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Napirendi pontok:
1. Előző ülés határozatainak áttekintése
2. Alapszabály
3. 2005. évi pénzügyi beszámoló
4. 2006. évi költségvetési terv
5. Közhasznúságú jelentés
6. Szakágak költségvetése
7. Sportdiplomáciai koncepció
8. Tagtörlés
9. Tagfelvétel
10. Naptárváltozások
11. Engedély nélküli versenyek
12. Promoteri szerződés
13. Sportbírói – sportfelügyelői Bizottság vezetőinek beszámolója
14. Időmérő bizottság 2006. évi elképzelései
15. Egyebek
Az Elnök úr megnyitja az ülést, az ülés vezetésére felkéri Pusztai Csabát.
4-2006-1– egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a jegyzőkönyvet Sasvári Bernadett vezesse.

4-2006-2 – egyhangú igen
A jegyzőkönyv hitelesítésére Csiba Pétert és Daragó Istvánt az elnökség egyhangúan szavazta
meg.
4-2006-3 – egyhangú igen
A napirendet az elnökség egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi pont: Az előző ülés határozatainak áttekintése
Az elnökség a főtitkári pályázat átdolgozásáról, és a poszt betöltéséről határozott.
4-2006-4– egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan elfogadta a javaslatot, amely szerint (mivel a főtitkári poszt nincs
betöltve) Dévényi Katalint bízzák meg három hónapra a feladat ellátására.
4-2006-5 – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a főtitkári pályázatot áttekintik, és ha szükséges,
átdolgozzák, és ezt a következő elnökségi ülésen vizsgálják meg.
Lukácsy Fanni, tanulmányai miatt nem tudta folytatni tevékenységét az irodában, helyét
Sasvári Bernadett vette át, négy órás munkaidőben. Az elnökség jóváhagyta a változást.
2.napirendi pont: Alapszabály
Az Alapszabály Előkészítő Bizottság elkészítette az új Alapszabály-javaslatot.
Az Alapszabály 2004. szeptemberi módosításait bíróság semmisítette meg, tehát kötelezően
dolgozták át.
A Bizottság felkérte a hét szakágvezetőt, hogy a problémákat ismerve nyújtsanak segítséget a
módosításhoz. Javasolták az olyan szintű rendezőelv visszakerülését, hogy a sportszakmai
kérdések megfelelő döntési fórumok elé kerülhessenek (a szakágvezetők tanácsa a
sportszakmai alelnök vezetésével). Javasolták, hogy az elnökség elé ne kerüljenek olyan
kérdések,

amelyeket

a

szakágvezetők

megoldhatnak

(döntési

jogosítvány

a

szakágvezetőknek).
A szakágvezetők megválasztásában a szakági egyesületeknek legyen meghatározó szerepe.
Pusztai Csaba kérte, hogy szövegszerű módosításokat tárjanak az elnökség elé, és jelezte,
hogy a szövetség gazdasági részeire vonatkozó pontokat szeretné átnézni.
4-2006-6 – egyhangú igen
Az Alapszabálymódosítás-javaslattal az elnökség egyhangúan egyetértett.

A következő elnökségi ülésre Daragó István vállalta, hogy elkészíti a végleges változatot,
amit megbeszélnek majd.
3-4.napirendi pontok: 2005. évi pénzügyi beszámoló és a 2006. évi költségvetési terv
Pusztai Csaba elmondta, hogy a 2005-ös év elszámolását egy könyvelő cég készíti el. Ezzel
párhuzamosan készül el a 2006-os tervezet egy áttekinthető struktúrával.
Jelezte, hogy a határidők miatt a szövetség sok bevételi forrásról maradt le.
5-6.napirendi pontok: Közhasznúságú jelentés és a szakágak költségvetése
Amíg nem készül el a 2005-ös gazdasági beszámoló, addig nem tud az elnökség a
közhasznúsági jelentéssel foglalkozni, és amíg nincs költségvetési tervezet, az elnökség nem
tud beszélni ezekről a pontokról. Az ülés előtti beszélgetés során Czuczi Győző kérdésére
(Amíg nincs kész gazdasági tervezet, hogyan, miből gazdálkodjanak a szakágak?) Pusztai
Csaba itt válaszolt: a 2005-ös költségvetés alapján egy havi arányos részt állapít meg, és
igyekszik minél előbb elkészíteni a 2006-os költségvetési tervet.
7.napirendi pont: Sportdiplomáciai koncepció
Az utolsó elnökségi ülésen Nádasdi János foglalkozott ezzel a ponttal, megbízottja most
Bulcsu Rezső. Bulcsu Rezső tájékoztatta az elnökséget, hogy a nemzetközi szervezeteken
belül milyen posztokat töltenek be magyar szakemberek. Jelezte, hogy a jelenlegi pozíciók
megvédése a fő cél, és összeállít egy tervezetet a sportdiplomáciai koncepció gazdasági
hátteréről. A FIM-ben a pályaverseny bizottság tagja Nádasdi János, a gyorsasági
szakosztályé Bulcsu Rezső.
4-2006-7 – egyhangú igen
A FIM-ben elfoglalt pozíciók megtartását egyhangúan támogatta az elnökség.
4-2006-8 – egyhangú igen
A FIM-kongresszusra Kökényesi György kiutazását szavazta meg egyhangúan az elnökség.
A szavazódelegátusba Daragó István Laboda Gábor elnök urat javasolta, de ő elfoglaltságai
miatt nem tudja vállalni, felkérte Csiba Pétert a feladat ellátására. Csiba Péter elfogadta a
felkérést.
4-2006-9 - négy igen – egy tartózkodás
Az elnökség négy igen-egy tartózkodással (Csiba Péter) elfogadta a javaslatot, mely szerint a
FIM kongresszus szavazódelegátusába Csiba Pétert jelöljék.

Az UEM magyar tisztviselői: Bulcsu Rezső (alelnök), Daragó István (a pályaverseny
bizottság tagja), és Kökényesi György (a supermoto bizottság elnöke).
4-2006-10 – egyhangú igen
Az UEM-ben működő magyar tisztviselők újrakandidálását az elnökség egyhangúan
megszavazta.
A gyorsasági bizottságba Nagy Attilát javasolta Bulcsu Rezső, a felvetésről határozat nem
született.
4-2006-11 – egyhangú igen
Az UEM enduro bizottságába Sasvári Sándort egyhangúlag javasolta az elnökség.
4-2006-12 – négy igen – egy tartózkodás
Az UEM kongresszusra a MAMS szavazódelegátusaként Pusztai Csabát javasolták, négy
igen-egy tartózkodással (Pusztai Csaba) elfogadta az elnökség a javaslatot.
Tóth István figyelmezette az elnökséget, hogy nem szabad a nemzetközi szövetségekben
megszerzett pozíciókat elengedni. Ezen kívül emlékeztette az elnökséget, hogy a MAMS az
adósok listájára került az UEM-ben, ez átmeneti felfüggesztéssel jár. Laboda Gábor
tájékoztatta, hogy a probléma azóta megoldódott, a főtitkári poszt megüresedése miatt
állhatott elő az említett eset. Daragó István jelezte, hogy a tartozás még az előző elnökség és
Iglói László működése idején járt le.
Wodicskáné Tállyai Beatrix az Elnök úrnak átadta a Motorkiállítás emléklapját, melyen a
MAMS öt éve részt vesz, idén a fővédnöke is volt az eseménynek.
8.napirendi pont: Tagtörlés
Pusztai Csaba egy 12 egyesületet tartalmazó listát ismertetett, amelyek nem fizettek tagdíjat.
Ezek: Astra Motorosklub, BMW Motor Club Budapest, Brill-Car Motorsport Club, D.M.C.
Kft., Dragrace Motorsport Kft., Hummel Hungária Kft., Hungaroring Motorsport Iskola Kft.,
Importracer Kft., Motor Revü Motorsport-Egyesület, Namoto Team SE, Száguldó Varjak SE,
Top-10 Sport Egyesület. Tarapcsák Péter megjegyezte, hogy egyes egyesületek azért nem
fizettek tagdíjat, mert támadás érte őket.
Az Astra Motorsportklubbal kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy az ülést megelőző
napon befizetett tagdíj érvényes-e. Balogi Lajos a banki átutalási bizonylatot átadta az
elnökségnek. Wodicskáné Tállyai Beatrix megemlítette, hogy az egyesület vezetője évekkel
ezelőtt elhunyt, így az egyesület jogszerűtlenül működik. Az Elnök úr közölte, hogy fegyelmi

eljárást indít Balogi Lajos ellen, mivel a közgyűlésen tett nyilatkozatával ellentétesen nem
igazolta képviseltségi jogosultságát.
4-2006-12 – egyhangú igen
Az elnökség úgy döntött, hogy tizenegy egyesületet (BMW Motor Club Budapest, Brill-Car
Motorsport Club, D.M.C. Kft., Dragrace Motorsport Kft., Hummel Hungária Kft.,
Hungaroring Motorsport Iskola Kft., Importracer Kft., Motor Revü Motorsport-Egyesület,
Namoto Team SE, Száguldó Varjak SE, Top-10 Sport Egyesület) töröl a tagok közül, a
tagdíjfizetés elmaradása miatt. Dr. Rezes Zoltán és Pusztai Csaba megállapítása szerint a
tagokat erről a határozatról nyolc napon belül értesíteni kell.
9.napirendi pont: Tagfelvétel
Dr. Rezes Zoltán hét tagfelvételi kérelmet tárt az elnökség elé. Ezek: Szegedi Motoros SE,
Botka Autósport Kft., Pacotti Motorsport Egyesület, Co-Partners MSE, Blackthorn Kft.,
Speed-tech Motorsport Egyesület, Tokodi Motoros Sportegyesület. Két egyesület (Pacotti,
Speed-tech) által benyjtott dokumentumok nem elegendőek a tagfelvételhez.
4-2006-13 – egyhangú igen
Az elnökség egyhangú határozata értelmében a feltételeket teljesítő öt egyesületet (Szegedi
Motoros SE, Botka Autósport Kft., Co-Partners MSE, Blackthorn Kft., Tokodi Motoros
Sportegyesület) felvették a tagok közé.
Dr. Rezes Zoltán javasolta, hogy a következő elnökségi ülésen vizsgálja meg az elnökség a
teljesítendő követelményeket. Pusztai Csaba felkérte Rezes Zoltánt a javaslat előkészítésére.
4-2006-14 – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a tagfelvételhez szükséges követelmények
javaslatát dr. Rezes Zoltán készítse elő.
10.napirendi pont: Naptárváltozások
Kökényesi György tájékozatta az elnökséget, hogy a supermoto versenynaptárból kikerült egy
meghívásos versenysorozat, mivel a rendező Elit MSC visszavonta versenyrendezési
szándékát.
Czuczi Győző is jelezte, hogy egy motocross OB futam időpontja és helyszíne változott: ápr.
9-ről ápr. 8-ra, a helyszín Kiskunlacháza helyett Tököl lesz.

11.napirendi pont: Engedély nélküli versenyek
Kökényesi György a 10-es napirendi pontnál említett egyesülettel kapcsolatban jegyezte meg,
hogy a versenysorozatot a rendezőnek szándékában áll megtartani, a MAMS-tól
elhatárolódva. Daragó István szerint a rendezőt, a versenyzőket és a bírókat is értesíteni kell,
hogy a verseny illegális. A MAMS feladata ezen túl, hogy a vélhetően versenyzőik részvétele
által érintett nemzeti szövetségeket értesítse.
A 12-es napirendi pontot az elnökség zárt ülésen tárgyalta.
Ezután ismét nyílt üléssel folytatódott az elnökségi ülés.
13.napirendi pont: Sportbírói – sportfelügyelői Bizottság vezetőinek beszámolój
4-2006-15 – egyhangú igen
A Sportbírói Bizottság Soós Géza által benyújtott működési szabályzatát az elnökség
egyhangúan elfogadta.
14.napirendi pont: Időmérő bizottság 2006. évi elképzelései
Majosházi Péter tájékoztatta az elnökséget, hogy a hivatalos időmérők és értékelők listáját
leadta az irodában.
4-2006-16 – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy csak a listán szereplő időmérőket és értékelőket
kérhetik fel a rendezők a verseny értékelésére.
15.napirendi pont: Egyebek
Laboda Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy Jeges Erika irodavezető, mivel egyedül látta el
saját feladata mellett a főtitkári teendőket is, a főtitkári bérezés 50%-át kérte. Az Elnök úr a
főtitkári bérezés 25%-át javasolta.
Tarapcsák Péter bemutatta Szelei Ferencet, aki szeretné újra létrehozni a MAMS-on belül a
triál szakágat.
4-2006-17 – egyhangú igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a triál tevékenység a veterán szakágon belül
kezdheti el működését.
Tarapcsák Péter megemlítette, hogy a turisztika szakágat is szeretnék újra a MAMS-on belül
működtetni. Szabó János azt válaszolta, a szakág nem szűnt meg, csupán felfüggesztette az
elnökség. Pusztai Csaba a szakág képviselőjét egy kérelem megírására szólította fel.

Wodicskáné Tállyai Beatrix a licencigénylésekkel kapcsolatos hiányosságokra hívta fel az
elnökség figyelmét.

Az Elnök úr az elnökségi ülést bezárta.

…………………………..
Csiba Péter

…………………………
Daragó István

………………………….
Sasvári Bernadett

