MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2008. december 17. 18.50h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Daragó István
Dr. Szűcs Viktor
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Bulcsu Rezső
Király Árpád
Zólyomi Andrea
Vágó Tibor
Majosházi Péter
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Dr. Némethi Zsolt
Nádasdi János

Gazdasági alelnök, levezető
elnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Trial szakágvezető
Főtitkár
Sportbírói Bizottság vezetője
Időmérő Bizottság vezetője
Egyesületi elnök
MAMS jogi képviselője
Fegyelmi bizottság tagja

Pusztai Csaba levezető elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5
jelenlévő fővel határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát, hitelesítőknek
pedig dr. Szűcs Viktort és Sasvári Sándort.
1/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint dr. Szűcs Viktort és Sasvári Sándort
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.

Az előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Szakági versenyeredmények jóváhagyása
Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság
megválasztása
6. MAMS zászló igények
7. Televíziós közvetítési tervek
8. Kérelem UEM versenybejelentési díj elengedésére
9. FIM salak szeminárium megrendezése
10. FIM környezetvédelmi felügyelői szeminárium utólagos finanszírozása
11. Alapszabály, sportszabályzat módosítás
12. Környezetvédelmi szabályzat módosítás
13. 2009. évi Alapkiírások
14. 2009. évi díjtáblázat
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15. 2009. évi biztosítások díjai
16. 2009. évi sportdiplomáciai terv jóváhagyása
17. Egyebek
Dr. Szűcs Viktor javaslata, hogy a 17. napirendi pontként kerüljön sor a fellebbviteli
tárgyalásra.
2/E/2008.12.17 sz. határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a fellebbviteli
tárgyalás felvételét a napirendek közé.
A módosított napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.

Az előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel
Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Szakági versenyeredmények jóváhagyása
Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság
megválasztása
6. MAMS zászló igények
7. Televíziós közvetítési tervek
8. Kérelem UEM versenybejelentési díj elengedésére
9. FIM salak szeminárium megrendezése
10. FIM környezetvédelmi felügyelői szeminárium utólagos finanszírozása
11. Alapszabály, sportszabályzat módosítás
12. Környezetvédelmi szabályzat módosítás
13. 2009. évi Alapkiírások
14. 2009. évi díjtáblázat
15. 2009. évi biztosítások díjai
16. 2009. évi sportdiplomáciai terv jóváhagyása
17. Fellebbviteli tárgyalás
18. Egyebek

1. napirendi pont: Az előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: Nagy Róbert lemondása után a salak szakág új szakágvezetőt választott dr.
Senyei György személyében.
Az elnökség kitűzte a soron következő közgyűlés helyszínét és időpontját, ami egyben
tisztújító közgyűlés is lesz. Az időpont 2009. február 25. 15 óra, a helyszín a Magyar Sport
Háza konferenciaterme.
Az elnökség jóváhagyta a Sportszakmai Fellebbviteli Bizottság határozatát.
Az Alapkiírásokat és versenynaptárakat január 15-ig kell leadniuk a szakágvezetőknek.
A szakágvezetés, illetve az elnökség döntése értelmében 2010-ben nem lesz tagdíjemelés.
A díjtáblázat egy része elfogadásra került, a kimaradt tételeket a mostani SZT ülésen vitatták
meg.
A MAMS szerződést kötött a Chronomoto Kft-vel a motocross versenyeken történő
időmérésre.
Módosult a Fegyelmi Szabályzat.
Újabb szakági eredmények kerültek elfogadásra.
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Az Elnökség Kovács Nikolettet jelölte az Év Sportolójának.
A motocross és a trial szakág kérelmét az elnökség jóváhagyta, az elszámolások
megtörténtek.
A zászló igény a mostani napirenden szerepel.

2. napirendi pont: Tagfelvétel
Dr. Némethi Zsolt: négy egyesület nyújtotta be tagfelvételi kérelmét.
A Brezova Motorsport Egyesület nem csatolta az eredeti tagsági kérelmet, sem a bíróság általi
nyilvántartásba vételről szóló végzés másolatát. Nem javasolja felvételt.
A Central Europe Rally Kft. a cégkivonat másolatát nyújtotta be, pedig az eredetit kellett
volna. Nem javasolja a felvételt.
Az Ácsi Kinizsi SE Alapszabályát nem az elnök hitelesítette. Nem javasolja a tagfelvételt.
A Mókus Sport Kft. nem csatolta a bejegyzésről szóló végzést, valamint nem volt APEH,
VPOP igazolása. Nem javasolja a tagfelvételt.
3/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elutasítja az Ácsi
Kinizsi SE, a Brezova Motorsport Egyesület, a Central Europe Rally Kft. és a Mókus
Sport Kft. tagfelvételi kérelmét.
Az egyesületeknek pótolniuk kell a hiányzó iratokat.

3. napirendi pont: Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Pusztai Csaba: az SZT ülésen jelenlévők már hallhatták a beszámolót. A pénzügyi stabilitás
év végére is jellemző. Az idei többletbevételek tartalékot képeznek a jövő év elejére. A
szakági pályázatok előre nem tervezett költségeket jelentettek. A sportdiplomáciai kiutazások
ügyében fontos lenne eldönteni, hogy ezek a kiutazások mennyire hasznosak a szövetség
számára. A beérkezett állami támogatások is többletbevételnek számítanak. Sikerült egyéb
pályázatból is támogatást szerezni. Egy korábbi pályázat elszámolásánál hibát találtak az
ellenőrök, még nem tudni, mi lesz az ítélet.
Nagyon sok N licencet váltottak ki idén, és az I licencből is nagy bevétel volt, bár kis
létszámban váltottak.
Sasvári Sándor: éves részletes kimutatást kér.
Pusztai Csaba: amint lezárásra kerül a 2008-as év, természetesen mindenki kap kimutatást.

4. napirendi pont: Szakági versenyeredmények jóváhagyása
Pusztai Csaba: a két hátralévő eredményt az SZT elfogadta.
4/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta az enduro és a
motocross eredményeket.
Ezzel minden szakági eredmény hivatalossá vált.
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5. napirendi pont: Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság és Szavazatszámláló
Bizottság megválasztása
Zólyomi Andrea: a Jelölő Bizottságba a következő jelölések érkeztek: Bajnóczy Csaba,
Senyei György, Bulcsu Rezső, Czuczi Győző, Zajzon András, Lévai Attila.
5/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Jelölő
Bizottság összetételét.
Pusztai Csaba: a bizottság elnökét is meg kell nevezni.
A jelenlévők Bulcsu Rezsőt kérik fel a Jelölő Bizottság elnökének, aki a felkérést elfogadja.
6/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Bulcsu Rezsőt
a Jelölő Bizottság elnökének.
Pusztai Csaba: a Mandátumvizsgáló Bizottságot a titkárság dolgozói és egy felülvizsgáló
személy alkotja.
7/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megválasztja Zólyomi
Andreát, Sütő Erikát és Wodicskáné Tállyai Beatrixot a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjainak.
Pusztai Csaba: A Szavazatszámláló Bizottságot a helyszínen választja meg a közgyűlés.

6. napirendi pont: MAMS zászló igények
Pusztai Csaba: mivel nincs jelen az előterjesztő és írásos anyagot sem adott be, ezért a téma
lekerül a napirendről.

7. napirendi pont: Televíziós közvetítési tervek
Pusztai Csaba: a szakágaknak az ülésig kellett leadni a jövő évi közvetítési terveiket. Az SZT
ülésen 2008. dec. 31-ig tolódott ki a leadási határidő. Csak a leadás után lehet az anyagiakról
tárgyalni.

8. napirendi pont: Kérelem UEM versenybejelentési díj elengedésére
Pusztai Csaba: a Garzone R.O.P. Kft. kérelmet nyújtott be a 2009. évi UEM verseny
bejelentési díjának elengedésére. Mi a szakág véleménye?
Sasvári Sándor: Mivel a szakághoz ilyen kérés nem érkezett, ezért most nem tud szakági
véleményt mondani.
Pusztai Csaba: javasolja levenni a kérelmet a napirendi pontról. A kérelmező először a
szakági bizottsághoz terjessze be a kérelmét, majd a szakágvezető terjeszti elő SZT, illetve
elnökségi ülésre.
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8/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a
javaslatot, miszerint a Garzone R.O.P. Kft. a kérelmét először a szakághoz terjessze be.
A téma addig lekerül a napirendről.
Pusztai Csaba: a beadvány tartalmaz egy 2007-es bejelentési díj különbözet elengedésére
vonatkozó kérelmet is. 2007-ben a díjtáblázat rossz sora alapján került kiszámlázásra a
bejelentési díj. A hibát idén az iroda feltárta, az erről szóló értesítés és fizetési felszólítás
kiment. Az elnökség elutasítja a kérelmet vagy elfogadja?
Dr. Némethi Zsolt: rossz számlázás miatt utólag korrigálni lehet. utólag számlázni nem lehet.
9/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség 3 igen és 2 nem szavazattal a 2007. évi
versenybejelentési díj különbözet megfizetésére kötelezi a Garzone R.O.P. Kft-t.

9. napirendi pont: FIM salak szeminárium megrendezése
Pusztai Csaba: a MAMS márciusban FIM salak szemináriumot tervez tartani Budapesten.
Erről elnökségi döntés nem született, Nádasdi János intézte az egészet. A FIM téríti az oktató
költségét. Minden egyéb díj (terembérlés, könyvek szállítási költsége, stb.) a MAMS-ot
terheli.
Nádasdi János: a tavalyi szemináriumnak sem volt költsége a MAMS-ra nézve. Külön
költségmegtakarítás, hogy magyarok is részt vesznek rajta.
Dr. Senyei György: támogatja a szeminárium megrendezését.
Bulcsu Rezső: kell egy egyszeri megállapodás a MAMS és Nádasdi János között. Egy
megbízólevelet kell készíteni.
10/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megbízza Nádasdi
Jánost a márciusi FIM salak szeminárium megrendezésével és a szervezési feladatokkal.
Daragó István: a négy résztvevő magyar FIM licencdíját is ki kell fizetni.
11/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a FIM salak
szemináriumon résztvevő négy magyar FIM licencdíját a szövetség állja.

10. napirendi pont: FIM környezetvédelmi felügyelői szeminárium utólagos finanszírozása
Pusztai Csaba: a szeminárium két elnökségi ülés közé esett. A legnagyobb költséget, a
vonatjegyet a MAMS már kifizette. Szavazásra bocsátja az utólagos finanszírozás kérdését.
12/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag megszavazza Bakó Péter és
Horváth Andrea FIM környezetvédelmi szeminárium részvételének utólagos
költségtérítését.
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11. napirendi pont: Alapszabály, sportszabályzat módosítás
Pusztai Csaba: az SZT már hozott döntést a sportszabályzatra vonatkozóan, az elnökségnek
ezt kell jóváhagynia.
Emlékeztetőül az SZT által hozott határozatok:
9/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja a
sportszabályzat tervezetet, valamint azt, hogy a napi licenccel való indulás feltételei nem
változnak.
10/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta a
javaslatot, miszerint a supermoto szakágban a magyar bajnoki futamokon lehessen napi
licenccel indulni, az így indulók beleszámítanak a létszámba, de bajnoki pontot nem kapnak.
11/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 5 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta a javaslatot, miszerint az enduro szakágban külföldön rendezett,
MAMS által kiírt kupasorozaton C licenccel (rajtengedély és külföldi biztosítás birtokában)
részt lehessen venni.
12/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta a
javaslatot, miszerint a trial szakágban külföldön rendezett, MAMS által kiírt kupasorozaton C
licenccel (rajtengedély és külföldi biztosítás birtokában) részt lehessen venni.
13/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadta a
javaslatot, miszerint a trial szakágban a magyar bajnoki futamokon lehessen napi licenccel
indulni, az így indulók beleszámítanak a létszámba, de bajnoki pontot nem kapnak.
(Kökényesi György nem vett részt a szavazásban)
14/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja a
sportszabályzat tervezetet a helyszínen megszavazott módosításokkal.(Kökényesi György nem
vett részt a szavazásban)
Pusztai Csaba: javasolja, hogy az Elnökség fogadja el a sportszabályzat módosítással
kapcsolatos SZT határozatokat.
13/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadja a sportszabályzat módosításával kapcsolatban hozott SZT határozatokat.
Dr. Némethi Zsolt: az Ügyészség felszólalása alapján a MAMS Alapszabályában pontosítani
kell azon tevékenységeket, amiket a szövetség elláthat. A MAMS csak a FIM/UEM
szabályzatának megfelelő tevékenységeket folytathat. Ezért a szakágak nézzék meg, hogy
csak olyan versenyeket rendezzenek, amik a FIM/UEM hatáskörébe tartoznak.

12. napirendi pont: Környezetvédelmi szabályzat módosítás
Hosszas vita alakult ki az előterjesztő és a jelenlévők között arról, hogy szükség van-e
környezetvédelmi delegáltra, valamint hogy a delegáltnak joga van-e utasítani, illetve
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megbüntetni a rendezőt. A hozzászólók egyhangú véleménye szerint nincs szükség delegáltra,
a környezetvédelmi felügyelő feladata nem hatóságot játszani, hanem tanácsot adni arra
vonatkozóan, hogy hogyan lehet a legkevesebb környezetszennyezést okozni a versenyek
során. Az SZT határozata alapján Bakó Péternek újból be kell terjeszteni a módosítás
tervezetet, de előtte egyeztetnie kell a jelen levő hozzászólókkal.
A napirendi pont elnapolásra került.

13. napirendi pont: 2009. évi Alapkiírások
Pusztai Csaba: a szakágvezetők a januári elnökségi ülésre készítik el Alapkiírásaikat.

14. napirendi pont: 2009. évi díjtáblázat
Emlékeztetőül az SZT által hozott határozatok:
15/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja a
MotoGP bejelentési díj elnevezésű tétel felvételét a MAMS díjtáblázatba, valamint, hogy a díj
a FIM díj + 100% összeg legyen.
16/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 3 igen szavazattal és 2
tartózkodással elfogadta a javaslatot, miszerint a kiemelt nemzetközi verseny bejelentési díja
versenynaponként 50 000 Ft legyen.
17/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
javaslatot, miszerint a European Cross-Country Rally 2009-ben a MAMS kiemelt nemzetközi
versenye lesz.
18/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 4 igen és 1 nem szavazattal
elfogadja a javaslatot, miszerint a FIM/UEM versenyek esetében a naptárbejelentési díj a
FIM/UEM díj + 15% összeg legyen a MAMS-ot terhelő bankköltségek miatt.
19/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja a
javaslatot, miszerint a díjtáblázat két sora, a hazai élsport és a nemzetközi élsport verseny
bejelentési díja összevonódik. Az új sor neve nemzetközi és élsport rendezvények bejelentési
díja lesz, és a díj 45 000 Ft.
20/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadta a
pályainspekció költségének emelését 14 000 Ft-ra.
21/SZT/2008.12.17 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja a
MAMS 2009. évi díjtáblázatát.
Pusztai Csaba: az Elnökség fogadja el az SZT által jóváhagyott díjtáblázatot.
14/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a MAMS 2009. évi
díjtáblázatát.
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15. napirendi pont: 2009. évi biztosítások díjai
Pusztai Csaba: a biztosítótól kapott árajánlat három variációt takar. Az első a 2008-as
tételeket, a második a dupla díjat, a harmadik pedig a biztosító által ajánlott díjakat. A
titkárság felvetette annak a lehetőségét, hogy a versenyző választhasson a biztosítások díjai
közül. Az 1. variáció legyen kötelező, de ha valaki magasabb díjat szeretne fizetni,
megtehetné.
15/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot,
miszerint a 2008-as árú biztosítás kötelező a versenyzőkre nézve, de választhatnak ennél
magasabb összegűt is.
Pusztai Csaba: a sportbírók biztosítása is csökkent és itt is van másik, magasabb összegű
variáció.
Vágó Tibor: szeretné, ha választási lehetőség a bírók esetében is lenne.
16/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot,
miszerint a 2008-as árú biztosítás kötelező a sportbírókra nézve, de választhatnak ennél
magasabb összegűt is.

16. napirendi pont: 2009. évi sportdiplomáciai terv jóváhagyása
Az idő rövidsége miatt a sportdiplomáciai terv első kiutazása került csak megtárgyalásra. A
FIM tavaszi kongresszusán Kökényesi György és Sasvári Sándor is szeretne részt venni.
Mivel ők csak az UEM eseményekre jogosultak, az Elnökség hatásköre ebben döntést hozni.
17/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta Sasvári
Sándor kiutazását a 2009-es tavaszi FIM kongresszusra.
18/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyta Kökényesi
György kiutazását a 2009-es tavaszi FIM kongresszusra.

17. napirendi pont: Fellebbviteli tárgyalás
Dr. Szűcs Viktor: az eljárás alá vont kérésére a fellebbviteli tárgyalás elhalasztását javasolja.
Az új időpont a soron következő elnökségi ülés.
19/E/2008.12.17 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal elhalasztja a
fellebbviteli tárgyalás a soron következő elnökségi ülésig.

18. napirendi pont: Egyebek
A témában nem érkezett hozzászólás.
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További hozzászólás, illetve észrevétel hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2008. január 6.

Jegyzőkönyvvezető:

_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_______________________________
Dr. Szűcs Viktor

____________________________
Sasvári Sándor
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