MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. szeptember 8. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Daragó István
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Szűcs Viktor
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
Déczi Ferenc
Hadnagy József
Lukácsy Fanni
Fülöp Ferenc
dr. Némethi Zsolt
Bakó Péter

Gyevát Ferenc
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Gazdasági alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
később érkezett
Felügyelő Bizottság tagja
Főtitkár
Motocross szakágvezető
Dragbike szakágvezető
Felügyelő bizottság vezetője
Bírói bizottság vezetője
jogi tanácsadó
Környezetvédelmi
Felügyelői
Kollégium
vezetője
egyesületi vezető
egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Sasvári Sándort és Németh Pétert kéri fel.
1/E/2010.09.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Sasvári Sándort és Németh Pétert hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Előző ülés határozatainak áttekintése
2. Trial szakági bizottság összetételének megváltoztatása
3. Tápióbicske motocross verseny környezetvédelmi vonatkozásai (zárt ülés)
4. Nem MAMS által, külföldön rendezett bajnoki fordulók elszámolása
5. 2010. évi központi díjkiosztó megszervezése
6. Versenynaptár változások
7. Sportbírók Általános Működési Szabályzat módosítása
8. FIM tisztségekre jelölés (elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság)
9. A környezetvédelem helyzete a MAMS szakágaiban
10. Egyebek
Pusztai Csaba: a 7. napirendi pontot az egyik előterjesztő kérésére a következő ülésen
tárgyalná az elnökség.
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2/E/2010.09.08 sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendi pont
módosítást.
A módosított napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Trial szakági bizottság összetételének megváltoztatása
Tápióbicske motocross verseny környezetvédelmi vonatkozásai (zárt ülés)
Nem MAMS által, külföldön rendezett bajnoki fordulók elszámolása
2010. évi központi díjkiosztó megszervezése
Versenynaptár változások
FIM tisztségekre jelölés (elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság)
A környezetvédelem helyzete a MAMS szakágaiban
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az elkészült jegyzőkönyv alapján röviden ismerteti a május 19-i elnökségi ülés
tartalmát és a hozott határozatokat.
Az Elnökség kijelölte az UEM bizottságokba delegálandó személyeket. A salak bizottságba
Daragó Istvánt, az enduro bizottságba Sasvári Sándort, a supermoto bizottságba Kökényesi
Györgyöt és a gyorsasági bizottságba Hadnagy Józsefet delegálta. Az UEM a végleges
döntést még nem hozta meg, de szinte biztos a delegáltak beválasztása.
Az elnökség elfogadta a képesítési szabályzatot. Az Önkormányzati Minisztérium által előírt
rendelet meghatározza egy adott sportágban tevékenykedő személyek képesítését. A
szabályzatot az állami támogatás elszámolása mellé a szövetség csatolta, azt az ÖM elfogadta.

2. napirendi pont: Trial szakági bizottság összetételének megváltoztatása
Pusztai Csaba: a trial szakág megváltoztatta bizottságának összetételét. id. Szelei Ferenc
helyett Rónaszéki Gábor és Farkas Attila a két új tag.
3/E/2010.09.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja a trial szakági
bizottság összetételének megváltoztatását.
A trial szakági bizottság tagjai: Király Árpád, id. Dobor Sándor, Rónaszéki Gábor, Farkas
Attila és Tarapcsák Péter.

3. napirendi pont: Tápióbicske motocross verseny környezetvédelmi vonatkozásai
Pusztai Csaba: a téma fontossága miatt zárt ülést rendel el.
A zárt ülés alatt megérkezett Szűcs Viktor elnökségi tag.
Gyevát Ferenc, az érintett egyesület vezetője előadta álláspontját, majd az Elnökség
megvitatta a problémát.
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A zárt ülés során az Elnökség a következő határozatot hozta (a szavazás idején Kökényesi
György nem tartózkodott a teremben):
4/E/2010.09.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a MAMS
Környezetvédelmi Szabályzatát felül kell vizsgálni. Ennek érdekében dr. Némethi Zsolt
és Bakó Péter együtt átnézi a meglévő szabályozást, és javaslatot tesz annak
módosítására, úgy, hogy a módosítások 2010-ben kerülhessenek elfogadásra.
Pusztai Csaba: kéri, hogy a szakágvezetők és a felügyelők figyelmeztessék a rendezőket, hogy
fektessenek nagyobb hangsúlyt az előírt engedélyek meglétének ellenőrzésére.
Kökényesi György visszatért a terembe.

4. napirendi pont: Nem MAMS által, külföldön rendezett bajnoki fordulók elszámolása
Pusztai Csaba: egyre több olyan verseny van, ami nem MAMS rendezésű, de beleszámít a
magyar bajnoki értékelésbe.
Lukácsy Fanni: ezek nem MAMS által rendezett versenyek, nincs kiírásuk, viszont magyar
bajnoki értékelésbe számítanak bele, ezért indokolt a felügyelő jelenléte. Így viszont nincs
hivatalos megbízás a MAMS részéről. A megoldás az lenne, ha FMN delegáltként küldené ki
a MAMS a felügyelőket. Ez nem zsűrielnök funkció, hanem zsűritag.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: mi a helyzet a külföldön rendezett meghívásos versenyekkel?
Oda miért kell zsűrielnököt küldeni?
Daragó István: ha be van jelentve a MAMS-ba, akkor kell zsűrielnök. Mindegy a helyszín.
5/E/2010.09.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyja, hogy a nem MAMS
rendezésű, de magyar bajnoki sorozatba beleszámító versenyekre a szövetség delegálja a
felügyelőt.
Lukácsy Fanni: a szakágvezetők szóljanak, ha ilyen külföldi verseny lesz, és arról is, ha
változás van.

5. napirendi pont: 2010. évi központi díjkiosztó megszervezése
Pusztai Csaba: javaslata, hogy idén ismételten legyen központi díjkiosztó. A helyszínen nem
kell változtatni, elég pozitív visszajelzések érkeztek. Fülöp Ferenc javaslata alapján a
legkiválóbb sportbírókat is díjazni kellene.
6/E/2010.09.08 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy 2010. évben
központi díjkiosztó ünnepség legyen, a tavalyi helyszínen.
Pusztai Csaba: az időpont ismét január közepe legyen, de ez függ a helyszín kapacitásától is.
Sasvári Sándor: javasolja, hogy a MAMS alapkiírásokban szereplő bajnokságok első három
helyezettjét díjazza a szövetség.
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Hadnagy József: felajánlja, hogy a szervezésbe besegít.

6. napirendi pont: Versenynaptár változások
Zólyomi Andrea: a változásokat Csiba Péter sportszakmai alelnök már jóváhagyta.
· STQ OB szeptember 4. helyett szeptember 18-án lesz Kecelen
· old timer versenynaptár rijekai futama augusztus 24-25. helyett augusztus 28-29-én
volt
· gyorsasági OB futam október 6. helyett október 1-2-án lesz
7/E/2010.09.08 sz.
naptárváltozásokat.

határozat:

Az

Elnökség

egyhangúlag

jóváhagyja

a

7. napirendi pont: FIM tisztségekre jelölés (elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság)
Kökényesi György: a FIM új működési formát akar bevezetni. Egy menedzsmentre bízná az
irányítást és a szövetségek pedig háttérbe szorulnának. Az európai szövetségek ez ellen
vannak, mert nem akarnak passzív tagok lenni. Nagy lobbi folyik, csak Európa nincs
többségben.
Pusztai Csaba: az UEM éppen ezért egy személyt jelöl FIM elnöknek.

8. napirendi pont: A környezetvédelem helyzete a MAMS szakágaiban
Pusztai Csaba: a zárt ülés keretében már szó esett a környezetvédelmi szabályzat
hiányosságairól, illetve a szigorítás szükségességéről, ezért a téma lekerül a napirendről.

9. napirendi pont: Egyebek
Pusztai Csaba: egy energiaital forgalmazó cég felkereste a MAMS-ot azzal, hogy szeretne
megjelenni a versenyeken. Érdekelné a névhasználati jog megvétele is.
Hadnagy József: ha a szövetség el akar adni egy nevet, akkor azt nem elnökségi szinten kell
megbeszélni, hanem le kell ülni a nagyobb szervezőkkel, hogy ne legyen érdekütközés.
Némethi Zsolt: a bajnokságok vagyoni értékű joga a bajnokságban résztvevő
sportszervezeteké vagy a részvevő sportolóké. A MAMS szabályzattal, meghatározott időre
magához vonhatja ezeket a jogokat. A bevételből csak a szervezési költségeit vonhatja le, de a
többit szét kell osztani a résztvevő sportszervezetek között.
Pusztai Csaba: ezért kell a szükséges jogi hátteret megteremteni. A következő elnökségi
ülésen napirend lesz a vagyoni értékű jogok szabályzatának elfogadása.
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További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. szeptember 9.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Sasvári Sándor

____________________________
Németh Péter
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