MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. szeptember 29. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Csiba Péter
Pusztai Csaba
Daragó István
Kökényesi György
Sasvári Sándor
Déczi Ferenc
Bulcsu Rezső
Tarapcsák Péter
Hadnagy József
Nádasdi János
Zólyomi Andrea
Majosházi Péter
Eichardt Ferenc
Kuncz Richárd
Ónodi Tamás
Putz Henrietta
Szekeres Sándor
Szekeresné Tömör Magdolna
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Döge Ferenc

Sportszakmai alelnök
levezető elnök
Elnök
Elnökségi tag
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Gyorsasági szakágvezető
Old timer szakágvezető
Dragbike szakágvezető
később érkezett
Felügyelő Bizottság tagja
főtitkár
Értékelő bizottság vezetője

a
MAMS
biztosítási
alkuszának képviselője

Csiba péter levezető elnök köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyv vezetésre zólyomi Andreát
kéri fel.
1/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Díjkiosztó díjazotti és meghívotti körének meghatározása
Biztosítás szakmai feltételének áttekintése
2010. évi szabálymódosítások előkészítése
Emléktábla elhelyezése
2010. évi szakági keretek felhasználása
Egyebek

Csiba Péter: egy plusz napirendi pont felvételét javasolja (versenynaptár változás), valamint a
4. napirendi pontot az SZT az ülés elején tárgyalja.
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2/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
napirendi pont kiegészítéseket.

1. napirendi pont: 2010. évi szabálymódosítások előkészítése
Daragó István: a következő SZT ülésig várja a szakágak részéről beérkező szövegszerű
szabálymódosítási javaslatokat minden szövetségi szintű szabályozásra vonatkozóan. A
javaslatok leadási határideje 2010. október 15.

2. napirendi pont: Versenynaptár változások
Zólyomi Andrea: A szeptember 18-i Nyugat kupa az eső miatt elmaradt, a pótlása október 2án lesz. A szintén szeptember 18-i meghívásos gyorsasági utánpótlás verseny is elmaradt, ezt
október 3-án tartják meg. A szeptember 18-i short track quad OB-t az időjárás miatt később
rendezik meg, egyelőre ismeretlen az időpont. A szeptember 26-án Visonta vagy Prievidza
helyszínre kiírt supermoto OB futam Trencsényben lesz.
Sasvári Sándor: a szeptember 11-re kiírt jászberényi endurocross OB október 23-án lesz, és az
október 23-án Erdőkertesre kiírt ob forduló október 24-én lesz.
3/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
jóváhagyja a versenynaptár változásokat.

3. napirendi pont: Az előző ülés határozatainak áttekintése
Csiba Péter: a környezetvédelmi felügyelői beosztást sem az SZT, se m pedig az elnökség
nem fogadta el. Komoly probléma merült fel egy verseny során, amikor a rendezőnek nem
volt birtokában a pályaengedély. Az esetnek komoly következményei is lehetnek. Ennek
érdekében a novemberi ülésre Bakó Péter és Némethi Zsolt közösen elkészítenek egy
szigorúbb környezetvédelmi szabályzatot.

4. napirendi pont: Díjkiosztó díjazotti és meghívotti körének meghatározása
Pusztai Csaba: a tavalyi helyszínen 250 meghívott fér el kényelmesen. Meg kell határozni a
díjazottak körét, hogy tudjunk a számokkal és a helyszínnel kalkulálni.
Majosházi Péter: van ahol csak legeredményesebb versenyzőt lehet kihirdetni. A dragbike
szakágban 4 kategória nem volt értékelhető.
Bulcsu Rezső: ahol nincs bajnok, onnan ne hívjunk meg senkit.
Majosházi Péter: azért ezt mérlegelni kell, hiszen így egy komplett szakág kiesik a díjazásból.
Bulcsu Rezső: idén indult a gyorsasági női kupasorozat, ami ugyan nem bajnokság, de a
versenyzők megérdemlik, hogy ott legyenek a díjkiosztón.
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4/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja az első
három helyezett díjazását.
5/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 5 igen és 1 nem szavazattal
meghívja a dragbike szakág négy kategóriájának legeredményesebb versenyzőjét.
6/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással meghívja
a gyorsasági női kupa első három helyezettjét.
Sasvári Sándor: ha vannak kivételek, akkor harcolni fog a saját élsport bajnokságainak
díjazásáért. A tereprally kupát nem kell díjazni, mert nem bajnokság, viszont az enduro old
boyt és az endurocross old boyt mindenképpen.
Déczi Ferenc: a csapat helyett az MX 85 ccm kategóriát kéri díjazni.
Kökényesi György: meg kell határozni a MAMS örökös bajnok cím kritériumait. 15
élsportban eltöltött évet és 10 élsportban megnyert bajnokságot javasol.
Bulcsu Rezső: nehéz megállapítani, hogy ki hány évet töltött el a motorsportban. Legyen
inkább csak a megszerzett bajnoki cím száma a követelmény.
7/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja, hogy a
10. magyar élsport, illetve nemzetközi MAMS bajnoki cím megszerzése után a MAMS
örökös bajnoka cím kiadható.
Nádasdi János: a díjkiosztóval kapcsolatban ne felejtsük el, hogy a bírói bizottságnak is lesz
díjazandó jelöltje, és a MAMS az év sportolóját is megválasztja.

5. napirendi pont: Biztosítás szakmai feltételének áttekintése
Pusztai Csaba: idén is voltak problémák a biztosítással. Évről évre újratárgyaljuk a feltételeket
mind a díj, mind a szolgáltatás szempontjából. Tavaly év végén nem díjcsökkentést kértünk,
hanem a térítési díjak emelését. Ez sikerült, idén a térítések a duplájukra nőttek.
Sasvári Sándor: meg kell határozni, hogy az I licenc mellé hány nap külföldi utasbiztosítás
jár. Idén drasztikusan csökkent az I licencek száma.
Pusztai Csaba: az I licenc is 365 napra szól.
Déczi Ferenc: az egyik versenyző most váltott ki 4 hónapra szóló biztosítást, pedig csak egy
versenyhétvégére megy.
Szekeresné Tömör Magdolna: létezik cégek részére olyan lehetőség, hogy év elején x nap
biztosítást megvásárolnak, és év közben, utazás előtt kötik meg a biztosítást.
Zólyomi Andrea: az I licenc kiadásával útjára engedjük a versenyzőt. Ha biztosítás nélkül
megy külföldre és ott balesetet szenved, a szövetséget vonják felelősségre. A szövetség
kötelessége biztosítani a versenyzőt. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy ki hová megy versenyezni.
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Bulcsu Rezső: vegyük sorban a különböző biztosításokat. A hazai élet-baleset biztosítás
díjszabása megfelelő. Akik Eb-n, illetve vb-n akarnak részt venni, egy kiegészítő biztosítást
kell váltaniuk, mert csak így teljesül a FIM és UEM által előírt minimális térítés. Ennél a
biztosításnál növeljük a szolgáltatást.
A felelősségbiztosítással nincs gond, ne emeljük az árat.
Az utasbiztosítással kapcsolatban az év során felmerült olyan probléma, hogy a biztosító azt
közölte a versenyzővel, hogy a biztosítása nem érvényes a motorversenyzésre. Kérdés még,
hogy hogyan lehetne arányosan csökkenteni a díjat? Az év első és utolsó két hónapja kiesik,
mivel akkor nincsenek versenyek. Vagy az I licenc érvényességét határozzuk meg március és
október között.
Sasvári Sándor: a rajtengedély árát kellene csökkenteni, mert a 7000 Ft-os díjat nem akarják
kifizetni a versenyzők. Javasolja, hogy az I licenc érvényessége március 1. és október 31.
között legyen meghatározva.
8/SZT/2010.09.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag javasolja, hogy az
I licenc érvényessége március 1. és október 31. között legyen meghatározva.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: idén nincs kötvény sem, csak egy kinyomtatott papír.
Döge Ferenc: mindegy a formátum, rajta van a kötvényszám és a telefonszám. Ez alapján az
ügyfélszolgálat be tudja azonosítani a biztosítottat. Várja a javaslatokat, amikre ajánlatot
kérhet. A kárbejelentéseket mindig a MAMS titkárságon keresztül kell leadni, máskülönben
előfordulhat olyan eset, hogy valamelyik ügyfélszolgálat visszautasítja az igényt, mert nincs
tudomásuk a MAMS és Allianz közötti szerződésről.
Pusztai Csaba: átfogó javaslatot, ajánlatot bárki hozhat.
Tarapcsák Péter távozott.

6. napirendi pont: Emléktábla elhelyezése
Zólyomi Andrea: a ház üzemeltetője emlékfalat szeretne állítani és a szövetségek lehetőséget
kaptak, hogy sportolók, edzők emlékére kiállított plakettet elhelyezhessenek.
Bulcsu Rezső: Drapál Jánosnak egyértelműen helye van a falon.
Szekeres Sándor: Holmár Istvánt javasolja.
Pusztai Csaba: a következő elnökségi ülésre várjuk a javaslatokat.

7. napirendi pont: 2010. évi szakági keretek felhasználása
Pusztai Csaba: a jelenlegi szakági keret felhasználást minden szakágvezető megkapta. A keret
felhasználása a közgyűlés határozatának megfelelően történik.
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8. napirendi pont: Egyebek
Zólyomi Andrea: elhunyt Harangvölgyi András többszörös motocross bajnok. Temetése 2010.
október 8-án 9:45-kor lesz a Farkasréti temetőben.
Bulcsu Rezső: 6 sportbíró jelenleg a katari gyorsasági pályán dolgozik.
Sasvári Sándor: jól áll a szakág, az Alpok-Adria bajnoki sorozatot két kategóriában is
vezetjük.
Pusztai Csaba: az állami támogatással elszámolt a szövetség.
Hadnagy József megérkezett
Hadnagy József: Magyarország benne van a dragbike élet vérkeringésében. Santa Pod-ban
egy spontán bizottsági ülésre kapott meghívást. A jövő évi EB rendezéshez szükség lesz
UEM-es licenc az időmérőnek, a felügyelőnek.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2010. október 1.

Jegyzőkönyv-vezető:

__________________________________
Zólyomi Andrea
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