MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2009. október 7. 17h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Rieb György
Daragó István
Horváth Attila
Nádasdi János
Király Árpád
Zólyomi Andrea
Bakó Péter
Fülöp Ferenc
Dr. Némethi Zsolt
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Angyal György

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Felügyelő Bizottság elnöke
Felügyelő Bizottság tagja
Trial szakágvezető
Főtitkár
Környezetvédelmi
Kollégium vezetője
Sportbírói Bizottság vezetője
MAMS jogi tanácsadója
Egyesületi vezető
Motorinfó főszerkesztője

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 6 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Sasvári Sándort és Rieb Györgyöt.
1/E/2009.10.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyv-vezetőnek, valamint Sasvári Sándort és Rieb Györgyöt
jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Versenynaptár módosítás (enduro, gyorsasági, motocross, supermoto)
Fegyelmi Bizottságból való lemondás tudomásul vétele
Fegyelmi Szabályzat módosítás
Doppingszabályzat módosítás
Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Egyebek

Pusztai Csaba: kéri a 3. napirendi pont kiegészítését a Fegyelmi Bizottságba való felvétel
napirendi ponttal. Akad ugyanis egy jelölt.
2/E/2009.10.07. sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a napirendi
pontok kiegészítését.
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1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az előző ülésen töröltük azokat az egyesületeket, akik nem fizettek tagdíjat.
Az elnökség jóváhagyta a szakágak versenynaptár módosításait. Módosult a Fegyelmi
Szabályzat, de a konkrét szövegezés elfogadása a mai napirendek között szerepel.
Az UEM kongresszuson résztvevő delegáltak beszámoltak az ott elhangzottakról.
Fair-play díjra jelöltük Bencsik István motocross versenyzőt az egyik versenyen tanúsított
sportszerű magatartásáért.
A szövetség pénzügyi helyzetéről is tájékoztatást kapott az elnökség.
Csiba Péter távozik, a határozatképesség 5 főre csökken.
2. napirendi pont: Versenynaptár módosítás (enduro, gyorsasági, motocross, supermoto)
Zólyomi Andrea: gyorsasági szakágban a következő változások vannak:
 Az okt. 17-18-ra meghirdetett BRO Fun Racing hétvége elmarad.
 Okt. 16-án a Hungaroringen Yamaha R széria kupa
 Okt. 23-án Pannóniaringen minimotoros és utánpótlás OB 5-6. fordulója
Zólyomi Andrea:
 okt. 17-18-ra meghirdetett old timer OB elmarad.
Sasvári Sándor:
 enduro ob:


 szeptember 12-13-ra Jászberénybe hirdetett enduro ob elmarad
 szeptember 26-27-re Kosdra hirdetett enduro ob elmarad
endurocross ob:
 augusztus 29. helyett aug. 30-án Varsányban volt az EC ob futam
 október 24. helyett október 25-én lesz az EC OB Kosd helyett Fóton
 november 7-én Gödöllő helyett Jászberényben lesz az EC OB

Zólyomi Andrea: supermoto szakágban a következő változások:
 supermoto ob:
 július 26. Presovban nem lesz magyar bajnoki, csak szlovák
 augusztus 30. a naptárban TBA jelzés volt, elmarad
 szeptember 13. Vyskov
 október 3. Prievidza
 MXQ, STQ OB:
 Augusztus 16. Nyáregyháza – MXQ OB, STQ OB nélkül
 Augusztus 23. Edelény MXQ, STQ OB elmarad
 Október 3. helyett okt. 10-én MXQ, STQ OB Nagykanizsán
 Teremcross verseny október 22-én Nyíregyházán
Zólyomi Andrea: motocross szakágban a következő változások:
 Kelet Kupa:
 Szeptember 12. Eger elmaradt
 Szeptember 26. Edelény helyett Tiszapalkonya
 Szeptember 29. Tiszacsege elmarad
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Angyal György: kéri, hogy az ilyen naptármódosítás időben jusson el a sajtóhoz, hogy
mindenki értesüljön róla, és ne legyen az, hogy fölöslegesen mennek el egy helyszínre, ahol
nincs is verseny. Vállalja, hogy a módosításról szóló értesítéseket szétküldi.
Nádasdi János: a szakágak döntsék el, hogy mi az elvárható rendezői létszám a bajnoki
fordulók megrendezéséhez. A gazdasági helyzethez kell a sportkódot alakítani.
Pusztai Csaba: az SZT ülésen elhangzott egy javaslat a bajnoki versenyek számának
csökkentésére, valamint, hogy amennyiben év végén nem értékelhető a bajnokság,
kupasorozatként értékeljék.
Daragó István: meg kell határozni, hogy a jövő évi bajnokságoknál hány kategóriát kell kiírni.
Ha egy bajnokságot külföldön rendeznek meg, akkor itthon valószínűleg nincs rá igény.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: megkérdőjelezi a felügyelők szükségességét. A honlapon sok
esetben rosszul jelennek meg a versenyek.
Sasvári Sándor: elnökségi ülés hiányában nehéz naptárat módosítani. Kéri, hogy ha egy
verseny egy másik szakág versenynapjára esik, lehessen vétójoga az érintett szakágnak.
Pusztai Csaba: az elnökség a szakágak által elfogadott naptármódosítást hagyja jóvá.
Dr. Némethi Zsolt: nincs rendelkezés arra vonatkozóan, hogy magyar OB-t ne lehessen
külföldön rendezni. Viszont, ha valaki kifogást emel, akár a külföldi részvétellel jelentkező
pluszköltség miatt, akkor arra nehéz lenne elfogadható választ adni.
3/E/2009.10.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan jóváhagyja az enduro, a
gyorsasági, a motocross, az old timer és a supermoto versenynaptárak módosításait.
3. napirendi pont: Fegyelmi Bizottságból való lemondás tudomásul vétele és új tag felvétele
Pusztai Csaba: dr. Tasnádi Zoltán lemondott bizottsági tagságáról.
4/E/2009.10.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag tudomásul veszi dr. Tasnádi
Zoltán lemondását Fegyelmi Bizottsági tagságáról.
Zólyomi Andrea: az FB elnöke, dr. Pabis Attila telefonon egyeztetett Szilágyi Sándorral, aki
elfogadta a jelölést.
5/E/2009.10.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Szilágyi Sándort nevezi
ki a Fegyelmi Bizottság tagjának.
4. napirendi pont: Fegyelmi Szabályzat módosítás
Pusztai Csaba: a múltkori Fegyelmi Szabályzat módosításának szó szerinti változata van most
az elnökség előtt. Ezt kell most jóváhagyni.
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6/E/2009.10.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Fegyelmi
Szabályzat módosítását.
Pusztai Csaba: az FB elnöke által beterjesztett módosítási javaslatokat a következő ülésre
megszövegezzük.
5. napirendi pont: Doppingszabályzat módosítás
Dr. Némethi Zsolt: ez nem is módosítás, hanem egy teljesen új doppingszabályzat. A
vonatkozó rendelet megszigorodott: az első doppingvétség 4 éves eltiltást von maga után,
egyes esetekben. A nemzeti doppingellenes testület felé évente le kell jelenteni a listát, amely
a válogatott kerettagokat, az ob 1-3. helyezettjeit és a nemzetközi motorversenyen
résztvevőket tartalmazza. Ismertessük a szakágakkal, hogy a WADÁ-t nem érdekli, hogy a
doppingolás gondatlanságból következett be: a doppingvétség minden esetben megvalósul.
Az eljárás alá vont csak két esetben mentesül a felelősségre vonás alól: ha van TUE
engedélye, illetve ha a mintavétel során szabálytalanság merült fel. Minden esetben törlik az
adott versenyen elért eredményét.
Az egyesületeket egy körlevélben értesíteni kell, hogy nézzék meg az új szabályzatot,
teljesítsék a benne található követelményeket és világosítsák fel a versenyzőiket.
Nádasdi János: a FIM és az UEM kijelöli a maga által vizsgálandó versenyeket. A hazai
testület ezen versenyekre kiküldheti a saját csapatát?
Dr. Némethi Zsolt: a szabályzat kizárja a FIM/UEM versenyeket. Azonban egyéb
rendezvényhez kapcsolódó doppingvétség esetén a FIM a hazai tagszövetségre tolja az eljárás
lefolytatását.
Daragó István: a FIM/UEM versenyen csak a FIM/UEM által kijelölt csapat végezheti a
vizsgálatokat.
7/E/2009.10.07 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az új
doppingszabályzatot.
6. napirendi pont: Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Pusztai Csaba: a pénzügyi helyzet stabil, de érezhetően válság van. Egyre több a
visszamondott verseny. A felügyelők üzemanyag térítésének kérdése is kétségessé vált. A
rendelkezésre álló keret felhasználása terhet ró a szakágra és az elnökségre. Meg kell alapozni
a jövő évet. Várhatóan nem lesz bevétel növekedés, nincs többletforrás. Az adózási szabályok
megváltozása miatt több költség is lesz. Nem az adósáv csökkent, hanem az átlagos
adóterhelés, lesz még plusz járulékfizetési kötelezettség.
Sasvári Sándor: az egyesületek nagy része nem ÁFÁ-s, így nagyon sokat emelkedtek a
költségeik az ÁFA megjelenésével a díjtáblázatunkban.
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7. napirendi pont: Egyebek
Dr. Némethi Zsolt: tájékoztatja az elnökséget arról, hogy jelenleg két bírósági per is folyik a
MAMS ellen. Dudás Attila egy másodfokú fegyelmi határozat ellen perelt. Az irat beadásával
elkésett, túllépte az objektív keresetindítási határidőt, így a bíróság érdemben nem is
foglalkozott a beadványával, formai hiba miatt azt elutasította. Ezen határozat fellebbezési
ideje még nem járt le.
A másik per is egy fegyelmi határozattal kapcsolatos. A No. 1 Mini és Motoros Team elnöke
egy másodfokú határozat ellen kérte a bíróságot, hogy helyezze hatályon kívül a határozatot
és kötelezze a Magyar Motorsport Szövetséget új eljárás lefolytatására. Kaptunk egy végzést,
mely szerint a bíróság a 30 napos keresetindítási határidő elmulasztására hivatkozva a
kérelmet elutasította. Ez ellen az egyesület fellebbezett. A MAMS jogtanácsosa az alábbi
észrevételt tette a bíróságnak: „a felperes fellebbezésében foglaltakhoz kapcsolódó alperesi
álláspont kialakításához 2009. szeptember 30. napján a per iratait a bíróság székhelyén
megszemléltem. Megállapítottam, hogy közöttük nem található sem olyan keresetlevél, sem
olyan felperes által csatolt melléklet, amelyen bírósági érkeztetési dátumként a felperesi
beadványban szereplő 2009. július 13-a szerepelne. Ez az időpont kizárólag a felperes által a
fellebbezéshez csatolt keresetlevél első oldalán szerepel, mint bírósági érkeztetést tanúsító
bélyegző lenyomat. Az összes, a szóban forgó fellebbezést megelőzően érkeztetett felperesi
irat (keresetlevél, az alperes Fegyelmi Bizottságának első fokú határozata, a határozat elleni
felperesi fellebbezés, az alperes Fellebbviteli Szervének másodfokú, jogerős határozata) 2009.
július 22-ei keltezésű bélyegzővel van ellátva.”
Sasvári Sándor: sérelmezi, hogy olyan személy ül itt közöttünk, aki a szövetség ellen pert
indított.
Daragó István: november 7-én Kijevben lesz az UEM salak bizottság ülése. A
sportdiplomáciai tervben benne van, intézi a szálást és a repülőjegyet.
Dr. Némethi Zsolt: az ügyészségnél vizsgálatot kértünk annak megállapításáért, hogy az
elsőfokú fegyelmi határozat fellebbezéséhez a fellebbezési díjat jogosan kértük-e be.
Király Árpád: közös, központi díjkiosztót kellene tartani csak a bajnokokkal. Meg lehetne
hívni az újságokat és a tévéket.
Sasvári Sándor: ebben az esetben kell külön szakági díjkiosztó is az 1-3. helyezetteknek.
Angyal György: egy ilyen díjkiosztón a sajtónak is ott kell lennie. A Motorinfo magazinban
jövőre is lesz versenyző összeállítás. A versenyzők és a szakágvezetők saját anyagukat és
fényképüket az info@motorujsag.hu címre küldhetik.
További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2009. október 16.
Jegyzőkönyvvezető:

_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:
_____________________________
Sasvári Sándor

____________________________
Rieb György
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