MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2010. november 3. 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Csiba Péter
Pusztai Csaba
Sasvári Sándor
Déczi Ferenc
Király Árpád
Hadnagy József
Zólyomi Andrea
Fülöp Ferenc
Majosházi Péter
Lukácsy Fanni

Sportszakmai alelnök
levezető elnök
Elnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Motocross szakágvezető
Trial szakágvezető
Dragbike szakágvezető
főtitkár
Sportbírói bizottság vezetője
Értékelő bizottság vezetője
Sportfelügyelői
bizottság
vezetője

Kuncz Richárd
Ónodi Tamás
Wodicska Zoltán
Wodicskáné Tállyai Beatrix
Csiba Péter levezető elnök köszönti a jelenlévőket. Jegyzőkönyv vezetésre zólyomi Andreát
kéri fel.
1/SZT/2010.11.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Sportfelügyelők Általános Működési Szabályzatának módosítása
Sportszabályzat módosítása
2011. évi díjtáblázat
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Csiba Péter röviden ismerteti az előző SZT ülésen elhangzott határozatokat, döntéseket.
Sasvári Sándor: A sportbírói szabályzat változása az év fordulóval lépjen életbe.

2. napirendi pont: Sportfelügyelők Általános Működési Szabályzatának módosítása
Csiba Péter: a szabályzat módosításával kapcsolatosan többen is tettek javaslatot.
Sasvári Sándor: a szakágvezetők is javasolhassanak sportfelügyelőt a versenyekre.
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2/SZT/2010.11.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a Sportfelügyelők Általános Működési Szabályzatának módosítását Sasvári Sándor
kiegészítésével.

3. napirendi pont: Sportszabályzat módosítása
Csiba Péter: Daragó István a mai napon küldte körbe a szabályzat tervezetet. Legfontosabb
pontja az I licenc érvényességének meghatározása. Időközben érkezett egy javaslat Bulcsu
Rezsőtől, aki a klubverseny fogalmát szeretné visszahozni.
3/SZT/2010.11.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a Sportszabályzat módosítást, miszerint az éves I licenc minden év március 1-től
okitóber 31-ig érvényes.
Csiba Péter: várja a szakágvezetők véleményét a klubversenyekről.
Pusztai Csaba: MAMS verseny, így miénk a felelősség. A jó oldal, hogy be van jelentve,
tudunk róla, de így a felelősség is ránk hárul.
Sasvári Sándor: szakmai felügyelet mindenképpen kell. Meghívásos versenyként kell kezelni
a klubversenyeket is.
4/SZT/2010.11.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
javaslatot, mely szerint a klubversenyeket meghívásos versenyekként kell kezelni.
Csiba Péter távozott
Pusztai Csaba: a jelenlegi sportszabályzatunk a napi problémákat épphogy megoldja, de
hosszútávon nem nyújt megoldást.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a sportkódban kellene kötelezővé tenni, hogy EU területen lévő
versenyre a versenyző vigye magával az EU-s tb kártyáját.
Pusztai Csaba: nincs egységes gyakorlata a biztosítóknak. Nem sportkódba való kötelezni
bárkit is egy személyes irat kiváltására.
Sasvári Sándor: szezon elején a szakágvezetők okítsák ki a versenyzőket arról, hogy ha
külföldre mennek, miért kell biztosítás, rajtengedély, stb. Az eredményes versenyzőket
segíteni, támogatni kell, a díjtáblázatot csökkenteni kell.

4. napirendi pont: 2011. évi díjtáblázat
Pusztai Csaba: a jelenleg érvényben lévő díjtáblázatot mindenki megkapta. Várja a
javaslatokat.
Sasvári Sándor: az egyszeri nemzetközi rajtengedély ára csökkenjen. A díjtáblázatot nem
kéne emelni.
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Déczi Ferenc: a bejelentési díjak magasak, valamint a szponzorlicenc ára is.
Pusztai Csaba: a szövetség pénze ezekből a bevételekből van. A szakágak direkt módon 8
millió Ft szakági keretet kapnak, 3 millió Ft teljesítményarányos keretet és a tavalyról
megmaradt 2 millió ft-ot. Minden csökkentendő tétel ezt a keretet csökkenti. A biztosítás díját
a szövetség egy az egyben továbbutalja a biztosítónak.
Király Árpád: a díjtáblázatot csökkenteni kell, hogy jöjjön be ember és szponzor. Ha nem
változtatunk, nem lesznek versenyek.
Majosházi Péter: 50 ezer Ft reális ár a szponzorlicencért.
Lukácsy Fanni: legyen versenyzőnként a szponzorlicenc, így árat is lehet csökkenteni.
Pusztai Csaba: legyen egy egyesületi és egy versenyzői szponzorlicenc. A versenyző által
igényelt szponzorlicencet a versenyző egyesülete pecsételje le. Az egyesületi szponzorlicenc
ára 50 000 Ft, a versenyzői szponzorlicenc ára 10 000 Ft legyen az egyik javaslat szerint, a
másik szerint 60 000 Ft, illetve 6 000 Ft.
5/SZT/2010.11.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács 2 igen és 1 nem szavazattal az
egyesületi szponzorlicenc árát 50 000 Ft-ban, a versenyzői szponzorlicenc árát 10 000 Ftban állapítja meg.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a kedvezmény jár az előző évben szponzorlicencet váltott
egyesületnek? Mert ha nem, azzal nem ért egyet.
Pusztai Csaba: nem jár, az ár így is csökkent.
Sasvári Sándor: az egyszeri rajtengedély árát 1 000 Ft-ra csökkentsük le.
Lukácsy Fanni: az állandó pályalicenc árát csökkenteni kéne, hogy több permanens pálya
legyen.
Pusztai Csaba: a pályalicenc ára nagyjából fedezi az inspekció költségét.
Lukácsy Fani: szüntessük meg az alkalmi pályalicencet, és a bejelentési díjhoz csapjunk
hozzá egy pályaalkalmassági díjat.
Pusztai Csaba: egyalkalmas pályalicencet meg kell hagyni.
Lukácsy Fanni: az UEM-ben létezik egy rendezői kézikönyv, amiben részletesen le van írva,
hogy milyennek kell lennie egy pályának. Ilyen kéne magyar nyelven is.
Pusztai Csaba: az egyszeri rajtengedély ára 2 000 Ft legyen.
6/SZT/2010.11.03 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
elfogadja, hogy az egyszeri nemzetközi rajtengedély ára 2 000 Ft legyen.
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Déczi Ferenc: az egyalkalmas EB, vb licencet ne csak I licenccel, hanem N licenccel is ki
lehessen váltani.
Pusztai Csaba: az Eb és vb magas rangú verseny, amihez magas rangú licenc is kell. A
kiegészítő biztosítást így is meg kötni.
Majosházi Péter: az óvási díj túl magas.
Déczi Ferenc: az óvási díjat azért kellett megemelni, mert mindenki mindent megóvott. Így
most csak indokolt esetben óvnak.

5. napirendi pont: Egyebek
Majosházi Péter: a motocross kivételével kész az összes eredmény. 2 bajnoki sorozat a
dragbike szakágban visszaminősült kupává. Az eredmények az eddigi gyakorlatnak
megfelelően kerüljenek fel a honlapra dátummal, 2 hét észrevételezési határidővel, utána
pedig automatikusan váljanak hivatalossá. Volt olyan sorozat, amiben egy futam sem volt
megrendezve. Ezeket jövőre nem kellene kiírni.
Pusztai Csaba: a Magyar Turizmus Zrt. Sport Nagyköveti Programot indít. A támogatási
kerete megállapításához kérik a szövetségeket, hogy adják le jövő évi nemzetközi versenyeik
listáját. Az enduro már leadta.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.

Budapest, 2010. november 4.

Jegyzőkönyv-vezető:

__________________________________
Zólyomi Andrea
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