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2007.január 31. 18.00
2. Rendkívüli Elnökségi ülés emlékeztetı
--------------------------------------------------------------------------------------------------A Magyar Motorsport Szövetség 2. Rendkívüli Elnökségi ülésén jelen voltak:
Laboda Gábor
Pusztai Csaba
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Dr. Szőcs Viktor
Tóth István

Elnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag/Supermoto szakág vezetı
Elnökségi tag/Enduro szakág vezetı
Elnökségi tag
Tiszteletbeli elnök

Meghívottak:
Bulcsu Rezsı
Nádasdi János
Tarapcsák Péter
Soóky László
Sutus-Juhász Tímea
Dr. Némethi Zsolt
Talmácsi István
Stefano Favaro
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Wodicska Zoltán

Gyorsasági szakág vezetı
Salak szakág vezetı
Oldtimer szakág vezetı
Felügyelı Bizottság elnök
fıtitkár
ügyvéd
Egyesületi elnök
MAMS tag képviselı
Egyesületi elnök

Laboda Gábor levezetı elnök köszöntötte a megjelenteket. Felkérte a fıtitkárt az
emlékeztetı elkészítésére és Kökényesi Györgyöt illetve Sasvári Sándort a hitelesítésre.
2-2007-1. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elnökségi emlékeztetıt SutusJuhász Tímea fıtitkár vezesse, valamint Kökényesi György és Sasvári Sándor
hitelesítsék.
Tervezett napirendi pontok:
1. Elızı ülés határozatainak áttekintése
2. Gyerekmotorozás, alapkiírás a gyorsasági szakágban – Önálló Bizottság létrehozása
Gyerekmotorozás és Utánpótlásnevelı célzattal a gyorsasági szakágban 3. Faster Racing Management Kft. Beadványa – a Gyorsasági Szakági Bizottság által
megállapított versenyzıi rangsor kifogásolása
4. Tagfelvétel
5. MAMS jogi képviselı megbízása
6. Egyebek
Kérés érkezett a napirendi pontok sorrendjének módosítására. Ennek megfelelıen a 2. és
3. napirendi pont illetve a 4. és 5. napirendi pont is felcserélıdik.
A napirendi pontokkal kapcsolatban szavazásra kéri fel az elnökséget, ha azzal
egyetértenek.
2-2007-2. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az 1. elnökségi ülés napirendi
pontjai a meghívóban kiküldöttek a 2. és 3., illetve a 4. és 5. napirendi pontok
sorrendbeli cseréje mellett.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Napirendi pontok:
1. Elızı ülés határozatainak áttekintése
2. Faster Racing Management Kft. Beadványa – a Gyorsasági Szakági Bizottság által
megállapított versenyzıi rangsor kifogásolása
3. Gyerekmotorozás, alapkiírás a gyorsasági szakágban – Önálló Bizottság létrehozása
Gyerekmotorozás és Utánpótlásnevelı célzattal a gyorsasági szakágban 4. MAMS jogi képviselı megbízása
5. Tagfelvétel
6. Egyebek

1. napirendi pont:
Az elızı ülés határozatainak áttekintését Sutus-Juhász Tímea fıtitkár összegezte. A
legfontosabb témákat kiemelte, mint szabályzatok életbe léptetése és a honlapon történı
publikálása, a központi díjkiosztó lebonyolítása. A salak szakág Fellebbviteli ügyében nem
sikerült még a jelen rendkívüli elnökségi ülésre határozati javaslatot elıterjesztenie az ad
hoc Sportszakmai Fellebbviteli Elıkészítı Bizottságnak. Ezért azt a következı elnökségi
ülésen tőzik napirendre.
Levezetı elnök felkérte az elnökség tagjait, hogy az áttekintésrıl határozzanak.
2-2007-3. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az elızı ülés határozatainak
áttekintésérıl a beszámolót elfogadja.

2. napirendi pont
Levezetı elnök röviden ismertette Stefano Favaro úr levelének tartalmát és kérte, hogy a
beadványával kapcsolatban, ha még van valami, amit hozzá kíván főzni, akkor itt tegye
meg. Majd kéri a többi érintettet, hogy egymás után ülési sorrendben mondják el röviden
az üggyel kapcsolatos észrevételeiket, érveiket.
Stefano Favaro a levelében foglaltakat részletesen ismerteti. Szerinte nem az a sorrend,
amit hivatalosan megküldött a szövetség. Tényekre hivatkozva kéri, hogy a prioritási
listát az elnökség módosítsa és ezt kommunikálja le a versenysorozat szervezıjével,
hogy Németh Balázs helyett Talmácsi Gergı indulhasson.
Levezetı elnök átadja a szót Talmácsi Istvánnak.
Talmácsi István sérelmezi, hogy a 2006. évben egyesületében versenyzı Németh Balázs,
akivel élı szerzıdése van egy másik egyesület színeiben adta le nevezését a
versenysorozatra, mivel a MAMS szabályzata engedi a szabad mozgást és a versenyzık
megtehetik, hogy semmibe veszik azt. İ természetesen elengedi a versenyzıt, de kéri,
hogy a prioritási listát módosítsák és Talmácsi Gergı mehessen.
A szerzıdéssel kapcsolatban az elnökség több tagja is megjegyzi, hogy csak akkor tudja
azt figyelembe venni, ha az egyesület a MAMS-nál az ellenjegyezteti, mivel a polgárjogi
szerzıdés, amely egyesület és versenyzıje közt van, az nem a MAMS és a versenyzı
közt köttetik. Illetıleg az a tagszervezet belügye, amelybe a MAMS nem avatkozhat be.
Bulcsu Rezsı kap szót, hogy ismertesse, mint szakágvezetı, az elnökséggel a
történteket. Megjegyzi, hogy néhány pontban eltérést hallott és szeretné ezt tisztázni. A
sportszakmai alelnök úrral azonos állásponton vannak. Az ügyben egyeztettek és most
tolmácsolja az ı szavait is. Szeptember végén megkereste ıt Németh Balázs támogatója,
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--------------------------------------------------------------------------------------------------hogy segítsen a Világkupán stock 1000 kategóriába bejuttatni a versenyzıt. Megkereste
a rendezıt, hogy fogadjanak magyar versenyzıt is a sorozaton. Az ıszi FIM
kongresszuson is szóba került, hogy szívesen fogadnak magyar versenyzıt. Közben a
támogató lehetıséget nyújtott arra, hogy 2 versenyzıt, azaz egy csapatot is támogat. A
rendezık örültek, hogy csapat jön és nem különálló egyéni versenyzık. A decemberi
Talmácsi záró ünnepségen csodálkozott, hogy ugyanezen kategóriára bejelentették a
sajtó elıtt, hogy Talmácsi Gergı is indul és keresik a csapat másik tagját. Érdeklıdött is
errıl Favaro úrnál, aki biztosította ıt, hogy a jelentkezésüket leadták határidıre.
Januárban nem hivatalosan megtudta, hogy egy csapatot fogadtak. Ezután érkezett a
telefonhívás, hogy kérik a prioritási listát és a támogatást Talmácsi Gergı részére.
A prioritási listán nem óhajt változtatni. Ha azokat a versenyeket veszi csak figyelembe,
ahol azonos kategóriában indultak, akkor minden esetben Németh Balázs végzett
elırébb.
Wodicskáné Tállyai Beatrix szerint novemberben még nem volt jogában a csapatot
neveznie a Full-Gasnak, mivel Németh Balázs ekkor még nem volt a versenyzıje.
Továbbá Favaro úr sem volt ekkor még MAMS tag, így ı sem volt erre jogosult, hogy az ı
csapata nevében a versenyzıjét nevezze.
Vita alakult ki.
Levezetı elnök kérte, hogy szorítkozzanak a tényekre.
Tóth István az alapszabály vonatkozó pontjaira hívta fel az elnökség figyelmét és
javasolta, hogy ezt a témát az SZT illetékességébe adja át, mivel nem dönthet itt róla.
Levezetı elnök szavazatra kérte fel az elnökséget.
Újabb vita alakult ki.
Levezetı elnök kérte, hogy fejezzék be a vitát.
Sasvári Sándor tájékoztatta Favaro urat, hogy a szakágaknál ilyen versenyzık közti
prioritási listát nem szoktak kiadni. Jelen esetben is és más esetben is a szakági
bizottság, illetve a szakágvezetı kiváltsága ennek a megállapítása, hiszen pont azért ı a
vezetı, mert az adott szakágban tevékenykedık ıt tartják erre a legalkalmasabbnak,
tehát az ı döntését tudomásul kell venni. A MAMS-nál így mőködik a demokratikus
döntések rendszere.
Levezetı elnök szavazatra kéri fel az elnökség tagjait.
2-2007-4. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a beadvánnyal kapcsolatban az
SZT, mint illetékes járjon el és a következı ülésén tárgyalja és döntsön róla.

3. napirendi pont
Levezetı elnök a napirendi ponttal kapcsolatban a szakágvezetınek adja meg a szót.
Bulcsu Rezsı elmondja, hogy már az elızı elnökségi ülésen is felvetette Wodicskáné
Tállyai Beatrix ezt a témát és akkor is elzárkózott a 12 év alattiak részére utánpótlás
bajnokság kiírásától. Minden szakágban kupát írnak ki. Az elnökségi után a sportszakmai
alelnök javasolta, hogy kupát azért kiírhatna a szakág. Erre még hajlik is a szakágvezetı,
de a bajnokságot nem támogatja. Ha az elnökség támogatja az önálló bizottság/testület
létrehozását, akkor ı is támogatja, de nem felügyeli.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Kökényesi György szerint a történelem ismétli önmagát. Az utánpótlás nevelési bizottság
megszőnt, mivel annak általánosan kellett volna minden szakágra érvényesnek lennie,
nem csak kizárólag gyorsasági szakágra. A többi szakágban ezt a szakág keretein belül
megoldják, ott mőködik a dolog. Csodálkozik, hogy napirendre került ez a téma.
Ráadásul szakági belsı ügynek kellene lennie.
Tóth István annyiban elnökségi téma, hogy az elnökség kötelessége az utánpótlás
nevelésrıl határozni és ellenırizni azt. A szakágaknak kötelességük a sportszakmai
koncepciójukban meghatározni, hogy milyen tevékenységgel fogja ezt megoldani. Csak
önmagát ismétli, hogy mennyire fontos a sportkoncepció és nem szabad azt figyelmen
kívül hagyni, hiszen ezért van.
Pusztai Csaba kért szót. Szerinte sem kérdıjelezhetı meg az utánpótlás nevelés.
Szövetségi szinten döntést az elnökség hoz a szakági koncepció alapján. Nem gondolja,
hogy helyes dolog az SZT-n átnyúlnia az elnökségnek.
Wodicskáné Tállyai Beatrix sérelmezi, hogy ı már számtalan levelet írt a szakágnak, a
sportszakmai alelnöknek és az SZT nem tárgyalta az ügyét. Sıt ki is rekesztették, amikor
szerette volna napirendre vinni azt.
Vita alakult ki.
Levezetı elnök kérte, hogy csillapodjanak le a meghívottak és felkérte az elnökséget,
hogy szavazzanak arról, hogy az SZT hatáskörébe visszaadja a témát és a következı
ülésen tárgyalják és döntsenek róla ott.
Bulcsu Rezsı úgy döntött, hogy mégis kiírja a gyerekmotorosok részére a kupasorozatot
és meg is rendezi azt.
2-2007-5. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a témát az SZT a következı ülésén
tárgyalja és ott döntsön róla, különös tekintettel arra, hogy a szakágvezetı
vállalta a kupasorozat kiírását és rendezését.

4. napirendi pont
Dr. Némethi Zsolt ügyvéd úr vállalta el a MAMS jogi képviseletét. Ennek megfelelıen a
korábbi jogi képviselıvel a szerzıdést felbontja.

2-2007-6. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a Rezes Ügyvédi Irodával a
szerzıdést felmondja bizalmi viszony megromlása miatt és új jogi képviselıvel
Dr. Némethi Zsolt ügyvéddel köt szerzıdést.

5. napirendi pont
Tagfelvételi kérelmeket Dr. Némethi Zsolt áttekintette és a 7 kérelembıl összesen 3-at
javasolt felvételre, a többiek esetében a hiányzó alap dokumentumok nélkül nem
tárgyalható a kérelmük.
Sasvári Sándor jelzi, hogy a Garzone SE fontos a tereprally és az enduro bimbózó
kapcsolata szempontjából és kéri, hogy az elnökség a leendı rendezınek fogadja el a
felvételi kérelmét.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------A Garzone SE esetében a köztartozásokról szóló igazolást és a nyilvántartási igazolás
eredeti példányát kérik becsatolni.
2-2007-7. elnökségi határozat – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a MAMS tagságába felvételt nyert a
Markó-Motor SE (Veszprém), a JT Motorsport SE (Szolnok) és a Garzone SE
(Veszprém).

6. napirendi pont
Egyebek téma nem került felvetésre.
Laboda Gábor berekesztette az ülést.
Emlékeztetıt készítette:

Sutus-Juhász Tímea

Hitelesítık:

Kökényesi György

Sasvári Sándor
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