MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2009. április 29. 15h20
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Király Árpád
Déczi Ferenc
Zólyomi Andrea
Fülöp Ferenc
Vágó Tibor
Dr. Némethi Zsolt
Wodicskáné Tállyai Beatrix

Elnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto
szakágvezető
Trial szakágvezető
Motocross szakágvezető
főtitkár
Sportbírói bizottság vezetője
Sportbírói bizottság tagja
MAMS jogi tanácsadója
Egyesületi vezető

Pusztai Csaba köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2009.04.29 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
Versenynaptár módosítás (enduro, supermoto)
A szakágak 2009-es sportpolitikai koncepciója (enduro)
Környezetvédelmi felügyelők delegálásának szabályozása
Motocross szakág támogatási kérelme
Egyebek

1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: változott az enduro, a gyorsasági és a supermoto versenynaptár, valamint
elfogadásra került az old timer 2009. évi versenynaptára.
Az enduro szakág támogatást nyújtott be, de csak akkor kerülnek elbírálásra a kérelmek, ha
minden szakág leadta sportpolitikai koncepcióját.
A díjtáblázatban két tétel elnevezése egészült ki egy szóval: a nemzetközi meghívásos, illetve
a tömegsport és meghívásos versenyek bejelentési díja a „meghívásos” szóval.
Lukácsy Fanni lett a sportfelügyelői kollégium vezetője.
Tarapcsák Péter beszámolt a doppingellenes tevékenység tervezetéről.

2. napirendi pont: Versenynaptár módosítás (enduro, supermoto)
Sasvári Sándor: nem tud konkrét időpontot mondani.
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Kökényesi György: a máj. 24-re tervezett supermoto bajnoki forduló később kerül
megrendezésre.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: kéri a Szakágvezetői Tanácsot, hogy vegye tudomásul, hogy az
előző elnökségi ülésen elfogadott old timer versenynaptár 7. fordulójának elfogadása
szabálytalan. Az alapkiírás szerint csak 6 fordulóból áll a bajnokság, így a 7. (tartalék)fordulót
törölni kell, mivel annak elfogadása szabályellenes.
2/SZT/2009.04.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a supermoto és az old timer naptármódosításokat.
15.31 Kökényesi György kiment a teremből

3. napirendi pont: A szakágak 2009-es sportpolitikai koncepciója (enduro, trial, salak)
Pusztai Csaba: a tavalyi év végén Sasvári Sándor vetette fel, hogy több pénzt kellene
szétosztani a szakágak között. A szétosztásra vonatkozó javaslatokat minden egyes szakágnak
a saját sportpolitikai koncepciójában kell felvázolni. A koncepciókat a mostani ülésre kellett
leadni. Csak három szakág készült el vele.
15.33 Kökényesi György visszajött a terembe
Pusztai Csaba: az eddig beadott támogatási kérelmeket nem bírálták el, majd csak a beadott
koncepciók tükrében születik döntés.
Kökényesi György: elnézést kér, de nem tudta időre összeállítani a kért anyagot.
Pusztai Csaba: volt pár hónapnyi idő a koncepció elkészítésére. Addig pedig senki nem kap
támogatást, amíg mindenki le nem adta.
Király Árpád: nem lehet összehasonlítani a szakágakat, mindenhol más a versenyrendszer.
Pusztai Csaba: az állami támogatás kiosztásánál pedig igenis összehasonlítják a különböző
sportágakat. Május 31-én készül el az évközi mérleg. Egy lehetőség az, hogy csak az kap
támogatást, aki addig leadta a koncepciót.
Sasvári Sándor: javasolja, hogy a szakágak a bevételük 50%-át használhassák fel. Ez a
javaslat csak a koncepciót elkészítő szakágakra vonatkozik.
Pusztai Csaba: a visszaosztás bőven 50% felett van (felügyelői díjak, sportdiplomácia, stb.)
Bakó Péter megérkezett
Király Árpád: 2 hét alatt mindenki megcsinálja a koncepciót, és akár egy rendkívüli SZT
keretében meg is lehetne tárgyalni.
Pusztai Csaba: javasolja, hogy május 13-ig minden szakág adja le sportpolitikai koncepcióját.
Ez alapján mérhetővé válnak a szakágak. Amely szakág nem adja le, az kimarad a
támogatásból. A beérkezett koncepciók alapján alakul ki a szövetség egységes koncepciója.
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3/SZT/2009.04.29 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a javaslatot, mely szerint azon szakágak, akik nem adták le sportpolitikai
koncepciójukat, 2009. május 13-ig tegyék meg, különben kimaradnak a szakági
támogatási rendszerből.

4. napirendi pont: Környezetvédelmi felügyelők delegálásának szabályozása
Király Árpád javaslata és beterjesztése alapján kerül napirendre a téma.
Király Árpád: határozzuk meg, hogy az egyes szakágak hány versenyre kérnek felügyelőt, a
környezetvédelmi kollégium vezetője, Bakó Péter pedig eldönti, hogy melyik versenyre küld
ki felügyelőt.
Bakó Péter: két szakág esetében nem lehet csökkenteni a környezetvédelmi felügyelő számát:
az enduro és a motocross esetében.
Pusztai Csaba: azért lett létrehozva a környezetvédelmi felelős tisztsége, hogy ne kelljen
minden versenyre környezetvédelmi felügyelőt küldeni.
Bakó Péter: még nincs bejáratva a rendszer, kell még a felügyelő.
Sasvári Sándor: az enduro Eb-re feltétlenül kell felügyelő, plusz egy fordulón. Ezt a
mennyiséget bőven elégnek tartja.
Kökényesi György: a supermoto szakágban mindenkinek van ponyvája és szemeteszsákja.
Nem kell mindig felügyelő.
Wodicskáné Tállyai Beatrix: a kiírásokban szereplhetne néhány mondat, mely szerint a
környezetvédelmi megbízott felelősséggel tartozik a környezetvédelmi szabályok betartásáért.
Bakó Péter: a motorosokat csak úgy lehet megvédeni a zöldektől, ha a környezetvédelmi
szabályokat betartják.
Pusztai Csaba: a felügyelő feladata, hogy ellenőrizze a szabályok betartását. Ésszerű lenne
egy költséghatékony megoldást találni. Jónak tartja a szúrópróbaszerű ellenőrzést. A
felügyelők dolgozzák ki, hogy szakáganként hány ellenőrzés szükséges.
Bakó Péter: minden enduro versenyre szükségesnek tartja a környezetvédelmi felügyelő
jelenlétét, mivel nem zárt pályán folynak a versenyek. Supermotora nem kér a szakágvezető,
gyorsaságira nem tudja, trialra még egy versenyre elég delegálni, salak esetében 3 UEM és 1
FIM esemény lesz, ezekre kötelező. A dragbike szakágban az Eb-re mindenképpen kell,
azonkívül minden rendező versenyeire egyszer. Motocross szakágban a versenyek 70%-ban
szükségesnek tartja a felügyelő delegálását.
Kökényesi György: a supermoto szakágban van saját környezetvédelmi felelősük, nem kérnek
felügyelőt.
Sasvári Sándor: 2 Eb-re kérnek, a többire van saját felelősük.
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Király Árpád: még 1 versenyre kérnek felügyelőt.
Déczi Ferenc: 4-5 versenyre kérnek felügyelőt.
Pusztai Csaba: a jelen lévő szakágvezetők ennyit látnak indokoltnak. A szövetségnek ezt még
át kell gondolnia, elképzelhető hogy a MAMS még kijelöl plusz versenyeket.

5. napirendi pont: Motocross szakág támogatási kérelme
Pusztai Csaba: addig nincs döntés, amíg a sportpolitikai koncepciók be nem érkeznek.
Déczi Ferenc szakágvezető tudomásul veszi a döntést.

6. napirendi pont: Egyebek
•

Fülöp Ferenc: azoknak a sportbíróknak van igazolványuk, akik leadták az
adatlapjaikat és befizették a szükséges díjat. Kéri a szakágvezetőket, hogy ellenőrizzék
az igazolvány meglétét a versenyeken dolgozó bírók esetében.

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

Budapest, 2009. május 5.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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