MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. november 23. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Szűcs Viktor
Daragó István
Sasvári Sándor

Déczi Ferenc
Hirtling Gábor
Horváth Attila
Nádasdi János
Zólyomi Andrea

Elnök
Sportszakmai alelnök
később érkezett
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto később érkezett
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Felügyelő bizottság vezetője
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt

MAMS jogi tanácsadója

Hirtling Gábor

Gyorsasági szakágvezető

Adorján Tamás

Egyesületi vezető

Kiss Balázs

Egyesületi vezető

Wodicskáné Tállyai Beatrix

Egyesületi vezető

Kökényesi György

Fekete János
Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 4 jelenlévő
fővel határozatképtelen. A napirendi pontok tárgyalását elkezdik, de határozatot csak akkor
hoznak, ha a hiányzó elnökségi tag is megérkezik. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi
Andreát javasolja, a hitelesítésre Szűcs Viktort és Sasvári Sándort kéri fel.
1//E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szűcs Viktort és Sasvári Sándort nevezi
ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2011. év MAMS Év Sportolója
2012. évi biztosítások
2011. évi eredmények
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5. 2011. évi díjkiosztó
6. 2012. évi díjtáblázat
7. 2012. évi Alapkiírások
8. Szabálymódosítási javaslatok
9. Alpok Adria számla kifizetése
10. Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat. A FIM-es enduro
versenyigazgatói szeminárium időpontja és helyszíne azóta kiderült.
Sasvári Sándor: Frankfurtban lesz jövő márciusban. A résztvevők Zajzon András, Tóth László
és Sasvári Sándor.
2/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja Zajzon
András, Tóth László és Sasvári Sándor részvételét a FIM enduro versenyigazgatói
szemináriumon.

2. napirendi pont: 2011. év MAMS Év sportolója
Zólyomi Andrea: ismerteti a három jelöltet. Magosi Norbert salakmotoros versenyző, Németh
Balázs gyorsasági motoros versenyző és Hangodi Zoltán tereprally versenyző.
Nádasdi János: Magosi Norbertet választaná. Most érte el a legjobb teljesítményét és nincs
mögötte anyagi támogatás.
Sasvári Sándor: az UEM enduro bizottsági értekezleten megalkották a FIM Bajas világkupa
sorozat kritériumait. Megrendezhetünk egy fordulót, és erkölcsi támogatást jelenthetne, ha
egy ebben a szakágban versenyző ember lehetne az év sportolója.
Pusztai Csaba: jövőre három komoly versenyt rendezhetünk. A Bajas világkupa mellett
Kunmadaras is kaphat elegendő támogatást a dragbike Eb-hez, illetve a Syma csarnokban
jövő februárban nemzetközi teremcross verseny lesz.
Kökényesi György megérkezett, az elnökség határozatképes
Pusztai Csaba: szavazásra bocsájtja a jelölteket. Egyszerű többség dönt, aki 3 szavazatot kap,
az az év sportolója.
Magosi Norbert 1 szavazatot kap, Németh Balázs 3 szavazatot kap.
3/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Németh Balázst
választja a 2011. év MAMS Év Sportolójának.

2

3. napirendi pont: 2012. évi biztosítások
Pusztai Csaba: a Generali biztosító is adott ajánlatot, de ők felelősségbiztosítást és külföldi
utasbiztosítást nem vállalnak. Az Allianz az egyetlen, aki mindhárom kategóriában tud
szolgáltatást adni. A hazai élet-baleset biztosításnál a szolgáltatás kibővült a csonttörés
térítéssel, a külföldi utasbiztosítás esetében a poggyászkár térítési limite a háromszorosára
nőtt, ezzel együtt emelkedett a díj is. A felelősségbiztosítási díj is emelkedett.
Adorján Tamás: itthoni, nem MAMS rendezvényekre nem terjed ki a biztosítás. Ezen nem
lehetne változtatni?
Pusztai Csaba: ehhez a MAMS nem adhatja a nevét. A Hungaroringgel komolyabb
megállapodás születik pontosan ennek a kiküszöbölésére. Jogilag a motorsport nem extrém
sport, a biztosító viszont akként tekint rá.
4/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal az Allianz
ajánlatát fogadja el a 2012. évi biztosításokra vonatkozóan.

4. napirendi pont: 2011. évi eredmények
Pusztai Csaba: az ismert okok miatt a gyorsasági szakágat kezeljük külön. Először a többi
szakágat nézzük. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ideiglenes eredmények kikerültek a
honlapra, 2 hétig lehetett írásos észrevételt tenni, majd pedig a határidő lejárta után
hivatalossá váltak. Javasolja, hogy idén is ez a gyakorlat legyen.
5/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan úgy határoz, hogy a 2011. évi
ideiglenes eredmények 2 hetes észrevételezési határidővel felkerülnek a MAMS
honlapra, majd azok, amelyekre nem érkezik észrevétel, véglegesé válnak.
Sasvári Sándor: amikor egy szakág egy bajnoki sorozatot kiírt, akkor felmérte, hogy mi
várható. Vis maior az, ha elmarad egy esemény. Az nem vis maior, ha a versenyzőknek elfogy
a pénzük szezon közben.
Kökényesi György: megoldást kell találni arra, hogy az értékelhetőség ne a létszámon vagy a
futamszámon múljon.
Pusztai Csaba: 2011 végén beszélünk arról, amiről 2010 év végén kellett volna. Egész évre
nem így írtuk ki a szabályainkat. A szakágvezetőkön múlt, hogy milyen feltételekkel megy a
bajnokság. Szét kell választani a vis maiort a nem vis maiortól. Visszamenőleg ne
változtassunk a szabályokon. A szabályrendszer szerinti eredményeket kell figyelembe venni.
A Sportszabályzat alapján legeredményesebb versenyző címet kiadhatunk. A bajnokság attól
az, mert a bajnoki szabályoknak megfelelt.
Sasvári Sándor: a sportkódot mindenkire egyformán kell alkalmazni. A bajnokság színvonalát
nem adhatjuk lejjebb.
dr. Némethi Zsolt: a sportkód figyelmen kívül hagyása perindítást eredményezhet.
Megrendítené a bizalmat a szabályokban. A szövetség nevetségessé teszi magát, ha év végén
felülírja a szabályait.
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Sasvári Sándor: környezetvédelmi megtámadás miatt két futamot is törölni kellett a 3.
osztályú enduro kupasorozatban. Ne vegyük el a kupagyőztes címet, mert itt két vis maior
helyzet állt elő. Eddig nem kellett környezettanulmány az engedély kiadásához, év közben
módosítottak ezen a zöldek.
dr. Némethi Zsolt: a sportkódban nincs leszabályozva a vis maior. Ez a fogalom „külső
erőhatalmat” jelent, vagyis természeti csapást, háborút. Azt be lehet tenni a szabályzatba,
hogy vis maior akkor áll elő, ha olyan eset fordul elő, ami nem volt előre látható, senkinek
sem felróható és súlyos érdeksérelmet okoz.
Pusztai Csaba: a gyorsaságin kívül három versenysorozatnál hiányzik egy dolog az
értékelhetőséghez. Javasolja a legeredményesebb versenyző címet itt kiosztani.
6/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag kihirdeti a „legeredményesebb
versenyző” címet a Magyar Köztársaság Nemzetközi Dragbike Országos Bajnokság
Moditwin kategóriájában.
7/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal kihirdeti a
„legeredményesebb versenyző” címet a MAMS Enduro III. osztályú Kupasorozatban.
8/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag kihirdeti a „legeredményesebb
versenyző” címet a Magyar Köztársaság MX Quad Nemzetközi Bajnokság MXQ2
kategóriájában.
Hirtling Gábor: a női ob 600-as és 600+-os kategóriájában a három futamon nem volt meg a
minimum létszám, de az utolsó futamon ott lettek volna. Esetleg összevont kategóriában
lehetne bajnokot hirdetni, vagy női kupaként értéklehető, ha a vis maiort figyelembe vesszük.
Pusztai Csaba: a Hungaroringes események vis maiorként értelmezhetők?
Nádasdi János: az elnökség arra kötelezte a rendezőt, hogy az utolsó futamot rendezze meg.
Az elnökség teremtette azt a helyzetet, amiben a versenyzők felkészültek az utolsó versenyre.
Vis maior, hogy a pálya nem volt rendben. Nem a rendezőn múlt, hogy a verseny nem lett
megrendezve.
Pusztai Csaba: az volt az álláspont, hogy a minden lehetőséget meg kell tenni a futam
megrendezéséért, és ha nem megy, akkor az elnökség visszatér rá. Két homologizációs
eljárást is elindítottunk. A verseny hetén még nem volt meg a pályalicenc és az időjárás
előrejelzés is rosszat ígért.
Hirtling Gábor: a szakági ülésen egyszer sem hangzott el, hogy a MAMS a hibás. Sokan új
gumit vettek az időjárásnak megfelelően, mert azt hitték lesz verseny.
Adorján Tamás: a szakágvezető miért nem vett részt a Ringes egyeztetésen?
Pusztai Csaba: a szövetséget az elnökség és az alelnökök irányítják. Szakmai ügyekben a
szakágvezető irányít, de a szövetséget nem képviselheti. Akivel a szakmai ügyekről beszélek
addig, már nem dolgozik ott. Most viszont el kell dönteni, hogy vis maior vagy nem vis
maior.
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Szűcs Viktor: nem vis maior, mert úgysem lett volna 4. futam.
Pusztai Csaba: az ülésen elhangzott, hogy a Pannóniaringen eleve kevesen indultak.
Sasvári Sándor: jelen esetben engedélyezési problémák miatt maradt el egy ob futam. Az
enduronál ugyanezt az indokot nem fogadták el.
Fekete János: ne a versenyzők baja legyen, ha nincs szakágvezető, ha nincs pályalicenc. Az
elnökség mindenáron meg akarta rendezteti az utolsó futamot.
Szűcs Viktor távozik, Csiba Péter megérkezik, a határozatképesség változatlan
Ettől a ponttól kezdve Csiba Péter a hitelesítő.
Hirtling Gábor: ami döntést hoz az elnökség, azt a szakágnak el kell fogadnia. Ezeket a
dolgokat, amikről szó volt, az elnökség tegye bele a szabályzatba és pontosan definiálja. Ez a
szituáció a 2012-es évet nagyban befolyásolja.
Adorján Tamás: a sportkód nem tartalmazza a vis maiort. Szabályt nem szegünk azzal, ha
mostantól kezdve berakjuk és ez alapján hoz döntést az elnökség.
Pusztai Csaba: elhangzott egy fenyegetés, mely szerint negatív döntés esetén a versenyzők
közösen az ügyészséghez fordulnak. Ez világossá teszi, hogy a szabályokat be kell tartani.
Hirtling Gábor: a szakág képviselőjeként soha nem mondta, hogy peres útra vinnék az ügyet.
Az, hogy egyes személyek mit mondanak, az egy dolog, de ez nem a szakág akarata.
9/E/2011.11.23 sz. határozat: A MAMS elnöksége rögzíti, hogy a Hungaroring az
érvényes pályalicenc hiánya miatt a Magyar Köztársaság Gyorsasági Motoros
Bajnokságának 2 versenyét visszamondta. A második visszamondás olyan későn történt,
hogy más helyszínt gyorsasági motoros bajnoki verseny megtartására találni már nem
lehetett. Emiatt a szövetségen, tagjain és versenyzőin kívül álló körülmény miatt az
elnökség úgy döntött, hogy a Magyar Köztársaság Gyorsasági Motoros Bajnokságát a
lefutott 3 verseny eredményei alapján az összes egyéb értékelési szabályok betartásával
kell értékelni.

5. napirendi pont: 2011. évi díjkiosztó
Pusztai Csaba: felmerült az a lehetőség, hogy a Syma csarnokban legyen, a teremcross
versennyel egyidőben. A díjazottak több kísérőt is hozhatnak magukkal úgy, hogy egy kísérő
ingyenes, de minden további meghívott után belépődíjat kell fizetni.
Kökényesi György: a csarnokot február 4-én 14-18 óra között féláron megkapja a szövetség.
Körülbelül 600 főről van szó, meg kell beszélni, hogy mi a jelentkezési és a fizetési határidő.
Pusztai Csaba: javasolja, hogy a központi díjkiosztó díjazottjai az élsport I. osztály dobogósai,
a legeredményesebb versenyzők és az év sportolója legyen.
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10/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással úgy dönt, hogy a
központi díjkiosztó díjazottjai az élsport I. osztály dobogósai, a legeredményesebb
versenyzők és az év sportolója lesz.

7. napirendi pont: 2012. évi Alapkiírások
Pusztai Csaba: az eddigi gyakorlatnak megfelelően az elnökség bízza meg Daragó Istvánt az
Alapkiírások jóváhagyásával.
11/E/2011.11.23 sz. határozat: Az Elnökség megbízza Daragó Istvánt az Alapkiírások
jóváhagyásával.
Az Elnökség a 2012. évi díjtáblázat és a szabálymódosítási napirendi pontokat elnapolja,
amelyeket a december 14-i ülésen fognak megtárgyalni.

9. napirendi pont: Alpok Adria számla
Hirtling Gábor: a szakág szeretné kifizetni a számlát, még akkor is, ha nem ez a legjobb
döntés. Kéri az elnökséget, hogy engedélyezze a szakági keret terhére történő kifizetést.
Pusztai Csaba: az Alpok Adriától közvetlenül a MAMS-hoz jött a számla. Nincs szerződéses
kapcsolatunk velük, nem fogadhattuk be a számlát.
Daragó István távozik, az ülés határozatképtelen
Hirtling Gábor: ha Bulcsu Rezső tudja dokumentálni a szerződését, akkor kifizethető?
Pusztai Csaba: ha a szabályoknak megfelelő, akkor igen. Ebben az esetben Bulcsu Rezső a
MAMS nevében vállalt kötelezettséget. Írásos rendelkezés nem érkezett, így a MAMS egy
magáncég kötelezettségét nem fizethette ki.
Sasvári Sándor: a nemzetközi versenyek rendezője minden esetben a MAMS. Ez alól nem
lehet kibújni. Rezső fontos szerepet tölt be a nemzetközi sportéletben, diplomatikusan kell
vele viselkedni. Személy szerint nem tud azonosulni azzal, hogy 2 400 EUR-ért elveszítjük
Rezsőt. Pusztai Csaba, m int elnök, nem bírálhatja felül a szakág pénzügyi döntéseit. Ezzel a
vezetési stílussal nem tud azonosulni. Egy kft-t lehet így vezetni, de egy sportszövetséget
nem. Itt választott tisztségviselők vannak, lehet, hogy egyre többen fognak távozni. Az elnök
gondolja át, hogy a személye mennyiben befolyásolja a mostani helyzetet.
Pusztai Csaba: nem fog olyan papírt aláírni, ami törvényt sért. Az nem működik, hogy aki
megszorul, ideküldi a számlát. Előre szólni kellett volna róla. A számla kifizethető abban az
esetben, ha a BR Organisation Kft. nevére szóló számlára a szakágvezető ráírja, hogy szakági
keret terhére kívánja elszámolni.
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További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.

Budapest, 2011. november 25.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Sasvári Sándor

____________________________
Szűcs Viktor

________________________________
Csiba Péter
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