MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2009. február 11. 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
Senyei György
Tarapcsák Péter
Király Árpád
Bulcsu Rezső
Zólyomi Andrea
Nádasdi János
Bakó Péter
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Gazdasági alelnök, levezető
elnök
Elnökségi tag
Később érkezett
Elnökségi tag
Később érkezett
Elnökségi tag, supermoto Később érkezett
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Salak szakágvezető
Old timer szakágvezető
Trial szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Főtitkár
Fegyelmi bizottság tagja
Környezetvédelmi kollégium
vezetője
Egyesületi elnök

Pusztai Csaba köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1. Előző ülés határozatainak áttekintése
2. 2009. évi versenynaptár (dragbike, gyorsasági minimotoros és utánpótlás, old timer,
salak)
3. Sportbírói szabályzat módosítása
4. FIM szemináriumon való részvételek (dragbike, gyorsasági, enduro)
5. Közgyűlés anyagainak elfogadása (sportszakmai beszámoló, 2008. évi pénzügyi terv
végrehajtása, 2008. évi mérleg és éves beszámoló, 2008. évi közhasznúsági jelentés,
Felügyelő Bizottság jelentése, 2009. évi pénzügyi terv)
6. 2009-es sportpolitikai koncepció kialakítása
7. Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az előző ülésen szó esett a MotoGP sportbíróinak képzéséről. A Balatonring
Zrt. felvette a kapcsolatot a MAMS-al. A spanyol vezérkar, illetve a Zrt. vezetősége leült
tárgyalni a MAMS-al. A végeredmény megnyugtató, de számos kérdés még nyitva maradt, a
pénzügyi dolgokat még pontosítani kell.
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A környezetvédelmi szabályzat módosult, ám a körbeküldött verzióban történt változtatások
nem voltak összhangban a határozatban hozottakkal, így újra át kell dolgozni a szabályzatot.
Az enduro, a trial, a gyorsasági, a dragbike és a supermoto alapkiírások jóváhagyásra
kerültek.
A versenynaptárak közül hiányzik az old timer, a salak, a dragbike és a gyorsasági utánpótlás
és minimotor.

2. napirendi pont: 2009. évi versenynaptár (dragbike, gyorsasági minimotoros és
utánpótlás, old timer, salak)
Pusztai Csaba: egyenként elfogadásra javasolja a salak és az enduro versenynaptárat.
2/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a 2009. évi salak versenynaptárat.
3/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a 2009. évi enduro versenynaptárat.

3. napirendi pont: Sportbírói szabályzat módosítása
Bulcsu Rezső: szerinte szigorítani kellene az összeférhetetlenség fogalmát. Ki kellene térni a
személyi összeférhetetlenségre (pl. egy bíró nem lehet az egyik versenyző családtagja).
Király Árpád: ez a trialban nem működne. Mivel kis szakágról van szó, sok esetben szülőgyerek, vagy egyéb rokoni kapcsolat áll fenn.
Erősödjön az összeférhetetlenség, de legyen kitétel a személyi összeférhetetlenségre. Indokolt
esetben a sportbírói kollégium vezetője adhat felmentést.
Bulcsu Rezső: egyelőre hagyjuk változatlanul ezt a részt.
4/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
változatlanul hagyja a Sportbírói Szabályzat összeférhetetlenségre vonatkozó részét.
Pusztai Csaba: a további észrevételeket a következő alkalomra írásban terjesszék elő a
szakágvezetők.
5/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvzetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
javaslatot, miszerint a sportbírói szabályzatra vonatkozó javaslatokat a következő
alkalomra írásban terjesszék elő a szakágvezetők.

4. napirendi pont: FIM szemináriumon való részvételek (dragbike, gyorsasági, enduro)
A FIM technikai szemináriumára a szakágvezetők a következő személyeket jelölték:
Salak (a helyszínen jelölt): Erlitz Imre, Sárkány Péter
Gyorsasági 2 fő
Dragbike 2 fő
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Enduro: 1 fő
6/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a FIM CTI szeminárium résztvevőit.
Bulcsu Rezső: szükség lesz FIM licences orvosra is, de a szeminárium majd csak az év során
valamikor lesz.

5. napirendi pont: Közgyűlés anyagainak elfogadása (sportszakmai beszámoló, 2008. évi
pénzügyi terv végrehajtása, 2008. évi mérleg és éves beszámoló, 2008. évi közhasznúsági
jelentés, Felügyelő Bizottság jelentése, 2009. évi pénzügyi terv)
Pusztai Csaba: az SZT feladata véleményezni az anyagokat, az elnökség fogadja el.
Pusztai Csaba ismerteti a 2008. évi mérleg és éves beszámoló tartalmát.
Bulcsu Rezső: javaslata, hogy tekintettel a pénzügyi nehézségekre, a MAMS 2009. február
28-ig hosszabbítsa meg a versenyzői licencleadás határidejét.
7/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással 2009.
február 28-ig meghosszabbította a versenyzői licencleadás határidejét.
16.05-kor megérkezett Kökényesi György
Sasvári Sándor több felvetést is tett a beszámolóval és a tervvel kapcsolatban.
Bulcsu Rezső: reagálva Sasvári Sándor felvetéseire, azt javasolja, hogy félévkor az elnökség
újból nézze át a költségvetést.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: költségcsökkentést javasol azáltal, hogy csak a bajnoki
versenyekre küldjünk ki sportfelügyelőt. Mivel most a meghívásos versenyekre is megy
felügyelő, nagyobb a MAMS költsége.
Daragó István: óvás esetén a felügyelőnek kell döntenie.
Sasvári Sándor: kifogásolja, hogy a szövetség nem költ sportszakmai kiadásokra, helyette
tartalékot képez.
Pusztai Csaba: ennél sokkal több pénz lett elköltve a szakágakra, kezdve azzal, hogy minden
versenyre sportfelügyelő van kiküldve, a sportdiplomáciai kiutazás is központi keretből megy.
Van ugyan egy bevételarányos felhasználás, aminek keretét a közgyűlés határozza meg és
fogadja el, de ezen kívül sokkal több pénz kerül felhasználásra.
16.24-kor Kökényesi György és Senyei György kiment a teremből
Pusztai Csaba: legyen egy írott sportszakmai cél, ami megalapozott.
16.27-kor Senyei György visszajött a terembe
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Sasvári Sándor: félévkor csináljunk mérleget.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a mai gazdasági helyzetben nem lehet felültervezni a
bevételeket. Spórolni a zsűrielnök kiküldésén lehet, vagyis hazai meghívásos versenyekre
nem kellene delegálni.
16.30-kor Kökényesi György visszajött a terembe
Pusztai Csaba: a 2009. évi terv a legjobb tudásunk szerint lett elkészítve. Sok olyan költség
nem is lett betervezve, amikre pedig biztosan kell költeni.
16.36-kor dr. Szűcs Viktor megérkezett
A zsűrielnökre vonatkozó költségcsökkentési javaslat majd a következő ülésen legyen
napirendi pont.
Pusztai Csaba: szavazásra bocsátja a 2008. évi beszámolót (mérleg és kiegészítés, közhasznú
mérleg és beszámoló, belső elszámolás) és a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
8/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a 2008. évi beszámolót (mérleg és kiegészítés, közhasznú mérleg és beszámoló, belső
elszámolás) és a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
Pusztai Csaba: szavazásra bocsátja a 2009. évi terv elfogadását azzal a kitétellel, hogy a
gazdasági helyzetre való tekintettel, valamint pénzügyi és sportszakmai szempontokból 2009.
május 31-én a Szövetség mérleget von a 2009. évi pénzügyi terv alapján.
9/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a 2009. évi pénzügyi tervet azzal a kitétellel, hogy a gazdasági helyzetre való tekintettel,
valamint pénzügyi és sportszakmai szempontokból 2009. május 31-én a Szövetség
mérleget von a 2009. évi pénzügyi terv alapján.

6. napirendi pont: 2009-es sportpolitikai koncepció kialakítása
Sasvári Sándor: az általa készített és körbeküldött sportpolitikai koncepció lényege, hogy
jöjjön létre egy olyan feltételrendszer, ami alapján a szövetség sportpolitikai támogatásra
szánt pénzét, szét lehet osztani.
Király Árpád: az említett feltételrendszer jó az enduro szakágnak, de a többinek nem.
Bulcsu Rezső: alapjaiban jó az elképzelés. Minden szakág készítse el a saját koncepcióját
ponttáblázattal, szorzókkal.
Pusztai Csaba: javaslata, hogy 2 hónapon belül minden szakág írásban készítse el hosszabb
távú sportkoncepcióját, alkosson saját értékrendet, ami alapján minősíteni lehet a sportolókat.
10/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
elfogadja a javaslatot, miszerint 2 hónapon belül minden szakág írásban készítse el saját
sportpolitikai koncepcióját.
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7. napirendi pont: Egyebek
•

Tarapcsák Péter: a Syma csarnokban szerdánként tartandó sportorvosi vizsgálat be
lett tiltva, mert valaki felhívta a Sportkórházat, és ők nem engedélyezték a vizsgálat
lefolytatását. Több szövetséget és több versenyzőt érint a dolog, akik így nehezebben
szerzik meg sportorvosi igazolásukat.

•

Wodicskáné Tállyai Beatrix: szeretné tudni, hogy a kiállításon a szabadteret ki veszi
igénybe, valamint hogy melyik szakág melyik napon lesz kint és hány motort, milyen
anyagot visz ki.
Király Árpád: a trial igénybe venné a szabadteret.

•

Senyei György: a FIM CCP szemináriumra 6 fő jelentkezett, az ő részvételi díjuk
21 840 Ft/fő lenne. Kéri, hogy a szövetség finanszírozza ezt az összeget.
11/SZT/2009.02.11 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
támogatja a javaslatot, mely szerint a FIM CCP szemináriumon résztvevő 6 fő
részvételi díját a szövetség állja.

•

Bakó Péter: megtörtént a kért módosítás a környezetvédelmi szabályzatban.
Király Árpád: nem kell minden versenyre felügyelőt kiküldeni, arra ott van a rendező
által kijelölt felelős.
Bulcsu Rezső: a körbeküldött szabályzat nem a döntést tükrözi. A lényeg, hogy a
környezetvédelmi felügyelőt nem kötelező elküldeni mindenhová.
Pusztai Csaba: ez a döntés legyen átvezetve, és a szabályzat legyen körbeküldve.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2009. február 25.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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