MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. augusztus 24. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Kökényesi György
Szűcs Viktor
Nádasdi János
Zólyomi Andrea

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
később érkezett
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Déczi Ferenc

Motocross szakágvezető

Hirtling Gábor

Egyesületi vezető

Wodicskáné Tállyai Beatrix

Egyesületi vezető

Fekete János
Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 4 jelenlévő
fővel határozatképtelen. Szűcs Viktor úton van, ezért megérkeztéig az Elnökség végigveszi a
napirendi pontokat, és csak a határozatképesség meglétekor szavaz. A jegyzőkönyv
vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt kéri
fel.
1//E/2011.08.24 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.
7.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Versenynaptár változás
Doppingszabályzat módosítása
Szakágak mentőigénye
Biztonságtechnikai munkacsoport kinevezése
Gyorsasági szakágvezető kinevezése
Egyebek

2/E/2011.08.24 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.
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1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az előző ülés hamar véget ért, mert határozatképtelenné vált.

2. napirendi pont: Versenynaptár változás
Zólyomi Andrea: a salakmotoros bajnokság szeptember 17-re kiírt fordulója elmarad,
valószínűleg október 8-án tartják meg. A tereprally OB október 28-30-ra, Mezőhegyesre
tervezett fordulója elmarad. A pótlásról egyelőre nincs döntés.
3/E/2011.08.24 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a versenynaptár
változásait.

3. napirendi pont: Doppingszabályzat módosítása
Pusztai Csaba: a kormányrendelet módosítása miatt új szabályzatra van szükség.
4/E/2011.08.24 sz. határozat:
doppingszabályzatot.

Az

Elnökség

egyhangúlag

elfogadja

az

új

4. napirendi pont: Szakágak mentőigénye
Pusztai Csaba: az előző ülésre állították össze a szakágvezetők a mentőigényüket. A kérdés
komolyságát jelzi, hogy az ÁNTSZ is vizsgálódik azon versenyek után, ahol nem volt
egészségügyi biztosítás.
Daragó István: a szakágakra vonatkozó mentőigényt egyelőre határozatban lehet rögzíteni,
később a Sportszabályzatba átültetni. A leadott igények viszont nem garantálják a biztonságot.
Mivel nincs külön szabályzatunk erre, a FIM előírását kell alkalmazni.
Pusztai Csaba: az előző ülések egyikén már felmerült ez a probléma. A FIM szabályzat túlzó
a magyar viszonylatokhoz. Az elnökség álláspontja, hogy a szakágak a verseny biztonságának
nem megfelelő listát adtak le, amit az elnökség nem fogad el. Külön szabályzatot kell
készíteni, de a szakmai háttér ehhez jelenleg nem a megfelelő.

5. napirendi pont: Biztonságtechnikai munkacsoport kibővítése
Pusztai Csaba: Bulcsu Rezső lemondott a biztonságtechnikai munkacsoport vezetéséről. Kéri
az Elnökséget, hogy ezt vegye tudomásul.
5/E/2011.08.24 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag tudomásul veszi Bulcsu Rezső
lemondását a Biztonságtechnikai munkacsoport vezetéséről.
Zólyomi Andrea: mindenképpen bővíteni kell a munkacsoportot, mivel gyorsasági és old
timer szakágban jelenleg egy ember tud inspekciót végezni. Ifj. Zettner Tamás örömmel
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vállalná a tisztséget, de egyelőre nincs meg a kellő rutinja ahhoz, hogy önállóan végezzen
inspekciókat.
Daragó István: akkor őt még ne vegyük fel a munkacsoportba. Járjon inspekciókra, és ha már
megszerezte a kellő rutint, akkor visszatérünk a témához.
Az Elnökség egyelőre nem bővíti ki a Biztonságtechnikai munkacsoportot.

6. napirendi pont: Gyorsasági szakágvezető kinevezése
Pusztai Csaba: Bulcsu Rezső lemondott a szakág vezetéséről, kéri, hogy az Elnökség ezt
vegye tudomásul.
6/E/2011.08.24 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással tudomásul veszi Bulcsu
Rezső lemondását a gyorsasági szakág vezetéséről.
Zólyomi Andrea: 17 egyesület rendelkezik gyorsasági nevezői licenccel, ebből 15 szavazott.
Két személyre érkezett jelölés, a szakág 10-5 arányban Hirtling Gábort javasolja
szakágvezetőnek.
7/E/2011.08.24 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Hirtling Gábort nevezi
ki a gyorsasági szakág vezetőjének.
Pusztai Csaba: gratulál a kinevezéshez. Tájékoztatja az Elnökséget az augusztus 31-én
tartandó gyorsasági szakági értekezletről.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: két javaslata is volt: legyen a szakágvezetők részére egy
munkaköri leírás vagy egy kritériumrendszer. A másik, hogy a szakági bizottsági tagok
maguk az egyesületek legyenek.
Daragó István: a bizottság összetételét nem lehet megváltoztatni, az Alapszabályban rögzítve
van.
Pusztai Csaba: összeférhetetlenségi és szakmai szabályokat felül kell vizsgálni.

7. napirendi pont: Egyebek
Pusztai Csaba: Lukácsy Fanni külföldi tanulmányaira hivatkozva lemondott a Sportfelügyelői
kollégium vezetéséről. Az Elnökség nevében szeretne gratulálni az ösztöndíjhoz és
megköszöni az eddig elvégzett munkát. A felügyelői kollégiumtól várják a jelöléseket, amit a
szeptemberi elnökségi ülésen vitatnak meg.
8/E/2011.08.24 sz. határozat: Az Elnökség tudomásul veszi Lukácsy Fanni lemondását a
Sportfelügyelői kollégium vezetéséről.
dr. Némethi Zsolt: Wodicskáné Tállyai Beatrix jelezte a szövetség felé, hogy az
utanpotlassport.hu honlapon robogó bajnokságot említenek. Írtunk egy helyreigazítási
kérelmet. A cikket korrigálták, de a helyreigazítást még nem tették közzé.
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Pusztai Csaba: a sporttörvény kimondja, hogy kinek az égisze alatt lehet versenyt rendezni.
Fekete János: zűrös helyzet van a szakágban. A MAMS végignézte, hogy a szakág a mélybe
zuhanjon. Bulcsu Rezsőnek nem volt érdeke, hogy néző legyen. A nézők és a versenyzők is
elpártoltak az ob-tól. Miért nem szóltak neki az elmúlt tíz év alatt?
Pusztai Csaba: fordítva ülünk a lovon. Ha a szakág nem volt megelégedve vele, miért jelölték
egyhangúan őt a tisztújításkor? Augusztus 31-én lesz az értekezlet, ott fel lehet tárni az
ügyeket. Az Alapszabály leírja, hogy mik a feladatai a szakágvezetőnek és a szakágnak. Az
volt az igény, hogy szakmai szempontból - a törvényességi és pénzügyi határokat betartva – a
szakágvezető és a bizottság önállóságot kapjon.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a Rezső a saját érdekeit képviselte. Nem volt néző, mert a
beléptetés, egyéb feladata nagy költséget ignyelt.Nincs ob. hirtling Gábor alkalmas, de a hiba
a Road and Ride kupában és a Félsvédben van, miattuk nincs ob.
Hirtling Gábor: meg lehet nézni, hogy a tömegsportban és az élsportban hány ember van.
Nem sok embert vitt el a magyar bajnokságból.
Daragó István: ez az öntevékeny egyesületek szövetsége, akik felelősséget is viselnek a
munkájukért. A normálisan működő szakágnál a tagok nem engedik, hogy a szakágvezető
rossz felé menjen. Tíz évvel ezelőtt sokkal kevesebb licenc volt a gyorsaságiban. Most
gödörben van az összes szakág. Ez a váltás hamarább is eljöhetett volna, ha az egyesületek
nem azzal vannak elfoglalva, hogy kimehessenek egész nap motorozni.
Fekete János: mi alapján döntik el, hogy ki legyen az ob rendezője? A szakágvezető
kijelölheti?
Pusztai Csaba: aki jelentkezik és aki tud. Ennek pontos jogszabályi keretei vannak.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.

Budapest, 2011. augusztus 29.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:
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_____________________________
Csiba Péter

____________________________
Kökényesi György
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