Magyar Motorsport SzÖvetseg

2019. rrÉjrc 20. 14.00

Kö zg1.íílésjegyzőktinyve

Készült a Magvar Motorsport Szövetség közgyűlésén

Helysaín: Magyar

Sport Haa - Bud4gt, 11z[6 lstvárrnezei út 1-3.
Földszinti Nagy Tárgyaló terem
Időpont: za1F. május 20. (hétfő) 14:00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Hermann Henrik levezető elnÖk üdvÓzli a megjelenteket, és megnyitja a közgytilést, majd
felkéri a mandáfumvizsgálo bizoteíg elrujkét, Lévay Károlyt, tegye rreg a bejelentését.

A mandáfumvizsgríló bizotbág elnöke bejelenti, ltogy 14:00 órakor
jelen.
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Ahatározatkepw'ghez38jelenlévőszavazőt4szÜkseges, ígyHermannHenrikrrregál14ítja,
hogy a KÖzgyrilés az Alapszabály szerint határozatképtelen. Amennyiben 14:15 óráig a
Kozgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt Kozgyulés 14:30 órakor kezdodik.
14:15 órakor a rnandátumvizsgáló bizottsag elnöke bejelenti, hogy a 75 tagbol 1 fó van jelen.
Hermann Henrik megállapítja' hogy a Kozgyulés az Alapszabály szerintbatározatképtelen. A
KÖzgyűlést 1 4 :30 órakor megismétlik.

jegyzőkonyv vezető

Magyar Motorsport SzÓvebég

2019.

Közffiés jegyzőktiryve

nÉjrc20. 14.00

Késziilt a Magtar MotoÍsport Szövetség közg1'iiüésén

Helyszín: M4yar

Sport Háza - Budryest,114b lstvánrnezei út 1-3.
Földszinti Nagy Tárgyaló terem
Időpont: 2a19. május 20. (hétfQ 1a:30
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Herrnann Henrik levezető elnÖk űdvozli a megjelenteket és megnyitja a KÖzgyulést, majd
felkéri a marrdáfumvizsgáló elnökét tegye rrreg a bejelentásét.

A mandatumvizsgráló bizottság elncike' Lévay Karolv jelenti, hogy a 75 MAMS @
sportszervezetbal6 regisztrált fő van jelery 14'.15 óráig a KÖzgy.rilésen regisztrÍútak száma
határozatk{rcss{;ilvtÍra folé nem emelkedett, ezzel az első KÖzgyiiléshatározatképtelen'
Hermann Henrik: A megismételt Kozgyulés a megjelent tagszervezeti képviselők létszámára
való tekintet rclkül határozatképe azokban a kérdfukben, anelyek a meghívóban napirendi
pontként szerepeltek. A KÖzgyulésen n{;y szavazat el{; a határozat elfogadásához.

jelöláx kér a Mandátumvizsgáló Bizotefo, a szavazabztntáló BizotF{;, a
jegyzőkÖnywezető, a jegyzőkonyv hitelesítők személyére. Abeérkezett jelöléseket követően

A levezető

elnÖk

a kovetkező határozatijavaslatokat teszi

:

vn19.a5.n sziámú Kgy. haüírcat
A Kiizgyűlés Mandátumvizsgnáló Bizoütsiágának tagjai: Balogh Erika, Lévay Károly.
A @CIk a lmtározati javaslatot egyhangÚlry elfogadták.

u?íllg.os.n sámú Kgy. határozat

A Kiizgyűlés Szavazatszámláló Bizottsiágának tagiai: Srekere Sándor
A tryok a határozati javmlatot egyhangúlq elfogadták.

és $zilvtási Péter.

3m19.05.20. számú Kgy. határozat
A K özgyűlós j egyzőktinyvvezetőj e Bánf i Julianna.
A tryok a határozati javmlatot egyhangúlag elfogdták.

4rn19.o5.n sziámú Kgy. haüárcat
A Kiizgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Kuncz Richárd
A tagok a határozati javmlatotegyhangúlq elfogdták.

és Popik

Jánc.

Hermann Henrik: a napirendi pontok a rreghívóvalegffi lettek elkÜldve' ezzel kapcsolaban
újjavmlat, kiegt'szÍteni való nirrren. Felkái atagságot a n4irendi pontok elfogadására.

y2019.05.20.

gámú Kgy. hatiározat

A Közgyűlés elfogadja a napirendÍ pontokat
A @ok aWározati javmlatot egyhangúlry elfogadták. 1'

i,.''

1. naoirendi pont: Taq$áqi iocníiszonv felmondása

Hermann Henrik: lsrrerteti a tagsfoi jogviszony rregszüntetesére javreolt tagokat, aniért azok
nerrr tettek eleget a @díjfizetási kcitelezefhÉgÜkrck. Tíz ilyen tagverveet van: Center

Motorsport Club, DSF Extrán Sport Egyesület Garzone Events Ktf., Gottlnrd R*ing Sport

Magyar Motorsport SzÖvetsuag

2019.

KÓzffiés jegyzőkönJve

rrÉjrc20. 14.00

Készült a Magyar MotoÍspoft Szövetség közgűlésén

Egyesület, Mátra Extrán Kft., MoTo-HP Sport Egyesület, ,,Side By Side Mx Racing Team''
Motorsport Egyestilet, Steel Fire Tearn Lovassport ás Motocrm Egyesület SzékesfetÉrvári
Motocrm EgyesÜlet, U nimrse Sportegysi.ilet.

A napirendi ponthl kffiolatm kérdáseket, észrevételeket kér i rregiterrn

i.

Kérdezi, tngy van-e kérclés,ászrevébl a felsorolt hat t4gal való trysígi jogviszony
felmondásával krycsolatban. A tagokat felkéri aszavevásra, ha nincs hozzégóló.

6m19.o5.n.gi{m ú Kgy. hatiá rozat
A KözEyűtés a Center Motorsport Club MAMs-b€li

A @CIk a lntározati javmlatot egyhangúIag elfogndták.

tagságÉt fulmondja.

7l2J19.o5.n számú Kgy. határozat
A Kt'zg$'íilés a DSF Extrém Sport EgyesÜlet MAMs-beIi
A taEok a lmtározati javrelatot egyhangúlag elfogdták.

tagságrát

fdmondja.

8ru19.05.m. saiámú Kgy. határeat
A Közgyűlés a Garzorre Events Kft MAM$b€li tagsrígrát felmondja.
A tagok a határeati javrelatot egyhangúlag elfogadták.

9Í2o19a5.n számú Kgy. határozat

A Kiizgyűlés a Gotthard Racitg Sport Egyesüle{ MAMs_bdi tag$ígát fulmondja.
A truCIk a lmtározati javalatot egyhangÚlag elfogadták.

10/m19.o5.20. sziámú Kgy. hatiírozat

A Kiizgyűlés a Mátra Extrán Kft MAMs-belitagságátfelmondja.
A t4ok a Íratározati javmlatot egyhangúlq elfryadták.
11l2íJ19.o3.20. számú Kry. hatiírozat

A Ki'zgs,íÍlésa M oTo- HP Sport Egyesület MA M$bdí trys.ágrát felmondja.
A @ok a határozati javmlatotegyhangúlag elfogadták.
12t?í019.a5.il. sziím rÍ Kgy. hatiározat
A Kii{yűlés a,,Side By Side Mx Racing Team' Motorsport Egyesület
tagsíágát Íelmondja.
A Wok a határozati javmlatot egyhangúlag elfogadták.
13/m19.05.Z}. sziámú Kgy. határozat

A Kii4yíílésa Steel Fire Team Lovassport

és Motocross Egyesület

felmondja.
A t{ok a hatiározati javclatot egyhalEúlag elfogadták.

MAMs-bdi

MAMS-beli tag$ágát

'\i iN
14a019.o5.il. szímúKry. haüározat
A Közgyűtés n Székesfehórvári Motocross Egyesület MAMs-bdi tagságí{t ídmondja.
A Íagok a határozati javmlatoleEyhangúlag elfogadták.

Magpr Motorsport 9övet*g

2019.
Ko zgvűlé s j egyzőkÖntve

ffirs20.

14.00

KészÍilta Magyar Motorsport SzÓvetség közgyűlésén

1ry2fi9.05.20. saámú Kgy. haüározat

A Közgyíílés az Unicorse Sportegyesület MAMs-bdi tagságát felmondja.
A tryok a lmtározati javmlatot egyhangú lag elfogadták.

2. napirendi pont:

A sportáe szakmai tevékenvségéről szóló beszámoló elfoeadása

Hermann Henrik: A beszámoló előzetesen kikiildésre kenilt a tryok részére.Felszólítja a
rrregjelenteket, arennyiben a beszrámolóval kapcsolatban bárkinek hármi felvetnivalója van,
az szólaljon fel. -hvrelat, ezrevétel nern ákezik. Megkéri a tagokat, hqy szavazzanak a

beszímoIó elfogdásáró

l.

ftl?01g.gs.tZ szamű K gy. hatá reat
A Közgyűlés a sportág szakmai tevékenységóről szóló beszámolót elfogadta.
A t4ok a latározati javmlatot egyhangúlry elfogdták.
3. napirendi pont A $zöveüsál
besziámoló elfmadrísa

Zl18. évírÉnzÜovi Ervének v&re*niüfuiírólszóló

Hermann Henrik: Felszólítja a rr4jelenteket, anennyiben a kikül*'tt anyaggal k4csolalban
bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javalat, észrevétel rcm érkezik. Megkéri
a @okat, hogy szavazza'ak a beszánoló elfogadáxáról.

fi

ln19.a5.Z}. szímúKgy. haliírozat
a SziiveB{tr 2018. évi perzi.igyi tervérek végrehait&írólszóló beszrámolót
elQgadta.
A tagok a lratározati javmlatot egyhangúlag elfogadták.

A Közgyűtós

4. napirendi pont: Ellenőrző Testület beszámolóiának elfoeadása
Hermann Henrik: Felszólítja a rrregjelenteket, arennyiben a kikül*'tt beszánolóval
kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója van, az szólaljon fel. Javmlat, észrevétel rpm
érkezik. Megkéri a t4okat, hogy szavazzanka beszánoló elfogdfuáról.
1si/2o1i.o5.20.

saímúKgy. hatiírozat

A Közgrűlés az Ellenőrző TestÍilet beszámolóját elfogadta.
A @ok a hatiározati javalatot egyhangúlq elfogndták.
5. napÍrendi pont 2018. énri közhaszntisiáqi

melleklet elfooadiísa

Hermann Henrik: FelszólÍtja a rrregjelenteket, arrennyiben a kikÜl&'tt rrellékletteI
kapcsolatban barkinek bármi felvetnivaloja van, azszólaljon fel..-hvrelat, észrevételnerrt
érkezik. Megkéri a tagokat, hogy szavazanak a rrelléklet elfogadrísáról.
lrll2ÍJ1g.g5.i20. sziámú Kgy.

határozat

\'

A Közgyíílésa Z)18. évi közhanúsági mellekl&t elfogadta.
A t40k a határozati javmlatot egyhargúlq elfogduík.
6. napirerrdi pont: 2019. évi szakmai terv elfmadása

Magyar Motorsport SzÓvetsulE
KÖ

2019. rrÉjrc 20. 14'00

zgyíilésj egy zőkönpe

Késztilt a Magyar Motoísport Szövetség közg1úlésén
Hennann Henrik: Felszólílja a rr€gjelenteket, arrennyiben a

kikÜl*'tt szakrnaÍ tervvel
kapcsolatban bárkinek bármi felvefiivalója Van, az szólaljon fel. Javaslat, észrevétel nern
érkezik. Megkéri a tagokat, hogy szavazanak a rrelléklet elfogadmáról.

m2fi

9.05.20. sziámú Kgy. határozat
A KözgyűIés a Z)19. évi szakmai tervet dÍogadta.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlry elfogadták.

7. napirendi pont ffi19. évi rÉrzÜovi tery dfoqadifua
He.nnann Henrik: FelszólÍtja a rregjelenteket, arennyiben a kiki.il*'tt penzÜgyi tervvel
kapmlatban bárkinek bármi felvetrrivalója Van, az szólaljon fel. Javaslat, észreváel ngn

érkezik. Megkéri a tryokat, hogy szavazzanak a rnelléklet elfogadmáról.
21líf.1g.o5.20. sziímúKgy. hatiározat
Á KiizgyűIés a 2019. évi pÉmÍlgyitervet elfogadta.
A @ok a Miározati javalatot egyhangÚ 14 elfogadták.
8. napirendi pont: Eqvebek
Hermann Henrik: Kérdezi a t4okat, Van€ kérclés,javmlat, tárgyalaMó tána. Hozztfuzólás
nern ákezik. Megkcbzöni a részvételt és a Közgyulést bezáqa L4:42-kor.
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Kuncz Richád
hitelesítő

egyzőkÓnyv

