MAMS ELNÖKSÉGI ÜLÉS
2010. november 10. 16h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp, Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Daragó István
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Szűcs Viktor
Rieb György
Zólyomi Andrea
dr. Némethi Zsolt
Tarapcsák Péter
Majosházi Péter
Bakó Péter
Kuncz Richárd
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi tag
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi tag
Elnökségi tag
Főtitkár
jogi tanácsadó
Old timer szakágvezető
Értékelési Bizottság vezetője
Környezetvédelmi felügyelői
kollégium vezetője
egyesületi vezető
egyesületi vezető
egyesületi vezető

Pusztai Csaba elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az elnökség 7 jelenlévő
fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Zólyomi Andreát javasolja, a hitelesítésre
Rieb Györgyöt és Kökényesi Györgyöt kéri fel.
1/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadja Zólyomi Andreát
jegyzőkönyv vezetőnek, valamint Rieb Györgyöt és Kökényesi Györgyöt hitelesítőknek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Sportfelügyelők Általános Működési Szabályzatának módosítása
Sportszabályzat módosítása
2010. évi eredmények
2011. évi díjtáblázat
2011. évi biztosítási ajánlatok
Az Év Sportolója
Környezetvédelmi szabályzat módosítása
Egyebek

Sztankovics Sándor: napirend előtt kíván hozzászólni. Javasolja, hogy az örökös bajnoki
címet 7 vagy 8 bajnokság megnyerése esetén is oda lehessen ítélni.
Pusztai Csaba: a döntés 10 egyéni bajnoki cím megnyeréséről szólt, ezen nem változtatunk.
Sasvári Sándor: egy évben, egy szakágban egy bajnoki címet veszünk figyelembe.
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Sztankovics Sándor: minden évben van veterán találkozó. A titkárság segítségét kéri a
meghívók legyártásában, megcímzésében és postázásában. Azonkívül az öreg motorosok
számára kér pályabelépőket.
Pusztai Csaba: a pályabelépőket tavasszal kell igényelni az SZT ülésen. A meghívókkal
kapcsolatos munkát pedig a titkársággal kell egyeztetni.

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: röviden ismerteti az előző elnökségi ülésen elhangzott határozatokat.

2. napirendi pont: Sportfelügyelők Általános Működési Szabályzatának módosítása
Daragó István: már korszerűsíteni kellett a meglévő szabályozást. A változtatások nagyrészt
Lukácsy Fanni javaslatain alapulnak. Az SZT előző ülésén elfogadta a módosításokat.
2/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta a
Sportfelügyelők Általános Működési Szabályzatának módosításait.

3. napirendi pont: Sportszabályzat módosítása
Daragó István: az SZT ülés után is bekerültek módosítások: a bajnoki cím használata és a
szponzorlicenc. A pályalicencnek külön szabályozás kell, nem fér bele a sportkódba.
Sasvári Sándor: lassan már a 3. osztályú kupasorozat győztesei is bajnokként hirdetik
magukat. Csak az élsportban lehessen bajnokságot kiírni.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: meg kell határozni, hogy mindenki amatőr és egy meghívásos
verseny nem a MAMS által kiírt bajnokság. Ha valaki egy ilyet nyer meg, nem nevezheti
magát bajnoknak.
3/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja az Általános
Sportszabályzat módosításait.

4. napirendi pont: 2010. évi eredmények
Majosházi Péter: két eredmény hiányzik még: salak és tereprally. Az SZT egyetértett a
javaslattal, mely szerint a honlapra 2 hetes észrevételi határidővel felkerülnek az eredmények,
és ha nem érkezik semmi, akkor automatikusan hivatalossá válnak. Ha esetleg érkezik
észrevétel, akkor azt külön elnökségi ülésen vitatják meg.
4/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadják a javaslatot,
mely szerint a 2010. évi szakági eredmények 2 hetes észrevételezési határidővel
felkerülnek a honlapra, és észrevétel hiányában automatikusan hivatalossá válnak.
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5. napirendi pont: 2011. évi díjtáblázat
Pusztai Csaba: az SZT nem javasolt emelést, viszont érkeztek javaslatok bizonyos tételek
csökkentésére. Az egyalkalmas nemzetközi rajtengedély ára 7 000 Ft-ról 2 000 Ft-ra
csökkent, a szponzorlicenc ára pedig 50 000 Ft. Lehetőség lesz egyéni szponzorlicencek
kiváltására is (a versenyző egyesületének jóváhagyásával), amelynek ára 10 000 Ft.
5/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a 2011. évi
díjtáblázatot.

6. napirendi pont: 2011. évi biztosítási ajánlatok
Döge Ferenc: egyedül az Allianz tudott versenyképes ajánlatot nyújtani. A többi biztosító nem
ad felelősségbiztosítást, és az élet-, balesetbiztosítási ajánlatuk is nagyjából ugyanazt nyújtja,
mint az Allianzé. Az Allianz ajánlatában csökkent az utasbiztosítás (BBP) ára, a többinél
átlagosan 20%-ban emelkedett a térítés. A 14 éven aluliak esetében a csonttörésre 12 000 Ft
térítés jár.
6/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással elfogadja a CLB Kft.
által benyújtott Allianz biztosítási ajánlatát.

7. napirendi pont: Az Év Sportolója
Sasvári Sándor: Solymosi Györgyöt javasolja, az idei enduro bajnokság abszolút
kategóriájának győztese, az enduro Alpok-Adria Junior kategória bajnoka és a cross-country
Junior Európa-kupa 3. helyezettje. Az enduro szakág őt javasolja az év sportolójának.
Kökényesi György: érkezett egy egyesületi javaslat, de nem gondolja, hogy minőségileg
megfelel az elért eredmény.
Szűcs Viktor távozik, a határozatképesség 6 fő
Kökényesi György: egyik szakágban sincs olyan kiemelkedő eredmény, amely alapján
javaslatot lehetne tenni. A két jelölt közül az Európa-kupa és Alpok Adria helyezés a
magasabb rangú.
7/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással Solymosi György
enduro motorversenyzőt választja az 2010. Év Sportolójának.
Kökényesi György: év sportolója csak olyan lehet, aki nemzetközileg is értékelhető
eredményt ér el. Ha nincs ilyen eredmény, akkor inkább ne adjunk ki ilyen címet.

8. napirendi pont: Környezetvédelmi szabályzat módosítása
dr. Némethi Zsolt: ez a szabályozás csak akkor működik, ha mögötte megfelelő emberi
erőforrás van mögötte.
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Rieb György távozik, a határozatképesség 5 fő
Az elnökség további módosításokat javasol a szabályzatban.
8/E/2010.11.10 sz. határozat: Az Elnökség egyhangú szavazással, az ülésen elhangzott
módosításokkal együtt elfogadja a 2011. évi Környezetvédelmi Szabályzatot.
Pusztai Csaba: a szabályzat végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételrendszert a környezetvédelmi kollégium vezetője november 26-ig készítse el.
Daragó István: a kollégiumon belül legyen egy szakértői stáb.

9. napirendi pont: Egyebek
Tarapcsák Péter: ki kell találni egy rendszert arra, hogy a szabadidős sportolókat is
beintegráljuk. Szüntessük meg a napi licencet, mert nem lehet nyomon követni őket.
Sasvári Sándor: lehet, hogy ez az old timer szakágban és a kerékpárosoknál nem fontos, de az
enduroban fontos tényező. Minden napi licencesről pontos nyilvántartás készül.
Pusztai Csaba: nem kidobni kell őket, hanem a MAMS sportolójává tenni. Egy SZT ülés
keretében ezt a témát át lehetne beszélni.
Pusztai Csaba: új struktúra van a FIM-ben, a közgyűlés elfogadta az alapszabály
módosításokat. Bulcsu Rezső felkérést kapott, hogy a FIM gyorsasági bizottságának vezetője
legyen. Kéri az Elnökség megerősítését ehhez, valamint a többi jelölt megerősítéséhez.
Az elnökség megerősíti Bulcsu Rezső jelölését a FIM gyorsasági bizottságának vezetésére,
illetve Daragó István jelölését a salak bizottságba, Kökényesi György jelölését a motocross
bizottságba és Zólyomi Andrea jelölését a női bizottságba. Az Elnökség Krasznai Petur
jelölését a turisztikai bizottságba nem erősíti meg.
További észrevétel és hozzászólás hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. november 12.

Jegyzőkönyvvezető:
_____________________________
Zólyomi Andrea

Jegyzőkönyv hitelesítő:

_____________________________
Rieb György

____________________________
Kökényesi György
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