MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2009. október 7. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Csiba Péter
Pusztai Csaba
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Tarapcsák Péter
Király Árpád
Zólyomi Andrea
Fülöp Ferenc
Bakó Péter
Majosházi Péter
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Sportszakmai alelnök
Elnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Old timer szakágvezető
Trial szakágvezető
főtitkár
Sportbírói bizottság vezetője
Környezetvédelmi bizottság
vezetője
Értékelési bizottság vezetője
Egyesületi vezető

Csiba Péter köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2009.10.07 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Versenynaptár változás (enduro, gyorsasági, motocross, supermoto)
Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Csiba Péter: az SZT elfogadta a supermoto és a gyorsasági szakág naptárváltozásait.
Az UEM kongresszusról beszámolót tartott Pusztai Csaba és Zólyomi Andrea.
A bírói bizottság vezetője a motocross kupasorozatok problémáit tárta fel.
Nem született döntés a sportpolitikai koncepciót illetően.
Zólyomi Andrea: az elmúlt időszak alatt, amíg nem volt SZt ülés, lehetőséget kaptunk egy 26
év alatti versenyzőt jelölni a Junior Príma díjra. A szakágvezetők megkapták a felhívást, és
csak egy jelölés érkezett, Németh Balázsra. Így a MAMS őt jelölte a díjra. Döntés még nem
született a díjazottról.

1

2. napirendi pont: Versenynaptár változás (supermoto)
Zólyomi Andrea: gyorsasági szakágban a következő változások vannak:
 Az okt. 17-18-ra meghirdetett BRO Fun Racing hétvége elmarad.
 Okt. 16-án a Hungaroringen Yamaha R széria kupa
 Okt. 23-án Pannóniaringen minimotoros és utánpótlás OB 5-6. fordulója
Tarapcsák Péter:
 okt. 17-18-ra meghirdetett old timer OB elmarad.
Sasvári Sándor:
 enduro ob:


 szeptember 12-13-ra Jászberénybe hirdetett enduro ob elmarad
 szeptember 26-27-re Kosdra hirdetett enduro ob elmarad
endurocross ob:
 augusztus 29. helyett aug. 30-án Varsányban volt az EC ob futam
 október 24. helyett október 25-én lesz az EC OB Kosd helyett Fóton
 november 7-én Gödöllő helyett Jászberényben lesz az EC OB

Zólyomi Andrea: supermoto szakágban a következő változások:
 supermoto ob:
 július 26. Presovban nem lesz magyar bajnoki, csak szlovák
 augusztus 30. a naptárban TBA jelzés volt, elmarad
 szeptember 13. Vyskov
 október 3. Prievidza
 MXQ, STQ OB:
 Augusztus 16. Nyáregyháza – MXQ OB, STQ OB nélkül
 Augusztus 23. Edelény MXQ, STQ OB elmarad
 Október 3. helyett okt. 10-én MXQ, STQ OB Nagykanizsán
 Teremcross verseny október 22-én Nyíregyházán
Zólyomi Andrea: motocross szakágban a következő változások:
 Kelet Kupa:
 Szeptember 12. Eger elmaradt
 Szeptember 26. Edelény helyett Tiszapalkonya
 Szeptember 29. Tiszacsege elmarad
2/SZT/2009.10.07. sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
elfogadta az enduro, a gyorsasági, a motocross és a supermoto versenynaptár változást.
Csiba Péter: a visszamondott és ide-oda tologatott fordulók számát tekintve nem kellene jövő
évben a fordulók és/vagy a rendezők számát csökkenteni?
Sasvári Sándor: az egy fordulón induló minimum létszámot 6-ról 4-re, az összes résztvevő
minimumát 7–ről 5-re kellene csökkenteni.
Majosházi Péter: ha egy sorozat év végén nem felel meg a bajnoki kritériumoknak, akkor
automatikusan kupaként értékelhető.
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Sasvári Sándor: ha egy Bajnoki sorozatban megvolt az előirt minimum létszám,
bajnokságként értékelhető, ha nem volt meg, akkor kupasorozatként. Ha a kupa létszám sincs
meg, akkor csak a legeredményesebb versenyző cím adható ki. A minimum létszámot
csökkenteni kell. Az UEM szabályoknak megfelelően a Bajnoki versenyen min 5 fő, az év
folyamán min 6 résztvevő, a Kupasorozatban min 4 fő, az év folyamán min. 5 fő az
értékelhető.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: arra azért figyeljen a szövetség, hogy bajnokságokat kell
szervezni.
Csiba Péter: mi a helyzet a motocross és a salak szakággal?
Kökényesi György: a motocross szakág önállóan működik.
Pusztai Csaba: júliustól nincs salak szakágvezető. A szakág jövő évi működése nincs
biztosítva. Az idei év nagyjából tisztességgel lement.
Sasvári Sándor: Kellene, hogy legyen egy sportigazgató, akinek a munkája lenne a Szövetség
szakmai igazgatása, a szakágvezetők munkájának összehangolása.
A Szakágvezetői munkát elő kell segíteni a szakági munka közvetlen utazási és telefon
költségeinek a megtérítésével. Össze kell hívni az SZT üléseken hiányzó szakágak szakági
bizottságait, küldjenek képviselőt az SZT ülésekre, a szakáguk képviselete érdekében.
Fülöp Ferenc: a motocross szakágnak nincs képviselője. A szakágvezetőt az amatőr sorozatok
nem érdeklik, a honlapján viszont egy feketén megrendezett kupasorozatot hirdet.
Csiba Péter: olyan megoldás is elképzelhető, hogy szakágakat összevonunk.
3. napirendi pont: Tájékoztató a szövetség pénzügyi helyzetéről
Pusztai Csaba: érezhetően válság van. A bevételek megtorpantak, a költségek nőnek. A jövő
évről több biztosítót is megkérdeztünk, az ajánlataikat nov. 30-ig várjuk, és a december eleji
ülésen döntést hozhatunk. A közlejövőben 20-25%-os működési többletköltség várható.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: megszüntetné a felügyelőket a kupasorozatokon és a meghívásos
versenyeken.
Érdeklődik, hogy mekkora az állami támogatás összege.
Pusztai Csaba: tájékoztatást ad az állami támogatás idei összegéről. Az összeg egy része
levonódik a bérleti díjból. A bérleti díj euróban van felszámolva.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a szövetség adjon be egy kérelmet az ÖM felé, hogy a
devizaalapú bérleti díjas szövetségek kapjanak plusz támogatást.
Pusztai Csaba: a MAMS egyéb pályázatokon is indul. A Nemzeti Sportszövetség a napokban
írt ki egy újabb pályázatot, amelyről felvilágosítás a honlapon található.
16.01-kor Kökényesi György kimegy a teremből
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4. napirendi pont: Egyebek


Sasvári Sándor: hozzunk döntést a sportkoncepció ügyében az előző értekezleten
eldöntöttek szerint, vagyis csak azok vehetnek rész a támogatási rendszerben akik
leadták a koncepciójukat.
Király Árpád: a szakágak nem adták le a pontrendszer javaslatukat. A szövetség kioszthatna
nagyobb százalékot a szakágak között, a szakágvezető pedig tartozzon elszámolási
kötelezettséggel.
Pusztai Csaba: elszámolási kötelezettség így is van. Meg kell határozni, hogy milyen szinttől
lehet támogatni a bajnokságot, a nemzetközi versenyen való részvételt. Amennyiben
magánszemélyt támogatunk, annak adó- és járulékvonzata van.
Sasvári Sándor: változatlanul azt kéri, hogy a szakágak saját bevételük 50%-val önállóan
gazdálkodhassanak. A másik 50% felhasználásáról a központi döntéshozatal határozzon. Amit
a központ rendel el, pl. a Sportfelügyelők küldése a versenyekre, azt a központi keretből
finanszírozzuk. Írásban meg lehet előtte határozni, hogy a szakág önálló döntése alapján mire
lehet a szakági 50% összeget felhasználni. Legyen egy előre kiszámítható %-os keret, ami
arra ösztönzi a szakágvezetőt, hogy növelje a versenyzői létszámát, ezáltal a bevételeit.
Pusztai Csaba: a dolog most is pontosan így működik. Az előre meghatározott keretet a
közgyűlés hagyja jóvá, és a szakágak ezt bevételeik arányában kapják meg. Vannak olyan
összegek, amiket központi keretből finanszírozunk, de a szakágakat érinti (pl. felügyelők díja,
sportdiplomáciai költségek, stb.).
16.25-kor Csiba Péter kiment a teremből
Sasvári Sándor: az fizet, aki rendel. Ha a szövetség megszabja, hogy minden versenyen
legyen felügyelő, akkor az erre vonatkozó díjat a szövetség fizesse. Amit a szakág talál ki, azt
a szakág fizesse. A szakág döntse el, hogy kell-e neki az adott tétel.
16.35-kor Kökényesi György kiment a teremből


Fülöp Ferenc: van-e hivatalos kapcsolata a MAMS-nak a balatonringi MotoGP
rendezőjével?

Pusztai Csaba: nincs még hivatalos kapcsolat, a rendezők még nem keresték fel a MAMS-ot.
16.40-kor Kökényesi György és Csiba Péter visszajöttek a terembe


Sasvári Sándor: mivel csak az enduro és a gyorsasági szakág adott le pontrendszer
javaslatot, ő és Bulcsu Rezső összefésülik a két elképzelést.

Pusztai Csaba: november 4. 15 óráig van idő kidolgozni, akkor lesz a következő ülés.


Csiba Péter: Wodicskáné Tállyai Beatrixtól érkezett egy levél egy bírói
szabálytalanságról. Kéri, hogy a levélíró ismertesse a levél tartalmát.
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Wodicskáné Tállyai Beatrix: az Alpok-Adria bajnokság szeptemberi hungaroringi fordulóján
az egyik futamon a rajt utáni célegyenesben, kb. 150 méterre a bírói posztoktól felrobbant egy
motor. A motor mögött haladó versenyzők próbáltak menekülni, de a közvetlenül mögötte
haladó versenyzőt a felrobbanó motor beborította olajjal. Ekkor sportszakmailag
elfogadhatatlan dolog történt. Szabályozni kellene, hogy a vezetőbírónak ilyen esetben mi a
feladata. A versenyt nem intették le, majd utána beintették a csíkos zászlót. Az olajjal
beborított versenyző folytatta a versenyt. Az egyesület óvást akart benyújtani a
versenyigazgatónál, de ő nem jött le az óvást átvenni. Ő úgy döntött, hogy nem volt olaj a
pályán, különben is a versenyző miért nem jött ki. Ha elesett volna, akkor leinti a versenyt. Az
óvási idő letelt, a zsűrielnök lejött a boxba és a motort meglátva elmondta, hogy ő leállította
volna a versenyt. Azt a tanácsot adta, hogy a panaszt írják le és küldjék el a szövetségnek,
valamint az Alpok-Adria bizottságnak is.
Kéri, hogy a bírói bizottság vizsgáálja ki a felvetést, szabad-e ilyen esetben nem megállítani a
versenyt.
Csiba Péter: a bírói bizottság és a szakágvezető SOS vizsgálják ki az ügyet.
További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2009. október 14.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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