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

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

Az elnökségi ülésen résztvevők teljes névsora a mellékelt jelenléti íven található.
Hermann Henrik elnök köszönti a megjelenteket. Az elnökség 3 jelenlévő taggal
határozatképes.
1/E/2014.03.04 sz. határozat:
Az Elnökség egyhangú szavazással jegyzőkönyv vezetőnek Zólyomi Andreát,
jegyzőkönyv hitelesítőknek Essősy Zsombort és Verő Klárát nevezi ki.
A napirendi pontok:
1. Elnökségi határozat felülvizsgálata

1. napirendi pont:

Elnökségi határozat felülvizsgálata

Hermann Henrik: Wodicskáné Tállyai Beatrix a No.1 Mini és Motoros Team korábbi
MAMS tag sportszervezet jogi képviselője 2014. február 17-ei keltezésű, aznap átadott
levelében a MAMS elnökéhez fordult, mivel az Elnökség 5/E/2014.02.04. sz. határozata a
sportegyesület kizárásáról álláspontja szerint jogszabálysértő. Wodicskáné 2014. február
26-án a MAMS titkárságon átadta azt a keresetlevelet, amelyet ugyanebben a tárgyban,
hasonló tartalommal aznap nyújtott be jogi képviselője a Fővárosi Törvényszéknek.
Amint az ismert, a nevezett sportszervezet MAMS tagsági jogviszonya azért került törlésre
a legutóbbi elnökségi ülésen, mivel annak egyetlen versenyzője sem vett részt 2013-ban a
MAMS versenyrendszerében megtartott versenyen.
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Az ügyvéd a határozat jogsértő jellegére három okot jelöl meg. Az első az, hogy az
Elnökség törlést elrendelő határozata nem biztosít szövetségen belüli jogorvoslati
lehetőséget. A második alapszabályi pontatlanságra hivatkozik.
Harmadik okként hivatkozik arra, hogy a sportegyesület versenyzője Kovács Nikolett
2013-ban a MAMS-tól kapott licenccel vett részt Qatar Nemzetközi Bajnokságának
gyorsasági versenyén.
Az indokokat a MAMS jogi képviselőjével megvizsgálták, és arra az álláspontra jutottak,
hogy a sportegyesület versenyzőjének a Qatar Nemzetközi Bajnokságán való részvétele
olyan körülmény, amelyet az ügyben eljáró bíróság értékelhet úgy, hogy azzal a
sportszervezet megfelel a Sporttörvény, illetve a MAMS alapszabály által támasztott
kritériumnak. Annak ellenére, hogy a szóban forgó verseny nem MAMS, illetve nem FIM,
FIM Europe rendezvény volt, mégiscsak egy olyan esemény, amelyen való induláshoz
szükség volt a MAMS által kiadott versenyengedélyre.
A pereskedést elkerülendő, javasolja a szóban forgó elnökségi határozat visszavonását.
2/E/2014.03.04 sz. határozat:
Az Elnökség a No.1 Mini és Motoros Team sportszervezet MAMS tagsági viszonyának
törléssel való megszüntetéséről szóló 5/E/2014.02.04. sz. határozatot visszavonja, és
megállapítja, hogy a sportszervezet MAMS tagsága folyamatosan fennállt.
Szavazás: egyhangú
További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárja.
Budapest, 2014. március 4.
Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea
Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Essősy Zsombor

____________________________
Verő Klára
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