MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. március 3. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Sasvári Sándor
Daragó István
Pusztai Csaba
Bulcsu Rezső
Kiss Szabolcs
Zólyomi Andrea
Fülöp Ferenc
Majosházi Péter
Nádasdi János
Szilágyi Sándor
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnökségi tag, levezető elnök
Elnökségi tag
Elnök
Később érkezett
Gyorsasági szakágvezető
Salak szakágvezető
főtitkár
Sportbírói
kollégium
vezetője
Értékelési bizottság vezetője
Felügyelő Bizottság tagja
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető

Sasvári Sándor: köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2010.03.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2010. évi versenynaptárak
Bírói korhatár módosítás
Média megjelenés
Szakágak értékelése az elfogadott pontrendszer alapján
Környezetvédelmi felügyelők beosztása
Beszámoló a Sport és környezetvédelem c. konferenciáról
Egyebek

Sasvári Sándor: Wodicskáné Tállyai Beatrix egyesületi vezető beterjesztése alapján kerüljön
napirendre a biztosítási díjak és szolgáltatások kivizsgálása is.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Sasvári Sándor: az előző ülésre a trial, a supermoto, az enduro, az endurocross, a gyorsasági
és a stunt riding alapkiírás készült el, ezeket az Elnökség jóvá is hagyta.
Megszületett a supermoto és a gyorsasági versenynaptár is.
Elkészült a szakágankénti pontrendszer táblázat. Azóta néhány apróbb módosítás, korrigálás
került bele.
A Bírói bizottság kérelmet adott be a bírói korhatárok módosítása miatt. Az Elnökség az SZT
javaslata alapján a mai ülésen fog döntést hozni.

1

2. napirendi pont: 2010. évi versenynaptárak
Zólyomi Andrea: a salak, a gyorsasági és a dragbike naptár készült el.
Kiss Szabolcs: már van egy változás a leadott naptárhoz képest: a július 10-i 3 nemzet
bajnokság Debrecen helyett Gyulán lesz.
2/SZT/2010.03.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag javasolja az
Elnökségnek a salak szakág 2010. évi versenynaptárának jóváhagyását.
Bulcsu Rezső: a gyorsasági naptárban az október 16-17-i verseny október 5-6-án lesz. Ezt
majd az UEM naptárban is jelezni kell. Márkakupa sorozat is indul, és az év végén lesz a
márkák harca elnevezésű verseny, amin az egyes kupák első 10 helyezettje küzd meg
egymással.
3/SZT/2010.03.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag javasolja az
Elnökségnek a gyorsasági szakág 2010. évi versenynaptárának jóváhagyását.
Zólyomi Andrea: a dragbike naptárból hiányzik a stunt riding bajnokság időpontja. Ez a
következő elnökségire lesz beterjesztve.
4/SZT/2010.03.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag javasolja az
Elnökségnek a dragbike szakág 2010. évi versenynaptárának jóváhagyását.

3. napirendi pont: Bírói korhatár módosítás
Fülöp Ferenc: kevés bíró van, nehéz összeszedni a megfelelő létszámot egy-egy versenyre.
Javasolja, hogy az új bírók esetében a maximális 45 évet az Elnökség törölje el vagy emelje
meg.
Bulcsu Rezső: a múltkori SZT ülésen a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a minimum
korhatárt 16 évről 18 évre kell emelni. Javasolja emelni a felső korhatárt. Aki nem alkalmas,
úgysem lesz kijelölve.
Daragó István: kell egy korhatár, mert senki nem fog elutasítani egy régi bírót.
Bulcsu Rezső: javasolja, hogy sportbírói tevékenységet (függetlenül attól, hogy kezdő vagy
gyakorló) betöltött 18 évtől a betöltött 65. év végéig lehessen végezni.
Sasvári Sándor: javaslata kezdő 55 év, maximum 65 év.
5/SZT/2010.03.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúan elfogadja a
javaslatot, miszerint sportbírói tevékenységet (függetlenül attól, hogy kezdő vagy
gyakorló) betöltött 18 évtől a betöltött 65. év végéig lehessen végezni.
Fülöp Ferenc: további probléma a Dél kupa versenyigazgatója. Nincs megfelelő képesítése
annak a személynek, akit a rendező szeretne kinevezni. Egy megoldás lenne, ha a rendező
aláírna egy nyilatkozatot, mely szerint a rendezés megfelel a MAMS által előírt szabályoknak.
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Bulcsu Rezső: ha alkalmasak, legyenek versenyigazgatók.
Daragó István: probléma esetén persze az a felelős, aki őket kinevezte, de a rendezői
nyilatkozat semmit sem ér.
Sasvári Sándor: a szakágvezető bevonhatná ezeket az embereket a szakági munkába.

Sasvári Sándor: Bakó Péter skype-on keresztül van jelen, de nincs elég rendelkezésre álló
ideje, így kéri, hogy a 6. és 7. napirendi pont következzen.

6. napirendi pont: Környezetvédelmi felügyelők beosztása
Bakó Péter: elkészítette a környezetvédelmi felügyelő beosztást. A táblázatban a zöld színű
endurocross versenyek esetében csak 1 versenyre menne ki a felügyelő, de csak akkor, ha az
1. fordulón minden rendben van.
A gyorsasági versenyek nincsenek benne a listában, mert úgyis van a helyszínen felügyelő,
aki viszont nem vesz fel pénzt.

7. napirendi pont: Beszámoló a Sport és környezetvédelem c. konferenciáról
Bakó Péter: a Sport Házában tartott környezetvédelmi konferencián képviselte a MAMS-ot.
Sportoldalról jelen volt még az MNASZ, a természetbarát szövetség és a tájfutók. Sokat
támadták a technikai sportokat, de sikerült mindet kivédeni.
Sasvári Sándor: a jelenlegi környezetvédelmi felelős rendszerünket továbbra is tartsuk
érvényben. OB és alacsonyabb szinten maradjon a felelős, a magasabb szinten meg legyen
felügyelő.
6/SZT/2010.03.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyetért azzal, hogy a jelenlegi
környezetvédelmi felelős rendszerünket továbbra is tartsuk érvényben. OB és
alacsonyabb szinten maradjon a felelős, a magasabb szinten meg legyen felügyelő.

4. napirendi pont: Média megjelenés
Zólyomi Andrea: a szerződés rendben van, alá van írva. A szakági igényeket a titkárság
megkapta.
Pusztai Csaba: ha időpont ütközések vannak, azt most beszéljék meg a szakágvezetők.
A titkárság egy táblázatba foglalja az igényeket, és időpont üközés esetén a magasabb rangú
verseny élvez prioritást.
Bulcsu Rezső: a gyorsasági szakág nem adta le az igényt, átadja a helyét a többi szakágnak.
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5. napirendi pont: Szakágak értékelése az elfogadott pontrendszer alapján
Bulcsu Rezső: a jellegében eltérő bajnokságok és a normál bajnokságok esetében nem minden
eges kategóriát külön pontoztunk. A licencek több pontot érnek. Minden szakág
meghatározza, hogy melyik régiós bajnokságot akarja értékelni, és a nemzetközi eredmények
maximalizált pontszámot kapnak.
Kéri, hogy legyen fix a szakági keret, ami nem változik az év során.
Pusztai Csaba: a szakági bevétel 20-22 millió Ft között lesz idén. A 8 millió Ft szakági keretet
a költségvetésben az elnökség már elfogadta. Efölött lesz egy összeg (3 millió Ft).
Bulcsu Rezső: a szakágak a bevételük 36%-val gazdálkodjanak.
Pusztai Csaba: az 50%-ot a szakág direkt vagy indirekt módon mindenképpen visszakapja.
Bulcsu Rezső: töröljük el a 8 millió Ft-ot, és legyen ezentúl a bevétel 36%-a.
Sasvári Sándor: A szakágak által felhasználható összeg mindig az előző évi adatok alapján
kerüljön meghatározásra. Az elnök Úr tájékoztatása szerint a szakági bevétel 20-22 millió
forint 2009-ben, tehát akkor a 8 millió Ft szakági kereten felül 3 millió Ft azaz 11MFt, ami a
22MFt 50% kerüljön felhasználásra úgy, hogy 8MFt a szakági befizetések arányában és a 3
MFt pedig a szakági pontrendszer alapján a szakágak önálló döntései szerint .

8. napirendi pont: Biztosítás kivizsgálása
Wodicskáné Tállyai Beatrix írásbeli felvetésében kifogásolja, hogy 14 év alattiak számára
nincs csonttörés biztosítás, valamint hogy az éves külföldi balesetbiztosítás (BBP) ára magas,
és I licenchez csak éves bérletet lehet megvásárolni.
Sasvári Sándor: az I licencesek esetében év elején mindenki adja le, hogy hány napot lesz
külföldön. Az előre megadott napokra váltsuk ki nekik a biztosítást, így olcsóbb lesz az éves
terv szerinti összeg, mert a biztosító 365 nappal számol, de ennyi napot senki sem lesz
külföldön. A gyerekeknél sem lehetnek rosszabbak a feltételek, mint a felnőtteknél, ez nyilván
elírás, javítani kell. Csonttörésre nincs külön díjtétel sehol, erre a gyógyulási idő a térítés
alapja.
Daragó István: a biztosítónál kérhetünk ármérséklést. Megadjuk nekik, hogy a tavalyi év
során az I licencesek hány napot töltöttek külföldön és szenvedtek-e balesetet.
Pusztai Csaba: azt kértük, hogy a térítési díjak emelkedjenek, és a díjak maradjanak. Ezt
megkaptuk.

9. napirendi pont: Egyebek
Az Egyebek napirendi ponthoz nincs hozzászólás.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
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Budapest, 2010. március 22.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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