MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. október 5. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Németh Péter
Daragó István
Kökényesi György
Rieb György
Nádasdi János
Zólyomi Andrea

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

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Hirtling Gábor

Gyorsasági szakágvezető

Fülöp Ferenc

Sportbírói Bizottság vezetője

Kothencz Attila

Egyesületi vezető

Wodicskáné Tállyai Beatrix

Egyesületi vezető

Fekete János
Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Rieb Györgyöt és Daragó Istvánt kéri fel.
1//E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rieb Györgyöt és Daragó Istvánt nevezi
ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Sportfelügyelői Kollégium vezetőjének kinevezése
FIM szemináriumon való részvétel
Stratégiai bizottság létrehozása
Elmúlt hónap elmaradt motorversenyei
Egyebek

Pusztai Csaba: kéri a versenynaptár módosítás napirendi pontot felvenni.
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2/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok
kibővítését.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat.

2. napirendi pont: Sportfelügyelői Kollégium vezetőjének kinevezése
Pusztai Csaba: három személyre érkezett jelölés. Közülük Zajzon András nem vállalja a
tisztséget. A másik két jelölt Pál László és Veres János.
Németh Péter megérkezett, a szavazóképesség 6 fő.
Kökényesi György: azt a személyt kell választani, aki minél több szakágban járatos, van
versenyigazgatói és felügyelői licence, ért a gépátvételhez. Pál Lászlót javasolja.
3/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség Pál Lászlót jelöli ki a Sportfelügyelői
Bizottság vezetőjének.

3. napirendi pont: FIM szemináriumon való részvétel
Zólyomi Andrea: a környezetvédelmi felügyelői licenc év végén lejár. Bakó Péter 3 ember
részvételét javasolja a decemberi varsói szemináriumon: Bakó Péter, Horváth Andrea, Botos
Anita. Mivel Péter jelenleg Varsóban tartózkodik, az ő utazási és szállásköltségét nem kell
kifizetni.
Kökényesi György: nem indokolt 3 fő.
Daragó István: előfordulhat, hogy egy hétvégén több FIM/UEM verseny van, ahogy ez idén is
megtörtént. Amennyiben a harmadik jelölt beszél angolul, akkor mehet a 3 fő.
4/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja Bakó Péter, Horváth
Andrea és Botos Anita részvételét a FIM környezetvédelmi felügyelői szemináriumra
abban az esetben, ha Botos Anita beszél angolul.
Zólyomi Andrea: az enduro tisztségviselői licencek is lejártak. A szemináriumról még nincs
információ, de a résztvevők már megvannak.
5/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot, hogy az
enduro szeminárium résztvevőiről akkor tárgyalnak, ha már megvan a képzés időpontja
és helyszíne.
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4. napirendi pont: Stratégiai bizottság létrehozása
Pusztai Csaba: az UEM mintájára alakítanánk meg a bizottságot. Évek óta beszélünk arról,
hogy változtatni kéne, hogy nem jó irányba megyünk. Eddig nem történt előrelépés. Most
megalakulna a bizottság, az eddig felmerült neveket összegyűjtöttük és ők elvállalnák a
munkát.
6/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással létrehozza a Stratégiai
Bizottságot.

5. napirendi pont: Elmúlt hónap elmaradt motorversenyei
dr. Némethi Zsolt: a Hungaroringre tervezett gyorsasági bajnoki elmaradt, illetve Egerben is
rendeztek volna egy motorversenyt, de az is elmaradt. A két ügy időben közel volt
egymáshoz, negatív fényt vetve a MAMS-ra. Az Elnökség állásfoglalása szükséges, hogy az
egri versennyel kapcsolatban jogi útra tereljük-e az ügyet vagy nem. A kereskedelmi tévé nem
adott esélyt a replikára, a helyreigazítási kérelmünket többszöri kérésre sem teljesítette. Az
egri szervező súlyos állítást nyilatkozott egy internetes újságnak.
A Hungaroring a pályalicencet a csúszós festék miatt nem kapta meg. A pálya nem festette át
a csíkozást, de ebből is a szövetség jött ki rosszul.
A TV2 nem közölte a helyreigazítást, innentől kezdve bíróság út van hátra. Ezt kell
mérlegelni. Figyelembe kell venni, hogy mekkora presztízs vesztesége van a szövetségnek. A
szövetség személyiségi jogai sérültek.
A szervezőt kértük, hogy adja elő a bizonyítékait arra vonatkozóan, hogy a szövetség mindent
megtett azért, hogy a verseny elmaradjon, illetve hogy ha nincsenek bizonyítékai, akkor vonja
vissza az állítását. Választ nem kaptunk.
Kökényesi György: a város részéről azt hitték, hogy jogilag minden rendben van, úgy váltak
el a megbeszélés után, hogy lesz verseny. A szervezők hétfőn írtak Majosnak, hogy kihagyják
a MAMS-ot. Ő figyelmeztette Majost, hogy lemehet, de ne versenyt mérjen. Végül a
megbeszélést követő héten a szervező értesítette, hogy nem lesz verseny. A MAMS pedig írt
egy levelet a rendőrségnek és a polgármesternek, amelyben sajnálatát fejezte ki, hogy a
versenyt a szervezők lefújták.
Daragó István: a TV2-től helyreigazítást kell követelni, valamint az egri szervezőt is bíróság
elé kell vinni.
7/E/2011.10.05 sz. határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
miszerint a TV2-től helyreigazítást kell követelni, illetve az egri szervező ellen bírósági
keresetet kell benyújtani.
Pusztai Csaba: a Hungaroring egyértelműen kinyilvánította, hogy együtt szeretnének működni
a MAMS-al. Belépnek a MAMS-ba, 2012-ben oldalkocsis vb-t és e-power bajnokságot
szeretnének rendezni. Szerződésben kell rögzíteni a kölcsönös segítséget és együttműködést.
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6. napirendi pont: Versenynaptár változás
Kökényesi György: az október 22-i MXQ, STQ OB Nyársapát helyett Bugyin lesz
megrendezve.
8/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja a versenynaptár
módosítását.

7. napirendi pont: Egyebek
Hirtling Gábor: Még egy 4. bajnoki fordulót meg lehetne rendezni, de nagy valószínűséggel
nem lenne értékelhető. Három futam után lehet értékelni a bajnokságot?
Pusztai Csaba: az alapkiírás szerint 4 verseny a minimum. Mindent el kell követni, hogy
meglegyen a 4. futam. Nem egy vita volt már arról, hogy év közben lehet-e módosítani a
szabályzatot.
Rieb György: nem kéne elmeszelni az értékelhetőséget. Az októberi futamra nem fognak
sokan elmenni.
dr. Némethi Zsolt: a sport lapvetése, hogy menet közben nem változtatunk a szabályokon. A
szabályzat keretei között kell mozogni.
Daragó István: elfogadhatatlan azt mondani október elején, jó időben, hogy lemondanak az
idei szezonról.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a kiírást 30 nappal előtte kell közzétenni. Ezekkel a feltételekkel
legkorábban november elején lenne futam. Az elnökségnek joga van vis maiorként kezelni a
helyzetet, elfogadni a 3 fordulós értékelést. Jövőre nyílttá kell tenni a bajnokságot.
Rieb György: vis maior miatt kiírhatunk 30 napnál korábbi versenyt?
dr. Némethi Zsolt: a sport szelleme azt diktálja, hogy a bajnoki címért folyó küzdelmet ne írja
felül az elnökség. Nem néztem meg az alapkiírást, ezért csak a jogérzékem diktálja a
következő mondatokat. Amennyiben az alapkiírás legalább négy versenyt tartalmazott, attól
nem lehet eltérni. Vis maior külső erőhatalmat jelent. Ebben az esetben volt egy MAMS-on
kívülálló ok (pálya hitelesítésének elmaradása), de ez nem jelenti azt, hogy egyéb helyszínen
vagy más időpontban az elmaradt, nem törölt verseny nem tartható meg, sőt, hogy ne kellene
megtartani. A halasztás esetén a 30 napos szabálytól el lehetne térni, mivel nem új versenyről
van szó. Van kockázat ebben a megoldásban is, de a sportági szakszövetség elsődleges
feladata a bajnoki versenyrendszer fenntartása. Azért szankcionálni a szövetséget, hogy
megtart egy versenyt sokkal valószínűtlenebb, mint azért, hogy bajnokot hirdet úgy, hogy
annak a feltételei az általa elfogadott szabályzatok szerint nem álltak fenn.
Pusztai Csaba: mindent kövessünk el azért, hogy meglegyen a 4. futam.
Hirtling Gábor: az október 22-23-i futam működhet, de ki vállalja az anyagi felelősséget?
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Daragó István: A szakágvezető kommunikálja, hogy mindenki jöjjön el az utolsó futamra,
különben nem lesz értékelhető bajnokság.
9/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség elfogadja a javaslatot, miszerint a szeptember
10-11-i futamot későbbre halasztotta a szakág, a futamot októberben pótolni lehet. A
szakág vizsgálja meg, hogy hol lehetne.
Hirtling Gábor: kategóriákat össze lehet vonni az edzés idejére?
Daragó István: a zsűri a helyszínen rövidítheti a futamidőt és az edzésidőt is.

Németh Péter: megvizsgálta, hogy a rendelkezésre álló keretből milyen médiát találhatunk.
Vannak jelöltek, viszont a jelenlegi szerződést meg kell szűntetni.
10/E/2011.10.05 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Pentas
Média Hungária Kft és a MAMS között fennálló szerződés felbontását.
11/E/2011.10.05 sz. határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy adott
költségvetési keretek között az elnök szerződést köthessen.

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

Budapest, 2011. október 12.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Rieb György

____________________________
Daragó István
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