MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2013. január 15. 19h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.

Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:

Hermann Henrik
Ónodi Tamás
Fekete János
Tarapcsák Péter
Déczi Ferenc
Szilágyi Sándor
Zólyomi Andrea
dr Némethi Zsolt
Kiss Szabolcs
Moór András
Fülöp Ferenc
Nagy Róbert
Bodányi Ákos
Kuncz Richárd
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Kócsó Antal
Kothencz Attila

Elnök
Elnökségi tag
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, old timer
szakágvezető
Elnökségi tag,
Elnökségi tag
Főtitkár
Jogi tanácsadó
Salak szakágvezető
Motocross
megbízott
szakágvezető
Sportbírói
Kollégium
vezetője
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető

Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 6 jelenlévő
taggal határozatképes.
1//E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Tarapcsák Pétert és Fekete Jánost nevezi
ki.
A napirendi pontok:
1.
2.

Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz
Gazdasági alelnök beszámolója a 2012-ben végzett munkáról és annak
tapasztalatairól
3. Közgyűlés előkészítése
4. Magyar Antidopping Csoport kérése (doppingbizottság és dopping fellebbviteli
bizottság elnökének kijelölése)
5. 2013. évi díjtáblázat
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6.
7.

2013. évi biztosítás
Egyebek

Ónodi Tamás: az egyebek napirendi pontban szeretne a terem supermoto ob alapkiírásáról
beszélni.
Hermann Henrik: plusz napirendi pontként szeretné a tagfelvételt felvenni, illetve az előző
ülésen 2 elnökségi tag sem volt jelen akkor, amikor a tisztújító közgyűlés időpontjáról,
helyszínéről és napirendi pontjairól döntöttek, ezt szeretné ma pontosítani.
2/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag egyetért a napirendi pont
változtatásokkal.

1. napirendi pont: Tagfelvétel
dr. Némethi Zsolt: a Spárta Motorsport egyesület nyújtott be tagfelvételi kérelmet. Minden
dokumentuma rendben van, tagfelvételét javasolja.
3/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Spárta
Motorsport Egyesület tagfelvételi kérelmét.

2. napirendi pont: Tisztújító közgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendi pontjainak
elfogadása
Hermann Henrik: a múltkori elnökségi ülésen ugyan döntöttünk, de két elnökségi tag már
nem volt jelen.
Időpont, helyszín: 2013. február 21. 15 óra, Magyar Sport Háza, 1. emeleti konferenciaterem.
Napirendi pontok:
1.
A sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló jóváhagyása
2.
A Szövetség 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
jóváhagyása
3.
2012. évi mérleg és éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4.
2012. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
5.
Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása
6.
2013. évi szakmai terv elfogadása
7.
2013. évi pénzügyi terv elfogadása
8.
Alapszabály módosítás
9.
Tisztségviselők megválasztása
10.
Egyebek
4/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2013. évi
rendes közgyűlés időpontját, helyszínét és napirendi pontjait.
Hermann Henrik: mivel ez a közgyűlés egyben tisztújító is lesz, Jelölő Bizottságot kell
létrehozni. Az alábbi javaslatok érkeztek a tagok személyére: vezetőnek Tarapcsák Péter,
tagoknak Nagyné Czuczi Rita, Ónodi Tamás, Kürti István, Balogh János és Lévai Attila.
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5/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a Jelölő Bizottság
vezetőjének Tarapcsák Pétert, tagoknak Nagyné Czuczi Ritát, Ónodi Tamást, Kürti
Istvánt, Balogh Jánost és Lévai Attilát választja.
Hermann Henrik: a Mandátumvizsgáló Bizottság vezetőjének Wodicskáné Tállyai Beatrixot,
tagjainak Zólyomi Andreát és Sütő Erikát javasolja.
6/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással a Mandátumvizsgáló
Bizottság vezetőjének Wodicskáné Tállyai Beatrixot, tagjainak Zólyomi Andreát és Sütő
Erikát választja meg.
Hermann Henrik: tavaly probléma volt a kezdéssel. Az alapszabály szerint a kezdéstől
számított 1 órán belül kell határozatképesnek lennie. Beszéljük meg most, ne ott legyen vita.
dr. Némethi Zsolt: a Mandátumvizsgáló Bizottság 15 órakor tehet jelentést, az akkori
létszámról, de ha nincs meg a létszám a határozatképességhez, akkor 15.59-ig várni kell, hogy
összejöjjön. Ha 15.59-ig nincs meg a létszám, akkor a közgyűlést le kell zárni, és a zárástól
számított 1 órán belül új közgyűlést kell kezdeni. Ez lehet 16.01-kor, 16.30-kor is. Az új
közgyűlésen a küldöttek száma közömbös, az eredetileg meghirdetett napirendi pontokat
illetően szavazhatnak.

3. napirendi pont: Hozzájárulás külföldön történő licencváltáshoz
Zólyomi Andrea: Sztrakon Bence és Szalóczi Alex Szlovákiában szeretnének enduro
versenyzői licencet váltani. A szakág hozzájárul.
7/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Sztrakon
Bence Szlovákiában váltson enduro versenyzői licencet.
8/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy Szalóczi
Alex Szlovákiában váltson enduro versenyzői licencet.

4. napirendi pont: Gazdasági alelnök beszámolója a 2012-ben végzett munkáról és
annak tapasztalatairól
Hermann Henrik: a gazdasági alelnök különböző leveleket küldött, gazdasági beszámoló című
jelentés nem érkezett. A többi elnökségi tag kapott valamit?
Az elnökségi tagok egyöntetűen kijelentik, hogy nem kaptak 2012. évi gazdasági beszámolót
az alelnöktől.
Hermann Henrik: a poszt okafogyottá vált, főleg mivel a napirendet kérő alelnök úr nincs
jelen. A februári közgyűlésre kellenek a pénzügyi anyagok, azokat február elején az
elnökségnek el kell fogadnia. Kézbe kell vennie az ügyet, szeretné előkészíteni az anyagot.
Egyeztetett a Felügyelő Bizottság elnökével, Horváth Attilával. Többször is kérte az
alelnököt, hogy vegye fel a kapcsolatot a könyveléssel, de ez nem történt meg. Január elején a
megbeszéltekkel ellentétes ukázt adott a titkárságnak. A napirendi pontot is az alelnök kérte,
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ezzel szemben nem jött el. A díjtáblával kapcsolatos javaslat sem készült el. A Felügyelő
Bizottság novemberig kért egy tervezetet, azt sem kapták meg.
dr. Némethi Zsolt: itt nem a személyről van szó. A tagok valakit megválasztottak egy
tisztségre. A feladatát nem látta el, nem kért kimentést.
Hermann Henrik: kell elnökségi határozat ahhoz, hogy az elnök átvegye a gazdasági alelnök
feladatait?
Wodicskáné Tállyai Beatrix: ilyen alapon a sportszakmai alelnök sem látta el a feladatát.
Hermann Henrik: nem ad helyt a személyes vitáknak. Ahhoz, hogy a februári közgyűlést
megcsináljuk, négy pénzügyi anyagot kell letenni. Ha a sportszakmai beszámolót a tagság
nem kapja meg a közgyűlés előtt 10 nappal, akkor majd lehet reklamálni.
9/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással megbízta Hermann
Henrik elnököt azzal, hogy a februári közgyűlésre szükséges gazdasági
dokumentumokat előkészítse, különös tekintettel arra, hogy azok a gazdasági alelnök
által nem lettek előterjesztve döntéshozatalra.
Hermann Henrik: a gazdasági alelnök kérte a napirendi pontot, az felvételre került, így ment
ki a meghívottaknak. Ma reggel kapott levelet az elnökség, hogy az alelnök úr a késői időpont
miatt nem jön el és kéri, hogy a levelét ismertessék az elnökséggel. Délután azonban bent járt
az irodában, az elnökségi tagok fachjába beletette a reggeli levelének kinyomtatott példányát
és egy támogató nyilatkozatot Bánki Erik aláírásával, aki a Sport- és turizmus bizottság
elnöke volt.
Ónodi Tamás: ő felajánlotta az alelnök úrnak, hogy az ülés után hazaviszi. Választ nem
kapott.
dr. Némethi Zsolt: a támogató nyilatkozattal kapcsolatban annyit mondana, hogy semmilyen
releváns információ nincs benne. 2012. március 27-i keltezésű a nyilatkozat, annak aláírója
azóta már nincs is a hivatalában, és a támogatás a Motorland projektre vonatkozik.

5. napirendi pont: Magyar Antidopping Csoport kérése
Hermann Henrik: a MACS kérte, hogy minden szövetség jelölje ki a doppingbizottság
elnökét, és a dopping fellebbviteli bizottság elnökét. ezek ad hoc bizottságok, csak akkor
jönnek létre, ha dopping eljárásra kerül sor. A két tisztségre a jelölt dr. Páll Zoltán és dr. Pék
László.
10/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag a doppingbizottság elnökének
dr. Páll Zoltánt, a dopping fellebbviteli bizottság elnökének dr. Pék Lászlót nevezi ki.
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6. napirendi pont: 2013. évi díjtáblázat
Hermann Henrik: az ülést megelőző sportszakmai megbeszélésen már beszéltek a díjtételek
egy részéről. A napirendi pontot el kell napolni és egy rendkívüli elnökségi ülés keretében
újból megtárgyalni.
Kökényesi György: kéri, hogy a napi licenc árát határozzák meg, mert két hét múlva lesz a
teremcross verseny.
Hermann Henrik: egyszeri alkalommal megoldható, hogy a napi licenc ára a később
kiváltandó éves licenc árába beszámítódik.
Moór András: a motocross szakág nem szeretné, ha ez ob forduló lenne. Abban egyetértenek,
hogy a 2013-as nyíregyházi és a 2014-es budapesti teremcross forduló egy téli teremcross
országos bajnokság legyen, a 2013-as tavaszi pedig kupa. Túl későn lett kommunikálva, így a
versenyzők nem tudtak jól felkészülni.
Kökényesi György: nem tud garanciát vállalni arra, hogy jövőre ismét Budapesten lesz.
Moór András: a szakág indokai többek között a balesetveszéleyesség. Az amerikai döntőt sem
tartják igazságosnak. Nem volt idő felkészülni, mert nem lett előre bajnokságnak hirdetve. A
helyszínek száma korlátozott, 2-2 forduló 1-1 helyszínen, ezt szétszabdalja a bajnokságot.
Jobb lenne a téli sorozat, ez meg kupasorozatként mehet. A bajnokság súlya ebben az esetben
nem megalapozott.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a MAMI kupában hogy lehetett bajnok a Bódis Richárd?
Tarapcsák Péter: a díjkiosztón nem hangzott el, hogy bajnok, és az említett mondat nem a
versenyző nyilatkozata.
Ónodi Tamás: a supermoto egy újraéledő szakág, minden lehetőséget megragadnak, hogy OB
legyen.
Kökényesi György: fogadják el a supermoto OB alapkiírását, a crossal meg várjanak.
11/E/2013.01.15 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy 2013. február
2-3-án Budapesten legyen a fedettpályás supermoto országos bajnokság első fordulója.
Hermann Henrik: a cross szakág péntekig írásban jelezze a végleges álláspontját.
12/E/2013.01.15 sz. határozat: Az elnökség egyhangúan úgy dönt, hogy a február 2-3-i
terem supermoto OB-n induló magyar versenyzők részére a napi licenc ára 5000 Ft,
melyet a későbbiekben a 2013. évi éves supermoto licenc árába beszámítunk. A külföldi
versenyzők a rajtengedély ára szintén 5 000 Ft.

7. napirendi pont: 2013. évi biztosítás
Hermann Henrik: a témát elnapolják, nincs minden általunk kért feltételre árajánlat.
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8. napirendi pont: Egyebek
dr. Némethi Zsolt: elindítottuk a tiltott versenyek ügyét. A szakágak állapítsák meg a szakmai
és biztonsági feltételeket. Erről szerződést kellene kötni. Ha bármi történik, akkor ott tudnak
megfogni minket, ha valamit nem írtunk bele a szerződésbe.
Nagy Róbert: amikor szakágvezető volt, igyekezett minden levelet megosztani az elnökkel és
a titkársággal. Próbált egy decemberi felkérésre jelentkezni, azonban egyetlen levelére sem
érkezett válasz. A szakág így fog lebomlani. Kérdezi a szakágvezetőt, hogy ő lett korlátozva,
vagy esetleg rosszul csinált valamit? A szakági bizottsági ülésekről nincs jegyzőkönyv. Ha
nincs közös levelezés, nem látja a megoldást. Azzal, hogy nincs hivatalos jegyzőkönyv, a
szakág alapszabály ellenesen működik.
Hermann Henrik: mit vár az elnökségtől?
Nagy Róbert: hogy adjanak tanácsot, mit tegyen? Tegyen bejelentést?
Szilágyi Sándor: amit Nagy Róbert elmondott, az nem valós. A szakági díjkiosztóra a
debreceni egyesület vállalkozott, de később visszaléptek. A szakág felkérte az egyesületeket,
hogy tegyenek le javaslatot, és majd a legolcsóbb ajánlatot fogadják el. A Big’s Motor SC
nem adott le konkrét ajánlatot, csak körülbelüli összeget. A Track Racing Kft. viszont konkrét
összeget mondott. A bajnoki fordulóval kapcsolatban: senki nem hatalmazta fel a Big’s Motor
SC-t, hogy bajnoki fordulót csináljon. Jelenleg 3 aktív versenyző van. Anyagi vonatkozásban
nagyon költséges lenne a 16 fős mezőny. Odáig eljutottunk, hogy egy fordulót a Big’s SC
rendez, és Robi arra kérte őt, hogy az elnökségnél terjessze elő, hogy a bajnokság egy
fordulóval lehessen értékelhető. Döntés még nem született.
Nagy Robi beszél szabályokról, miközben a saját pályájának átvételével gondok voltak. A fia
nem is magyar licenccel versenyzik. Egyszer lemond szakági bizottsági tagságáról, máskor
meg visszamegy. Az a heti levél, amit körbeküld, nem segíti az együttműködést. Ha így
folytatja, nem fog partnert találni magának. Kívánja, hogy sikerüljön az új pályán több és
magasabb szintű versenyeket rendezni.
Nagy Róbert: lehetne szakmailag előrelépni, de nem lehet. Ha nem kap válaszokat, nem tud
lépni. Nem baj, ha elutasítják, csak válaszoljanak.
Kiss Szabolcs: Robinak igaza van, a szakági megbeszélésekről nem készült jegyzőkönyv.
Cáfolja a vádat, miszerint egyes személyekkel részrehajló lenne. Robit a szakág többi tagja
kihagyja a levelezésből, ez nem a szakágvezető hibája. Ha a döntésről nem kapott értesítést,
azért elnézést kér. Továbbra is számít Robi munkájára. 2013-ban továbbra is szeretnének
bajnokságot, FIM, UEM versenyeket.
Szilágyi Sándor: a mocskolódó levelezés helyett az együttműködésről kellene írni. Zsarolás
helyett is más eszközt kell használnia.
Hermann Henrik: a szakág részéről mi a megoldás? Az irányt Szabolcsnak kell
meghatároznia. Nem kell erről döntést hozni, de ezt a problémát a szakágnak házon belül kell
megoldania. Mindenképpen szeretne tájékoztatást kapni a helyzet rendezéséről.
Nagy Róbert: ebben partner.
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dr. Némethi Zsolt: a számonkérhetőség miatt a döntéseket írásban rögzíteni kell.
Hermann Henrik: kéri a szakágvezetőt, hogy folytassák a kommunikációt. Ez szakági belügy,
nem elnökség elé való téma.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: nem akart hozzászólni a napirendhez, de nem csak a salakra
jellemző ez a helyzet. A szövetség igenis hibát követ el, ha ezt hagyja. Augusztus óta nem
hívták meg semmilyen gyorsasági szakosztályvezetői értekezletre. Az utánpótlás bajnokság
kiírásáról nem tudott. Ha volt szakági értekezlet, oda nem hívták meg. Az utánpótlás
bajnokság műszaki kiírása veszélyes a gyerekekre nézve. Milyen alapon születnek a szakági
dolgok? Hol vannak a jegyzőkönyvek? A honlapon lévő emlékeztetők pontatlanok, nem
valósak, lényeges dolgokat nem tartalmaznak.
Fekete János: ha lett volna szakági értekezlet, akkor természetesen meghívták volna. Szakági
bizottsági ülés volt. Vannak még, akik az elnökasszonyon kívül még értenek az utánpótláshoz.
Nem feltétlenül neki csinálnia a bajnokságot.

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

Budapest, 2013. január 18.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Tarapcsák Péter

____________________________
Fekete János
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