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Helyszín:
Időpont:
Jelenlévők:

Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
1. emeleti konferenciaterem
2014. május 26. (hétfő) 15:30
A csatolt jelenléti ív szerint

Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket, és megnyitja a közgyűlést, majd felkéri a
mandátumvizsgáló bizottság elnökét, tegye meg a bejelentését.
A Mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Lévay Károly jelenti, hogy a 68 MAMS tag sportszervezetből
9 regisztrált fő van jelen, 15:29-ig a közgyűlésen regisztráltak száma határozatképességi határa fölé
nem növekedett, ezzel az első közgyűlés határozatképtelen. A megismételt közgyűlés létszámra való
tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlésen 5 szavazat elég a napirendi pontok elfogadásához.
A szavazók száma 10 főre emelkedett 15:33 perckor.
Hermann Henrik: megkéri az egyesületi képviselőket, hogy fáradjanak előrébb a teremben, majd
jelölést kér a Szavazatszámláló Bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
A beérkezett jelöléseket követően a következő határozati javaslatokat teszi:
1/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés szavazatszámláló bizottságának elnöke: Wodicskáné Tállyai Beatrix, tagja:
Kökényesi György
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
2/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője László Krisztina.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
3/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Tarapcsák Péter és Rákos Róbert.
A határozati javaslatot a tagok egyhangúlag elfogadták.
Hermann Henrik: a napirendi pontok a meghívóval együtt lettek küldve, ezzel kapcsolatban új javaslat,
kiegészítenivaló nincs. Felkéri a tagságot a napirendi pontok elfogadására.
4/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés a kiküldött napirendi pontokat elfogadja.
A határozati javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta.
Nemmel szavazott: Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
1. napirendi pont: A sportág szakmai tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása
Hermann Henrik: megküldésre került a sportág szakmai tevékenységéről szóló önálló, valamint az
összefoglaló beszámoló, ami az elmúlt éveket mutatja be szakáganként és összefoglalóan. A 2013-as
év mindenki számára izgalmas volt, minden szakágban van tennivaló, probléma, ennek ellenére a
versenyek és a létszám nem mutatott akkora változást, mint az várható volt. Kéri a megjelenteket,
akinek van észrevétele, az szólaljon fel.
Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 elnöke: a beszámolóban nem találkozott azzal a ténnyel, hogy a
MAMS elnöke több tagszervezetet kizárt, ezzel teljesen és egyértelműen elfogadhatatlannak tartja a
februári elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet.
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A Levezető Elnök tájékoztatja Wodicskáné Tállyai Beatrixot, hogy a kizárások 2014-ben történtek,
ezért nem kaphattak helyet a tavalyi évről szóló beszámolóban.
5/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
A határozati javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta.
Nemmel szavazott: Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
2. napirendi pont: A Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása
Hermann Henrik: a Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásról szóló beszámolóját a tagok
megkapták. Kéri a megjelenteket, akinek van észrevétele, az szólaljon fel.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: véleménye szerint fordítva kéne tárgyalni a napirendi pontokat.
Hermann Henrik: évről évre nem történt változás, megköszöni az észrevételt. A felmerült ponttal és a
beszámolókkal kapcsolatban semmilyen előzetes észrevétel nem történt.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: hogyan készül fel a tag, amikor a beszámolót a közgyűlést megelőző
kedden (2014.05.20) kapta kézhez mindenki, így úgy gondolja, hogy nincs előzetes kötelezettség az
észrevételek megküldésére az elnökség felé, így a közgyűlésen kell beterjeszteni mindezt. A törvény
és a szabály értelmében a meghívót 30 nappal előtte, a letárgyalt anyagot 10 nappal előtte kell
megküldeni, így a tagok elvárhatják, hogy 10 nappal előtte felkészülhessenek a közgyűlésre.
Hermann Henrik: az anyagok az alapszabály szerint voltak kiküldve. Az elfogadott napirendi pontok
sorrendjéről a közgyűlés már szavazott.
6/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés a Szövetség 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásról szóló beszámolót elfogadta
A beszámolót 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta.
Nemmel szavazott: Wodicskáné Tállyai Beatrix, No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
3. napirendi pont: 2013. évi mérleg és éves beszámoló elfogadása
Hermann Henrik: a 2013. évi mérleg és éves beszámolót minden tag megkapta. Kéri a megjelenteket,
akinek van észrevétele, az szólaljon fel.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a mérlegkészítés időpontját kérdezi, és úgy gondolja, hogy az 2013.évi
mérleg beszámoló nem 2013.05.06-án készült el. Azonkívül szeretné tudni, hogy mit selejtezett le a
szövetség majdnem 3 millió Ft értékben?
Verő Klára alelnök: szeretne visszautalni, hogy nem állt rendelkezésre elegendő idő, annak ellenére,
hogy 3 ember ellenőrizte a beszámolót. Ha időben kapták volna meg ezt az észrevételt, az nagyban
segítette volna az elnökség munkáját. Köszöni szépen az észrevételt, ezt korrigálják. Tavaly az Elnök
úr és az Alelnök Asszony együtt elmentek az előző könyvelő társasághoz a könyvelési anyagokért és
átvették azt, majd amikor a tárgyi eszköz nyilvántartására került sor, amik 0 forintra le vannak írva,
akkor azt a választ kapta, hogy az előző társaság se tudta megmondani, mik ezek a tárgyi eszközök,
így a jelenlegi eszközök fel lettek leltározva. Elévülési időt belekalkulálva a többi eszköz egyszerűen
ki lett vezetve. Nincs mit hurcolni, amikor Pusztai Úr, korábbi MAMS elnök nem tud beszámolni
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ezekről tételesen, és nem tartja helyesnek azt, hogy hosszú éveken keresztül legyenek ezek a tételek
hurcolva.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: szeretné tudni mi az igénybevett szolgáltatás 22, 669 millió értékben.
hozzáteszi, hogy az Ellenőrző Testületnek tisztában kellene lennie a fent említett problémákkal. Nem a
sportrészre, hanem a szövetség gazdasági tevékenységeire kell rálátásnak lennie, szabálytalanság
esetén ezt jelenteni kell. Azt szerette volna jelenteni, hogy a gazdasági részleg változtatására lenne
szükség, hogy ebből a jövőben ne legyen probléma – miért nem lehetett volna megkeresni Horváth
Attilát, az ET vezetőjét a kérdésben? Milyen szolgáltatást tett a Szövetség 22, 669 millió összegben?
Továbbá a közhasznúsági mellékletben talált hibát. Az eredményeknél az egyik oldalon szereplő
közhasznú és vállalkozói eredmény a következő oldalon fel vannak cserélve.
Hermann Henrik: sokat segítene Wodicskáné Tállyai Beatrix, ha előzetesen jelezné ezeket a pontokat,
hogy ne a közgyűlés idejét terhelje ezzel.
Verő Klára: nem tud válaszolni a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült kérdésre, kér egy kis időt.
A közhasznú jelentésben véletlenségből fel van cserélve a közhasznú és a vállalkozói eredmény.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: ha az ellenőrző bizottság rendben elvégezte volna a munkáját a 3 fő
helyett kettővel, nem állna fenn a probléma.
Hermann Henrik: kérése hogy haladjanak vagy a korábban elküldött agyagok sorrendjében, vagy új
forgatókönyv szerint, melyhez szüneteltetnie kell a közgyűlést, hogy mindenki rendben fel tudjon
készülni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: ez nem kötözködés akar lenni, de nem fogadja el, és most itt határozottan
jelenti, a jogsértés miatt felsőbb fórumokhoz fog fordulni.
7/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés a 2013. évi mérleg és éves beszámolót a dátum korrekciójával elfogadja.
A határozati javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a közgyűlés elfogadta.
Nemmel szavaz: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
Tartózkodik: Sasvári Sándor, a GÉ-SA SE képviselője.
4. napirendi pont: 2013. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
8/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés a Szövetség 2013 évi közhasznúsági melléklet a közhasznú és a vállalkozói eredmény
számainak felcserélésével elfogadja.
A határozati javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta.
Nemmel szavaz: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
5. napirendi pont: Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
Hermann Henrik: az Ellenőrző Testület vezetője nincs jelen, de jelentését írásban megküldte, amelyet
a tagok kézhez kaptak. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezik.
9/2014.05.26. számú Kgy. határozat
Az Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
A határozati javaslatot 9 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta.
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Nemmel szavaz: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
6. napirendi pont: 2014. évi szakmai terv elfogadása
Hermann Henrik: kiküldésre került a 2014. évi szakmai terv, észrevétel nem érkezett, kérdés,
hozzászólás nincs.
10/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés a 2014. évi szakmai tervet elfogadta.
A határozati javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadja.
Nemmel szavaz: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
7. napirendi pont: 2014. évi pénzügyi terv elfogadása
Hermann Henrik: A 2014. évi pénzügyi terv szintén ki lett küldve előzetesen, a napirendi ponttal
kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezik.
11/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés a 2014. évi pénzügyi tervet elfogadta.
A határozati javaslatot 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a közgyűlés elfogadja.
Tartózkodik: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
8. napirendi pont: Tagdíj mértékének módosítása
Hermann Henrik: több sportszakmai megbeszélésen napirendre került a javaslat, mely szerint 2015-től
a nevezői licenc megszűnik, a tagdíj mértéke pedig 120ezer Ft lesz. A tagszervezet így bármely
szakágban válthat versenyzői licencet.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a tagdíj módosítási javaslatról a közgyűlés és a tagok határozhatnak. Mi
van akkor, ha a tagdíjat az elnökség 200 ezer Ft-ra emeli?
Hermann Henrik: a tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.
dr. Némethi Zsolt: valótlanság az állítás, miszerint az elnökség visszaél a hatáskörével, hiszen az
alapszabály egyértelműen rögzíti, hogy a tagdíjat a közgyűlés szabja meg.
12/2014.05.26. számú Kgy. határozat
2015-től a tagdíj mértéke 120 000 Ft.
A határozati javaslatot 8 igen és 2 nem szavazattal a közgyűlés elfogadta.
Nemmel szavaz: Sasvári Sándor, a GÉ-SA SE és Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros
Team képviselője.
9. napirendi pont: Alapszabály módosítás
dr. Némethi Zsolt: újra kérelmezni kell a közhasznú minősítést, ennek határideje május 31., valamint
március 15-én életbe lépett az új Polgári Törvénykönyv. Ez a két nagy indoka van annak, amiért a
közgyűlés elé került ez a napirendi pont, illetve vannak egyéb módosítások, melyeket az elnökség
javasolt elfogadásra. Az első módosítás az 1.§ (4) bekezdéséhez tartozik.
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13/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 1.§ (4) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
dr. Némethi Zsolt: a 7.§ (4) bekezdésben pontosításra került a versenyrendszerben való részvétel
fogalma.
14/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 7.§ (4) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
Wodicskáné Tállyai Beatrix: mi történik akkor, ha a tagszervezet év elején kiváltja a versenyzői
licencet, de a versenyzőt baleset éri és egész évben nem tud versenyezni?
Hermann Henrik: Ez egy vis maior helyzet, méltányossági alapon kezelhető.
dr. Némethi Zsolt: Az Stv. elve, hogy az legyen a sportszövetség tagja, akinek van versenyzője.
15/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 7 § (5) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
dr. Némethi Zsolt: A 10.§ (3) harmadik bekezdésének módosítási egy technikai jellegű módosítás, a
tagtörléssel kapcsolatos kiegészítések szerepelnek benne.
16/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 10.§ (3) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
dr. Némethi Zsolt: az új Ptk-ra való hivatkozás került a módosítási javaslatba.
17/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 20.§ (6) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
dr. Némethi Zsolt: az új Ptk-ra való hivatkozás került a módosítási javaslatba.
18/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 23.§ (2) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
dr. Némethi Zsolt: az új Ptk-val került összhangba a módosítás.
19/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 27.§ (6) bekezdés módosítását elfogadja
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
dr. Némethi Zsolt: a 28.§ (2) bekezdés pontosítja, hogy milyen módon lehet elektronikusan
megnyilatkoztatni az elnökségi tagokat.
20/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az alapszabály 28.§ (2) bekezdés módosítását elfogadja
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A határozati javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadja.
Nemmel szavaz: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
dr. Némethi Zsolt: 36.§ (1) bekezdés, a szakágak felsorolása a quaddal egészül ki. Összeállt egy
quados csapat, volt igény a bajnokságra, így jött létre a módosítás.
21/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 36.§ (1) bekezdés módosításának elfogadása
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
dr. Némethi Zsolt: A szakágvezetők visszahívását szabályozó paragrafus módosítása a szövetség
működését kívánja elősegíteni. A szakágvezetők visszahívásáról az elnökség dönt, a nevezői licenccel
rendelkező tagok többségi véleményét az elnökség figyelembe veheti. A szövetség hatékonyabb
működése érdekében tette ezt a módosítási javaslatot az elnökség a közgyűlésnek. Az (5) bekezdés is
ezzel összefügg: ha a szakágvezető kinevezését az elnökség visszavonja, köteles 2 héten belül újat
kinevezni, és kikérheti a nevezői licenccel tagok véleményét, azt figyelembe veheti a döntésben.
Hermann Henrik: A közgyűlés megválasztja az elnökséget, az elnökség a szakágvezetőt, a
szakágvezető a szakági tanácsot. Van 1-2 szakág, ahol az egyesületek nem törődnek a dolgokkal, és az
Elnökhöz fordulnak probléma esetén.
22/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 38.§ (4)-(5) bekezdés módosítását elfogadta
A határozati javaslatot 9 igen és 1 nem szavazattal a közgyűlés elfogadja.
Nemmel szavaz: Szekeres Sándor, az 1WD Motorsport Egyesület képviselője.
dr. Némethi Zsolt: 42.§ (5) bekezdésben egyetlen szó, a „közhasznú” került be a szövegbe, semmi
egyéb módosítás nincs.
23/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 42.§ (5) bekezdés módosítását elfogadta
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
24/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés az Alapszabály 46.§ módosítását elfogadta
A határozati javaslatot 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a közgyűlés elfogadja. Tartózkodik:
Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 Mini és Motoros Team képviselője.
10. napirendi pont: Alelnök választás
Hermann Henrik felkéri a Jelölő bizottság elnökét, Tarapcsák Pétert, hogy tájékoztassa a tagokat a
jelöltekről.
Tarapcsák Péter: két jelölt érkezett – Nyúl Sándor közgazdász, aki a Trigránit fejlesztési részlegéhez
tartozik, a Budapesti Olimpiai Mozgalom alelnöke és alapító tagja. Egy olyan emberről van szó, aki
eléggé elfoglalt, nem tudott jelen lenni, a bizottság elfogadta, hogy felkerüljön a listára, mint jelölt. A
másik jelölt Erdős Tamás, a Full-Gas magyar motoros vállalkozás cégvezetője. Mindkét jelölt írásban
jelezte, hogy elfogadja a jelölést.
Sasvári Sándor: Az elnökök és tagok hogy tudnak az új alelnökkel együtt dolgozni?
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Hermann Henrik: a korábbi alelnökkel is együtt lehetett dolgozni. Amíg a MAMS tagjai a saját
szervezetüket följelentgetik minden szintű fórumon, és ezeknek híre megy, addig ne várjuk el, hogy
valaki idegen idejön, és rögtön odateszi magát. Minden szakág megkapta a privilégiumát, mellyel le
tud tenni eredményt az asztalra. Ha egy szervezet rendezett módon tud működni, onnantól kezdve
tovább lehet lépni. Ha nincs más jelölt, akkor javasolja a két jelölt megválasztását. Tekintettel arra,
hogy annyi jelölt van, ahány hely van az Elnökségben, javasolja a nyílt szavazást, amelyet ilyen esetre
az Alapszabály lehetővé tesz.
A szavazók száma 17:20-kor 9 főre csökken, távozik Ónodi Tamás, a Motomax Motorsport klub
képviselője.
25/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Nyúl Sándort a MAMS alelnökévé választotta
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta
26/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Erdős Tamást a MAMS alelnökévé választotta
A határozati javaslatot a közgyűlés 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
Nemmel szavaz: Wodicskáné Tállyai Beatrix, a No.1 mini és Motoros Team képviselője.
11. napirendi pont: Ellenőrző Testület tagjának megválasztása
Hermann Henrik: Nádasdi János sportszakmai ütközés miatt lemondott, visszalépett, nem kívánta
jelölését az ET-be. Felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a jelölteket.
Tarapcsák Péter: egy jelölés érkezett, a jelölt Dr. Czellér Ferenc, aki személyesen is megjelent, egy
ügyvédi irodát vezet, 1973 óta motorozik, és szeretné a pozíciót elvállalni. A jelölőbizottság jelöltként
előterjeszti.
Hermann Henrik: amennyiben nincs más jelölt, javasolja dr. Czellér Ferenc jelölésének elfogadását.
Tekintettel arra, hogy annyi jelölt van, ahány hely van az Ellenőrző Testületben, javasolja a nyílt
szavazást, amelyet ilyen esetre az Alapszabály lehetővé tesz.
27/2014.05.26. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Dr. Czellér Ferencet az Ellenőrző Testület tagjának megválaszotta
A határozati javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
A szavazók száma 17:30-kor 8 főre csökken, távozik Kiss Sándor, a Pannónia Racing Kft.
képviselője.

12. napirendi pont: Egyebek
Verő Klára: bejelenti, hogy az eltelt időben az Iroda munkatársával utánanéztek a 3. napirendi pontnál
felmerült kérdésnek, és tájékoztatást ad az igénybevett szolgáltatás összegéről. Ebben az összegben
versenyekkel kapcsolatos díjak, bérleti díj, edzőtábor, támogatás, postaköltség, telefonköltség, utazási
költség, bankköltség, kifizetett tagdíjak szerepelnek.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: ezt tételesen látni szeretné, mert nem stimmel.
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Verő Klára: Hivatali időben, bejelentkezést követően lehetséges az iratbetekintés.
Hermann Henrik: megköszöni a részvételt, ezennel a közgyűlést bezárja.
Budapest, 2014. május 30.

___________________________
Rákos Róbert
hitelesítő

____________________________
Tarapcsák Péter
hitelesítő

__________________________
László Krisztina
jegyzőkönyv vezető
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