MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. május 3. 18 óra
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Déczi Ferenc
Hirtling Gábor
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
dr. Némethi Zsolt
Fekete János
Ónodi Tamás
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Felügyelő bizottság tagja
Főtitkár
MAMS jogi tanácsadója

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes.

1//E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Csiba Pétert és Daragó Istvánt nevezi ki.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Tagfelvétel, tagtörlés
2012. évi versenynaptárak
Hozzájárulás külföldön történő licenckiváltáshoz
Endurocross alapkiírás módosítása
MAMS-Hungaroring Zrt. megállapodások
Enduro szakágvezető visszahívása, új szakágvezető kinevezése
Közgyűlésen történtek értékelése, személyi kérdések megvitatása
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az előző elnökségi ülés határozatképtelenség miatt elmaradt.

1

2. napirendi pont: Tagfelvétel
dr. Némethi Zsolt: egy tagfelvételi kérelem érkezett, amellyel minden rendben van, felvételre
javasolja az egyesületet.
2/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Enduro
Team Suzuki Pécs SE tagfelvételi kérelmét.
Pusztai Csaba: meg kell vizsgálni, hogy melyik egyesület nem fizetett tagdíjat, illetve nevezői
licencet.
3/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással határozatot hoz arról,
hogy a tagdíjat és a nevezői licencet nem fizető egyesületeket meg kell vizsgálni.

3. napirendi pont: 2012. évi versenynaptárak
Zólyomi Andrea: Short Track Quad OB június 16-án Nyírád helyett Máriapócson lesz,
Motocross Quad OB május 6-án Zomba helyett Bugyin.
Kökényesi György: a supermoto alapkiírásban a Prestige, az Open és a Superquad kategória
egybe van kiírva, de külön versenyekként lesz megrendezve.
Daragó István: az értékelés is kategóriánként van, így lehet külön versenyt rendezni.
4/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jóváhagyja a supermoto
naptárváltozást.
Zólyomi Andrea: a május 19-20-i béri endurocross ob és sprintenduro futam elmarad.
Sasvári Sándor: számtalan engedélyt kérnek a rendezőtől, nincs meg az összes. Az erdészeti
felügyelettől is kell külön engedély.
5/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az enduro
szakág naptármódosítását.
Pusztai Csaba: érdemes lenne megvizsgálni az erdészeti felügyelet hatáskörét is.
Hermann Henrik: elképzelhető, hogy tudnák pótolni a béri versenyt.

4. pont: Hozzájárulás külföldön történő licenckiváltáshoz
Zólyomi Andrea: Bucsi Róbert gyorsasági licencet szeretne váltani Szlovákiában, a szakágnak
nincs kifogása ellene.
6/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul ahhoz, hogy
Bucsi Róbert Szlovákiában váltson gyorsasági licencet.
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5. napirendi pont: Endurocross alapkiírás módosítása
Pusztai Csaba: az április 4-én elfogadott naptármódosításból indult ki. Az év elején
meghirdetetthez képest plusz 1 forduló került be a versenynaptárba, az alapkiírásban viszont
az eredeti futamszám szerepel. Nem szerencsés év közben módosítani a szabályokon.
Sasvári Sándor: akkor aktuális, ha a béri verseny tudják pótolni.
7/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség az eredeti endurocross alapkiírást nem
módosítja, azt tartja iránymutatónak az évadra.

6. napirendi pont: MAMS-Hungaroring Zrt. megállapodás
Pusztai Csaba: hónapok óta húzódik a megállapodások aláírása, a Ring most aláírta. A
sporttörvénynek megfelelően módosították tevékenységüket annak érdekében, hogy MAMS
tagok lehessenek. Az oldalkocsis vb-re a feltételek adottak, a pályalicenc megvan. Az
elnökség fogadja el ezeket a megállapodásokat.
8/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a MAMS és
Hungaroring Sport Zrt. közötti megállapodásokat.

7. napirendi pont: Enduro szakágvezető visszahívása, új szakágvezető kinevezése
Pusztai Csaba: megnyilatkoztattuk az enduro nevezői licenccel rendelkező egyesületeket.
Zólyomi Andrea: a 31 nevezői licenccel rendelkező egyesület közül 27 nyilatkozott írásban.
19 egyesület szeretné Sasvári Sándor helyett Nagy Pétert szakágvezetőnek, 7 egyesület szerint
maradjon Sasó szakágvezetőnek, és 1 egyesület jelezte, hogy nem szeretne a kérdésben állást
foglalni. A szabályzatban előírt többség megvan.
Sasvári Sándor zárt ülést kér, így a levezető elnök elrendeli a zárt ülést.
A zárt ülés végeztével a kint tartózkodók visszajönnek a terembe.
Pusztai Csaba: Sasvári Sándor az elnökség előtt értékelte a kialakult helyzetet és lemond az
enduro szakág vezetéséről.
9/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség tudomásul veszi Sasvári Sándor lemondását
az enduro szakágvezetői posztjáról.
Pusztai Csaba: az új szakágvezető jelöltnek a többség bizalmat szavazott.
Kökényesi György: kerüljünk közel az új szakágvezetőhöz. Új ember, aki versenyző is
egyben. Nem túl szerencsés dolog. Segíteni és ellenőrizni kell őt.
10/E/2012.05.03 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással Nagy
Pétert nevezi ki az enduro szakág vezetőjének.
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8. napirendi pont: Közgyűlésen történtek értékelése, személyi kérdések megvitatása
Pusztai Csaba zárt ülést rendel el.
A zárt ülés végén a levezető elnök újból megnyitja az ülést, és tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a késői időpontra való tekintettel az elnökségi ülést 2012. május 10-én 18 órakor
folytatják a tagrevízióval és a személyi kérdésekkel.

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

Budapest, 2012. június 8.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Csiba Péter

____________________________
Daragó István
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