MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2011. március 9. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Németh Péter
Csiba Péter
Daragó István
Kökényesi György

Zólyomi Andrea

Elnök
Gazdasági alelnök
később érkezett
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Főtitkár

dr. Némethi Zsolt
Bulcsu Rezső
Déczi Ferenc
Wodicskáné Tállyai Beatrix

MAMS jogi tanácsadója
Gyorsasági szakágvezető
Motocross szakágvezető
egyesületi vezető

Sasvári Sándor

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt kéri fel.
1/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Csiba Pétert és Kökényesi Györgyöt hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Előző ülés határozatainak áttekintése
2. Tagfelvétel
3. Külföldön történő licenckiváltás kérelem (Sike Tamás)
4. 2010. évi sportszakmai beszámoló
5. 2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
6. 2010. évi mérleg és éves beszámoló
7. 2010. évi közhasznúsági jelentés
8. 2010. évi pontrendszer eredmények
9. 2011. évi média megjelenés
10. MAMS túrakártya
11. Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az előző ülésen néhány új tagot vettünk fel. Napirend volt a külföldön történő
versenyzéshez való hozzájárulás is. Sike Tamásnak az Elnökség nem adott ki ilyen
hozzájárulást, mert nem rendezte a MAMS felé fennálló tartozását. Azóta befizetett mindent,
és a mai ülésen ismét napirend.
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A közgyűlési anyagok lekerültek a napirendről, a mai ülésen lesz róluk szó. A 2010. évi
pontrendszerrel kapcsolatban is voltak észrevételek, azokat is ma tárgyaljuk meg. A
médiamegjelenés lekerült a napirendről.

2. napirendi pont: Tagfelvétel
dr. Némethi Zsolt: négy kérelem érkezett. A Sümeg Városi Sportegyesület és az Ivanics Rally
és Motocross Sportegyesület kérelme rendben van, javasolja tagfelvételüket.
2/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Sümeg
Városi Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.
3/E/2011.03.09 sz. határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Ivanics
Rally és Motocross Sportegyesület tagfelvételi kérelmét.
dr. Némethi Zsolt: a Hun-Moto Kft. fő tevékenysége médiareklám. A cégbíróságra be van
adva a módosítási kérelem, de végzés nincs.
A Magyar Technikai Sport Iroda Kft. nem rendelkezik adóigazolással. A két egyesületnek
hiánypótlásra kell felszólítani.
Bulcsu Rezső: a két egyesület versenyzői az április 2-i gyorsasági ob-n már indulnának, ezért
kéri az Elnökséget, hogy a március 21-i héten legyen egy rendkívüli elnökségi ülés, hogy őket
felvegyék.

3. napirendi pont: Külföldön történő licenckiváltás kérelem (Sike Tamás)
Pusztai Csaba: a kérelmező rendezte tartozását a MAMS felé, egyéb akadálya nincs a
hozzájárulás kiadásának.
4/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással hozzájárul Sike Tamás
külföldön történő licenc kiváltásához.

4. napirendi pont: 2010. évi sportszakmai beszámoló
Csiba Péter: ismerteti a sportszakmai beszámolót.
5/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2010. évi
sportszakmai beszámolót.

5. napirendi pont: 2010. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
6. napirendi pont: 2010. évi mérleg és éves beszámoló
7. napirendi pont: 2010. évi közhasznúsági jelentés
Pusztai Csaba: ismerteti a 2010. évi pénzügyi beszámolókat. A felügyelők útiköltségét
kevesebbre tervezte. Ezt a pontot át kell értékelni sportszakmai szempontból.
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Sasvári Sándor: amit előírunk, azt fizessük ki. A meghívásos versenyekre például ne kelljen
zsűrielnököt kiküldeni.
Daragó István: emeljünk a díjtáblázaton. Verseny és verseny között nincs különbség jogi
szempontból.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: bizonyos versenyekre ne kelljen zsűrielnököt kiküldeni. A
szövetség a felügyelőknek kereseti lehetőséget ad.
Pusztai Csaba: ez a pillanatnyi állapot. Javasolja, hogy ebben a keretben az Elnökség fogadja
el a költségvetést. Ha bármi változás, vagy konkrét elképzelés van, úgyis elnökség elé kell
vinni.
Sasvári Sándor: amit a szövetség megígért, azt tartsa is be.
Pusztai Csaba: nincs honnan pénzt elvenni. Elvehetünk a szakági keretből is.
Sasvári Sándor: az elnök ne játsszon a tűzzel, ne vegyen el pénzt a szakágaktól.
Pusztai Csaba: kikéri magának a fenyegetést. Ha Sasvári úrnak van bármi ötlete a költségek
átcsoportosítására, várja. De amíg nincs, addig ne fenyegetőzzön.
Sasvári Sándor: valahonnan el kell venni, akár a bevétele terhére is, hogy a felügyelőknek
mindent ki lehessen fizetni. A kiállítás, tartalék sorból 2,5 milliót, az egyéb kiadás sorból 1
milliót le lehet vonni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a megbízási díjat emeljük meg, és töröljük el az útiköltség
térítést.
Pusztai Csaba: javasolja, hogy ebben a formában fogadják el a költségvetést, később úgyis
visszatérünk rá.
6/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2010. évi
pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót.
7/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2010. évi
mérleget és éves beszámolót.
8/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2010. évi
közhasznúsági jelentést.
9/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a 2011.
évi költségvetési tervet.

8. napirendi pont: 2010. évi pontrendszer eredmények
Pusztai Csaba: Majosházi Péter és az SZT javaslata alapján kéri a pontrendszer módosítását.
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10/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a
pontrendszer módosítását.
11/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az értékelési
szempont változtatását.

9. napirendi pont: 2011. évi média megjelenés
Zólyomi Andrea: felolvassa Németh Péter és Rieb György levelét.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a megbeszélés lényege, hogy ne új csapattal kezdjünk.
Pusztai Csaba: év elején két csapat is jelentkezett munkára.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a tendert megfogalmazzák, és augusztus-szeptember környékén
kiírjuk.
Pusztai Csaba: ez az email, amit a szövetség kapott a ét megbízott elnökségi tagtól, nem
alkalmas arra, hogy ezt megtárgyaljuk. Javasolja a napirendről való levételét. Az Elnökség
létrehozott egy bizottságot, akinek az lett volna a feladata, hogy kész javaslatot hozzon mára.
Ez, ami most van, nem javaslat, hanem ötlet. A rendkívüli elnökségi ülésre kéri a konkrét
javaslatot.

10. napirendi pont: MAMS túrakártya
Kökényesi György: az SZT támogatja a túrások tevékenységét. Rájuk kell bízni a túra
szakosztály vezetését.
12/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással támogatja a túra
szakosztály működését azzal a feltétellel, hogy az ne ütközzön jogszabályba.
Daragó István: a kedvezmények összegét le kell szabályozni, hogy minden rendező tudjon
róla.
Pusztai Csaba: kipróbáljuk a gyakorlatban, és a szabályzatot majd ahhoz igazítjuk.

11. napirendi pont: Egyebek
Kökényesi György: a Magyar Quad Sportszövetség szó nélkül eltűnt. Itt maradtak a
versenyzők, akik nem tudtak erről, azt hitték, hogy a licencüket az egyesület intézi. Kéri, hogy
nekik ne kelljen pótdíjat fizetniük.
13/E/2011.03.09 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással egyetért abban, hogy a
Magyar Quad Sportszövetségénél tavaly licenccel rendelkező versenyzők március 20-ig
pótdíjmentesen adhatják be licencigénylésüket.
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Pusztai Csaba: a motocross szakágban jelentkezett egy promoter, támogatóként jött, de
egyelőre nincsenek konkrétumok. A magyar bajnokságot támogatná. Vannak igényei a
rendezők felé, így először velük egyeztet.
Bulcsu Rezső: a FIM közgyűlés idén decemberben lesz Estorilban, a FIM gálával egybekötve.
Sólyom Olivér: bemutatkozik, ő a terep-rally szakbizottság vezetője az enduro szakágon
belül. Szeretné javasolni a MAMS-nak, hogy javasolja a FIM-nél, illetve UEM-nél, hogy a
tereprally önálló szakággá váljon. Idén 15-20 magyar, és 20 külföldi versenyző jelentkezett
be.
Kökényesi György: FIM szinten évek kellenek ahhoz, hogy ez sikerüljön. A trialnak például
évekbe telt, amíg önálló szakág lett.
Bulcsu Rezső: a FIM-ben a tereprallynak önálló bizottsága van, az UEM-ben még egyben
van.
dr. Némethi Zsolt: tájékoztatja a versenyrendszerben való részvételről. Alapvető kritérium,
hogy önálló szakág legyen. Alulról kell építkezni, a bajnokságnak kell először beindulnia.
Sasvári Sándor: a tereprally szakbizottság létezik, az előző elnökségi ülésen lett elfogadva a
legutóbbi változtatása. Az nem működik, hogy ők ketten nem kommunikálnak egymással. Az
UEM-ben a tereprally az enduro szakágon belül van.
Sólyom Olivér: nincs ellenállás részéről, eddig idő hiányában nem volt megfelelő
kommunikáció.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2011. március 23.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Csiba Péter

____________________________
Kökényesi György
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