MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. augusztus 16. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:

Hermann Henrik
Bari István
Fekete János
Tarapcsák Péter
Déczi Ferenc
Király Árpád
Szilágyi Sándor
Ónodi Tamás
Zólyomi Andrea
Kökényesi György
Hirtling Gábor
Nádasdi János
dr Némethi Zsolt
Kiss Balázs
Kürti István
Miklósy Tamás
Soóky László
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, old timer
szakágvezető
Elnökségi tag, motocross
szakágvezető
Elnökségi
tag,
trial
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Főtitkár
Supermoto szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Felügyelő Bizottság tagja
Jogi tanácsadó
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető

Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 8 jelenlévő
taggal határozatképes.
1//E/2012.08.16 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Tarapcsák Pétert és Ónodi Tamást nevezi
ki.

A napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No1 Mini és Motoros Team levele
Versenynaptár módosítás
Edzőképzés helyzetkép – Kökényesi György
Enduro szakág támogatási kérelme
Online nevezési rendszer – Majosházi Péter
Egyebek
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Hermann Henrik: 0. napirendi pontként szeretne beszúrni egy témát. Soóky Lászlóval
szeretné tisztázni a június 14-i közgyűlésen elhangzottakat. Kéri a napirendi pont elfogadását.
2/E/2012.08.16 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi
pont hozzáadását.

0. napirendi pont
Hermann Henrik: a júniusi közgyűlésen elhangzott valami. Soóky úr megemlítette, hogy a
MAMS-nak 28 millió Ft spórolása van, és ő nem akar részt venni annak eltapsolásában. Az év
elején vannak áthozatok, ezt nevezhetjük spórolásnak. Megkéri Soóky urat, hogy segítsen az
elmúlt évek pénzügyi anyagaiból táblázatot csinálni, megnézni, hogy az áthozatok hogyan
alakultak. Az eddigi információk alapján a 2012 év eleji 23 millió Ft áthozatot fel fogjuk élni.
Soóky László: szívesen segít. A költségeket csökkenteni kell, mert elfogy az áthozat.
Hermann Henrik: a Felügyelő Bizottság elnöke kért bizonyos anyagokat, amiket megkapott.
A következő elnökségin szeretné bemutatni a pénzügyek alakulását az utóbbi években.

1. napirendi pont: No1 Mini és Motoros Team levele
Wodicskáné Tállyai Beatrix: azért ül itt, mert a magyar országos bajnokság versenyzői
sérülnek. 28 nappal a verseny előtt a szakág az egyesületek megkérdezése nélkül döntöttek
arról, hogy itthoni helyszín helyett külföldön legyen a következő ob forduló. Az alapkiírás
melléklete a versenynaptár, ami a MAMS honlap főfelületén nem található, csak a szakági
aloldalon. A versenynaptár „tervezet” megnevezéssel van fent és nincs mellette, hogy az
elnökség mikor hagyta jóvá.
Az egyesület a naptár alapján tervezte a részvételi lehetőséget. A szakág döntött az 5 forduló
mellett, amelyből egy az oldalkocsis vb-vel együtt, három az Alpok Adriával együtt és egy a
Hungaroringen, önálló versenyként került volna megrendezésre. A No1 Mini és Motoros
Team úgy döntött, hogy az egyetlen külföldi ob fordulón nem indulnak. Készültek az itthoni
fordulóra, de hogy átkerült külföldre, ez 600 000 Ft többletköltséget jelent. A versenyzője
augusztus 2-án kapott emailt az Alpok Adria Uniótól, hogy a helyszín változott. Ezt a
szakágnak kellett volna jeleznie. Időközben a K2 MotoRacing SE folytatott tárgyalásokat. A
Hungaroring ingyen odaadta volna a pályarészt, 40 boxot. A versenyt meg lehetett volna
rendezni itthon. A magyar ob Magyarországra volt meghirdetve. A verseny előtt 28 nappal
nem lehet egy egyesületet olyan helyzetbe hozni, hogy anyagi kárt szenvedjen. A gyorsaságis
egyesületeket össze kell hívni és rendezzük meg itthon az ob-t szeptember 30-án.
Hermann Henrik: nem akar szakmai vitafórumot nyitni. A közgyűlést követően felvette a
kapcsolatot a Hungaroringgel. Van egy szerződés velük, ami semmire nem alkalmas.
Kiderült, hogy az oldalkocsis futam megrendezése hajszálon múlott. A Ring vállalta fel a
rendezést, de ehhez tagnak kell lennie. Miattuk lett rendkívüli elnökségi ülés összehívva, ahol
felvettük őket. A MAMS gyorsasági szakág vezetése mindent megtett, hogy legyen verseny.
A Ring a hátunk mögött kért fel rendezőnek egy egyesületet. Az utolsó megbeszélés
kezdeményezője ő maga volt, mert nem tudtak megegyezni. A Ring hozzáállása botrányos
volt, nem tudja hibáztatni a K2 Motoracing SE-t, hogy nem vállalta a rendezést. Ott kialakult
egy vis maior helyzet, hogy elmarad az Alpok Adria futam. SOS új helyszínt kellett keresni,
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mivel a szabályzat szerint időpont módosításra nincs lehetőség. A Pannóniaringen nem volt
szabad időpont, a Szlovákiaringen igen. Azért van a szakági bizottság, hogy vis maior esetén
a szakág ne váljon működésképtelenné. Másnapra volt megbeszélve a pályainspekció a
Ringen. Az inspektor aznap este kapta meg az SMS-t, hogy ne jöjjön, mert máshol lesz a
verseny.
A szakági bizottság döntése alapján a gyorsasági szakágvezető és a sportszakmai alelnök jó
irányba indultak el. Vagy van Alpok Adria futam valahol és ezzel megmentjük a MAMS
becsületét, vagy elengedjük az egészet. Nem volt lehetőség összehívni az egész szakágat egy
másnapi döntést meghozni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: nem az a baj, hogy az Alpok Adriát kihelyezik. De az ob-t a
kiírásnak megfelelően kell megrendezni. A versenyzőjének sérül az eredménye. Az ob három
futam alapján is értékelhető. A Ring a vb után jelezte, hogy nem kívánja az Alpok Adria
futamot megrendezni.
Hermann Henrik: személyesen beszélt a vezetővel, direkt fel is vettük tagnak.
Hirtling Gábor: szeretné kiigazítani Wodicskáné Tállyai Beatrixot, mert nem 28 nappal a
verseny előtt történt a módosítás, hanem 30 nappal. A beadott támogatási kérelemre nem
válaszolt, mert nem hajlandó semmilyen fenyegetőzésre reagálni.
Hermann Henrik tájékoztatja az Elnökséget, hogy Hirtling Gábor 2012. augusztus 15-i
hatállyal lemondott szakágvezetői tisztségéről.
Hirtling Gábor: szóban is megerősíti lemondását.
Fekete János: a Sportkód a naptárváltozást a Szakágvezetői Tanács hatáskörébe adja. Ha nincs
SZT ülés a kérdéses időpontig, akkor a sportszakmai alelnök jogosult ideiglenes jóváhagyni a
módosításokat. Ő augusztus 1-én meghozta a döntést.
dr. Némethi Zsolt: nincs törvényi korlátozás a helyszínre vonatkozóan.
Hermann Henrik: a sportszakmai alelnök hívja össze a gyorsasági szakosztályvezetői
értekezletet és döntsék el, hogy mi legyen.

2. napirendi pont: Versenynaptár módosítás
dr. Némethi Zsolt: az Alapszabály szerint nem elnökségi hatáskör, hanem SZT. A módosítást
a Sporttörvény szellemiségével összhangban kell majd beterjeszteni. Eddigi gyakorlat szerint
az SZT egy ajánlást fogadott el, amit az elnökség végleg elfogadott.

3. napirendi pont: Edzőképzés helyzetkép
Hermann Henrik: a MOB későn talált meg minket. Eddig több mint 500 jelentkező van. Lesz
egy elméleti és egy sportszakmai tananyag. Az edzőbizottság vezetője Kökényesi György.
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Kökényesi György: az által felkért személyek, id. Németh Kornél, Zsembery Barnabás és
Szabó Bregyó, elvállalták az oktatást. Délelőtt elmélet, délután gyakorlat lenne. Az enduro és
a motocross egy helyen lenne. Salakos oktatót nem tud, ha van jelentkező, szívesen veszi.
A technikai dolgok felelőse Fehér Géza.
Hermann Henrik: minél előbb ki kell küldeni a felhívást. Az elméleti rész e-learning oktatás
szerint megy majd, mindenki megkapja a tananyagot és saját maga megtanulja. A gyakorlati
rész sportszövetségi szinten folyik majd. A honlapra a felhívás még azért nem került fel, mert
még csak most dolgozzuk ki a tananyagot. Motiváció lehet egy edzői kollégium. E mögé lehet
tenni a biztosítást, ami csak a végzett edző edzésére érvényes. Ezek csak ötletek.

4. napirendi pont: Enduro szakág támogatási kérelme
Hermann Henrik: a szakág kéri, hogy a MAMS támogassa a hatnapos vb csapatot a licencek
és a biztosítások összegeivel.
Fekete János: nagy összegről van szó, nem támogatja a kérelmet.
Déczi Ferenc: nem támogatja, ez szakági probléma.
Király Árpád: nem támogatja a kérelmet.
Ónodi Tamás: szabályt kellene hozni, hogy a vb, EB résztvevő versenyzők mire számíthatnak
a MAMS-tól. Ez a fajta kérés mindig elő fog jönni.
Hermann Henrik: ez egy MAMS csapat, válogatott. A válogatott keretre van szabályozás. A
kérelem több tételből áll: nevezői és versenyzői licenc különbözet, biztosítás, FIM licenc.
Azokat a költségeket lehet számba venni, amik a MAMS-ot érintik. Amit tovább kell
utalnunk, az nem vita tárgya. A MAMS megteheti, hogy nem kéri a bevétel összeget (nevezői,
versenyzői licenc különbözet).
Déczi Ferenc: nem ért egyet.
Király Árpád: továbbra sem ért egyet. Az rendben, ha később megállapodunk és kidolgozzuk
a támogatási feltételeket. De most ne tegyünk kivételt.
Bari István: ha a megújulás útjára akarunk lépni, ne a múltban vájkáljunk. Nem ezen a
100 000 Ft-on múlik a MAMS léte. Ne legyünk pénzbeszedő szervezet.
Fekete János: támogatja a javaslatot.
Hermann Henrik: ez a csapat a szakág által meghozott válogatottsági elvek alapján áll össze.
Saját zsebből már így is 1-1,5 millió Ft-ot fizettek ki.
Tarapcsák Péter: egyetért, de előre le kell fektetni az elveket. Ha valaki Magyarországot
képviseli, támogatni kell.
Soóky László: ez olyan kérelem, ami nem pénzkiadás. Ezt meg kell nekik adni. Az új
elnökség mutassa meg, hogy tud gesztust adni.
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Hermann Henrik: javasolja, hogy a MAMS a hatnapos enduro vb-n induló csapat azon
költségeit, amelyeket a MAMS-nak nem kell tovább fizetnie (nevezői licenc különbözet,
versenyzői licenc különbözet), támogatás gyanánt nem kéri el.
3/E/2012.08.22 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag meghozza döntést, mely szerint a
MAMS a hatnapos enduro vb-n induló csapat azon költségeit, amelyeket a MAMS-nak
nem kell tovább fizetnie (nevezői licenc különbözet, versenyzői licenc különbözet),
támogatás gyanánt nem kéri el.

5. napirendi pont: Online nevezési rendszer
Majosházi Péter: a nevezéskor a sorban állást csökkenteni hivatott. Az adatok rendelkezésre
állnak, nevezéskor csak alá kell írni a papírt. Fontos, hogy a rendezők tudjanak előre tervezni
a létszámot illetően. Lehetne emellett egy egységes versenynaptár, egységes licenc adatbázis,
a verseny dokumentumait is fel lehetne rakni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a sportkódot meg kell változtatni, mert a nevezési íveket az
egyesületnek alá kell írnia.
Ónodi Tamás: a környező országokban csak online lehet nevezni.
Kürti István: amíg nincs szankció, addig nem fogják a versenyzők az online nevezést
használni. De egy rendező ma nem engedheti meg magának, hogy elutasítson nevezést.
Az Elnökség egyetért az online nevezési rendszer bevezetésével. A következő elnökségi
ülésre a technikai hátteret be kell mutatni.

6. napirendi pont: Egyebek
Hermann Henrik: létezik egy SOS Infocard nevű kártya, ami tartalmazza a legfontosabb
egészségügyi adatokat, illetve a webes felületen a felhasználó további személyes adatokat is
megadhat, ezzel segítve a kórházi ellátás menetét. A gyártó a kunmadarasi dragbike Európakupa ideje alatt gyűjti a regisztrálókat, és nekik MAMS logóval ellátott kártyát bocsájt ki. Ez
nekünk ingyen van, reklámfelületet kapunk. A későbbiekben, ha a MAMS-on keresztül
igényel valaki ilyen kártyát, akkor kedvezményt kap. Kéri az elnökséget, hogy támogassa a
MAMS SOS Infocardon való megjelenését.
4/E/2012.08.16 sz határozat: Az Elnökség egyhangúlag támogatja a MAMS megjelenését
az SOS Infocardon.
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További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.

Budapest, 2012. augusztus 22.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Tarapcsák Péter

____________________________
Ónodi Tamás
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