Magyar Motorsport Szövetség

2010. április 14. 16.00
Megismételt közgyűlés jegyzőkönyve
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgyűlésén

Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
1. emeleti konferenciaterem
Időpont:
2010. április 14. (szerda) 16.00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Helyszín:

Pusztai Csaba levezető elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja a második közgyűlést. A
Levezető Elnök a közgyűléseken megjelenteket felkéri arra, hogy a tavaly elhunyt Tóth
István, tiszteletbeli elnökről egy perces néma felállással emlékezzenek meg, majd köszönetet
nyilvánít a közgyűlésnek.
Levezető Elnök a mandátumvizsgáló bizottság tagjának, Wodicskáné Tállyai Beatrix
tájékoztatása alapján 17 fővel határozatképesnek nyilvánította a megismételt rendkívüli
közgyűlést, tekintettel arra, hogy az eredeti meghívó szerint az alapszabály rendelkezéseivel
összhangban a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes az eredeti napirendben szereplő kérdésekben, majd a következő határozati
javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak:
1/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A közgyűlésről hangfelvétel, valamint írásos jegyzőkönyv készül, jegyzőkönyvvezető
László Krisztina.
A szavazatszámláló bizottságról a Levezető Elnök személyi javaslatot tett, amelyet a tagok
egyhangúlag elfogadtak:
2/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A szavazatszámláló bizottság tagjai Nagyné Czuczi Rita, Nagy Adrienn, Zsinór József.
A mandátumvizsgálókról Levezető Elnök személyi javaslatot tett, amelyet a tagok
egyhangúlag elfogadtak:
3/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai: Zólyomi Andrea (elnök), Sütő Erika, László
Krisztina, Wodicskáné Tállyai Beatrix.
Levezető Elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:
1. Az elnökségnek a sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának
jóváhagyása
2. A Szövetség 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának
jóváhagyása
3. 2009. évi mérleg és éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása
4. 2009. évi közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
5. Felügyelő Bizottság jelentésének megtárgyalása és elfogadása
6. A 2-5. napirendi pontok elfogadása
7. 2010. évi pénzügyi terv elfogadása
8. Egyebek
Levezető Elnök helyet ad más napirendi pontok javaslatára.
Egyéb napirendi pontra javaslat nem érkezik.
Levezető Elnök az alábbiak szerinti határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
4/2010.04.14. számú Kgy. határozat
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A közgyűlés a meghívóban szereplő napirendet elfogadja.
Levezető Elnök rátér az 1.napirendi pont tárgyalására (a sportág szakmai tevékenységéről
szóló beszámolója), melynek tartalmát nem ismerteti, mivel a közgyűlést megelőzően minden
egyesületi tagnak megküldték. Felkéri Csiba Péter sportszakmai alelnököt a napirendi ponttal
kapcsolatos felszólalására.
Csiba Péter kiemeli, hogy a szövetség a jövőben sem néz rettenetes bevételek és virágzó
gazdasági környezet mellett szponzorok tömegei elé. Meghatározza, hogy eredményesen
zárult a 2009-es év sportszakmai szempontból, első sorban minden olyan testületet, ami a
működéshez elengedhetetlenül szükséges, a szövetség feltöltötte, működtette, kiemelt
tekintettel a szakági tanács és a sportbírói testületek folyamatos működésére. A jövőben ez a
vonal, amit folytatni kell, hiszen amit a szövetség a törvényben megfogalmazott feladatához
hozzá tud tenni, és a tagságnak is nyújtani tud, az egyfajta jól követhető, szakmai
hozzáértéssel vezetett versenyrendszer a szakágainkban. Nyilván a jövőben is sportszakmai
szempontból ez marad a feladat, továbbá a szakági versenyek működtetése. Ennek minden
feltétele adott, és amilyen gazdasági helyzetben működik a szövetség, nem hiszi, hogy
aggódni kellene a működtethetőség hiánya miatt az elkövetkezendő időkben sem. Kiemeli,
hogy sikeresen lezárult a 2009-es versenyszezon, a szövetség elnöksége elfogadta az
eredményeket. Elkészült a versenynaptár, ami jóváhagyásra került, és megtekinthető a
honlapon. A bizottságok feltöltése alapján a szövetség jogszerűen, stabilan tudott működni.
Több versenyző sikereket ért el a nemzetközi versenyeken. Továbbra is sikerül ebben a
jelenlegi gazdasági helyzetben nemzetközi versenyeket rendezni Magyarországon. Továbbra
is kiemelt feladatok közé tartozik az utánpótlás nevelése. Az egyesületek 1407 licenszet
váltottak a 2009-es évben a szövetségnél. Mindezek alapján jó esély van arra, hogy a
következő évet is bizakodással lehessen nézni, hiszen később majd sor kerül a pénzügyi
adatokra is, látszik, hogy a szövetségnek biztosított a működése, a versenyrendszert sikeresen
működteti, ezek után az lenne az ideális, ha valami fellendülés lenne tapasztalható a
szponzorok és a gazdasági helyzet tekintetében, és a tevékenység fejlesztésre kerülne.
1. napirendi ponthoz
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
5/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A sportág szakmai tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
2. napirendi ponthoz
Levezető Elnök tárgyalásra bocsátja a Szövetség 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámolóját. Levezető Elnök helyt ad a napirendi ponttal kapcsolatos felszólalásra.
Ellenvetés nem érkezik, így Németh Péter, gazdasági alelnök beszámol a 2009. évi pénzügyi
helyzetről. 2009-ben egy pénzügyi stabilitás megteremtéséről és egy jövőbeli működési
rendszer teremtéséről szól a MAMS története gazdasági szempontból, köszönhetően annak,
hogy az Elnökség tagjai, a Szakágvezetők és a Szakágak tagjai az első negyedév nehézségei
után mégis összefogtak és megalkottak egy olyan stratégiát, ami nagyon sokban hozzá járult
ahhoz, hogy szakmai oldalról is támogassa azt a gazdasági stabilitást, amit most a magyar
motorsport szövetség elért. Hogy hogyan kell stratégiát alkotni egy ilyen rendszerben, a
Sportszövetségnél most először került pontos megfogalmazásra, mindenki véleménye
meghallgattatott, és a született rendszer egységes akaratot tartalmaz, ami talán nem
mindenkinek kedvez saját maga elképzelési szerint, de mégis egy egységes irányt kell nézni.
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Most egy olyan rendszer van jelen, ami ezen elvárásoknak megfelelő, és segíti a Szövetséget a
célok elérésében.
Egy ilyen válság sújtotta helyzetben, mint napjainkban, nehéz dolga van ma minden
szervezetnek és sportolónak egyaránt, egy ilyen helyzetben nehéz megtalálni azt a jó
megoldást, amitől aztán stabilan tud működni a szövetség. Mégis azt lehet mondani, hogy a
pénzeszköz állománya a tavalyi évről az ideire közel 10 000 000 forinttal növekedett,
forrásoldalon több mint háromszorosára növekedett a saját tőke, ami egyben a szövetség
nyeresége. Összességében nem csak hogy stabil, hanem akár egy sikeres gazdálkodásnak
minősíthető.
A stratégiaalkotásnak nem csak a költségek racionalizálása és a bevételek növekedése az
egyetlen egy célja, hanem az ilyen módon felhalmozódott pénzek a sportág érdekében történő
felhasználása is. Nem csak megteremteni az alapot, hanem ezt gazdasági szempontból is úgy
felhasználni, hogy az a sportág érdekét szolgálja. A MAMS stratégiájában megfogalmazta,
hogy jöjjön létre egy olyan pontrendszer, ami alapján a felgyülemlett pénzek egy egységes
stratégia alapján kerülnek kiosztásra, ami a szakág és a szakvezetés sikere, hogy ez létrejött.
Ma azt lehet mondani, hogy egy egységes stratégia alapján vannak felhasználva ezek a
pénzek, és ez egy áttekinthető működést biztosít a MAMS-ra nézve.
További eredmények mellett az időszak ismert nehézségei ellenére nem csökkent a
versenyzők száma. Új weboldal készült, folyamatban vannak a televíziós szponzorációk és
egyéb megjelenések. Morális eredmények is vannak, egészségügyi támogatásokat tudott a
Szövetség nyújtani, egyedi kéréseket, licensszel és nevezéssel kapcsolatban volt már
lehetőség úgy elfogadni, hogy ezek után a jelen nehézségei között egy jövőbeli eredményeket,
célokat szolgálnak.
Összességében stabil, jól működő gazdaság ma a Magyar Motorsport Szövetség, azt a kicsit,
amit a tagok meg tudnak termelni, a szövetség szépen osztja be, és egy elfogadott, egységes
stratégia alapján használja fel a sport érdekében.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
6/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A Szövetség 2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolójának
elfogadása.
3. napirendi ponthoz
Levezető Elnök tárgyalásra bocsájtja
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
7/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A 2009. évi mérleg és éves beszámolójának elfogadása.
4. napirendi ponthoz
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
8/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A 2009. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása.
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5. napirendi ponthoz
Levezető Elnök felkéri a felügyelő bizottság elnökét, Horváth Attilát, hogy a Felügyelő
Bizottság álláspontját ismertesse az üggyel kapcsolatban.
A Felügyelő Bizottság elkészítette Jelentését a 2009-es évről, és csatlakozna az előzőekhez,
ugyanis a szövetség 2009-es évi gazdálkodására kellőképpen megállapítható, hogy a
mértékletesség volt a jellemző. Igencsak nagy gondossággal jártak el az állami közhasznúságú
pénzek felhasználásáról, tulajdonképpen a Felügyelő Bizottság egyik fő feladata, hogy ezeket
a közpénzeket felhasználásuk terén vizsgálja. A Felügyelő Bizottság az elnökségi ülések nagy
részén képviselte magát, örömmel tapasztalta azt a pontrendszert, ami a gazdasági
beszámolóban említésre került, és amelyet Szövetség elfogadott, és ezzel egy kicsit
egységesebb lesz az elosztás a szakágak között. A piaci makro helyzet, ami kialakult itt, 2009ben, mindenki számára ismeretlen talaj volt, de mind a szakágak és mind az Elnökség
maximálisan helyt állt, a Szövetség pénzei maguk a szövetségek működéséhez erőforrások
biztosítottakká váltak, ez tükrözi a mérleg és az eredmény-kimutatás.
Összességében a Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Magyar Motorsport Szövetség
2009. évi pénzügyi beszámolóját és eredmény bemutatását.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
9/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A Felügyelő Bizottság 2009. évről szóló jelentésének elfogadása.

6. napirendi ponthoz
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
10/2008.03.19. számú Kgy. határozat
A 2-5. napirendi pontok elfogadása
7. napirendi ponthoz
Levezető Elnök megköszöni mindenkinek a 2009-es évi munkáját, és felkéri Németh Pétert,
számoljon be a 2010-es pénzügyi tervről.
Összességében a stratégiára annyit lehet mondani, hogy az a pénz, ami a Magyar Motorsport
Szövetségben tartalékként összegyűlt, azt a sportág érdekében, levonva azokat a
támogatásokat, amit a pontrendszer előírt, úgy lehet a leghatékonyabban felhasználni, hogyha
abban kapnak segítséget a szakágak, csapatok és a versenyzők, hogy önmagukat még
hatékonyabban tudják eladni, eredményeiket még hatékonyabban, még jobban tudják
megjeleníteni. Ez által a szponzorok keresésében tud a Szövetség segíteni. Ez a pénz arra nem
elegendő, hogy az utolsó versenyekben, mikor már kiürülőben van a kassza mindenkinek, pár
garnitúra gumit lehessen vásárolni, vagy egyéni igényeknek eleget lehessen tenni, viszont, ha
egész évben konzekvensen arra használtatik fel, hogy a Magyar Motorsport Szövetség
rendezvényeit, versenyzőit, eredményeit igyekszik a Szövetség publikusabbá tenni, és
megjelenési lehetőségeit biztosítani, abból mindenki többet fog profitálni. Tulajdonképpen ezt
tartalmazza a 2010-es költségvetési terv, és ez szolgálja a sportszakmai célokat is leginkább.
Az új weboldal üzemel, a főtitkár munkájának köszönhetően tele van adatokkal, és várja a
látogatókat. Arra kér mindenkit, népszerűsítse a saját körében, környezetében, a versenyzők, a
szponzorok körében, ott kapjanak meg információkat, egy új vonalvezetésű, modern
jelenkornak megfelelő webfelület született, ahol a Szövetség értékesíteni szeretne,
reklámfelületet szeretne, ezt felajánlani szponzoroknak. Nagyobb szponzorációk esetén
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támogatók megjelenítésére is van lehetőség a MAMS együttműködésével. Ezen elül egyéb
kommunikációk folytatása. Cél, külsős támogatók, nem versenyzők, de pártolók, tagok
szerzése, olyanok, akik a versenyzéstől távol állnak, de mégis szeretnének MAMS pártoló
tagok lenni, ezért elérhetővé kerül eddig csak MAMS licenszekkel rendelkező versenyzőknek
való szolgáltatást olyan utcai motorosok számára, akik talán népesebbé teszik a Szövetséget,
ez által a szponzornak még nagyobb felületet lehessen majd nyújtani, és ezzel be lehessen
vonni a tőkét.
Ez igazából az ez évi költségvetés célja, ez tudja a legjobban szolgálni azokat a célokat,
amitől a csapatok új erőre kapnak, többen lesznek, több pénzük lesz versenyekre járni, és meg
tudják alapozni a jövőjüket. Erre a 2009-es év megfelelő alapot nyújtott. Pusztai Csaba Elnök
úr időszakában az első stabil évet egy következő követi.
Megköszöni az elnökségi tagoknak, csapatoknak, versenyzőknek, akik ebben konstruktívan
részt vettek, és sok sikert kíván nekik az idei évre.
Levezető Elnök a következő határozati javaslatot teszi, amelyet a tagok egyhangúlag
elfogadtak:
11/2010.04.14. számú Kgy. határozat
A 2010. évi pénzügyi terv elfogadása.
8. napirendi ponthoz
Wodicskáné Tállyai Beatrix javaslatot tesz Tóth István, volt elnök örökös tiszteletbeli elnökké
választására, melyet a Levezető Elnök nem terjeszt a közgyűlés elé, mivel az ebben nem tud
dönteni, hanem azt majd később az Elnökég tárgyalja.
Wodicskáné Tállyai Beatrix továbbiakban javasolja, hogy bizonyos, a motorsportban eltöltött
idő után járjon a versenyzőknek elismerés, ami nem pénzügyi elismerésben nyilvánul meg,
hanem a munkájuk elismerésével annyiban, hogy kapjon örökös bajnoki, tiszteletbeli bajnoki
címet, amivel le tudja zárni azt a versenyzői életmódot, amit egyszer befejez. Levezető Elnök
köszöni a felvetést, melyet majd az Elnökség elé terjeszt.
A Levezető Elnök megköszöni a meghívottak megjelenését, mindenkinek jó munkát kíván és
bezárja a közgyűlést.

Pusztai Csaba
MAMS elnök és Levezető elnök

László Krisztina
jegyzőkönyv vezető

