/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja a trial
szakág 210 000 Ft-os támogatási kérelmét.

16. napirendi pont: Sportbírói mellények
Fülöp Ferenc: az off-road bíróknak két vállalkozó ingyen legyártatott 80 főre bírói pólót. Erre
egy régi elnökségi ülésen szóbeli jóváhagyást kapott. Ők nem szeretnének új bírói
mellényeket.
18/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
tudomásul vette és elfogadta a sportbírók off-road részlege által készíttetett sportbírói
pólókat, valamint jóváhagyta, hogy a jövőben is használhassák.
Az elkövetkezendő időszakban a MAMS formaruháit a MAMS arculatterve alapján kell
elkészíteni.

17. napirendi pont: MAMS zászló igények
Laboda Gábor: az SZT döntése alapján a következő ülésen kerül napirendre.

18. napirendi pont: Fegyelmi Bizottság beszámolója
Dr. Némethi Zsolt: javasolja, hogy kerüljön le a napirendről, hiszen az előző, elmaradt ülésre
készült el a beszámoló, valamint a Fegyelmi Szabályzat módosítása már megtörtént.
19/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú döntéssel leveszi a napirendről a
Fegyelmi Bizottság beszámolóját.

19. napirendi pont: Beszámoló média megjelenési lehetőségekről
Laboda Gábor: az SZT határozata értelmében a szakágaknak a decemberi ülésre be kell
terjeszteniük a 2009-es közvetítési terveiket.
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20/E/2008.11.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja az SZT
döntését, mely szerint a szakágaknak a decemberi ülésre be kell terjeszteniük a 2009-es
közvetítési terveiket.

20. napirendi pont: Beszámoló a magyar MotoGP előkészületeiről
Laboda Gábor: további tájékozódó tárgyalás lesz a közeljövőben. A pálya alapkőletételére a
következő napon kerül sor.

21. napirendi pont: Egyebek
•

Sasvári Sándor: augusztusban Eb futamot szeretne rendezni, már le lett
jelentve az UEM-nek, de nemrég derült ki, hogy egy másik egyesület
világkupa futamot rendezne ugyanebben az időpontban. Mit lehet tenni ilyen
esetben?
Pusztai Csaba: a szakágvezetőnek jogában áll intézkedni.

További hozzászólás, illetve észrevétel hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2008. november 11.

Jegyzőkönyvvezető:

_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_______________________________
Dr. Szűcs Viktor

____________________________
Kökényesi György
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