MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. november 7. 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
Szilágyi Sándor
Ónodi Tamás
Nagy Péter
Zólyomi Andrea
Nádasdi János
dr Némethi Zsolt
Kökényesi György
Majosházi Péter
Nagy Attila
Sasvári Sándor
Daragó István
Zettner Tamás
Kondákor Tamás
Kuncz Richárd
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, old timer
szakágvezető
Elnökségi tag, motocross
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Enduro szakágvezető
Főtitkár
Felügyelő Bizottság tagja
Jogi tanácsadó
Edzői bizottság vezetője
Értékelő Bizottság vezetője
Alpok Adria gyorsasági
bizottság tagja
UEM és Alpok Adria enduro
bizottsági tag
FIM és UEM salakmotor
bizottsági tag
FIM gyorsasági bizottsági tag
Média bizottság vezetője
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető

Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7 jelenlévő
taggal határozatképes.
1//E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Szilágyi Sándort és Ónodi Tamást nevezi
ki.
A napirendi pontok:
1. FIM közgyűlés, UEM rendkívüli közgyűlés, Alpok Adria közgyűlés
2. 2012. évi versenyeredmények (gyorsasági, motocross, salak, supermoto)
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3. Trial szakág helyzete (Bari István)
4. Bari István javaslata a rendezvényszervezésre
5. Egyebek
Bari István: kéri új napirendi pont felvételét, motocross vb rendezés témájában.
2/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással új napirendi pontot
vesz fel.

1. napirendi pont: FIM közgyűlés, UEM rendkívüli közgyűlés, Alpok Adria közgyűlés
Hermann Henrik: a napirend témája miatt hívta el a szövetség sportdiplomatáit. Bulcsu Rezső
nem tudott eljönni. November végén lesz az UEM rendkívüli közgyűlése, a FIM közgyűlése,
és december elején az Alpok Adria közgyűlése. Az anyagokat körbeküldte, várja a kérdéseket.
Sasvári Sándor: az Alpok Adria enduro bizottságának vezetője lemondott.
Hermann Henrik: ha van javaslat a MAMS részéről a tisztségre, akkor részéről mehet.
Nagy Péter: támogatja Sasvári Sándor jelölését az Alpok Adria enduro bizottságának vezetői
tisztségére.
Nagy Attila: Rezső az Alpok Adria alelnöke volt, de lemondott. A MAMS nem jelölt senkit a
helyre, esetleg ezen is el kell gondolkodni. A FIM közgyűlés témája lesz a két cseh szövetség
közötti döntés. Véleménye szerint a régi mellé kell állni.
Nádasdi János: az új cseh szövetség a brnoi körzetből áll, az összes sportesemény 98%-át a
régi szövetség, az ACCR csinálja. A FIM közgyűlés másik témája az alelnökválasztás. 4 jelölt
van 3 helyre. A lengyel jelöltet, Andrzej Witkowskit nem mindenki támogatja, de ha ő
kikerült, az a nemzetközi salaksportra is hatással lesz.
Daragó István: a dán és a lengyel jelöltet támogatni kel.
Zettner Tamás: az előzőekhez hozzáfűzve, mindenképpen a régi cseh szövetséget kell
támogatni.
Hermann Henrik: az UEM rendkívüli közgyűlésén dönteni kell arról, hogy az UEM felveszi-e
a FIM Europe nevet, vagy nem.
Daragó István: az UEM bevételeinek nagy része a FIM-től jön.
Sasvári Sándor: figyelni kell rá, hogy 2013-tól az UEM rendezvényeken nem fogadják el a
FIM licencet.
Nádasdi János: a FIM salak bizottság december 8-9-én itt tartja éves gyűlését.
Sasvári Sándor: tereprallyban két vb és két EB futam rendezési lehetőséget kaptunk.
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2. napirendi pont: 2012. évi versenyeredmények
Hermann Henrik: elkészült a gyorsasági, a motocross, a salak és a supermoto éves eredménye.
Most a tavalyi módszer szerint felkerül a honlapra, két hetes észrevételezési idővel és utána
automatikusan hivatalossá válik, ha nem érkezik észrevétel.
3/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással ideiglenesen elfogadja a
gyorsasági szakág 2012. évi eredményeit, azzal a kikötéssel, hogy ha a kiküldéstől
számított 2 héten belül nem érkezik hozzászólás, akkor véglegessé válik.
4/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással ideiglenesen elfogadja a
motocross szakág 2012. évi eredményeit, azzal a kikötéssel, hogy ha a kiküldéstől
számított 2 héten belül nem érkezik hozzászólás, akkor véglegessé válik.
5/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással ideiglenesen elfogadja a
salak szakág 2012. évi eredményeit, azzal a kikötéssel, hogy ha a kiküldéstől számított 2
héten belül nem érkezik hozzászólás, akkor véglegessé válik.
6/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással ideiglenesen elfogadja a
supermoto szakág 2012. évi eredményeit, azzal a kikötéssel, hogy ha a kiküldéstől
számított 2 héten belül nem érkezik hozzászólás, akkor véglegessé válik.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: milyen pontrendszer alapján számolják a gyorsasági bajnokság
eredményeit?
Hermann Henrik: ezzel most nem tudunk foglalkozni. Írásban két héten belül lehet észrevételt
tenni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: tájékoztatja az elnökséget, hogy ügyészségi vizsgálatot kért a
szlovákiaringi eredmények ügyében.

3. napirendi pont: Trial szakág helyzete
Bari István: megállapította, hogy személyi ellentétekről van szó. A keszthelyi rendező
kijelentette, hogy olyan mély a szembenállás a Szelei családdal, hogy nem hajlandóak még
csak leülni velük egy asztalhoz. A trial szakág életre kelthető, vannak, akik szeretnének
bajnokságot. Össze kell hívni egy közös fórumot, ahol a jövőt megbeszélnék.

4. napirendi pont: Bari István javaslata a rendezvényszervezésre
5. napirendi pont: Motocross vb rendezés lehetősége
Bari István: a két témát egyben fejti ki. A szervezeti szabályzataink lehetővé teszik, hogy
jelentős pénzforráshoz jussunk. Pályázati rendszerrel egy támogatói kört ki lehetne alakítani.
A nem látványsportokra a kormány elkülönített 14 milliárdot. Ezért lobbizni kellene. A
Youthstreamnél vannak kapcsolatok. A jövő évi MX1/MX2 vb naptárban a szeptember 8-i
dátum nyitott, nincs még rá rendező. Ha hivatalos kérés jut hozzájuk, akkor tájékoztatást
adnának. A Sport és Turisztikai Bizottság elnökének tájékoztatása alapján akár állami
támogatást is lehet kérni.
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Fekete János: ez nem eladható dolog, nem biztos, hogy a média fizetne azért, hogy leadja.
Ónodi Tamás: van-e olyan értéke a MAMS-nak, amivel érdemes lenne próbálkozni?
Hermann Henrik: nem vagyunk hátrébb, ha kikérünk egy csomagot a Youthstreamtől, tegyük
meg.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a pályatulajdonos nem rendelkezik hirdetési jogokkal. Ki
rendelkezik a naptár összeállításának jogával?
Kökényesi György: a Youthstream nem rendezvényszervező cég. Megvásárolta a cross vb
promoteri jogát, nincs köze a FIM-hez. Olyan összegek vannak csak a promoteri jogra, hogy
nem lehet kifizetni. Rengeteg előírás van emellett.
7/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással felhatalmazza Bari
Istvánt, hogy a Youthstreamtől tájékoztatást kérjen az MX1/MX2 motocross
világbajnoki forduló rendezésével kapcsolatban.

6. napirendi pont: Egyebek
Hermann Henrik: a salak szakág kérelmével már foglalkoztunk az előző ülésen, de
elnapoltuk. A Big’s Motor SC a mórahalmi verseny bejelentési díját, illetve a pályalicenc díját
kérte támogatásként. A salak szakági bizottság nem támogatja a kérést.
Bari István: minden olyan létesítmény, ami pályázati úton valósul meg, minden költség
elszámolható. Új indulónak több kedvezményt ne adjunk, mint a régieknek.
Hermann Henrik: több gond is van a salakban. Felkérte a szakágat, hogy bizottsági ülésen
vitassák meg. Megvárná a bizottság véleményét. Most viszont válaszolni kell, mert az
elnökségnek lett címezve. A szakág elutasította.
Szilágyi Sándor: példaértékű, ha egy új pálya épül fel. Ez egy uniós pályázatból és nagy
összefogás során felépült pálya. Rendezési költségek nem merültek fel. A kiemelkedő
rendezvényeket kell támogatni.
Hermann Henrik: Mórahalom polgármestere nagyon komoly köveket mozgatott meg, hogy a
pálya elkészüljön. Ez egy komoly beruházás, autocross pálya is épül. A polgármester kérte,
hogy adjuk meg a paramétereket, mert magasabb szintű versenyeket akarnak rendezni.
Nádasdi János: a salaksport nagyon rossz helyzetben van. Csoda, hogy sikerült Debrecenben
megrendezni a három bajnoki fordulót. Ha egy ilyen támogatással felépülő pálya van, ami
később alkalmas lesz nemzetközi verseny rendezésére, akkor ehhez az új lendülethez a
MAMS-nak hozzá kell járulnia.
Fekete János: a salak bizottság a kérelmet elutasította. A gyorsaságiban is volt ilyen kérelem,
amit a szakág nyomán az elnökség szintén elutasított. Így a salak szakág döntését támogatja.
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Hermann Henrik: pont ezért írt a szakágnak levelet. A MAMS megítélés már így is rossz.
Viszont ha lobbira kerül sor, és felmerül a MAMS neve, akkor sokat számít majd a gesztus.
Fekete János: ha az elnökség felülbírálja a szakág döntését, akkor megint ott tartunk, mint
régen. Elfogadja és egyetért vele, hogy sportpolitikai szempontból indokolt gesztus lenne, de
az elnökségnek a szakág véleményét kell szem előtt tartania.
8/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség 1 tartózkodással, 1 igen és 5 nem szavazattal a
Big’s Motor SC támogatási kérelmét elutasítja.

Hermann Henrik: a Bölcs Vaddisznók Salakmotor SE egy decemberi salakmotor versenyre
nevezői és versenyzői licencet szeretne váltani. Kérésük, hogy ezt időarányosan tehessék
meg. A licencekkel a MAMS tagságot váltják ki. Év végén a többiekkel szemben
cselekednénk, ha támogatnánk. A salak szakág sem támogatja a kérelmet.
9/E/2012.11.07 sz. határozat: Az Elnökség 7 nem szavazattal elutasítja a Bölcs
Vaddisznók Salakmotor SE kérelmét.

Kökényesi György: edzőképzésről nem sok minden új dolgot tud mondani. A TF nem
értesített mindenkit a beiratkozásról, a hiányzóknak nem nyitottak meg online felületet. Ennél
nagyobb probléma, hogy a kiírásban nem szerepelt a gyakorlati képzés díja. A pályabérletnek,
edzőknek díja van, azt szét kell osztani a jelöltek között. Ez az utolsó alkalom, hogy 80 000 Ft
az elméleti képzés díja, ez jövőre 200 000 Ft lesz. A szakmai képzés díja ezek mellett
minimum 40 000 Ft lesz.

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

Budapest, 2012. november 13.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Szilágyi Sándor

____________________________
Ónodi Tamás
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