MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. június 14. 18.45
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Hermann Henrik
Bari István
Fekete János
Ónodi Tamás
Tarapcsák Péter
Déczi Ferenc
Király Árpád
Szilágyi Sándor
Zólyomi Andrea
Sütő Erika
Horváth Attila
dr. Lassán Csaba

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, old timer
szakágvezető
Elnökségi tag, motocross
szakágvezető
Elnökségi
tag,
trial
szakágvezető
Elnökségi tag
Főtitkár
Felügyelő bizottság elnöke

Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 8 jelenlévő
taggal határozatképes.
1//E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Tarapcsák Pétert és Fekete Jánost nevezi
ki.
Horváth Attila: köszönti az elnökséget, eredményes, jó munkát kíván. A költségvetéssel
kapcsolatban lenne a javaslata, mely szerint el kellene készíteni a 2012. évi január-májusi
beszámolót, és a későbbiekben pedig negyedévente kellene összesítést csinálni, amely a
fősorokban meghatározott számokhoz kapcsolódó százalékos teljesítést is tartalmazza.
Hermann Henrik: köszöni a javaslatot, viszont nem szeretne most határozatot hozni. A
következő elnökségi ülésre mindenki készüljön fel. Később körbemegy majd egy ütemterv,
ami alapján dolgozni fognak.
Tarapcsák Péter: kéri, hogy az elnökségi ülésekre mindenki felkészülten jöjjön el, hogy szinte
csak határozatot kelljen hozni, ne nyúljon hosszúra az ülés.
Szilágyi Sándor távozik, a határozatképesség 7 fő.
Hermann Henrik: bemutatja dr. Lassán Csabát. Javasolja, hogy dr. Némethi Zsolttal a
szövetség közös megegyezéssel bontsa fel a szerződést, és félhavi fizetést fizessen ki.
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2/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
mely szerint dr. Némethi Zsolttal a szövetség közös megegyezéssel bontsa fel a
szerződést, és félhavi fizetést fizessen ki.
Hermann Henrik: felhatalmazást kér, hogy dr. Lassán Csaba tájékozódjon a titkárságnál, majd
a következő elnökségi ülésre árajánlatot ad be.
Király Árpád: próbáljuk meg dr. Némethi Zsoltot megtartani.
dr. Lassán Csaba: amíg az átadás-átvételi dolgok lezajlanak, mindenképpen szükség van rá.
Tarapcsák Péter: beszél Zsolttal, hogy még egy ideig álljon a rendelkezésünkre és segítsen a
szövetségnek.
3/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag egyetért, hogy Tarapcsák Péter
kérje meg dr. Némethi Zsoltot, hogy még egy ideig álljon a szövetség rendelkezésére.
Hermann Henrik: minden irat Pusztai Csaba raktárában van, ő maga nem vitt haza semmit.
Nem szeretne változtatni a könyvelést illetően.
Zólyomi Andrea: Nagy Péter enduro szakágvezető leadta szakági bizottságának névsorát, kéri
a jóváhagyást. Az enduro szakági bizottság: Nagy Péter, Putz Henrietta, Kalincsák László,
Tóth László, Szekeres Sándor, Garamvölgyi Zoltán.
4/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az enduro
szakági bizottság névsorát.
Hermann Henrik: javasolja, hogy a MAMS különböző bizottságainak mandátumát (fegyelmi,
sportbírói, sportfelügyelői, stb.) az Elnökség szeptemberig hosszabbítsa meg.
5/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség a MAMS bizottságainak mandátumát
szeptemberig meghosszabbítja.
Hermann Henrik: Neuser Lajos temetéséhez a MAMS szeretne hozzájárulni. Egy egyesületen
keresztül, 100 000 Ft-os támogatást tud a szövetség nyújtani. Hirtling Gábor szakágvezetőtől
várja az egyesületre vonatkozó javaslatot.
6/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyesületen keresztül, 100 000 Ft-os
támogatást nyújt Neuser Lajos családjának.
Hermann Henrik: javasolja, hogy a főtitkár megbízását az Elnökség erősítse meg.
7/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag megerősíti Zólyomi Andrea
főtitkár megbízását.
Hermann Henrik: a MAMS elnöksége 1 hónappal ezelőtt 9 olyan egyesületet törölt, akik idén
fizettek ugyan tagdíjat, de nevezői licencet nem váltottak ki. Javasolja, hogy az elnökség
vonja vissza ennek a 9 egyesületnek a törlését.
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8/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a kilenc tagdíjat
fizetett, de nevezői licencet nem váltott egyesület tagsági jogviszonyának törlését
visszavonja, tagságát újból hatályba helyezi azzal a feltétellel, hogy az alapszabálynak
megfelelően nevezői licencet is váltsanak.
Hermann Henrik: az UEM közgyűlésre kiutazók: Daragó István salak bizottsági tag, Sasvári
Sándor enduro bizottsági tag, Hadnagy József gyorsasági bizottsági tag, Kökényesi György
supermoto bizottság tiszteletbeli tagja, Zólyomi Andrea. A szavazó küldött Pusztai Csaba lett
volna, helyette választani kell valakit. Kökényesi György már nem tag a bizottságban, mit
javasol az elnökség, kiutazzon?
Fekete János: nem kéne a múltbeli hibákhoz visszanyúlni, ne érje ez a vád az elnökséget.
Ónodi Tamás: ha segít a supermoto szakágnak, akkor mindenképpen menjen.
Déczi Ferenc: egyetért Ónodi Tamással.
Hermann Henrik: ha a későbbiekben delegáljuk, ügyeljünk, hogy a diplomáciai vonalat ne
zárja le, jusson el az információ a MAMS szakágához is.
Bari István: kérjünk beszámolót a delegáltaktól.
9/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Fekete János
sportszakmai alelnököt jelöli ki szavazó küldöttnek az UEM közgyűlésén.
Zólyomi Andrea: az UEM közgyűlés alatt rendkívüli Alpok Adria közgyűlés is lesz, mivel a
jelenleg működő két cseh szövetség okozta problémát fel kell oldani. Hogyan szavazzon a
szövetség?
Fekete János: a gyorsasági szakági bizottságon ezt megtárgyalják.
10/E/2012.06.14 sz. határozat: Az Elnökség egyetért abban, hogy a szavazó küldött a
gyorsasági szakág álláspontját képviseli a rendkívüli Alpok Adria közgyűlésen.
Hermann Henrik: felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy nemzetközi tisztségviselőink a
szakágvezető engedélye nélkül nem rendelkeznek betekintési és rendelkezési joggal.
További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.

Budapest, 2012. június 18.
Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:
_____________________________
Tarapcsák Péter

____________________________
Fekete János
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