MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2009. január 21. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Daragó István
Szűcs Viktor
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Rieb György
Senyei György
Tarapcsák Péter
Király Árpád
Bulcsu Rezső
Déczi Ferenc
Zólyomi Andrea
Dr. Némethi Zsolt
Nádasdi János
Szakony Szilárd
Vágó Tibor
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Kovács Annamária

Gazdasági alelnök, levezető
elnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Később érkezett
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag
Később érkezett
Salak szakágvezető
Old timer szakágvezető
Trial szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Motocross szakágvezető
Főtitkár
MAMS jogi képviselője
Fegyelmi bizottság tagja
Sportfelügyelői Kollégium
vezetője
Sportbírói
Kollégium
vezetője
Egyesületi elnök

Pusztai Csaba köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2009.01.21 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
Magyar MotoGP szervezésének helyzete
Környezetvédelmi szabályzat módosítás
2009. évi Alapkiírások
2009. évi versenynaptárak
Egyebek

Nádasdi János: javasolja felvenni a napirendre a budapesti FIM salak szeminárium magyar
résztvevőit.
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Pusztai Csaba: nem javasolja ezt a napirendi pontot. Ellenben a szakágvezetők és a titkárság a
következő elnökségi ülésig készítsenek egy komplett anyagot, amely tartalmazza, hogy
melyik tisztségviselőnek mikor jár le a nemzetközi licence.
Bulcsu Rezső: javasolja napirendi pontként felvenni a tisztségviselőkkel és sportbírókkal
kapcsolatos juttatások adó- és járulékvonzatának témáját.
2/SZT/2009.01.21 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással a
napirendi pontok közé felveszi a tisztségviselőkkel és sportbírókkal kapcsolatos
juttatások adó- és járulékvonzatának témáját.
A módosított napirend a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Magyar MotoGP szervezésének helyzete
Környezetvédelmi szabályzat módosítás
2009. évi Alapkiírások
2009. évi versenynaptárak
Tisztségviselőkkel és sportbírókkal kapcsolatos juttatások adó- és járulékvonzata
Egyebek

Kovács Annamária: az old timer szakág képviseletében van itt, ő foglalkozik a nemzetközi
ügyekkel.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: a végső pénzügyi beszámolók a következő ülésen kerülnek megvitatásra.
A 2008. évi eredmények jóvá lettek hagyva, ezek megtalálhatók a honlapon.
MAMS zászló igények a következő ülésen kerülnek megvitatásra.
A szakágvezetőknek Hadnagy József címére kellett elküldeniük 2009-es közvetítési terveiket.
Hadnagy József azonban időközben mégsem vállalta el a feladatot. Fodor Donát a Sport1-től
személyes találkozóra jelentkezett, majd ott átadjuk a terveket.
A sportszabályzat módosítását mind az SZT, mind az elnökség jóváhagyta.
A környezetvédelmi szabályzat ma kerül megvitatásra.
Az Alapkiírások szintén a mai napon kerülnek elfogadásra.
A biztosítóval sikerült megegyezni. Maradnak a tavalyi árak, viszont a versenyzők még két
variáció közül választhatnak, mindegyik nagyobb térítési összeget nyújt. Akik július után
váltanak éves licencet, azok féláron kapják a biztosítást. A díjtételek megtalálhatók a
honlapon.

2. napirendi pont: Magyar MotoGP szervezésének helyzete
Pusztai Csaba: a bírók szervezése elindult, miközben még nincs megállapodás senkivel. Nem
kellene beugratni a jelentkezőket.
Bulcsu Rezső: a rendező és pályaüzemeltető a Balatonring Zrt. Még nincs építési engedélyük,
de várhatóan a napokban megkapják. A tanfolyamot időben el kell indítani. Több mint 600 fő
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jelentkezett. Ha nem indul el a képzés február 14-én, nem lesz idő őket kiképezni. A képzés
költségei nem a MAMS-ot terhelik.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: A MAMS-nak fel kellene keresnie a Balatonring Zrt-t, mivel
még nem tagok.
Pusztai Csaba: a MAMS hivatalos megkeresést indít a Balatonring Zrt., a Magyar Turizmus
Zrt., és a Balaton Környéki Fejlesztési Tanács felé.

3. napirendi pont: Környezetvédelmi szabályzat módosítás
Pusztai Csaba: Bakó Péter írásban jelezte, hogy nem tud eljönni, de kéri a módosítás
elfogadását.
A jelenlévők nagy többsége nem ért egyet a módosításokkal.
Daragó István: nem érti, hogy miért nem tettek írásban észrevételt azok, akik most tiltakoznak
a módosítások ellen.
Bulcsu Rezső: átvettük a FIM-től a környezetvédelmi szabályzatot. A szabályok
megsértéséért nem a MAMS, hanem a rendező a felelős.
Daragó István: bírságot kiszabni csak a zsűrinek van joga. A környezetvédelmi felügyelő csak
javaslatot tehet a zsűrinek.
Bulcsu Rezső: javasolja a következőt beletenni a szabályzatba: a rendező köteles a kiírásban
megnevezni a környezetvédelmi felelős személyt. Maradjon meg a környezetvédelmi
felügyelő, és legyen partnere a rendező által kinevezett felelősnek. A kollégium vezetője meg
eldönti, hogy melyik versenyre menjen ki a felügyelő.
Pusztai Csaba: szavazásra bocsátja a javaslatot, miszerint a verseny rendezője köteles a
kiírásban megnevezni a környezetvédelmi szabályok betartásáért felelős személyt.
3/SZT/2009.01.21 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a javaslatot, mely szerint a verseny rendezője köteles a kiírásban megnevezni a
környezetvédelmi szabályok betartásáért felelős személyt.

4. napirendi pont: 2009. évi Alapkiírások
Daragó István: a gyorsasági és a trial alapkiírás elfogadható. Az old timer kivételével
mindenki elküldte az alapkiírását. A motocross esetében nem a MAMS írja ki a Kelet-, illetve
Dél-kupát, ezért nem kell hozzá alapkiírás. Javasolja, hogy minden MAMS naptárban
szereplő versenyen 1 fő felügyelő legyen jelen.
Rieb György megérkezett
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5. napirendi pont: 2009. évi versenynaptárak
Daragó István: a salak, az old tiemr és a dragbike naptár még nincs kész, a többi (gyorsasági,
supermoto, motocross, trial, enduro) nyilvánosságra hozható.

6. napirendi pont: Tisztségviselőkkel és sportbírókkal kapcsolatos juttatások adó- és
járulékvonzata
Bulcsu Rezső: az új szabályozás szerint ha magánszemély hivatalos célra használja autóját, a
cégnek 7 000, illetve 15 000 Ft adót kell utána fizetnie. A rendezők a bíróknak költségtérítést
fizetnek. Elvileg ha kiküldetési rendelvényre írja, akkor a kiküldő mentesül az adófizetés alól.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a rendelvényt a szövetség írhatja ki, mivel a MAMS képezi ki a
bírókat és ad nekik licencet.
Dr. Némethi Zsolt: egy sürgősségi indítvány lett beadva, amelyben a társadalmi szervezetek
mentességét kérik.
Tarapcsák Péter: a licencváltás ÁFA köteles, amennyiben az egyesület fizeti. Ha egyénileg,
akkor nem.
Pusztai Csaba: ez esetben a számlát az egyesület nevére kell kiállítani. Például az egyesület
begyűjti a pénzt, nyugtát és nem számlát ad a befizetőknek. Egy gépelt listával a személyek
nevében befizeti a pénzt, a MAMS pedig a magánszemélyeknek számláz.

7. napirendi pont: Egyebek
•

Bulcsu Rezső: le kellene szabályozni a sportbírók felső korhatárát 65 évre, valamint új
sportbírónak 45 év felett nem lehetne jelentkezni.
Pusztai Csaba: meg kell vizsgálni, hogy jogilag megoldható-e a behatárolás.

•

Sasvári Sándor: a 2009-es enduro EB megrendezésére kér támogatást. A szakág nem
támogatta a Hungarian Baja támogatási kérelmét.
Pusztai Csaba: mivel ez a 2009. évi költségvetés terhére megy, kéri, hogy majd a
közgyűlés után legyen beadva a kérvény.

•

Vágó Tibor: az ING biztosító versenyzőkre is készít árajánlatot.
Pusztai Csaba: mivel 2009-re már van szerződés, ezért csak 2010-re lehet kérni, de
természetesen várjuk az ajánlatot.
Bulcsu Rezső: fontos, hogy komplett csomagot ajánljanak (BBP, felelősségbiztosítás,
versenyzői és bírói biztosítás).

•

Pusztai Csaba: a motorkiállításon elvileg 30 m2 területet veszünk igénybe. Most van
lehetőség nagyobb terület kibérlésére ugyanannyiért.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: most 50 m2 helyet tudunk kibérelni, amiből 20 m2 lenne
csak a motoroké, a többi pedig vendégek fogadására is alkalmas. 300 m2 jut a trialnak,
amit az enduro és a motocross is igénybe tud venni.
A Szakágvzetői Tanács egyhangú véleménye szerint élni kell a lehetőséggel.
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•

Tarapcsák Péter: a Syma csarnokban szerdánként sportorvosi vizsgálatra van
lehetőség.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2009. január 23.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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