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Essősy Zsombor
Márton Péter
Poprády Géza
Verő Klára
Zólyomi Andrea
dr Némethi Zsolt
Horváth Attila
Pál Zsolt
Laboda Gábor

Tervezett
Rendkívüli
2013. május 28. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Tisztség
elnök
alelnök
alelnök
alelnök
alelnök
főtitkár
jogi tanácsadó
ET elnök
ET tag
tiszteletbeli elnök

Részvételi állapot
jelen
jelen
nincs jelen
jelen
jelen
jelen
jelen
jelen
nincs jelen
nincs jelen

Az elnökségi ülésen résztvevők teljes névsora a mellékelt jelenléti íven található.
Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket. Márton Péter jelezte, hogy váratlan
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Az elnökség 4 jelenlévő taggal
határozatképes.
1/E/2013.05.28 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek
Zólyomi Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Essősy Zsombort és Verő Klárát nevezi ki.
2/E/2013.05.28 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a kiküldött
napirendi pontokat.
A napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Külföldi licencváltás engedélyezése
FIM Europe konferencia
2013. évi alapkiírások
2013. évi versenynaptár
1. negyedév gazdálkodási helyzete
Díjtáblázat módosítás
Mentőszerződés
Pannóniaring, Hungaroring
Regisztrált verseny szerződéstervezet
Biztonsági szabályzat elfogadása
Egyebek
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1. napirendi pont:

Külföldi licencváltás engedélyezése

Zólyomi Andrea: Obert Sándor Angliában szeretne gyorsasági licencet váltani. A
szakágnak nincs kifogása ellene. A kérelmet az Elnökség előzetesen már elfogadta.
3/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul ahhoz, hogy Obert Sándor Angliában
gyorsasági versenyzői licencet váltson.

Hermann Henrik: napirenden kívül tájékoztatja az elnökséget, hogy Nádasdi János írásban
lemondott Ellenőrző Testületi tagságáról, mert szeretne továbbra is a sportszakmával
foglalkozni.

2. napirendi pont:

FIM Europe konferencia

Hermann Henrik: idén az anyagi lehetőségek miatt visszafogottabb sportdiplomáciánk van.
Egy szakág jelölt tisztségviselőt, Daragó Istvánt. Javasolja, hogy ő legyen a MAMS
nevében szavazó küldött a közgyűlésen.

4/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással Daragó Istvánt nevezi ki szavazó küldöttnek a
FIM Europe júniusi, vilniusi kongresszusára.

3. napirendi pont: 2013. évi alapkiírások
Zólyomi Andrea: a salak szakág két alapkiírást terjesztett be elfogadásra: Polgármesterek
Kupája és Flat Track Quad Kupasorozat. A Polgármesterek Kupája versenysorozat
alapkiírását az elnökség előzetesen elfogadta.
5/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Flat Track Quad Nemzetközi
Kupasorozat és a Polgármesterek Kupája versenysorozat alapkiírását.

4. napirendi pont: 2013. évi versenynaptár
Zólyomi Andrea: a salak szakág már beterjesztette versenynaptárát, amit az elnökség
előzetesen elfogadott.
6/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással
versenynaptárát.

elfogadja
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2013.
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Zólyomi Andrea: a gyorsasági szakág terjesztett elő naptár változást: a június 2-3-i futam
helyett július 6-7-én Brnoban lenne egy bajnoki forduló.
Fekete János: az új dátum egybeesik az Alpok-Adria fordulóval, de a szlovák rendezőket
ez nem zavarja.
Hermann Henrik: javasolja, hogy az elnökség törölje a júniusi időpontot, de egyelőre ne
fogadjon el új dátumot. A szakágvezető írásban kérdezze fel a rendezőt, hogy egyeztetett-e
a FIM Europe-pal, illetve az Alpok Adria Uniót is meg kellene kérdezni. Írásos szakmai
állásfoglalást kérünk.
7/E/2013.04.09 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a gyorsasági szakág naptármódosítását:
a június 2-3-i forduló kikerül a naptárból.

5. napirendi pont: 1. negyedév gazdálkodási helyzete
Hermann Henrik: a negyedéves pénzügyi beszámoló elkészült, az elnökségi tagok
megkapták.

6. napirendi pont: Díjtáblázat módosítás
Hermann Henrik: a gyorsasági szakág az év elején kivette a napi licencet. Most mégis
szükség volt a Hungaroringen, az OB keretén belül rendezett endurance betétfutamon. Az
erre az alkalomra szóló napi licenc díja 500 Ft.
8/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a díjtáblázat módosítást.

7. napirendi pont: Mentőszerződés
Hermann Henrik: a motocross szakágban problémák voltak a mentőkkel. Elkészült egy
szerződéstervezet, mellékletben egy listával a cross rendezvényekről. Az összes
rendezvényen ez a mentőszolgálat látná el a feladatokat. A probléma, hogy a MAMS
megköti a szerződést a mentőszolgálattal. De a rendezőkkel is kötni kell egy
megállapodást, hogy elfogadják a szerződést.
Rákos Róbert: a rendezőket tájékoztatta a szakág.
dr. Némethi Zsolt: egyenként szerződést kell kötni a rendezőkkel, vagy elfogadó
nyilatkozatot kell a kiírásba belefoglalni, hogy elfogadják a szóban forgó mentőszolgálatot.
9/E/2013.0528 sz. határozat:
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Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a motocross szakág által beterjesztett
szerződéstervezetet, mely szerint a 2013-as motocross versenynaptárban szereplő
versenyeken a Hungary Rescue Ambulance Kft. látja el a mentőszolgálatot.
8. napirendi pont: Hungaroring, Pannóniaring
Hermann Henrik: a Hungaroringgel kötendő szerződéstervezet a Hungaroring Zrt-nél van,
várjuk annak aláírását. A Pannóniaring Kft. érdemben nem válaszolt a felvetésünkre.
dr. Némethi Zsolt: a Sporttörvény rendelkezése alapján Magyarországon sportrendezvényt
csak a szövetség hozzájárulásával, a biztonsági előírások betartásával lehet rendezni. Mi
fizetési kötelezettség ellenében szándékoztunk hozzájárulni a Pannóniaringen rendezett
rendezvényekhez. Ebben az esetben a rendező a saját felelősségére csinálja a rendezvényt,
nem ellenőrizzük. A szerződéssel a rendező megváltja a jogot, hogy önmaga ellenőrizze a
szabályokat, amiket amúgy a MAMS ellenőrizne. Szerződés hiányában azonban a MAMS
részéről folyamatosan a helyszínen kell lennie a MAMS delegáltaknak, akik ellenőrzik az
előírások betartását. Ennek magasabb költségvonzata van, mint a regisztrációs díjnak.

9. napirendi pont: Regisztrált verseny szerződéstervezet
Hermann Henrik: idén vezettük be a regisztrált verseny fogalmát. Enduro szakágban volt
már négy ilyen verseny: befizették a díjat, megkapták a feltétel rendszert. A megküldött
szerződéstervezetet szeretné levenni a napirendről és egy későbbi elnökségi ülésen
tárgyalni újra.
Az Elnökség a napirendi pontot elnapolja.

10. napirendi pont: Biztonsági szabályzat elfogadása
Hermann Henrik: a szabályzat tervezet sajnos nem készült el a mai ülésre, kéri, hogy az
elnökség napolja el a napirendet.
Az Elnökség a napirendi pontot elnapolja.

11. napirendi pont: Egyebek
Hermann Henrik felvázolja a kedvezményrendszer felépítését. Minden fényképes, MAMS
logós, plasztikkártyás azonosítóval rendelkező személy részt vehet a rendszerben. A
szolgáltatóhelyen matrica jelzi, hogy az adott szolgáltató kedvezményt nyújt.
A szolgáltatók ingyen lépnek be, a nyilatkozat aláírásával elfogadják a kedvezményadás
feltételeit. Magasabb szinten a nem motoros szolgáltató már pénzért léphetne be.
A motoros kártya tulajdonosoknak a túraverseny koncepciója alapján versenyt lehet
hirdetni.
Poprády Géza távozik, a határozatképesség 3 fő.
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Hermann Henrik: az edzőképzés lezajlott, megvoltak a záróvizsgák is. Sajnos a
Testnevelési Egyetem olyan személyt is levizsgáztatott, aki a modulzárón nem felelt meg.
közel 20 ember lett képesített edző. Az utánpótlás képzéshez ez a képzés elengedhetetlen.
Az Edzői Bizottság a munkát befejezte. Kéri, hogy az elnökség hozzon létre edzői
kollégiumot. A szakágat, a hallgatókat a szövetség felkérte, hogy jelöljenek valakit a
kollégium vezetőjének. A többség Szabó Jánost támogatja. A végzettsége és a múltja
megfelelő a poszt betöltéséhez.
10/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással létrehozza a MAMS Edzői kollégiumát, és
vezetőjének Szabó Jánost nevezi ki.
Hermann Henrik: a média kollégium vezetője eddig Kondákor Tamás volt. A feladat
ellátása már nem fér bele az idejébe, mást kell keresni a helyére, de szívesen segíti az új
vezetőt. Jelöltként Molnár László neve merült fel és pozitív visszajelzések érkeztek vele
kapcsolatban.
11/E/2013.05.28 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással Molnár Lászlót nevezi ki a MAMS Sajtó, média és
kommunikációs kollégium vezetőjének.

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

Budapest, 2013. május 30.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Essősy Zsombor

____________________________
Verő Klára
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