MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. április 4. 17h30
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Németh Péter
Daragó István
Sasvári Sándor
Kökényesi György
dr. Szűcs Viktor
Déczi Ferenc
Hirtling Gábor
Király Árpád
Tarapcsák Péter
Horváth Attila
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
dr. Némethi Zsolt
Fülöp Ferenc
Pál László

Elnök
Sportszakmai alelnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
Motocross szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Trial szakágvezető
Old timer szakágvezető
Felügyelő Bizottság vezetője
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár
MAMS jogi tanácsadója
Sportbírói Bizottság vezetője
Sportfelügyelői
Bizottság
vezetője

Fekete János
Hermann Henrik
Nagy Adrienn
Nagyné Czuczi Rita
Proksa Károly
Putz Henriett
Szekeres Sándor
Szekeresné Tömör Magdolna
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7 jelenlévő
fővel határozatképes.

1//E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szűcs Viktort és Németh Pétert nevezi ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Előző ülés határozatainak áttekintése
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tagfelvétel
2012. évi versenynaptárak
Gyorsasági szakági bizottság módosítása
2012. évi sportfelügyelői beosztások
Trial szakág helyzete
Enduro szakág helyzete
Egyebek

Pusztai Csaba: rendkívüli közgyűlés összehívása címen új napirendi pont felvételét javasolja.
2/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi
pont kiegészítéseket.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző ülésen elhangzottakat. Határozati javaslatot tesz a
rendkívüli közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottság összetételére (elnök: Wodicskáné Tállyai
Beatrix, tagok: Zólyomi Andrea, Sütő Erika).
3/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a rendkívüli
közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottság összetételére (elnök: Wodicskáné Tállyai
Beatrix, tagok: Zólyomi Andrea, Sütő Erika) vonatkozó javaslatot.

2. napirendi pont: Tagfelvétel
dr. Némethi Zsolt: egy tagfelvételi kérelem érkezett, amellyel minden rendben van, felvételre
javasolja az egyesületet.
4/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Viharsarok
Autó, Motor és Lovas Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.

3. napirendi pont: 2012. évi versenynaptárak
Sasvári Sándor: a 2012. március 31-április 1-re tervezett béri Alpok Adria enduro bajnoki
verseny környezetvédelmi engedélyeztetési problémák miatt elmaradt, későbbi időpontban
lesz megrendezve. A Zombára tervezett meghívásos verseny országos bajnoki forduló lesz,
így a futamszám 9-ről 10-re emelkedik, ez viszont érinti az Alapkiírást.
5/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az enduro
versenynaptár módosítását.
Pusztai Csaba: az alapkiírás módosítást a következő elnökségi ülésen kell megtárgyalni.
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4. napirendi pont: Gyorsasági szakági bizottság módosítása
Hirtling Gábor: új tagokból álló szakági bizottságot szeretne, amit később még ki tud bővíteni.
A javasolt tagok: Nagy Attila, ifj. Zettner Tamás, Kutrik Zsombor, Fekete János.
6/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a gyorsasági
szakági bizottság módosítását.

5. napirendi pont: 2012. évi sportfelügyelői beosztások
Pusztai Csaba: Pál László előterjesztő nincs még a teremben, a napirendi pontot később
tárgyalják.

6. napirendi pont: Trial szakág helyzete
Király Árpád: Pál László döntése alapján és az elnökség közreműködésével Szelei Ferenc trial
sportfelügyelői licencet kapott. Jelezte, hogy Szelei Ferenc személyével kapcsolatban
ellenállás van a versenyzők, rendezők és a tisztségviselők részéről. Az elnökség nem állt
melléjük, így a szakág megszűnt. A felügyelői kollégium vezetője nem vette fel a kapcsolatot
a szakágvezetővel.
Pál László: új sportfelügyelőt akartak a trialba. A motivációs levél alapján alkalmasnak tűnt a
feladatra. A sportfelügyelőket a felügyelői bizottság vezetője nevezi ki, illetve a szakágvezető
tehet javaslatot. Árpi nem vette fel a kapcsolatot. Alátámasztotta látta Szelei felvételét. A
licenc nem jogosít automatikusan felügyelői tisztség ellátására.
Király Árpád: szólt, hogy a trial társadalom nem fogadja el Szelei személyét. Két
versenyigazgató és felügyelő lemondott, a versenyzők nem váltottak licencet. Múlt hétvégén
Szegeden fekete trial versenyt rendeztek, amint Szelei Ferenc is részt vett, rajtszámmal,
pontozólappal.
Pusztai Csaba: hogy ki lehet felügyelő, nem elnökségi döntés. Az, hogy kit neveznek ki egy
adott posztra, ott már figyelembe vehető a szakágvezető véleménye is. A fegyelmit a hallott
információ alapján kénytelen elrendelni.
Tarapcsák Péter: nem kis dolog volt behozni a trialt a MAMS-ba. Most kidobjuk őket. Az kell
nézni, hogy mit veszítünk ezzel. Nem fognak visszajönni.
dr. Némethi Zsolt: ha van személyi ellentét a trial és Szelei Ferenc között, nem kellett volna
megsértődni. A tisztség nem feltétlen jelenti, hogy majd a versenyen is dolgozni fog. Ha
szubjektív elemet hozunk be, akkor nem lehet kordában tartani.
Fülöp Ferenc: annak idején a szakágvezető kérte, hogy rendkívüli módon nevezzenek ki
versenyigazgatót és zsűrielnököt. Az elnökségnek a kérelmet benyújtotta, de visszakapta
azzal, hogy ez szakági feladat. Volt képzés is, amin két tisztségviselő azért nem vett részt,
mert Keszthelyen csináltak fekete versenyt.
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Daragó István: a szabályzatban pontosan le van írva, hogy kinek mi a dolga. Sprotfelügyelőek
lenni nem alanyi jog. A felügyelői kollégium vezetőjének van joga képezni, ebbe a
szakágvezetők nem szólhatnak bele, csak javasolhatnak személyeket. Jogos elvárás, hogy egy
felügyelő legyen képzett ember. A szakágvezető és a kollégium vezetője üljenek le
egymással, és beszéljék meg.

7. napirendi pont: Enduro szakág helyzete
Pusztai Csaba: a személyi problémákat szakági ülés keretében kell átbeszélni, a szabályok
betartásával. Személyi kérdésekben a szakág dönt, az alapszabályban foglaltaknak
megfelelően.
Szekeres Zsolt: a szakági értekezlet megtörtént, azon a jelenlegi szakágvezetőt visszahívták,
újat javasoltak. Minek kell még egyszer összehívni egy újabb értekezletet?
dr. Némethi Zsolt: az alapszabály szerint az elnökség joga új szakágvezetőt kinevezni, a
neveői licences egyesületek véleménye alapján. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy minden
egyes szakági tagnak meg kell nyilatkoznia a kérdésben. Az a fórum, aminek a napirendjén
nem szerepel a javaslat, pont olyan hiányosság, mint a mai közgyűlés. A demokratikus
önkormányzatiság alapelvét nem lehet felülírni. ki kell kérni a nevezői licences egyesületek
véleményét. Ha a szakágvezetővel gond van, akkor az elnökségnek megalapozottan kell
döntést hoznia. Olyan szakági értekezlet, aminek a kiküldött napirendjén ez a téma nem
szerepelt, nem elegendő.
Sasvári Sándor: a szakág életét a szakági bizottság irányítja, a döntéseket ők hozzák. Mindig
volt szakosztályvezetői értekezlet.
Pusztai Csaba: javasolja, hogy minden enduros egyesületet a titkárság nyilatkoztasson meg a
jelenlegi, illetve az új szakágvezetővel kapcsolatban.
7/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással
határozatot hoz arról, hogy a szövetség minden enduro nevezői licenccel rendelkező
egyesületét megnyilatkoztatja a jelenlegi szakágvezetővel, illetve az új szakágvezető
jelölttel kapcsolatban.

5. napirendi pont: 2012. évi sportfelügyelői beosztások
Pusztai Csaba: a felügyelői kollégium költségvetéséből is kell spórolni. Az elnökség 2 millió
Ft-al csökkentette a felügyelői költségkeretet. A feladat az volt, hogy a kollégium tekintse át,
hogy 6 millió Ft-ból ki tud-e jönni.
Pál László: ez a 6 millió Ft elég lesz. A naptár alapján kevesebb forduló lesz, illetve a
környezetvédelmi felügyelők lemondtak napidíjuk 50%-áról.
Pusztai Csaba: köszöni a korrekt magatartást.
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8. napirendi pont: Rendkívüli közgyűlés összehívása
8/E/2012.04.04 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással határozatot hoz a
rendkívüli közgyűlés időpontjáról, helyszínéről és napirendi pontjairól. A rendkívüli
közgyűlést 2012. április 23-án, 15 órától a Magyar Sport Házában tartják.
A szavazásban Németh Péter nem vett részt, mert a termen kívül tartózkodott.

Daragó István távozik, a határozatképesség 6 főre csökken

9. napirendi pont: Egyebek
Tarapcsák Péter: fülébe jutott, hogy megszűnt az old timer szakág. Nem szűnt meg, a MAMI
kupa virágzik, de bajnokság nem lesz kiírva idén.

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

Budapest, 2012. május 9.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Szűcs Viktor

____________________________
Németh Péter
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