MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. október 6. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Daragó István
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Szűcs Viktor
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
Déczi Ferenc
Hadnagy József
Bulcsu Rezső
dr. Némethi Zsolt
Kuncz Richárd
Ónodi Tamás
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
Felügyelő Bizottság tagja
Főtitkár
Motocross szakágvezető
Dragbike szakágvezető
később érkezett
Gyorsasági szakágvezető
jogi tanácsadó
egyesületi vezető
egyesületi vezető
egyesületi vezető
egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 5 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Szűcs Viktort és Kökényesi Györgyöt kéri fel.
1/E/2010.10.06 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Szűcs Viktort és Kökényesi Györgyöt hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Környezetvédelmi szabályzat módosítása
Vagyoni értékű jogok szabályzata
Sportbírók Általános Működési Szabályzat módosítása
2010. évi központi díjkiosztó megszervezése
2011. évi biztosítási díjak
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az elkészült jegyzőkönyv alapján röviden ismerteti a szeptember 8-i elnökségi
ülés tartalmát és a hozott határozatokat.
Változott a trial szakági bizottság összetétele.
A július 4-i tápióbicskei motocross versenyen problémák merültek fel az engedélyekkel
kapcsolatban, ennek ügyét tárgyalta az Elnökség.
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A nem MAMS rendezésű, de a magyar bajnokságba beleszámító versenyekre a MAMS
delegálja a felügyelőt, aki zsűritagként jelenik meg.
Az Elnökség határozata alapján ismét központi díjkiosztó lesz, a tavalyi helyszínen. Az SZT
múltkori ülésén meghatározta a díjazottak körét: élsport 1. osztály kategória első három
helyezettjei, dragbike szakágból a 4 legeredményesebb versenyző, valamint a gyorsasági női
kupa helyezettjei. A mostani napirenden is szerepel.
A sportbírói szabályzat módosítását az Elnökség levette a napirendről, a mai ülésen tárgyalja.
A MAMS nem jelöl FIM választható tisztségekre senkit.

2. napirendi pont: Környezetvédelmi szabályzat módosítása
Pusztai Csaba: a legutóbbi ülésen az elnökség felkérte dr. Némethi Zsoltot, a szövetség jogi
tanácsadóját és Bakó Pétert, a Környezetvédelmi Kollégiumának vezetőjét, hogy egy
szigorúbb környezetvédelmi szabályzatot alkossanak meg. Eddig nem történt semmi, viszotn
Bakó Péter küldött egy levelet az elnökségnek.
dr. Némethi Zsolt: bizonyos szakágakban 300 000 Ft-os eljárási díjat kell megfizetni az
engedélykérelem leadás mellett. Ez nagy összeg, a szövetség ez ellen szeretne lépni. Ehhez
azonban egy komplex környezetvédelmi szabályzatra van szükség. Az anyag több részből
állna: egy szigorú szabályzatból, egy indoklásból, egy ajánlásból, a szakágak jelenlegi
helyzetéről szóló ismertetőből és egy összesítésről a szakágankénti jogszabályi előírásról.
A jelenlegi szabályzat egy normaszöveg, ezt kell átalakítani.
Megdöbbent az elnökségnek szóló levél tartalmán, hiszen többször is megbeszélték, hogy mit
kell belerakni a szabályzatba. Egyedül nem meri felvállalni, mert nincs meg a szakmai tudása,
ezért kell a segítség.
Pusztai Csaba: szakáganként pontosítani kell a környezetvédelmi előírásokat. Szembe kell
nézni azzal, hogy másik szakembert kell keresni, aki meg tudja csinálni a szabályzatot.
Bulcsu Rezső: a FIM környezetvédelmi bizottságától lehetne segítséget kérni.
dr. Némethi Zsolt: jó ötlet, de ettől függetlenül kell valaki, aki a szabályzatot megcsinálja.
Nádasdi János: meg kell határozni azt a határt, ahol a sportág még művelhető és ezzel az
anyaggal elmenni a minisztériumhoz.
Sasvári Sándor: Péter nagyon jó szakmai keresztmetszetet készített a szakágakról. Nem
szabad hagyni, hogy a tápióbicskei történethez hasonló még egyszer előforduljon.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: vannak olyan káros sportágak, mint a motor. Az autósokat meg
kell kérdezni, hogy nekik milyen környezetvédelmi szabályzatuk van.
A szövetség kiemelten közhasznú szervezet, így mentes egyes illetékek megfizetése alól.
Ebben az esetben miért kell kifizetni az eljárási díjat?
Szűcs Viktor: mert eljárási díj, és nem illeték.
Daragó István: ha most egy külsőst behozunk, legalább egy év, amíg felméri a terepet,
kiismeri magát a szakágak között.
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2/E/2010.10.06 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a MAMS
Környezetvédelmi Szabályzat módosítását vagy egy új Környezetvédelmi Szabályzat
elfogadását kell előkészíteni. Ezért felhívja a MAMS jogi tanácsadóját dr. Némethi
Zsoltot és Bakó Péter környezetvédelmi felügyelőt, hogy két héten belül az ehhez
szükséges munkát kezdjék meg. A tervezetet a soron következő elnökségi ülésen kívánja
megvitatni.

3. napirendi pont: Vagyoni értékű jogok szabályzata
dr. Némethi Zsolt: egy 2001-es szabályzat létezik, csak az már nem aktuális. Két dolgot tart
fontosnak kiemelni: a vagyoni értékű jogok az adott versenysorozatban résztvevő sportolót és
a sportszervezetet illetik meg azzal a kiegészítéssel, hogy a szövetség ezeket a jogokat
határozott időre magához veheti. A válogatottal kapcsolatos jogok a szövetséget illetik. Az
elvont jogokból származó bevételből a szövetség csak az ezzel kapcsolatos kiadásait
fedezheti, a többi az adott bajnokságban résztvevő egyesületeket illeti.
3/E/2010.10.06 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a vagyoni
értékű jogok szabályzatát.

4. napirendi pont: Sportbírók Általános Működési Szabályzat módosítása
Daragó István: a Sportbírói Kollégium vezetőjével közösen terjesztik elő a módosítást. Az
eddigi szabályzatot kellett korszerűsíteni és kihangsúlyozni, hogy a sportbírói kollégium egy
önálló, szuverén testület.
4/E/2010.10.06 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a Sportbírók
Általános Működési Szabályzatát.

5. napirendi pont: 2010. évi központi díjkiosztó megszervezése
Pusztai Csaba: az elnökség legutóbbi ülésén eldöntötte, hogy ismét központi díjkiosztó lesz a
tavalyi helyszínen, a SZT pedig a 2011. január 15-i dátumot javasolta. A díjazottak az élsport
1. osztályú versenysorozatok dobogós helyezettjei, valamint a gyorsasági női kupa dobogósai,
illetve négy dragbike kategória legeredményesebb versenyzői.
28 versenysorozat 3 dobogóssal 84 díjazott, ehhez hozzájön a 4 legeredményesebb dragbike
versenyző, az év sportolója, az év bírója. Mindenki 1 fő meghívottat hozhat, az összesen 182
fő. Körülbelül 30 egyesület kap meghívást, 10 média, kb. 20 fő tisztségviselő és nagyjából
bene maradunk a 250 fős keretben.
Ha nem maradt ki senki, kéri az Elnökséget a meghívottak körének elfogadására.
5/E/2010.10.06 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja a 2010. évi központi
díjkiosztó meghívotti körét.
Szűcs Viktor távozik, az Elnökség határozatképtelen
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6. napirendi pont: 2011. évi biztosítási díjak
Pusztai Csaba: a múlt heti SZT ülésen már téma volt. Akkor az SZT azt javasolta, hogy az I
licenc érvényessége március 1. és október 31. közé csökkenjen, és hogy a biztosítási év
március 1-től következő év február 28-ig tartson.
Az utasbiztosításra vonatkozóan több variáció is felmerült. A szövetséghez bejelentkezett egy
brókercég, ők is keresnek új ajánlatokat.
Daragó István: az I licencre rá kell írni a lejáratot, és aki a lejárat után ki akar menni
versenyezni, annak egyszeri rajtengedélyt és biztosítást kell fizetnie.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a kísérők utasbiztosítása is csökkenjen a megadott időtartamra.

7. napirendi pont: Egyebek
Bulcsu Rezső: véget ért a gyorsasági bajnokság, illetve sikeresen lezajlott az első női
kupasorozat is.
Sasvári Sándor: az október 9-10-re tervezett szlovák bajnoki verseny elmarad. Az október 23i pótverseny október 9-én lesz Jászberényben, és aznap tartják meg Máriahalmon az október
24-i versenyt.
Pusztai Csaba: a titkárság továbbra is várja a szabálymódosítási javaslatokat.
A házban lehetőség lesz, hogy minden szövetség emléktáblát rakjon ki. Az SZT ülésen Drapál
János neve hangzott el.
Az Elnökség megerősíti Drapál János emléktáblájának kirakását.
Sasvári Sándor: javasolja Ruzsai Józsefet és Harangvölgyi Andrást.

További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. október 8.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Szűcs Viktor

____________________________
Kökényesi György
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