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Helyszín:

Magyar Sport Háza - Budapest, 1146Istvánmezei út 1-3.
Földszinti Nagy Tárgyaló teÍem
Időpont:
2020.július 21. (kedd) 14:00
Jelenlévők: A csatoltjelenléti ív szerint
Hermann Henrik levezető elnök üdvözii a megjelenteket, és megnyitj a aközgyúlést, majd
felkéri a mandátumr'iizsgáló bizottság elnökét, Fehér GézáÍ,tegye meg a bejelentését'

A mandátumvizsgálÓ
jelen.

bizottság elnöke bejelenti, hogy 14:00 órakor az73 tagbol 3 tag van

Ahatározatképességhez37 jelenlévő szavazó tag szükséges, így Hermann Henrik megállapítja,
az Alapszabály szerint határozatképtelen. Amennyiben 14:15 óráig a
Közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés 14:30 órakor kezdődik.
14:15 órakor a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelenti, hogy a 73 tagből5 fő van jelen.
Hermann Henrik megállapítja, hogy a Közgyűlés az A\apszabály szerinthatározatképtelen. A
Közgyűlést 14:30 órakor megismétlik.

hogy a Közgyűlés

jegyzőkönyv

vezető

Magyar Motorspoft SzÖvetség

2020' július 21. ]4'00

I(özgyű lés j egyzőkönyve

Készült a Magyar Motorspor1 Szövetség közgyűlésén

Helyszín: Magyar

Sport Háza * Budapest , 1746Istvánmezei út 1_3.
Fcjldszinti Nugy Tárgyalő terem
Időpont: 2020. ju|ius 21. (kedd) 14:00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint

Hermann Henrik levezető elnök üdvöz1i a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést' majd
Í'elkéria mandáturnvizsgáló elnökét tegye nreg a bejelentését.

A mandátumvizseáló bizottság elnöke. Fehér Géza jelenti, hogy a 73 MAMS tag
sportszervezetbőL5 regisztrált fo van jelen, I4:29 őráig a Közgyűlésen regisztráltak száma
határozatképességi határa fö1é nem emelkedett, ezze)' az első Közgyűlés határozatképtelen.
Hermann Henrik: A megismételt Közgyűlés a megjelent tagszervezeti képviselők létszámára
való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben,amelyek a méghívóban napirendi
pontként szerepeltek. A Közgyűlésen három szavazat elég a határozathozatalhoz'

A levezető elnök jelölést kér a Mandátumvizsgáló Bizottság, aSzavazatszámiáló Bizottság. a
jegyzokönyvvezeÍő, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A beérkezett jelö1éseket követően
a következő hatátozattj avas1atokat teszi
:

Kgy. határozat
A Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságának tagjai: Balogh Erika, Fehér Géza.
A tagok a határ ozaÍi j avas l atot e gyhangúlag el fo g adták.
112020.07 .21. számú

212020.07.21. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés Szavazatszámláló Bizottságának tagiai: Balogh Erika, Fehér Géza.
A tagok ahaÍározati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
/2020.07 .21. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés jegyzőktinyvvezetője Bánfi Julianna.
A tagok ahatátozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
3

412020.07 .21. számú Kgy. határozat
A Ktizgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Hadnagy József
A tagok a határ ozaÍi j avas l atot e gyhan g ú1 ag e l fo g adták.

és Szilvási Péter.

Hermann Henrik: a napirendi pontok a meghívóval együtt lettek elküldve, ezzelkapcsolatban
új javaslat, kiegészítenivaló nincsen. Felkéri a tagságot a napirendi pontok elfogadására.
512020.07 .21. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.
A tagok a határozítijá,'aslatoi egyhangúlag elfogadták.-

1.

''"'

napirendi pont: Elnöki beszámoló

Hermann Henrik: A beszámoló nem is fbltétlen csak a 20l9-re vonatkozik, hiszem a 2019-es
történésekkel kapcsolatban mínd a gazdasági, mind a szakmai téren írásban megkiildésre
kerültek a beszámolók. Hanem bár összefoglalva, hogy 12 szakág, 12 Kollégium, azt
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gondolom, hogy az elmúlt években elég jól megerőSödött a Szövetség. Két-három új
kollégiummal úgy bővültünk, hogy volt, ami már régebben Volt, de most újraéledt.Ugye a túra
szakág is újraéledt,a triáll szakág is újraéiedt,mondhatnám azt, hogy a quad szakág is évrő1
évre egyre erősebb. Normalizálódott egy kicsit ahelyzet a nagyobb szakágakban is, hiszen az
enduroba, motocrossba az éyek során sokszor volt, főleg a szakágvezetői szinten ütközés, de
most az elmúlt egy-két évben ott is úgy néz ki, beállt egyfajta rend' Hogy eZ most jó vagy nem'
azt minden szakág maga eldönti. A lényeg, hogy haladunk' Van egy hír, ami jó vagy nem, majd
a szakág eldönti, június 31-el Nagy Attila lemondott a gyorsasági szakág éléről.
Kollégiumoknál ke2dünk jÓl áIIní. Az elmúlt években egy-két Kollégiumot meg kellett
szüntetni vagy össze kellett vonni, mert nem nagyon volt humán erőforrásunk. De úgy néz ki,
hogy két íontos Kollégiumunk' a Technikai Kollégium és a Sportbírói Kollégium Íiiss erokkel,
202I. január 1-tő1 teljesen élesben fog tudni működni. Ezt az évet, mivel feles év, úgy
gondoltam, nem élesítjük be, hiszen a szakágakat nem hozhatjuk olyan helyzetbe, hogy
elkezdtek év elején valamit, azÍán menet közben kapnak a nyakukba egy szabályrendszer1.
Kelemen Richárd iiletve Farkas Gábor elkezdték a szabáIyzásokat összerakni, év végéig
elfogadjuk, és akkor január 1-től a sportbírók illetve a technikai gépátvevok, ezek a vonalak
már a Kollégium égisze a1att fognak folyni. Még keresünk Biztonságtechnikai Ko1légiumnak
megfelelő vonalat, egy olyan valakit, aki a pálya átvételekkel és a biztonságtechnikai

kérdésekkel fbg1alkozna maj d.
Betette azéIetétaz e-spot1 is a motorsportba, habár még nem azonaZ aktivitáson, amiveljó
lenne, ha működne. de szép lassan azzal is haladunk eiőre. Megszületett az E-sport Kollégium,
ott is elkezdett dolgozni a Szövetség' Bízom benne, hogy 202l-re ott is kézzel fbghatóan
várhatunk eredményeket. Illetve a korábbi Utánpótlás és Edzői Kollégium is kettéválasztásra
került. Az Utánpótlás Kollégiumot Kuncz Richárd viszi tovább, az Edzói kollégiumot ifj.
Kerner I''ászIő vállalta, és bízzunk benne, hogy ott is lesznek elore lépések,ami a Szövetség
le1adata onnantó1 kezdve, hogy magunkra válialj uk, ami kimondottan az edzőknek' aledzoknek,
oktatóknak a kezelése, összefogása' il1etve a tematikus oktatások, fej1esztések tervezése.
Ebben a rövidke kis beszámolóban két dolgot szerettem volna rnindenképpen, és az mát nem
2019, hanem ennek a közgyűlésnek kiemelten a témája. Az egyik a CoVID, a 2020-as év,
aminek majd nyilván jövőre lesz az összefoglalása, de most nyakig benne vagyunk. Már kicsit
kezdtünk fellélegezni és kezdtünk örülni annak, hogy itt az első ütem után egyre több verseny,
motocrossban, enduroban, triálban, dragban, mindenhol elkezdodtek a versenyek. Sőt, szép'
színvonalas versenyek kerültek lebonyolításra. Most hétvégénmegvolt az első salak verseny is.
De sajnos a felhok sűrűsödnek a fejünk felett, és csak jönnek azlnformációk' hogy lesz itt egy
második ütem. Lehet, hogy a szeptemberi-októberi dátumú versenyek megkérdőjeieződnek. Ha
visszatérnének a megszorítások, akkor B verziónak az e-sporton kívül nagyon más nincs. Ha
lesz második ütem, akkor az e-sportnak 1ehet megint egy kis elonye, ha addigra egyáltalán ossze
tud á1lni a Kollégiumnak a gondolatvilága.
Minden héten kedden 20 órakor tartjuk az SST-t, nyílt SST-rő1 beszélünk, tehát bárki képvise1ő,
meghatalmazott jöhet. ott általános dolgokról beszélünk főleg, bár most az év zárás, év kezdés
is téma lett, nyilván vannak speciálisabb dolgok, de semmi olyan titok nem hangzik el, amit ne
hallhatna más is' Ennek ellenére beállt aza15-20 fő, sokkaltöbb nincs, pedig lehetne akár 50\ íil'
60 is, hiszen a technika az engedi.
A másik nagyobb téma, amit úgy'gondoltam, hogy egy pár mondat erejéig érintenék,az a
MotoGP. Nem lehet nem hallani, hogy egyre több Youtube videó, egyre több parlamenti
felszólalás van a MotoGP-vel kapcsolatban. Lassan most már két éve megy a huzavona ezze| a
MotoGP-vel' Elsősorban Kósa Lajos és Talmácsi Gábor índította eI, ez a motoÍsportnak
mindenképp pozitív dolog. Ennek a tekintetében foglaltam állást több he1yen, hogy a Szövetség
nem Szeretne a politikai hadszíntérre kivonu1ni. Egyrészt nincs hozzá sem erőnk' Seln
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hata1munk, másrészt pedig Szeretném, ha megtar1anánk a Sportszakmai területen belül az
erőinket, oda összpontosítanánk, és hátra lépve egy métefi, megvárnánk, hogy a politika mit
akar.

2. napirendi pont: Tagsági iogviszony felmondása

Hermann Henrik: Ismerteti a ktzárandó tagokat, akík nem tettek eleget a tagdíjfizetési
kötelezettségüknek. Két ilyen egyesület van: Dél-Konstrukt SE, Borka Extrém Motor SE.
A napirendi ponttal [apcsolatos kérdéseket,észrevételeket kéri megtenni.
Kérdezi, hogy van-e kérdés,észrevétela felsorolt két tag kizárásáva| kapcsolatban. A tagokat
felkéri a szavazásra, ha nincs hozzásző\ő.
6 12020.07 .21. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés a Dél-Konstrukt SE tagságának felmondását elfogadja.
A tagok a határ ozati j avas atot e gyhangúlag el fo g adták.
1

7 /2020.07.21. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés a Borka Extrém Motor SE tagságának Í'elmondását elfogadja.
A tagok a határ ozaÍi j avas atot e gyhangúlag elfo g adták.
1

Hermann Henrik: Ahatározatképességhez szükséges szavaző Íagszám megállapításra Szorul,
meft73 tagbÓl 7t maradt. Ahatátozatképességhez szükséges tagszám 36-re módosult.
2. nanirendi pont:

A sportág szakmai tevékenységérőlszóló besz.ámoló elfogadása

Hermann Henrik: A beszámo1ó előzetesen kiküldésre került. Fe1szó1ítja a megje1enteket,
amennyiben a beszámolóval kapcsolatban bárkinek bármi f-eivetnivalója Van' az szó1aljon
.lavaslat, észrevételnem érkezik. Megkéri a tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló
ellbgadásáró l.

f-e1.

05.02. számű Kgy. határ ozat
A Közgyűlés a sportág szakmai tevékenységérőlszóló beszámolót elfogadta.
A tagok ahatátozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
8/20

1

9.

3. napirendi pont:

Ellenőrző Testület beszámolóiának elfogadása

Hermann I{enrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
bárkinek bármi felvetnivalója Van' az szo\aljon fbi. Javaslat, észrevételnem érkezik. Megkéri
a tagokat, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáró1.
9/2020.07.21. számű

Kgy.határozat

\

.{'ft

A Közgyűlés az Ellenőrző Testület beszámoIóját elfogadta.
A tagok ahatározati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
napirendi pont: A Szövetsée 2019. évi pénzügYi tervének végrehaitásáról szóló
beszámoló elfogadása
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Hermann Henrik: Felszólítja a megielenteket' amennyiben a beszámo1óval kapcso1atban
bárkinek bármi felvetnivalója Van' az szőlaljon fel. Javaslat, észrevételnem érkezik. Megkéri
a tagokat, hogy szavaZzanak a beszámo1ó elfogadásáró1.
I0 12020.07.21. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés a Szövetség 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót

elfogadta.
A tagok ahatározaÍi javaslatot egylrangúlag elfogadták.
6.

nanirendi pont: i019. évi kiizhasznúsáei melléklet elfogadása

Hermann Henrik: Felszó1ítja a megjelenteket, amennyiben a melléklettel kapcsolatban
bárkinek bármi felvetnivaiója Van' az szőIal1on fbl' Javaslat, észrevételnem érkezik. Megkéri
a tagokat, hogy szavazzanak a melléklet elfogadásáró1'
11 12020.07 .2l. számű Kgy. határozat
A Közgyűlés a 2019. évi közhasznúsági mellékletet elfogadta.
A tagok ahatározati javaslatot egyhangÚrlag elfogadták.

7. narrirendi nont: 2020. évi szakmai

terv elfogadása

Hermann Henrik: Felszóiítja a megjelenteket, amennyiben a mel1éklettel kapcsolatban
bárkinek bármi felvetnivalója Van, az szőIaljon fei' .Iavaslat, észrevételnem érkezik. Megkéri
a tagokat, hogy szavazzanak a me11éklet elfogadásáró1.

határozat
A Ktizgyűlés a2020. évi szakmai tervet elÍbgadta.
A tagok ahatározati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
12 12020.0'7,2L szátmuKgy.

8. napirendi nont: 2020. évi pénzügvi terv elfogadása

Hermann Henrik: Felszólítja a megjelenteket, amennyiben a melléklettel kapcsolatban
bárk'inek bármi felvetnivalója Van' azszőIaljon fel. Javaslat, észrevéteinem érkezik. Megkéri
a tagokat, hogy szavazzanak a mellékiet elfogadásáról.
13 12020.07

.2I. számu Kgy. határozat

A Kiizgyűlés a2020. évi pénzügyi tervet elÍbgadta.
A tagok a határ o zati j avaslatot e gyhangúlag eifo g adták.
9. napirendi pont:

Alapszabály módosítás

Hermann Henrik: Alapszabály módosítási javaslat nem5rkg;ett tagtó1, csak az Elnökség
előterjesztésében. Az Alapszabály módosítás megküldésre került. Felkéri dr. Némethi Zsolt
ügyvédet mutasSa be a közgyűlésnek a teruezett módosításokat.
dr. Némethi Zsolt: az összes tervezett módosítást és annak indoklását bemutatja a
résztvevőknek.
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Hermann Henrik: Felszólítja a megielenteket, amennyiben aZ Alapszabály módosítássai
kapcsolatban bárkinek bármi felvetnivalója Van, az szőIa|1on fel. A tagokat felkéri a
szavazásra, ha nincs Íóbb hozzáSzóló. Jelentkező nincs. Bekezdésenként felteszi szavazásra az
alapszabáIy módosítási javaslatot. A módosítások dőlt, félkövér betűkkel szerepelrrek a
szövegben.

Az AlapszabáIy 2I s (1) bekezdése a következők szerint módosul:

,,(1) A

köigyíílés a ltutdskörébe tartozó tisztségviselőket (l9.$ d. pont) öt évre
választjn. Amennyiben a tisztségviselők mandátuma e határidő 1ejártát
megelőzoen bármely okból megszűnik, a helyükre választott tisztségviselők
mandátuma csak az eredeti ciklus lejártáig tart'
A kozgyűlés elnökké, alelnökké' illetve azEllenőrzo Testület elnökévé és
tagává olyan személyt is megválaszthat, aki nem a tag képviselője.''

l 4 l20z0.07

.2L. számű Kgy . határ ozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabá|y 21. $ (1) módosítását.
A tagok a határ ozati j avas latot e gyhangúl ag el fo g adták.

Az

A\apszabály 22. $ (1) bekezdése a következok szerint módosul:
,,( i )

Rendkívüli közgyűlést kel1 összehívni:
a) az Elnökséghatározata alapján,
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmadaazokés cél megjelölésével írásban
kéri_ uz Elnökség tngjainak visszoltívtÍstÍraés tij Elnök vagy etnökségi
tagok megvdlaszÍdscÍra vonatkozó indítvány kivételével,
c) ha a Ször,etség elnöki tisztsége Vagy az Ellenorző Testület elncjki
tisztsége bármilyen okból megüresedik, továbbá az Elnökség 1étszárna
három a)'á, az Ellenőrző Testület létszáma kettő alá csökken,

d)
e)

fl

ha a bíróság azt elrendeli,
ha a Szövetség tagjainuk több mint

fele az Elnökség btÍrmely tagjcÍnak
visszaltívtÍstÍt,és új Elnök vügy elnökségi tag megvtilaszttÍscÍt

ittdíÍvdnyozzn.
egyéb, az Alapszabáiyban meghatározott esetben."

1 5 12020.07 .2l. számu Kgy . határ ozat
A Közgyűlés elfogadja az Alapszabá|y 22. s (1) módosítását.
A tagok ahatározati javaslatot egyhangúlag elfogadták.

Az Alapszabály 38. $-a a következők szerint módosul:

Szakágvezeto
(1) A szakágvezetőket az
..38.

\
Elnökség nevezi '4
ki mandátumának időtartamára a
megválasztását követő két héten belül. A kinevezés aZ adott szakág
Versenylendszerében részt vevo tagok javaslata alapján történik.
Szakágvezetőnek az a személy nevezhető ki, aki bírja az adott szakágban a
választáskor versenyzoi 1icenccel rende1kezo tagok tobbségének írásos
támogatását. Ha a választásra az adott év március 31. napja előtt kerül Sor' a
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megelőZő év versenyzői licenceit kell figyelembe Venni a javaslatra jogosultak
meghatározásához.

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A szakágvezetoi kinevezés megszűrlik:

a)
b
c)
d)

kinevezés idótartamának leiártával,
lemondással,
a kinevezés visszavonásával,
" elhalálozással.
A szakúgvezetők kinevezésének visszavonúsdról az Elnökség dönt:
a) az érintett s1ukúgban versenyzői l.icenccel rendelkező tagszerve7etek
több mintfelének, vagy
b) egy elnökségi tng kezdeményezésére.
A (3) bekezdés u) pontja Szerinti tagszervexeti kezdeményezés kézhezvéÍelét
követően ilz Elnökség 15 ,Iapon belül i)sszehíuja a szaktÍghoz tartozó
tagszervezetek értekezletéta szakúgvezető visszahívtÍsúnukés új szakúgvezető
me gv rÍ lus ztós rÍ n a k in d ítvd ny o zds a n ap ir e n d i p o nto k ku L
A szukúgltoz tartozó tngszervezetek törvényes képviselőinek értekezleténnz
Elnökség jelenlévő tugjai rueghallgatjcÍk a kezdeményezők képviselőjét a
visszahívds indokairól, uz tÍltuluk szakúgvezetőnek jelölt szentélyt vezetői
progrnmjdról.
A meghullguttÍst követően u jelenlévő tagszervezeti képviselők határozhatnuk
a szakúgvezető visszultívtÍsdra és űz új szukúgvezető megvdlaszttísúra
von ut koai j uv us l ato k r ó l.
Amennyiben a (6) bekezdés szerinti ltutúrozatok legaltíbb 2/3-os többséggel
elfogaddsra keriilnek, az Elnökség a soron kijvetkező első iilésénköteles
tdrgyalni az indítvúnyokról.

(8) A

.

a

(3) bekezdés b) pontju szerinti esetben, umennyiben az Elnökség

n

szakógvezető kinevezésétvisszavonja, köteles két héten beliil az új szakágvezető
kinevezéséltez szükséges eljúrúst elindítani. Az itj szukrÍgvezető kinevezéséhez
uz Elnökség kikérheti az adott szakdgban versenyzői licenccel rendelkező
tagok véleményét.Ebben az esetben az új szakdgvezető kinevezéséhez a @)-(7)
bekezdésekbenfoglaltuknt kell alkulmuzni.''

Szilvási Péter: A licences versenyzők véleményéneka kikéréseaz adott szakágra vonatkozik
mindig?
Hermann Henrik: A licences versenyzőknek a véleményeazérÍnem lehet hivatalosan, főleg
Alapszabály szinten releváns, mert a licences versenyzokkel nem vagyunk jogi kapcsolatban,
csak a tagokon keresztül. A licences versenyzo véleményétkikérheti a szakág, de az nem rész
ennek a procedúrának.

Dr.NémethiZsolt:Aszakágvezetótnemaversenyzokvá1aS2tják,hanem
akiknek a versenyzői abban a szakágban Versenyeznek.

azokatagszervezetek,

Tordai Viktor: A szakágvezető visszahívásával kapcsolatban a szakág tagjainak fele, vagy egy
elnökségi tag kezdem ény ez?

2020. júliLrs 21. l4.00

Magyar Motorsport Szovetség
Közgyű lés .j egyzőkönyve
Készült a Magyar Motorsport Szövetség közgytilésén

Hermann Henrik: Eddig egyhalmad Volt, éS aZ SST kérte' Az, amit itt most hallottatok , aZ az
SST-ben, egy-másfél éve megszületett. Azt beszéItük meg, hogy az Aiapszabályt nem lehet
csettintésre megváltoztatní. Az ígér1em,hogy jó, addigra már úgy kezeli az E,lnökség, mintha
már ott úgy lenne, de majd eztbe fog1uk iktatni. Most ez történik'
16 12020.07 .2I. számu Kgy. határozat
A Ktizgyűlés elfogadja az Alapszabá|y 38. $ (3)-(8) módosítását.
A tagok a haÍár ozati j avas atot e gyhangúl ag e lfo gadták'
1

Hermann Henrik: Felkéri a tagokat, hogy szava zzanak az Alapszabály rnódosításáról.

.2I. számű Kgy. határozat
A Közgyűlés elfogadja az Alapszabá|y módosításait.
A tagok a hatát ozati j avasl atot e gyhangúlag elfo g adták.
L7 12020.0'7

10.

napirendi pont: Egyebek

Hermann Henrik: Kérdezi a tagokat, Van-e kérdés,javaslat, tárgyalandó téma. Hozzászo\ás
nem érkezik' Megköszöni a részvételtéS a Közgyűlést bezárja 15:15-kor.
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