MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. január 20. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Sasvári Sándor
Dr. Hadnagy József
Kiss Szabolcs
Bulcsu Rezső
Király Árpád
Déczi Ferenc
Tarapcsák Péter
Dr. Némethi Zsolt
Zólyomi Andrea
Majosházi Péter
Horváth Attila
Nádasdi János
Majosházi Péter
Fülöp Ferenc
Szilágyi Sándor
Dr. Páll Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Firtosvári Gábor

Elnök
Sportszakmai alelnök
Később érkezett
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Dragbike szakágvezető
Salak szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Trial szakágvezető
Motocross szakágvezető
Old timer szakágvezető
MAMS jogi tanácsadója
főtitkár
Értékelési bizottság vezetője
Felügyelő bizottság vezetője
Felügyelő bizottság tagja
Értékelő bizottság vezetője
Sportbírói bizottság vezetője
Fegyelmi Bizottság tagja,
egyesületi vezető
Orvosi bizottság vezetője
Egyesületi vezető

Pusztai Csaba köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző ülés határozatainak áttekintése
2010-es MAMS díjtáblázat
2010. évi Alapkiírások
2010. évi versenynaptárak
Sportszabályzat módosítás
Egyebek

Dr. Páll Zoltán: tájékoztatja a szakágvezetőket az új bizottsági tag jelöltről, dr. Mészáros
Kálmánról. Február hónapban újabb tagot tud idecsábítani.
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Fontos megemlíteni a sportrendezvények orvosi ellátását. Egy sportág hazai versenyén
hirtelen haláleset történt. A helyszínen nem volt képzett mentőegység. A következő ülésre
ezzel kapcsolatos anyagot kíván összeállítani.
Bulcsu Rezső: az orvos nem egyenlő a mentőtiszttel. Itthon az orvos jelenléte az előírás. De
nem mindegy, hogy milyen orvos. Legyen egy leírás, ami pontosan meghatározza, hogy
milyen orvos legyen.
Zólyomi Andrea: Páll doktorral és Faluvégi Péter MNASZ főtitkárral ellátogatott a
Sportkórház főigazgatójához, dr. Soós Ágneshez. A két szövetség azzal a kéréssel fordult az
igazgató asszonyhoz, hogy a sportorvosi vizsgálatok elvégzését adja az orvosi bizottságok
kezébe. Az indok, hogy a Sportkórházban hónapokkal előre lehet már csak időpontot kérni, a
licenckiváltás határideje viszont addig lejár.
Dr. Páll Zoltán: ez egy lehetőség, egy alternatíva azok számára, akik semmiképpen nem
tudnak máshol időpontot szerezni. A teljeskörű vizsgálat 8 000 Ft-ba kerül, január végétől
március 15-ig tart és a Syma csarnokban lesz a helyszín. Az orvosi bizottság feladata
ellenőrizni az orvosi pecsétek valódiságát.
A 18 év alattiak évközi vizsgálata újratárgyalás alatt van.
1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: a legutóbbi ülésen a díjkiosztóval kapcsolatos részleteket beszéltük meg.
A díjtáblázat a mai napon került napirendre.
Szilágyi Sándor: Tihanyi Sándor 30 éves pályafutásának végére ért, abbahagyja a versenyzést.
Kéri, hogy a díjkiosztón a szövetség egy emlékplakettel ismerje el a versenyző pályafutását.
Pusztai Csaba: késő ilyenkor felvetni egy versenyző díjazását. Novembertől lehetett tudni a
díjkiosztóról.
Hadnagy József: nem kérdés, hogy a versenyző megérdemli az elismerést, de hogyan veszi ki
magát, ha 2 nappal a díjkiosztó előtt küld a szövetség meghívást a versenyzőnek?
Bulcsu Rezső: sokat tett a magyar salakmotorsportért, komoly elismerést érdemel. Viszont
vitatható, hogy egy két nappal későbbi díjkiosztó előtt kell ezt eldönteni.
Majosházi Péter bemutatja a díjkiosztó forgatókönyvét és a díjátadók személyét. A díjátadók
elnökségi tagok is lesznek.
Kiss Szabolcs időközben felhívta Tihanyi Sándor egyesületét, és arról tájékoztatták, hogy a
versenyző a díjkiosztó időpontjában külföldön tartózkodik.
Pusztai Csaba: az elmúlt ülésen javaslatok érkeztek a sportszabályzat módosítására.
A szakágak pontrendszere is elkészült, a következő ülésre minden szakág megkapja a tavalyi
évi teljesítményét tükröző pontállást.
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2. napirendi pont: 2010-es MAMS díjtáblázat
Pusztai Csaba: múlt ülésen kialakult a 2010. évi díjtáblázat, azonban azóta a szövetség
áfamentessé vált. A kérdés, hogy a táblázat árai maradjanak vagy ne.
Két javaslat van: hagyjuk rajta az áfának megfelelő összeget, illetve a másik javaslat, hogy
csökkentsük az árat az áfa mértékével.
2009-ben volt áfás bevétel, idén nem lesz.
Sasvári Sándor: ahogy az áfa kötelezettség bevezetésekor sem volt közünk hozzá, úgy ennek
eltörlésekor sincs. Veszélyes lenne rajta hagyni az áfa mértékét, nem indokolt.
Hadnagy József: azon kell gondolkodni, hogy hogyan tudna a MAMS olyan jót csinálni,
amitől több egyesület jönne és tartaná fent a szövetséget.
Csiba Péter megérkezik
Hadnagy József: nem lesz jobb az anyagi helyzet, ha folyton csak emelünk. Idén nagyon
nehéz helyzetben lesznek az egyesületek. Nincs szolgáltatásunk a tagok felé. Ha lenne,
emelhetnénk, de így a tagok nem látnak semmit viszont.
Bulcsu Rezső: véleménye szerint nem kellene a táblázathoz nyúlni, de a szakági reakciók
alapján javasolja, hogy az eddig áfával terhelt tételeket 10%-al csökkentsék.
Nádasdi János: a FIM díjak is emelkedtek, a szövetségre nagy anyagi terhek várnak a
jövőben.
Tarapcsák Péter: egyre kevesebb jelentkező van. A válság miatt a legelső, amin spórolnak, a
versenyzés lesz. Nehézség, hogy az ÖM nem tartja fekete versenynek a szövetségen kívüli
versenyeket.
Hadnagy József: hagyjuk meg az áfás tételek árát, de a licencekét csökkentsük ugyanennyivel.
Fülöp Ferenc: csökkentsék a bírói díjakat
Pusztai Csaba: az útiköltségtérítés eddig adómentes volt, még nem tudni mi lesz. A megbízási
díjak után viszont sokkal több járulékot kell fizetni, mint eddig. Az APEH nem engedélyezi a
többletkilométer és az autópálya matrica kifizetését. A kiküldetéseket alaposan alá kell
támasztani.
Fülöp Ferenc: ez mind a felügyelőkre vonatkozik. A sportbírók költségét és megbízási díját
nem a szövetség fizeti.
Pusztai Csaba: a bírók biztosítása nem marad a szövetségnél.
Sasvári Sándor: kéri, hogy egy személy 2. versenyzői licence a nevezői licenchez hasonlóan
legyen olcsóbb (harmadával).
2/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyetért abban, hogy a
díjtáblázat áfás tételeit csökkenteni kell.
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3/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 2 igen és 6 nem szavazattal
elutasítja a díjtáblázat áfás tételeinek 10%-al való csökkentését.
4/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 6 igen és 2 nem szavazattal az
áfa mértékével csökkenti a díjtáblázat áfás tételeit.
5/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 5 igen és 1 nem szavazattal a
versenyzők 2. versenyzői licencének árát harmadára csökkenti.
3. napirendi pont: 2010. évi Alapkiírások
5. napirendi pont: Sportszabályzat módosítás
Daragó István: csordogálnak az alapkiírások. Arra kéri az Elnökséget, hogy fogadja el a
múltkori módosításokon alapuló új Sportszabályzatot és az Alapkiírásokat annak tükrében
lehet jóváhagyni.
Hadnagy József: be kell vezetni a regisztrált versenyt. Ez csak annyit jelent, hogy a MAMS
tudomásul veszi az ilyen verseny szervezését, és engedélyezi a versenyzőknek, hogy azon
részt vegyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal.
Horváth Attila és Szűcs Viktor megérkezett
Csiba Péter: a sportszabályzatnál egy kérés van, hogy a D (napi) licencet sportorvosit is
fogadjunk el. A regisztrált verseny lehetőségét a jogszabályok alapján ki kell vizsgálni.
4. napirendi pont: 2010. évi versenynaptárak
Zólyomi Andrea: egyelőre az enduro, a motocross és a trial versenynaptárai érkeztek meg.
Kéri a szakágvezetőket ezek elfogadására.
6/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja az
enduro szakág 2010. évi versenynaptárát.
7/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
motocross szakág 2010. évi versenynaptárát.
8/SZT/2010.01.20 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a trial
szakág 2010. évi versenynaptárát.
6. napirendi pont: Egyebek
Zólyomi Andrea: van néhány egyesület, aki még nem rendezte tavalyi elmaradását.
Dr. Némethi Zsolt: az egyesületek ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: kéri kitolni a licenckiváltás határidejét.
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Hadnagy József: felajánlja, hogy az április 30. és május 2. közötti kunmadarasi dragbike Eb
ideje alatt a szakágak ingyen bemutathatják magukat. Egyúttal köszöni, hogy a decemberi
Alpok-Adria gyűlésen a szakág felszólalhatott.
Bulcsu Rezső: az Alpok-Adria éves értekezleten több szakág is részt vett.
A FIM gyorsasági szemináriumot a MAMS rendezi márciusban.
További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. január 26.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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