MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. március 24. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Bulcsu Rezső
Daragó István
Pusztai Csaba
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Déczi Ferenc
Csiba Péter
Németh Péter
Zólyomi Andrea

Gyorsasági szakágvezető
Elnökségi tag
Elnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Sportszakmai alelnök
Gazdasági alelnök
főtitkár

levezető elnök
Később érkezett

később érkezett
később érkezett

Bulcsu Rezső: köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2010.03.24 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2010. évi versenynaptárak
Versenybejelentési díj elengedése iránti kérelem (Garzone ROP Kft.)
Salak szakág támogatási kérelem (2009. és 2010. év)
Közgyűlés anyagainak elfogadása (sportszakmai beszámoló, 2009. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló beszámoló, 2009. évi mérleg és éves beszámoló, 2009. évi
közhasznúsági jelentés, Felügyelő Bizottság jelentése, 2010. évi pénzügyi terv)
6. Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Bulcsu Rezső röviden ismerteti az előző SZT ülésen elhangzott
hozzászólásokat.

határozatokat,

Sasvári Sándor: az elmúlt időszakban több I licences versenyző is inkább N licencet váltott.
Kökényesi György: a supermotoban versenyzők létszáma is csökkent.

2. napirendi pont: 2010. évi versenynaptárak
Zólyomi Andrea: már csak az old timer versenynaptár hiányzik.
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3. napirendi pont: Versenybejelentési díj elengedése iránti kérelem (Garzone ROP Kft.)
Bulcsu Rezső: a terep-rally kupasorozat rendezője a kupasorozat bejelentési díjainak
elengedését kéri a szövetségtől.
Sasvári Sándor: felügyelőt a MAMS küld oda, várhatóan 5 fő fog indulni.
Daragó István: le kell írni, hogy mekkora összeget fizet a MAMS egy-egy verseny
alkalmával. De akár szakági keret terhére el lehet engedni a bejelentési díjat.
Pusztai Csaba: elvi alapon ellenzi a bejelentési díjak elengedését. A díj jelzi a szándék
komolyságát.
Sasvári Sándor: szakágvezetőként nem támogatja a kérést, szakági keretből sem tudja
finanszírozni.
Bulcsu Rezső: az SZT javasolja az Elnökségnek, hogy ne fogadja el a kérelmet, és a
válaszlevélben le kell írni a MAMS költségeit.
Sasvári Sándor: ennek az a veszélye, hogy nem rendezik meg a versenyt. 150 000 Ft-on nem
múlhat a tereprally szakág sorsa. Ha megszűnik a szakág, elveszítjük az idei EB-t is.
Pusztai Csaba: 5 versenyző van, úgy tűnik, hogy nincs szakág.
Bulcsu Rezső: vállalja be a szakág, és kérjen támogatást a pontrendszer alapján.
Sasvári Sándor: az a legfontosabb, hogy Magyarországon nemzetközi versenynek legyenek.
Az EB, vb rendezőket támogatni kell. A világ- és Európa-bajnoki versenyek bejelentési díját a
MAMS-nak kellene átvállalnia. Támogatni kell a rendezőket. A 2010-es év versenyei alapján
nagyjából 1,5 millió Ft-ról van szó.
Daragó István: világos, hogy a tereprally EB-t meg kell menteni. Csinálni kell egy enduro
szakági költségvetést.
Bulcsu Rezső: a pontrendszer értékelésénél szerepelnek ezek a rendezvények. Viszont ha ezek
megrendezéséhez a MAMS támogatást nyújt, akkor nem lehet figyelembe venni.
A következő SZT ülésre Sasvári Sándor előterjesztést készít a bejelentési díjak átvállalásával
kapcsolatban.

4. napirendi pont: Salak szakág támogatási kérelme (2009. és 2010. év)
Bulcsu Rezső: összesen nagyjából 3 millió Ft-ról van szó.
Daragó István: a versenyzők csak helyezési pénzt kapnak. Aki a mezőny elején végez, az
nagyjából fedezi az adott versennyel járó költségeket. A 2010-es évre leadott kérelemben több
tétel többször szerepel. A 2009-es kérelmet pedig a pontrendszer alapján kell megpályázni.
Bulcsu Rezső: fontosabb az EB versenyek megmentése.
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Pusztai Csaba: a szakágvezető feladata nem az, hogy összeírja, hogy kinek kell pénz. Ez nem
kívánságlista.
Bulcsu Rezső: az SZT adja vissza a 2010-es évre vonatkozó kérelmet, a 2009-es kérelmet
pedig a ponttáblázat alapján lehet igényelni.

5. napirendi pont: Közgyűlés anyagainak elfogadása
Pusztai Csaba: a Felügyelő Bizottság jelentése még nem készült el. A többi anyag
(sportszakmai beszámoló, 2009. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló, 2009. évi
mérleg és éves beszámoló, 2009. évi közhasznúsági jelentés, 2010. évi pénzügyi terv) készen
van.
Csiba Péter megérkezett.
Bulcsu Rezső: mivel a szakági bevétel emelkedett a tavalyihoz képest, javasolja, hogy a 8
millió Ft-os bevételarányos szakági keret 9 millió Ft-ra emelkedjen, a 3 millió Ft-os
teljesítményarányos keret 4 millióra emelkedjen.
Daragó István: javasolja, hogy május 31-i revízió után változtassunk.
Németh Péter megérkezett
2/SZT/2010.03.24 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 3 igen és 2 nem szavazattal
elfogadja a javaslatot, mely szerint a május 31. után a Szövetség pénzügyi helyzetének
tükrében a 8 millió Ft-os bevételarányos szakági keretet 9 millió Ft-ra emeli, a 3 millió
Ft-os teljesítményarányos keretet 4 millióra emeli.
3/SZT/2010.03.24 sz. határozat: A Szakágvzetői Tanács 2 igen és 3 nem szavazattal
elutasítja a 8 millió Ft-os bevételarányos szakági keret azonnali 9 millió Ft-ra, és a 3
millió Ft-os teljesítményarányos keret azonnali 4 millióra való emelését.
4/SZT/2010.03.24 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
elfogadásra javasolja a közgyűlés anyagait.

6. napirendi pont: Egyebek
Daragó István: a salak szakág részéről kérelem érkezett nemzetközi vezetőbírói igazolvány
kiadására. Nem egyértelmű, hogy milyen igazolványt kérnek. A vezetőbíró és a
versenyigazgató nem ugyanaz a tisztség. A bírói bizottság pontosítsa a kérelmet.
További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. április 7.
Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea

3

