MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. május 5. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Déczi Ferenc
Tarapcsák Péter
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
Fülöp Ferenc
Bakó Péter
Szilágyi Sándor
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnökségi tag, supermoto levezető elnök
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Old timer szakágvezető
Elnök
Később érkezett
Sportszakmai alelnök
később érkezett
Felügyelő Bizottság tagja
főtitkár
Sportbírói Bizottság vezetője
Környezetvédelmi felügyelői
bizottság vezetője
Egyesületi vezető
Egyesületi vezető

Kökényesi György: köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát
javasolja.
1/SZT/2010.05.05 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
Környezetvédelmi felügyelői beosztás (Bakó Péter)
Vb és EB futamok támogatása (Sasvári Sándor)
Nemzetközi versenyigazgatói licenc kérelem (Kiss Szabolcs, Fülöp Ferenc)
Képesítési követelmények szabályzata (dr. Némethi Zsolt)
Egyebek

Zólyomi Andrea: két napirendi pont javaslata van. Az UEM bizottsági tagok jelölése, illetve
nemzetközi sportbírói képesítés kérelme
2/SZT/2010.05.05 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
napirendi pont kiegészítéseket.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Kökényesi György röviden ismerteti az előző SZT ülésen elhangzott határozatokat,
hozzászólásokat.
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A külföldi biztosítási díj mértéke miatt a SZT javaslata, hogy a következő évi díjtáblázatban
legyen egy külön rubrika a biztosítási díjaknak.
3/SZT/2010.05.05 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag javasolja, hogy a
következő évi díjtáblázatban legyen egy külön rubrika a biztosítási díjaknak.

2. napirendi pont: Környezetvédelmi felügyelői beosztás
A legutóbbi ülésre beterjesztett környezetvédelmi felügyelői táblázatot az SZT elutasította.
Sasvári Sándor: a beosztás azóta semmit nem változott, sőt még egy külföldi rendezésű
verseny is van benne.
Pusztai Csaba: nem a FIM/UEM versenyekkel, hanem a kisebb versenyekkel van a gond. Oda
kell delegálni felügyelőt, de egyelőre nincs megalapozott szakmai előterjesztés.
4/SZT/2010.05.05 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elutasítja a 2010.
évi környezetvédelmi felügyelői beosztást.

3. napirendi pont: Vb és EB futamok támogatása
Sasvári Sándor: fontos, hogy a MAMS minél több helyen megjelenjen, hogy eredményei
legyenek, hogy sok emberünk sok versenyen tudjon részt venni. Kell egy sportigazgató, aki az
összes szakág munkáját koordinálja és kidolgozza a válogatottsági rendszert. Rendezzünk
nemzetközi versenyeket, ehhez a szövetségnek hozzá kellene járulnia. Ésszerű tartalék kell,
de nincs szükség arra, hogy tartalékokat halmozzunk föl. A szövetség vállalja át az Eb, vb
bejelentési díjakat, támogassa a versenyzőket is.
Pusztai Csaba: amikor az állami támogatásokról döntenek, bekérik az eredményeket. Azért
kevés a támogatás, mert nincsenek eredmények. Az előterjesztésben szerelő „nagypénzűek”ről szóló megjegyzést ki kell venni, mert nem lehet hátrányosan kezelni valakit azért, mert
esetleg tehetősebb. Nincs magyar válogatott sem. A sportigazgató fizetése nagyjából 2 év alatt
felemésztené a sportszakmai keretet. Van egy elképzelés, hogy a szövetség hogyan tud
teljesítmény alapján értékelni. A szakági keret mindent összevetve 11 millió Ft. A szakág
dönthet a pénz felosztásáról, de nem lehet mindig új ötletekkel előállni, mert a szövetség
működése bizonytalanná válhat.
Szilágyi Sándor: nem érti, hogy a salak szakág által tavaly leadott támogatási kérelmet miért
nem lehetett elbírálni.
Kökényesi György: az elmúlt évek során mindig a salak volt az első, aki a szakági keretét
kivette, és utána még az elnökséghez fordult támogatásért.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: kevés a létszám, de a pontrendszer a számításnál megdobja az
összeget. Lehetne utólagos elszámolásra felvenni pénzt.
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Pusztai Csaba: megköveti Sasvári Sándort, nem akarja kétségbe vonni a szakmai
eltökéltségét. Csak figyelembe kell venni a körülményeket, amikor egy ilyen előterjesztést ad
be.
Bakó Péter megérkezett
Csiba Péter: vannak rendezvények, ahol csapatokat kell indítani. Válogatottról csak akkor
lehet beszélni, ha annak költségeit állni tudjuk és a szövetség ettől még messze van. Ezt a
pénzt oda kell berakni, ahonnan később vissza is kapunk valamit. Jelenleg ez a
médiamegjelenés.
Sasvári Sándor: a keretek fölött kell elkölteni a bejelentési díjakat.
Pusztai Csaba: ezt szakági keretből lehetne állni. A keret rendelkezésre áll, ezt szabadon el
lehet költeni.
Tarapcsák Péter távozik
Pusztai Csaba: növelni kell a nézettséget, reklámozni kell magunkat. Egyre több versenyt kell
minél több adón közvetíteni. Vannak versenyeink, de nincsenek kellőképpen meghirdetve. Így
nem is lesz szponzor.
Sasvári Sándor: igenis van válogatott keret. A jövő heti EB futamon 3 versenyző fog
elindulni. A szakági keretnek megvan a maga helye. Összeférhetetlennek tartja, hogy az egyik
alelnök cége intézi a MAMS-os biztosítást.
Pusztai Csaba: azért nem is vett részt a szavazáson. A MAMS-nak emellett nem is volt más
lehetősége, nem volt más ajánlat.
Szilágyi Sándor: az Elnökség hibázott, amikor elfogadta ezt az ajánlatot.
Kökényesi György: a salak szakág nézze meg a szakági keretét, és számolják ki, hogy mit
tudnak abból finanszírozni. A napirendi pontot pedig egy későbbi ülésen tárgyalja az SZT.
5/SZT/2010.05.05 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 3 igen és 1 nem szavazattal egy
későbbi SZT ülésen tárgyalja az EB, vb versenyek támogatása napirendi pontot.

4. napirendi pont: Nemzetközi versenyigazgatói licenc kérelem
Nádasdi János: a szakág a két fő részére nemzetközi bírói licencet kér.
Szilágyi Sándor: a bírói gyakorlatot szeretnék megszerezni. Nemzeti versenyirányításból
nemzetközibe lépnek. Nem salak GP-t, nem FIM/UEM versenyt akarnak vezetni.
Mind a salak szakág, mind a sportbírói bizottság támogatja Baráth Norbert és Kiss Szabolcs
nemzetközi minősítésű sportbírói igazolványának kiadását.
6/SZT/2010.05.05 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag támogatja Baráth
Norbert és Kiss Szabolcs nemzetközi minősítésű sportbírói igazolványának kiadását.
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5. napirendi pont: Képesítési követelmények szabályzata
dr. Némethi Zsolt: Az Önkormányzati Minisztérium ellenőrizheti a feltételek teljesülését. A
követelményeknek két szintje van: állami képesítést igényel az edzői, sportorvosi, masszőri
tevékenység. Szövetségi szintű, sportág specifikus képesítést igényel a versenyen való
közreműködés (zsűrielnök, versenyigazgató, bíró, stb.). Itt a szövetség dönti el, hogy milyen
képesítést ad. A válogatottak esetében szakedzői minősítés szükséges. Ennél az esetnél a 60.
év felettiek mentesülnek. Mindez vonatkozik a tagszervezet és az edző viszonyára.
A szabályzatot az Elnökség fogadja el.

6. napirendi pont: UEM bizottsági jelölések
Zólyomi Andrea: az UEM idei közgyűlése tisztújító közgyűlés is egyben. Május 27. a jelölési
határidő, de addig már nem lesz elnökségi ülés.
Kökényesi György: a jelenlegi bizottsági tagok: Daragó István (salak), Nagy Attila
(gyorsasági), Kökényesi György (motocross), Sasvári Sándor (enduro). Új jelölt Hadnagy
József, a gyorsasági bizottság dragbike albizottságába.
Egy nemzetből nem lehet két jelentkező egy bizottságba. Az UEM-ben a gyorsasági és a
dragbike egyben van. Javasolja a következő határozat meghozatalát: a jelenlegi bizottsági
tagokat a MAMS jelölje, Hadnagy Józsefet pedig akkor, ha erre lehetőség van.
7/SZT/2010.05.05 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással a
jelenlegi bizottsági tagokat jelöli az UEM-be (Daragó István, Kökényesi Gyögy, Nagy
Attila, Sasvári Sándor) azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben erre lehetőség van,
Hadnagy Józsefet is jelöli a gyorsasági bizottságba.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: Kovács Nikolett szeretné az UEM-ben megalapítani a női
bizottságot. Kéri, hogy most döntsék el a jelölését.
Kökényesi György: az aktív versenyzés ezt kizárja.

7. napirendi pont: Egyebek
Fülöp Ferenc: egy sportbírót nem engedtek be egy versenyre, holott felmutatta az érvényes
bírói igazolványát, amelynek a hátuljára fel van írva, hogy jogosult a belépésre.
Nádasdi János: elhunyt Sipula István, aki 6 évig volt a MAMSZ elnöke. A temetése pénteken
lesz. Kéri, hogy a szövetség egy koszorút küldjön oda.
Déczi Ferenc: úgy tűnik, hogy a motocross bajnokság iránt érdeklődik egy cég, aki szívesen
lenne promoter. Majd felveszik a kapcsolatot a szövetséggel.
További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. május 12.
Jegyzőkönyv-vezető:

__________________________________
Zólyomi Andrea
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