MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2011. március 9. 13h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Kökényesi György
Pusztai Csaba
Sasvári Sándor
Déczi Ferenc
Király Árpád
Bulcsu Rezső
Kiss Szabolcs
dr. Páll Zoltán
Zólyomi Andrea
Szilágyi Sándor
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Trial szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Salak szakágvezető
Orvosi bizottság vezetője
Főtitkár
Fegyelmi bizottság tagja
Egyesületi vezető

levezető elnök
később érkezett

később érkezett
később érkezett

később érkezett

Kökényesi György levezető elnök köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi
Andreát kéri fel.
1/SZT/2011.03.09 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Sportorvosi vizsgálatok nehézségei
FIM/UEM versenybejelentési díjak előzetes bekérése
Éves BBP biztosítás kiadása N licencesek részére
2010. évi pontrendszer számítások
Fekete versenyek 2011-ben
MAMS túrakártya
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Sasvári Sándor: javított a múltkori jegyzőkönyvön.
Kökényesi György: jó volt, hogy a szponzorlicenc árát csökkentette az elnökség, mert többen
váltanak.

2. napirendi pont: Sportorvosi vizsgálatok nehézségei
Kökényesi György: idén lesz lehetőség központi sportorvosi vizsgálatra?
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Zólyomi Andrea: az OSEI idén elutasította ezt a lehetőséget.
A Szakágvezetői Tanács sajnálattal veszi tudomásul, hogy a központilag szervezett
sportorvosi vizsgálat idén megszűnt.
Sasvári Sándor: a napirendet azért terjesztette elő, mert a sportorvosi vizsgálat keretében
előírnak neurológiai vizsgálatot is, a feltételeket azonban nem képesek biztosítani. Sokáig kell
várni, sokszor 2-3 hónapot, hogy az ember sorra kerüljön. Biztosítsák, hogy 2-3 héten belül
sorra kerüljenek.
Király Árpád megérkezett
Sasvári Sándor: ha a kerékpárban ez nem kötelező, ahol sokszor gyorsabban is mennek, akkor
a motorsportban miért kell? Sokszor a neurológus sem tudja, hogy ezt neki el kell végeznie,
nem érti, hogy mit keresnek nála a versenyzők. Az előírások nincsenek összhangban a
lehetőségekkel.
Pusztai Csaba megérkezett

3. napirendi pont: FIM/UEM versenybejelentési díjak előzetes bekérése
Sasvári Sándor: idén két UEM eseményt is le kellett mondani enduro szakágban. Az UEM
értekezleteken saját személyében a MAMS-ot képviseli, és azért küzd, hogy a szövetség
minél több versenyrendezést kapjon. Szeretné elkerülni, hogy a rendezők olyan indokok miatt
mondjanak le UEM eseményeket, mint pl. az indulók alacsony száma.
Kökényesi György: a versenylemondásért büntetést kell fizetni. A versenyt megelőző év
december 31-ig történő lemondás esetén a bejelentési díj 50%-át, utána viszont a 150%-át.
dr. Páll Zoltán megérkezett
Sasvári Sándor: azon rendezőkkel szemben, akik már lemondtak versenyt, azt módszert
kellene alkalmazni, hogy a bejelentést csak akkor tesszük meg az UEM felé, ha a rendező
előre befizeti a bejelentési díjat.
Pusztai Csaba: a bejelentéskor kell egy megállapodás, hogy vállalja a költségeket. Így elég
bekérni a bejelentési díjat, és a felmerülő többi költség behajtásakor már megvan a jogi háttér.
2/SZT/2011.03.09 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyetért abban, hogy a
rendező, aki EB vagy vb futam rendezésére vállalkozik, kössön egy megállapodást a
MAMS-al.
Kökényesi György: mivel itt van a doktor úr, javasolja, hogy az SZT térjen vissza sportorvosi
témájához.
dr. Páll Zoltán: a neurológiai vizsgálatot a sporttörvény, a kormányrendelet és a sportorvosok
szakmai kollégiuma írja elő. Szeptemberben megváltoztak a sportorvosi pecsétek. Ez a
neurológiai vizsgálat, mint előírás már régóta van. Az más kérdés, hogy ezzel személy szerint
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nem ért egyet. A FIM orvosi szabályzatában nincs ilyen előírás. A szakmai kollégiumok meg
fognak változni, és átdolgozzák a sportorvoslás követelményeit.
Kökényesi György: lesz idén lehetőség kihelyezett sportorvosi vizsgálatra?
dr. Páll Zoltán: nem, az idén az OSEI nem engedélyezte.
Sasvári Sándor: a legtöbb visszajelzés a sportorvosi vizsgálatokról Veszprémből jött, 2-3
hónapot kell várniuk a neurológiai vizsgálatra.
dr. Páll Zoltán: a bélyegzők miatt most mindenki jobban odafigyel a vizsgálatokra. A FIM
orvosi bizottságának igazgatójával együttműködve közreműködik a sportorvosi vizsgálatok
egyszerűsítéséért.

4. napirendi pont: Éves BBP biztosítás kiadása N licencesek részére
Sasvári Sándor: a szövetségnek állást kell foglalnia. A lényeg, hogy a versenyző ne menjen
külföldre biztosítás nélkül. Szeretné, ha az N licenccel rendelkező is kiválthatna éves BBP
biztosítást.
Bulcsu Rezső: az UEM szabályai szerint rajtengedéllyel és biztosítással lehet rajthoz állni
külföldön.
Kökényesi György: egyetért azzal, hogy fontos, hogy a versenyző védve legyen, de mit mond
ilyenkor az I licences versenyző? Miért fizetett ki annyi pénzt?
Sasvári Sándor: rajtengedélyt nem adnánk ki, csak biztosítást.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a motorost nem érdekli, hogy rajtengedélyt kiváltson, ha van
éves biztosítása.
Déczi Ferenc megérkezett
Sasvári Sándor: ez nem mentesíti a rajtengedély kiváltása alól.
Déczi Ferenc: ő is javasolja az állandó biztosítást. A versenyzők általában külföldre mennek
ki edzeni.
Sasvári Sándor: a rendező ország hatásköre, hogy elengedi-e rajtengedéllyel a versenyzőt,
vagy sem.
Bulcsu Rezső: azt meg lehet írni a környező országoknak, hogy ellenőrizzék a rajtengedélyt.
3/SZT/2011.03.09 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag javasolja az
Elnökség felé, hogy a versenyző védelme érdekében az N licenc mellé váltható legyen
éves BBP (ami nem mentesít a rajtengedély kiváltása alól).
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5. napirendi pont: 2010. évi pontrendszer számítások
Sasvári Sándor: az értékelésnél nem a kiírt bajnokságot kell figyelembe venni, hanem a
lebonyolítottat. Így dragbike-ban nem jár 10 pont, mert nem volt értékelhető bajnokság.
Viszont mivel a stunt riding bajnokság értékelhető volt, azért jár a 10 pont, és azt az 5 pontot,
amit a jellegében eltérő bajnokságért kapott a szakág, azt ki kell törölni.
Véleménye szerint Nagy Attilát bent kellett volna hagyni az UEM bizottságban.
Bulcsu Rezső: gyorsaságiban nincs Európa-bajnokság, dragban van. Azt a vonalat kell
preferálni, ahol EB-t rendezünk. Nagy Attila semmilyen szövetségi munkában nem vett részt,
nem járt közgyűlésre, elnökségi ülésekre. Ez is egy szempont volt.

6. napirendi pont: Fekete versenyek 2011-ben
Kökényesi György: Lukácsy Fanni levele alapján a szakágvezetők nyilatkozzanak.
Bulcsu Rezső: a felsorolt versenyeket külföldi cég rendezi, nem licences versenyzőkkel. A
Full-Gas integrálódott a bajnoki rendszerbe. Az Euro-ringnek meg nincs köze a szövetséghez.
Déczi Ferenc: a Nyugat és Dél kupa meghívásos verseny lesz. A Kelet-kupa pedig megszűnt.
Kiss Szabolcs: a felsoroltak közül egyik sem fekete verseny. Három bajnoki forduló és egy
páros EB van a listán. A Lengyel Liga fordulókat pedig a lengyel szövetség rendezi.
Sasvári Sándor: Magyarország területén külföldi szövetség úgy rendezhet versenyt, hogy a
MAMS hozzájárulását kéri.
Király Árpád: a két keszthelyi indoor verseny csak edzés volt. A kocsironcs, illetve raklap
nem teremt versenykörülményt, és a FIM és az UEM sem engedélyez ilyen fajta versenyt.
Jövőre ezek meghívásos versenyek lesznek.

7. napirendi pont: MAMS túrakártya
Kökényesi György: célnak kell lenni, hogy a túrát támogassuk. Az SZT támogatja a
túramotoros tevékenységet.

8. napirendi pont: Egyebek
További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2011. március 23.

Jegyzőkönyv-vezető:

__________________________________
Zólyomi Andrea
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