kellMAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. július 20. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Kökényesi György

Nádasdi János
Zólyomi Andrea

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvzető
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Wodicskáné Tállyai Beatrix

egyesületi vezető

Sasvári Sándor

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt kéri fel.
1//E/2011.07.20 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt
nevezi ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Versenynaptár változás
Doppingszabályzat módosítása
Külföldi enduro versenyen való részvétel C licenccel
Szakágak mentőigénye
Egyebek

Pusztai Csaba: 2 plusz napirendi pont kérelem érkezett. Átigazolási díj elengedésére
vonatkozó kérelem, illetve Sasvári Sándor javaslata, az Elnök pénzügyi döntéseinek
felülvizsgálata.
Sasvári Sándor: a napirend két téma köré épül. Az egyik, mely szerint egy hónapja a szakági
keret zárolva volt. A másik Bulcsu Rezső lemondásának indoka. A szakágvezető a szakági
keretből kívánta finanszírozni az Alpok Adria versenyen felmerülő költséget, amit az elnök
nem engedélyezett.
Pusztai Csaba: a szakági keret zárolása tavasszal volt, amikor nem állt rendelkezésre
megfelelő összeg. Azóta ez megszűnt, a kifizetések rendben mennek. Most nincs szakági
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zárolás. Az Alpok Adria számla nem bajnoki futamra vonatkozó költség. Bulcsu Rezső
meghatalmazás nélkül vállalt kötelezettséget a MAMS nevében. A számla váratlanul,
előzmények nélkül jött a MAMS-ba.
Sasvári Sándor: Én a MAMS hivatalos helységében 2011.05.23-án rendelkeztem, írásban/le
van fűzve/ hogy az Enduro szakági költségvetésből fizessék ki a 200 000 Ft versenyrendezési
támogatást a SEBAQ SE részére. Ekkor közölték velem az iroda alkalmazottai, hogy a
szakági költségvetés zárolva van. /Ezt nem valószínű, hogy ők találták volna ki!!/.
Amennyiben a MAMS pénzügyi helyzete indokolna ilyen döntést, akkor ezt az elnökségnek
kell eldöntenie, de legalább tudnia kellene róla.
Bulcsu Rezső telefonban mondta nekem, amikor érdeklődtem a lemondásának okáról, hogy ő
e-mailben rendelkezett arról, hogy az iroda fizesse ki az AA számlát a gyorsasági szakági
költségvetésből.
Sasvári Sándor: elnökségi tagként sértve érzi magát, hogy nem tudott arról, hogy a szakági
keret zárolva volt. Az elnöknek nincs joga mérlegelni és beleszólni egy szakág
költségvetésének felhasználásába. Az Elnökséget felkéri arra, hogy határozzák meg, hogy az
elnök hatásköre 500 000 Ft költséghatárig legyen érvényben, ahogy ez már korábban volt,
annál magasabb költség felett kizárólag az Elnökséggel együtt hozzon döntést. Ezt javasolja
határozatba foglalni és a közgyűlésen az Alapszabályba belerakatni.
Pusztai Csaba: ha ide felhatalmazás nélkül kerül be egy idegen számla, visszamegy a
feladóhoz. A közgyűlés által elfogadott költségvetés alapján kell dolgozni.
Nádasdi János: főtitkárságának ideje alatt a szövetség elnöke soha nem volt korlátozva. Egy
eset fordult csak elő, amikor ügyvezető elnök volt. A mindenkori elnök a szövetséget teljes
jogúan képviseli.
Kökényesi György: itt kommunikációs hiányosságról lehet szó. Rezső éveken keresztül nem
használta fel a keretét. A mostani keretbe ez a költség befért volna. Meglepő, hogy beérkezett
ez a számla, de a dolog fel lett fújva.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: Rezső már áprilisban feltételezte, hogy nem lesz annyi nevező,
hogy azt a költséget rendezőként ki tudja fizetni.
Sasvári Sándor: úgy tudja Bulcsu Rezsőtől, hogy volt írásos rendelkezés. De egyébként nem
az a lényeg, hogy volt írásos rendelkezés vagy sem, mert ezt nyilván pótolni lehet és az elnök
úr tudott róla, hogy a Bulcsu úr így rendelkezett.
Pusztai Csaba: ez jelenleg egy számla, amihez nincs semmiféle írásos rendelkezés. Nem a
számla a lényeg, hanem az a lehetetlen helyzet, amit Bulcsu Rezső teremt a szövetség
számára: a szezon közepén a szövetség másolatban kapja meg a gyorsasági ob szervezőjének
levelét, amit a Hungaroringnek írt felmondás gyanánt. Emberileg érthető a helyzet, de jogilag
ezt nem lehet így megtenni. Továbbá mindenfajta előzetes egyeztetés nélkül egy olyan
költséget számláz a MAMS-ra, amit a nevezési díjjal együtt már eleve beszedett.
Sasvári Sándor: ha ezt most nem oldjuk meg, elveszítjük Rezsőt, pedig nagy szükségünk van
rá.
Pusztai Csaba: akinek súlya van, felelőssége is van.
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Sasvári Sándor: ne szülessen meg 500 000 Ft költséghatár feletti döntés az Elnökség tudta
nélkül.
Daragó István: ezt tájékoztatás formájában is meg lehet oldani.
Sasvári Sándor: zavarja, hogy az Elnök úr úgy hoz pénzügyi döntést, hogy ő
tisztségviselőként nem tud róla.
Nádasdi János: Sasó egyszerre elnökségi tag és szakágvezető, kiemelt személy. Belelát a
szakág pénzügyeibe, döntést is hozhat. A többi szakágvezető ezt nem teheti meg.
Sasvári Sándor: A Kökényesi György ugyan ebben a pozícióban van, mert a közgyűlés így
döntött. Eddig az összes megszólalásomban azt hangoztattam: a MAMS elnökségének a
szakágvezetőkből és ezen kívül a működéshez szükséges, a munkát elvégezni képes
személyekből kell állnia.
Pusztai Csaba: Andrea, ki hozott döntést a szakági költségvetés zárolásáról?
Sasvári Sándor: Akkor ez után a kérdés feltevése után, ilyen vezetés mellett, most már én sem
fogok semmiféle munkát vállalni a MAMS-ban.
Sasvári Sándor távozik, az elnökségi ülés határozatképtelenné vált.

Budapest, 2011. augusztus 4.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Csiba Péter

____________________________
Kökényesi György
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