MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2012. december 12. 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
Zólyomi Andrea
dr Némethi Zsolt
Fülöp Ferenc
dr Páll Zoltán
Majosházi Péter
Kondákor Tamás
Jacsó Tibor
Kuncz Richárd
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Kovács Nikolett
dr. Neszmélyi Emil

Elnök
Gazdasági alelnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, old timer
szakágvezető
Elnökségi tag, motocross
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Főtitkár
Jogi tanácsadó
Sportbírói
Kollégium
vezetője
Orvosi Bizottság vezetője
Értékelő Bizottság vezetője
Média bizottság vezetője
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Versenyző
jogi képviselő

Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7 jelenlévő
taggal határozatképes.
1//E/2012.11.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Déczi Ferencet és Ónodi Tamást nevezi ki.
A napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tisztújító közgyűlés időpontja, helyszíne, napirendi pontjai
2012. évi versenyeredmények (enduro, gyorsasági)
Szakági sportszakmai beszámolók a közgyűlésre
Kollégiumok, bizottságok vezetőinek 2012. évi beszámolói
2013. évi Alapkiírások
2013. évi díjtáblázat
2013. évi biztosítás
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8. Salak bizottság javaslati döntése a Track Racing Kft. tartozásával kapcsolatban
9. Központi sajtótájékoztató
10. MAMS Év Sportolója
11. Egyebek
Hermann Henrik: 1. napirendi pontként javasolja felvenni Kovács Nikolett beadványát, illetve
további pontként a tagfelvételt, és a 8. napirendi pontot előre szeretné hozni akkorra, amikor
az érintett egyesület képviselője megérkezik.
2/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag egyetért a napirendi pont
változtatásokkal.

1. napirendi pont: Kovács Nikolett beadványa
Hermann Henrik: a beadványt minden elnökségi tag és a szakágvezető is megkapta.
Kovács Nikolett: köszöni, hogy az elnök gyorsan reagált a kezdeményezésre. Átadja jogi
képviselőjének a szót.
dr. Neszmélyi Emil: egy jogi állásfoglalást szeretne felolvasni.
Hermann Henrik: a beadványról most nem tud az elnökség szavazni, a szövetség jogi
képviselője sincs jelen.
dr. Neszmélyi Emil felolvassa az állásfoglalást, majd távozik. Vele együtt szintén távozik
Kovács Nikolett, Wodicskáné Tállyai Beatrix és Wodicska Zoltán.
Hermann Henrik: napoljuk el addig, amíg dr Némethi Zsolt megvizsgálja a beadványt.

8. napirendi pont: Salak bizottság javaslati döntése a Track Racing Kft. tartozásával
kapcsolatban
Jacsó Tibor: tartozása miatt feszültség alakult ki a szakágon belül. A szakági bizottság hozott
egy határozatot, amelyben a jövő évi bejelentési díjat is kérik, különben elveszik az
egyesületétől a rendezési jogot. A tartozását elismeri, szándékában áll befizetni az összeget.
Volt egy fegyelmi eljárás, ami során az által képviselt tagszervezet pénzbüntetést kapott. Ez
elégséges, hogy az ügyet a helyén kezelje. Fizetési szándékát megerősíti. 9 éven keresztül
helyén voltak a dolgai, persze előfordultak csúszások. Jelenleg több a kintlévősége, mint a
tartozása. Mindig a szakág érdekében dolgozott. soha nem kapott ilyen határozatot, ami sérti a
jogokat. Ha neki előre be kell fizetnie, akkor az vonatkozzon másra is. A szakági ülésen nem
azért nem volt ott, mert nem akart, hanem mert nem tudott elmenni. Lát reális lehetőséget a
tartozás rendezésére.
Hermann Henrik: várhatóan mikor tudja rendezni a tartozást.
Jacsó Tibor: a tartozó cégek a két ünnep között nem dolgoznak, de ha megkapja az utalást, ő
is utal. Jövő hét közepe valószínű.
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Szilágyi Sándor: Tibor megjelenése fontos volt. Figyelmeztette a bizottságot, hogy a
bejelentési díjat előre elkérni nem jogszerű. 2013-ra két jelentős verseny van bevállalva, ami
fontos.
Jacsó Tibor: december 20-ig várhatóan tudja rendezni a tartozását.
3/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással 2012. december 20-ig
ad haladékot a Track Racing Kft-nek, hogy fennálló tartozását rendezze.
Hermann Henrik: az egyesület színeiben már menne egy versenyző külföldre. Nincs kifogás
az ellen, hogy a Track Racing Kft. színeiben menjen, csak a díjak be legyenek fizetve.
Tanulva a múltból, szeretnénk egy biztosítékrendszert bevezetni. Összeállítunk egy
szerződést, határidőkkel, amiben lesz egy lehetőség a verseny áthelyezésére, amit a fizetés
elmaradása esetén foganatosítunk.
4/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag felhatalmazza Hermann Henrik
elnököt, hogy amennyiben a szerződés aláírásának időpontjában nincs elnökségi ülés,
azt aláírja.

5. napirendi pont: Kollégiumok, bizottságok vezetőinek 2012. évi beszámolói
Hermann Henrik: átadja a szót dr. Páll Zoltánnak, az orvosi bizottság vezetőjének.
dr Páll Zoltán: röviden beszámol a 2012-es évről. Felhívja a szövetség figyelmét, hogy
szerződést kell kötni a Magyar Antidopping Csoporttal, és minimum 5 ellenőrzést kell
végezni évente. Visszajelzések alapján a mentőellátással voltak elégedetlenségek. A
sportorvosi igazolást 14 év alatt egyszeri alkalomként a háziorvosi igazolás is kiválthatja. 14
év felett mindenképpen sportorvosi igazolás kell. Versenyen semmiképpen nem lehet
sportorvosit kiadni.

3. napirendi pont: 2012. évi versenyeredmények (enduro, gyorsasági)
Majosházi Péter: két szakág eredményére érkezett észrevétel: az enduroban módosult egy
pontszám, de helyezést nem befolyásol, a gyorsaságiban viszont egy matematikai hiba miatt
változott a helyezés is.
5/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az enduro és a
gyorsasági szakág eredményeit.

5. napirendi pont: Kollégiumok, bizottságok vezetőinek 2012. évi beszámolói
Majosházi Péter: a külföldön rendezett magyar ob-k esetében az eredményekre oda kell
figyelni. Idén reális volt az értékelhető soroztok száma. 10 sorozat nem volt értékelhető, abból
8 quad volt.
Fülöp Ferenc: beszámolóját elküldte az elnökségnek.
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Hermann Henrik: dr Pabis Attila, Pál László és Bakó Péter is elküldték a beszámolójukat. Pál
Lászlót a következő elnökségi ülésen még meghallgatjuk.
A szakágvezetők is elküldték beszámolóikat.
6/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a
kollégiumok, bizottságok és szakágvezetők sportszakmai beszámolóját.

6. napirendi pont: 2013. évi Alapkiírások
Hermann Henrik: az alapkiírások leadási határideje január 31.

7. napirendi pont: 2013. évi díjtáblázat
Hermann Henrik: az érintettek jövő héten megkapják a táblázatot, amin dolgozni kell.
Fülöp Ferenc: január 6-án régiós bíróképzésre van igény. Mikor tudunk összeget hirdetni?
Meg kellene határozni legalább a bírói licencdíjakat.
7/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással 6 000 Ft-ban határozza
meg a sportbírói és sportfelügyelői licencdíjakat. Az összeg tartalmazza a licenc, a
tanfolyam és az alapbiztosítás árát. A licenchez igény esetén kiegészítő biztosítás
köthető.

8. napirendi pont: Tagfelvétel
dr. Némethi Zsolt: két kérelem érkezett. Az NB Moto Kft.-t a bíróság november 29-én vette
nyilvántartásba, a sportszervezet a tagfelvételi feltételeknek megfelel.
8/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja az NB Moto Kft.
tagfelvételi kérelmét.
dr. Némethi Zsolt: a másik kérelem esetében a kérelmező szervezet a Next Generation
Hungary SE, viszont a csatolás a Motorland Zrt.végzése és szerződése, aminek tagja a Next
Generation SE. A kérelmező SE a tagfelvételi kérelemhez szükséges, szabályzatban előírt
egyik dokumentumot sem csatolta.
Bari István: bemutatja a Motorland Zrt-t, illetve tájékoztatást ad a trial szakág helyzetéről,
illetve arról, hogy december 29-én lesz egy találkozó, amin a jövőt beszélik meg.
Hermann Henrik: köszöni a tájékoztatást, bár nem tartozik a tagfelvétel témájához.
9/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással
elutasítja a Next Generation Hungary SE tagfelvételi kérelmét és a szükséges
dokumentumok megküldésére szólítja fel az egyesületet.
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9. napirendi pont: Központi sajtótájékoztató
Hermann Henrik: már csak az enduro és a salak díjkiosztó van hátra. Felmerült egy közös
díjkiosztó ötlete, de ennek anyagi és technikai hátráltatói vannak. A februári közgyűlés után
lehetne egy sajtótájékoztatót tartani csak a bajnokok számára.
Ónodi Tamás: ennek a csonka díjkiosztónak negatív visszhangja volt a versenyzők körében.
Déczi Ferenc, Fekete János: egyetértenek Ónodi Tamással, nem támogatják a sajtótájékoztató
megszervezését.
Hermann Henrik: a következő elnökségiig kérjük ezt a témát átgondolni.

10. napirendi pont: MAMS Év Sportolója
Négy jelölés érkezett a címre: Chrobák János a gyorsasági szakágból, Szvoboda Bence a
motocross szakágból, Tabaka József a salak szakágból és Tóth László az enduro szakágból.
Az Elnökség titkos szavazás keretében dönt a jelöltek közül.
10/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség 2012-ben Tóth Lászlót választja a MAMS Év
Sportolójának.

11. napirendi pont: Egyebek
Hermann Henrik: hétfőtől, december 17-től január 6-ig bezár az iroda, de az emaileket
figyelni fogjuk. Erre különös tekintettel azért van szükség, mert az év folyamán a
szabadságokat nem állt módunkban teljes körűen kiadni.
11/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a MAMS iroda
2012. december 17. és 2013. január 6. közötti zárva tartását.
Hermann Henrik: az elnökváltás után a szövetség hatályon kívül helyezte annak a 9
egyesületnek a törlési határozatát, amelyek 2012-ben addig nem váltottak sem nevezői, sem
versenyzői licencet. A hatályon kívül helyezés azzal a feltétellel történt, hogy december 31-ig
teljesítik az Alapszabályi kötelezettségüket. Javasolja az elnökségnek, hogy amennyiben ez
nem történik meg, január 1-i hatállyal töröljük őket a tagok közül.
12/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a javaslatot,
mely szerint 2013. január 1-i hatállyal a szövetség törli azt a 9 egyesületet, amelyet az
elnökség visszavett tagjai közé, ám december 31-ig nem teljesíti alapszabályi
kötelezettségét.
Szilágyi Sándor távozik, a határozatképesség 6 főre csökken
Fekete János: kéri, hogy az elnökség hagyja jóvá a gyorsasági szakági bizottság tagjait:
Adorján Tamás, Szabó János, Daróczy Attila.
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13/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a gyorsasági
szakági bizottság tagjait: Adorján Tamás, Szabó János, Daróczy Attila.
Hermann Henrik: kaptunk egy megkeresést a sportjegyek.hu cégtől, amelynek tárgya a hazai
versenynaptárunk térítésmentes megjelenítése a cég weboldalán. A cég vállal továbbá
internetes jegyértékesítést is, de a rendezőkkel majd külön állapodnak meg, ahhoz nem kell a
MAMS.
14/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással, hogy a szövetség
megállapodást kössön a Sportjegyek.hu Kft-vel.
Bari István távozik, a határozatképesség 5 főre csökken
Hermann Henrik: Pap Zsolt egykori salakmotor versenyző évek óta kap a MAMS központi
keretéből 250 000 Ft támogatást. A szövetség különleges anyagi helyzetére való tekintettel ezt
a támogatást idén utoljára 100 000 Ft mértékben kívánja rendelkezésre bocsájtani. A jövőben
a szövetség nem tud előzetes ígéreteket tenni a támogatás folytonosságára különös tekintettel
a jelenlegi gazdasági helyzetre.
15/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a MAMS központi
keretének terhére 100 000 Ft támogatást nyújt Pap Zsolt egykori versenyző részére.
Hermann Henrik: a Sporttörvényben előírt tisztújító, egyben elfogadó közgyűlés tervezett
időpontja 2013. február 21. 15 óra, 1. emeleti konferenciaterem. A napirendi pont javaslatokat
felolvassa.
16/E/2012.12.12 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a tisztújító
közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait azzal a kiegészítéssel, hogy a már
két távozó elnökségi tag miatt ezen határozatot a következő elnökségi ülésen megerősíti.

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

Budapest, 2013. január 11.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Déczi Ferenc

____________________________
Ónodi Tamás
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