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Elnök:
köszöntötte
az elnökséget,
a meghívott vendégeket
megjelent vendégeket, az elnökségi ülést megnyitotta.

Az elnökség

és a szakágak

1-2005-1. elnökségi határozat -egyhangú
egyhangúan megszavazta,
hogy az elnökségi

képviseletében

igen
emlékeztetõt

Sütõ

1-2005-2. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség
egyhangúan
megszavazta,
hogy az elnökségi
emlékeztetõt
Krisztián és Schweickhardt György hitelesítsék.

1. napirendi

Dr. Iglói László
jelenlévõket:

fõtitkár

pont -A

korábbi

a napirendi

elnökséai

pont tárgyában

határozatok

az alábbi

Erikavezesse.

Kolonics

áttekintése

ügyeket érintõen

tájékoztatta

a

a veterán szakág új neve -old
timer -valamennyi
helyen (honlapon,
nyomtatványokon,
nyilvántartásokban)
átvezetésre
került,
a Top-10
Sport
Egyesület
tagfelvételi
értesítése
megtörtént,
az
egyesület már licenceket is váltott,
az Allianz Hungária Biztosító Rt-vel a 2005. évi biztosítási
szerzõdések
aláírásra kerültek,
a Genf-i
FIM Konferencia
adminisztratív
elõkészítése
-utazás,
kint
tartózkodás
-rendben
megtörtént.

2. naDirendi

Dont -Fõtitkári

beszámoló

Dr. Iglói László fõtitkár a napirendi pont tárgyában érdemben az alábbiakról adott tájékoztatást a
jelenlévõknek:
a Szövetség 2005. január elsõ hetében rendben átköltözött az új
irodába, mely költözés zökkenõmentes lebonyolításában az old timer
szakág versenyzõi, és kiemelten a szakág vezetõje, Tarapcsák Péter
nyújtottak jelentõs segítséget a Titkárságnak,
az egyéb történések valamennyi mai napi napirendi ponthoz kötõdnek,
így ezekrõl
majd
a napirendi
pontok
tárgyalásánál
kapnak
tájékoztatást a jelenlévõk.

3. naDirendi Dant -A MAMS Elnökséa 2005. évi munka- és ülésterve
Elnök: tájékoztatta a jelenlévõket,
hogya 2005. évben folytatni kívánja a már tavaly bevezetett
rendszert, miszerint minden hónap elsõ keddjén 15: 00 órai kezdettel tartanák meg az elnökségi
üléseket.
Tervezetévei

a jelenlévõk

egyet értettek.

4. naDirendi Dant -Taafelvételi

kérelem elbírálása

Dr. Rezes Zoltán jogi képviselõ tájékoztatta az elnökséget a beérkezett tagfelvételi
kapcsolatban, mely tájékoztatás után az elnökség az alábbi határozatot hozta:
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1-2005-3. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy az 1 WD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t,
az Art Off Road SE-t, a Kiskunmajsai
Sportegyesületet,
a Paksi Autó és Motorsport
Egyesületet és a Sziget-Motocross
Sportegyesületet
-a
benyújtott
dokumentumok
alapján -a Magyar Motorsport Szövetség tagegyesületének felveszi.

5. napirendi pont -Táiékoztató

a tartozások

behaitása

érdekében tett intézkedésekrõl

Dr. Rezes Zoltán jogi képviselõ elmondta, hogy három ügy volt folyamatban, melybõl az egyiket
elõzõ nap rendezte az érintett egyesület (Racing Motorsport Club Sportegyesület),
a további egyik
ügyben már jogerõs végzés áll rendelkezésre abehajtáshoz
(T Yamaha Team), a harmadik ügyben
pedig sajnos a székhely-váltogatás
miatt húzódik a rendezhetõség, de a folyamat zajlik (Sas MSE).
Elnök: kapcsolódva
al témához átgondolásra
hívta fel az elnökség
szankcionálást
alkalmbzzon
a Szövetség a tartozókkal
szemben.

Dr. Rezes Zoltán

javasolta

6. napirendi

figyelmét,

egy komolyabb mértékû késedelmi kamatfizetés

pont -Tájékoztató

hogy a jövõben

milyen

meghatározását

a BudaDest Motorkiállításról

Dr. Iglói
László tájékoztatta
a jelenlévõket,
hogya
napirendi pont tárgyában
sikerült a
Szövetségnek ingyenesen megszereznie a kiállító helyet, a stand berendezésével és mindenféle
engedélyezéssei kapcsolatban pedig az Expo Veres Kft. egy kedvezõ árajánlatot adott a MAMS
részére. A kiállításra öt szakág -dragbike,
enduro, gyorsasági,
motocross és old timer jelentkezett, hogy szakágvezetõjével, ill. versenyzõivel részt vesz annak lebonyolításában.
Az elnökség

az elhangzottak

alapján

az alábbi

határozatot

hozta:

1-2005-4.
elnökségi
határozat
-egyhangú
igen
Az elnökség
egyhangúan
megszavazta,
hogya
Magyar Motorsport
Szövetség 2005. évi
Budapest
Motorkiállításon
való részvételével
kapcsolatban
elfogadja
az Expo Veres
Kiállítástervezõ
és Kivitelezõ
Kft. stand kivitelezési
árajánlatát,
azaz 175.900,00
Ft
költséget a Szövetség központi
költségvetésének
terhére.

7. napirendi pont -..A MAMS Sportfeavelmi

és Döntõbíráskodási

Szabálvzata"

Elnök: az elnökség tagjaihoz fordult, hogy az elõzetesen egyeztetett és valamennyi érintett részére
szétküldött szóban forgó szabályzattal kapcsolatban van-e valaki részérõl felmerült kérdés.
Újabb észrevétel, ill. kérdés nélkül az elnökség az alábbi határozatot

hozta:

1-2005-5. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan
megszavazta,
hogyaMAMS
2005. évi
Döntõbíráskodási Szabályzatát jóváhagyja.
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8. naDirendi

~Iont -"SDortfelüayelök

általános

mûködési

szabályzata"

Elnök:
az elõzõ szabályzathoz
hasonlóan a már egyeztetett
és
szabályzattal kapcsolatban kérte az esetlegesen felmerülõ kérdéseket.

szétküldött

Szintén a már megbeszéltekhez
alábbi határozatot hozta:

hiányában

képest újabb észrevétel

felmerülése

1-2005-6. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan
megszavazta,
hogyaMAMS
2005. évi
Általános Mûködési Szabályzatát jóváhagyja.

szóban

forgó

az elnökség

az

Sportfelügyelök

9. napirendi pont -Táiékoztató
a ..szakáai alaDkiírások helyzetérõl"
10. napirendi Dont -Szakáai alaDkiírások elfoaadása
Daragó István,
véglegesítésének

mint a tárgyban megbízott felelõs elnökségi tag az alapkiírások elkészülésének,
folyamatáról az alábbiak szerint adott tájékoztatást:

ill.

a szakágvezetõk által elkészített tervezetet -mint
munkapéldányt
végigolvasva kiegészíti az általa szükségesnek tartott változtatásokkal,
ill. a kapcsolódó gondolataival, mely kiírást ilyen formában visszaküldi
a szakágvezetõknek,
ezt követõen kerül sor a felvetõdött
változtatások
és gondolatok
egyeztetésére, míg nem elkészül a végleges változat,
fenti
egyeztetési
folyamat
azonban
helyenként
kisebb-nagyobb
zökkenõkkel zajlik, ugyanis személy szerint õ maga törekszik a korábbi
évek
tapasztalatai
alapján,
hogy
bizonyos
részletek,
melyek
"nagyvonalú"
megfogalmazásban kerültek be az alapkiírásokba -és
ezekbõl esetenként ügyek, jogi következmények
is kerekedtek -, ne
kerüljenek továbbvitelre,
hanem egyértelmûvé
kell tenni õket, hogy
abból ne adódhassanak a jövõben vitás helyzetek, ill. az elnökség elé
kerülõ "megoldhatatlan"
ügyek.
Fentiek alapján tájékoztatott,
élsport alapkiírása tekinthetõ
zajlik a fent leírt folyamat.
Az elnökség
hozta:

mérlegelve

hogy jelenleg a dragbike szakág valamennyi és a gyorsasági szakág
elkészültnek, ill. véglegesnek, a többi alapkiírással kapcsolatban még

az elhangzottakat,

ill. az idõbeli sürgetettséget,

az alábbi

határozatot

1-2005-7. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy Daragó István elnökségi tagot megbízza, a
MAM 5 2005. évi szakági alapkiírásainak
-a szakágvezetõkkel
történt egyeztetéseket
követõ -jóváhagyására.
Szabó János gyorsasági szakágvezetõ felvetését mérlegelve,
tárgyához kapcsolódva az alábbi, további határozatot hozta:

az elnökség

a napirendi

1-2005-8. elnökségi határozat -öt igen, egy nem (Daragó István)
Az elnökség többségi arányban megszavazta, hogyaMAMS -már jóváhagyott
Általános Sportszabályzatának
10.1.7-es sz. pontjába utólagosan kivételként
a Gyorsasági Robogó Kupa.
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11. naDirendi Dont -A ..MAMS-Hunarorina SDort Rt. között. a 2005. évi versenvévadra
vonatkozó szerzõdés meakötésének állaDotáról
Daragó
István
at'
napirendi
pont tárgy'
együttmûködés
a Sz'
eredményeképpen
a
mértékben
csökkent
teljesen váratlan ford
-a BR Organisation
is fent tartja-e
az éri
Szövetség
választ
a
megkötni vele.

Az elnökség

1-2005-9.

rgyban megbízott
felelõs elnökségi
tag tájékoztatta
a jelenlévõket,
hogya
ban az alapgondolat
az volt, hogy, a tavalyi évhez hasonlóan
folytatódhat
az
vetség és a HSRT között az idei évben is, azonban az egyeztetõ
tárgyalások
ungaroring
Sport RT. -gazdasági
helyzete alakulására
hivatkozva
-jelentõs
tt kedvezményt
tartalmazó
ajánlatot
tett a MAMS részére.
E nem várt,
lat új helyzetet teremtett,
mellyel kapcsolatban
az érintett rendezõ egyesület
ft. -nyilatkozatát
várjuk jelenleg,
hogy ebben az újonnan elõállt helyzetben
tett három versennyel
kapcsolatos
rendezési szándékát.
Ezt követõen
tud a
ni a HSRT ajánlatára,
ill. tudja
a 2005.
évi együttmûködési
szerzõdést

hosszasi egyeztetés

elnökségi

után az alábbi

határozatot

hozta:

határozat

-három igen, három nem /Csiba Péter, Kolonics Krisztián,
Sárközi György /
Az elnökség egyenlõ igen-nem arányban, ezért az elnök szavazatának
döntésével
megszavazta, hogyaMAMS
és a HSRT között kötendõ 2005. évi együttmûködési
megállapodás részeként kapott pályahasználati engedélyt (2005.04.21-24.,
2005.05.2629., 2005.09.01-0~.
idõpontokra
bejelentett
versenyekre),
ill. az együttmûködési
szerzõdés szerint ~ Hungaroring Sport Rt által nyújtott, a fent felsorolt eseményekre
érvényes teljes ös~zegû pályabérleti díj 300f0-át kitevõ támogatást a MAMS továbbadja a
BR Organisation Kft. részére, egyidejûleg
azokat a HSRT-vel kötött együttmûködési
szerzõdés alapján a MAMS-ra háruló kötelezettségeket,
amelyeket jellegüknél fogva nem
csak a MAMS teljesíthet, áthárít ja a BR Organisation Kft-re.

12. napirendi

Sárközi

pont -A

2005.

évi költséavetési

György a tá!rgyban felelõs elnökség tag az alábbiakról

terv alapiai

adott tájékoztatást:

a költségvetési terv elõkészítése folyamatban van,
az állami támogatás mértéke mára már pontossá vált (2,5 millió Ft-tal
lesz kevesebb a tavalyi évhez képest),
a mûködési költség (bérek, bérleti díj, stb.) kb. 1,5 millió Ft-tal több
lesz a tavalyi évhez képest, tehát eddig mínusz 4 millió Ft-ról
beszélhetünk, ami a tavalyi évhez képest eltérés, megemlítve továbbá,
hogy valamilyen mértékû tartalék képzése is szükséges lenne,
kérte a szakágvezetõket, hogy mielõbb adják Ie a szakági költségvetési
tervezetüket,
hiszen azok
hiányában
nem
lehet
a központi
költségvetési tervet véglegesíteni,
felhívta a figyelmet a vagyonértékû jogok mielõbbi szabályozására,
amely jelentõs bevételi forrása lehet a Szövetségnek,
felhívta továbbá az elnökség figyelmét a -Szövetség
szintjén történõ,
így lényegesen nagyobb eladható értéket jelentõ -szponzorkeresés
szükségességére is.

Elnök:
a tárgyhoz
kapcsolatban
beérke
határozatot

hozta:

tapcsolódva
ett módosítási

ismertette
a MAMS 2005.
évi már jóváhagyott
díjtáblázatával
javaslatokat,
melyek megvitatása
után az elnökség
az alábbi

I
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1-2005-10. elnökségi határozat -egyhangú
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogyaMAMS
-már
díjtáblázatában utólagosan az alábbi módosításokat jóváhagyja:
-szponzor licenc
-óvási díj, technikai
-óvási díj, általános
-sportbírói költségtérítés
-sportfelügyelöi
költségtérítés
-Sportbírói igazolvány, új
-Sportbírói
igazolvány érvényesítés
-NSSZ kártya, licenc mellé
-NSSZ kártya, licenc nélkül

60.000,00
60.000,00
25.000,00
600,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
500,00
2.500,00

igen
jóváhagyott

-2005.

évi

Ft
Ft
Ft
Ft/óra
Ft/nap
Ft
Ft /tanfolyammal/
Ft
Ft

Elnök:
a tárgyhoz
kapcsolódva
kérte az elnökség állásfoglalását
abban a kérdésben,
mely szerint
az enduro szakág egyesületei
"megszavaztak"
100.000,00
Ft havi ,díjazást a szakágvezetõ
részére
a MAMS eduro szakági

költségvetésének

terhére.

Az elnökség
egyhangúan úgy vélekedett, hogy ez a formátumú díjazás nem fogadható el, és
megkérték dr. Rezes Zoltán jogi képviselõt és dr. Iglói László fõtitkárt,
hogy errõl írásban az
érintett szakágat, ill. vezetõjét tájékoztassák.

13. naDirendi

Dont -PaD Zsolt kéreime

Daragó
István
elnökségi
tag tájékoztatta
a jelenlévõket,
hogy Pap Zsolt -egykori
salakmotoros
versenyzõ,
a motorsport
egyetlen
100%-os
rokkantságot
szenvedett
sérült je -kérelemmel
fordult
a Szövetséghez,
mely alapján az elnökség az alábbi határozatot
hozta:

1-2005-11. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy Pap Zsolt -egykori
salakmotoros versenyzõ
-kéreime
alapján: versenyzõként szerzett, évek óta mozgásképtelenséget
eredményezõ
sérülésére, ill. nehéz anyagi körülményeire
tekintettel,
a Szövetség 150.000,00
Ft
egyösszegû anyagi támogatást nyújtson -visszamenõleg
-a MAMS 2004. évi központi
költségvetésének terhére.

14. naDirendi

Dont -A

Daragó
István
elnökségi
Sportegyesület
által beadott
az alábbi

határozatot

SDeedwav

Miskolc

tag ismertette
a
-büntetésmérséklési

SDorteavesület

büntetésmérséklési

salak
szakágat
érintõ
-a
kérelmet,
mely tájékoztatás

kéreime

Speedway
Miskolc
alapján az elnökség

hozta:

1-2005-12. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan
megszavazta,
hogya
Speedway Miskolc Sportegyesület
büntetésmérséklési
kérelmét az alábbiak szerint jóváhagyja:
-S2400247-es
sz. számla -a 2004.05.29-i Gyula-i salakmotoros
versennyel
kapcsolatos
"külföldi
versenyzõ
hiánya"
miatti
büntetést nem engedi el, a verseny elsõ zsûri ülése megtörtént,
így a verseny megvalósultnak tekintendõ,
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52400246-os sz. számla -a 2004.08.21-i Gyula-i salakmotoros
versennyel
kapcsolatos
"külföldi
versenyzõ
hiánya"
miatti
büntetést
100 %-ban elengedi, vis majorként
elfogadható
indok -a külföldi versenyzõ verseny elõtti napon történt súlyos
balesete -alapján.

15. naDirendi Dant -Az SZMSZ eavséaes szerkezetének

kialakítása

Elnök: megkérte az elnökséget, hogya dr. Rezes Zoltán által kiegészítési javaslatokkal ellátott,
valamennyiük
részére megküldött
tervezetet tanulmányozzák,
azonban még több kiegészíteni
valóra is szükség van, ezért a mai napon nem tárgyalható ez a Szabályzat.

16. naDirendi Dont -Táiékoztató
Schweickhardt
György
kérést elfogadták.

a témában

17. naDirendi Dant -Beszámoló
18. naDirendi Dant -Beszámoló

a Turisztika

feladatok

egy szûkített

koordinációs

körû egyeztetést

tevékenvséqérõl

kért az elnökségtöl,

a SDortbírói kali. 2004. évi munkáiáról,
terveirõl
a Felüavelõi kali. 2004. évi munkáiáról,

mely

2005 évi
2005 évi

terveirõl
Elnök: tájékoztatta
a jelenlévõket,
hogya
két kollégium vezetõjével
elõzetes beszélgetést
folytatott,
és további kiegészítéseket
kért tõlük (szakmai oldal megerõsítése, formai, tartalmi
változtatás szükségessége),
majd egy újabb személyes egyeztetés után javasolja az elnökségi
ülésen tárgyalni a szóban forgó napirendi pontokat tárgyalni.

19. naDirendi Dant -EQvebek
FIM bírói tanfolvamra
javaslat
Sportbírói Kollégium vezetõje terjessze elõ indokait.
Etikai BizottsáQ
Gondolkodjon el az elnökség egy szóban forgó bizottság létrehozásáról,
adódik, melyeket a Sportfegyelmi szabályzat alapján nem lehet kezelni.
Nemzetközi

Körnvezetvédelmi

Szeminárium

Maavarorszáa-i

mert sok olyan probléma

mearendezése

Miután a magyar környezetvédelmi
felügyelõk
FIM licence 2004. év végén lejárt, gondoskodnia
kell
a
Szövetségnek
ezek
meghosszabbításáról,
vagy
a
magyar
tisztségviselõk
külföldi
továbbképzésének
költségét,
vagy pedig egy hazai szeminárium
meg rendezését
kell vállalni,
ezért
az elnökség az alábbi határozatot
hozta:

1-2005-13. elnökségi határozat -egyhangú
igen
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogya Magyar Motorsport Szövetség nevében
megbízza Kökényesi Györgyöt a FIM 2005. évi Környezetvédelmi
Szemináriumának
megszervezésével, ill. lebonyolításával.
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MAMS

PálvabeléDõ

2005.

évi

formátum

Tekintettel a nyomdában már a névjegyek készítése kapcsán rendelkezésre álló fejlécre, ill. a jobb
kezelhetõség re egyet értett az elnökség abban, hogy készüljön idén névjegykártya-nagyságú
pályabelépõ.
Enduro szakáQ
Schweickhardt
György elnökségi
összetûzés
tárgyában
Sasvári Sándor között. megpróbálja

tag vállalta, hogya
szakágban
kialakult
komoly szakmai
a konfliktus rendezését "levezényelni"
(Zsembery Barnabás ~s
.

Váloaatott
keret
Az elnökség kérte a szakágvezetõket,
a válogatott keret meghatározásában

Idõmérõ

hogy az adott témában írásban fogalmazzák
szerepet játszó kritériumokat.

meg é~ adják Ie
.

Szabályzat

Daragó István és Majosházi Péter tájékoztatása alapján,
rendben elkészült, az elnökség az alábbi határozatot hozta:

Az elnökség

mely szerint a Szabályzat

1-2005'-14. elnökségi határozat -egyhangú
igen
egyhangúan megszavazta, hogyaMAMS
2005. évi Idõmérõ

Szabályzatát

jóváhagyja.

~~O. napirendi

A következõ

elnökségi

ülés tervezett

pont -EQvebek

idõpontja:
helyszíne:

késõbbi
idõpontban
MAMS titkárság

K. m. f,

Emlékeztetõt

készítette:

-Zártkörû

Sütõ Erika

Hitelesítette:

Kolonics Krisztián
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