MAMS SZAKÁGI TANÁCS ÜLÉS
2009. június 18 15h
Magyar Sport Háza, 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.
Jelenlévők a mellékelt jelenléti ív szerint:
Pusztai Csaba
Csiba Péter
Sasvári Sándor
Kökényesi György
Hadnagy József
Király Árpád
Tarapcsák Péter
Zólyomi Andrea
Fülöp Ferenc
Vágó Tibor
Dr. Némethi Zsolt
Bakó Péter

Elnök
Sportszakmai alelnök
Elnökségi
tag,
enduro
szakágvezető
Elnökségi tag, supermoto Később érkezett
szakágvezető
Dragbike szakágvezető
Később érkezett
Trial szakágvezető
Old timer szakágvezető
főtitkár
Sportbírói bizottság vezetője
Sportbírói bizottság tagja
MAMS jogi tanácsadója
Környezetvédelmi bizottság
vezetője

Pusztai Csaba köszönti a jelenlévőket. A jegyzőkönyvvezetésre Zólyomi Andreát javasolja.
1/SZT/2009.06.18 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja Zólyomi
Andreát jegyzőkönyvvezetőnek.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

Előző ülés határozatainak áttekintése
Környezetvédelmi felügyelők delegálásának szabályozása
A szakágak 2009-es sportpolitikai koncepciója
Egyebek

Pusztai Csaba: napirend előtt szeretne megemlékezni a nemrég elhunyt Tóth Pista bácsiról, a
MAMS egyik tiszteletbeli elnökéről. A Volán saját halottjának tekinti, a temetés június 25-én
14.15 órakor lesz a Farkasréti temetőben. A MAMS részéről a búcsúztató beszédet Senyei
György salak szakágvezető mondja.
1. napirendi pont: Előző ülés határozatainak áttekintése
Pusztai Csaba: az utolsó SZT ülés április 29-én volt. Módosult a supermoto és az old timer
versenynaptár.
Felmerült a környezetvédelmi felügyelők delegálásnak szabályozása. Akkor összeállt egy
javaslat a delegálások számára, és ma napirendi pont is lesz.
A motocross szakág támogatási kérelmet adott be, de támogatást csak a koncepciók
függvényében lehet csak adni. Amíg nem alakul ki a pályázati rendszer, addig a szakági keret
rendelkezésre áll.
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15.07-kor Kökényesi György és Fülöp Ferenc megérkeztek
Pusztai Csaba: az egyebekben Fülöp Ferenc kérte, hogy a rendezők ellenőrizzék, hogy
minden bíró rendelkezik-e igazolvánnyal.
2. napirendi pont: Környezetvédelmi felügyelők delegálásának szabályozása
Pusztai Csaba: két javaslat érkezett. Az egyik a szakágvezetők által javasolt számú versenyre,
a másik a Bakó Péter által javasolt számúra küldi ki a környezetvédelmi felügyelőket.
Pénzügyileg valóban jó a csökkentés, de ha egyszer előfordul a hiba, arra a szövetség
ráfázhat.
Király Árpád: jónak tartja a Bakó Péter által javasolt listát is.
Sasvári Sándor: a tereprally versenyeken a MAMS igazából csak vendég, mert az autósok
szervezik. Ilyen esetben kell-e a MAMS-től környezetvédelmi felügyelőt delegálni?
Pusztai Csaba: ha ez MAMS kedvezmény, arra megvannak a szabályok.
15.25-kor Csiba Péter megérkezett
Király Árpád: javasolja, hogy az SZT fogadja el a szakágvezetők által javasolt beosztást.
15.27-kor Hadnagy József megérkezett
2/SZT/2009.06.18 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással a
szakágvezetők javaslata alapján összeállított sportfelügyelői beosztást fogadja el.
3. napirendi pont: A szakágak 2009-es sportpolitikai koncepciója
Csiba Péter: ami szétosztható az a jelenlegi pénz hozama. Elért eredmények alapján kellene a
szétosztást végezni, amihez egy mérési mechanizmus kell használni: vb, Eb, bajnoki pontok
alapján akár. Pénzt kell behozni a MAMS-ba. Ahhoz hogy ez sikerüljön, a versenyeinknek
rendezvényértékűnek kell lennie. Az arculatot és megjelenést profin kell intézni.
Kökényesi György: egy rendező bevételébe nem folyhatunk bele.
Csiba Péter: ami van, a rendezési és a névhasználati jog.
Hadnagy József: multikat, motorozásban direkt vagy indirekt módon érintett cégeket tudnánk
bevonzani. Az biztos, hogy a rendező és a MAMS között érdekellentét lesz.
Pusztai Csaba: ha a rendezőnek van támogatója, akkor a MAMS-tól se kérjen pénzt. A
támogatások egy része arról szól, hogy engedjük el a bejelentési díjat.
Sasvári Sándor: a tagjaink és versenyzőink fizették be azt a pénzt, amink jelenleg van. Akik
befizetnek, dönthessék el, hogy mire költik azt, legalább a befizetések 50%-ban. A szövetség
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központi költségeire pedig a másik 50%-ot használjuk fel. Így a szakágak önállóan
tervezhetnek, finanszírozhatnak a saját döntéseik alapján.
A saját kiadott sportcélú FT-jaik mellé, egy előre kialakított pontrendszer alapján
pályázhatnak, ugyan ilyen mértékű támogatásra. A támogatást csak az eredményes szereplés
után kapnák meg. Ki kell dolgozni egy pontrendszert. A szakágak által kitűzött terv
költségének felét a szakágak állnák, és a teljesítés után megkapnák a másik felét. A
szakágakat érdekeltté kell tenni abban, hogy minél több bevételt hozzanak, keressék a
versenyzőket, vonják be az egyesületeket.
Pusztai Csaba: a működési költségeket ésszerűsítettük. A feltételrendszer ugyanolyan, a
bevétel is ugyanakkora. Ha kiesik az állami támogatás, akkor a megtakarításunk nagyjából
megfeleződik. Hiába nincs kevesebb licenc idén, a válság már megmutatkozott a versenyek
számában, egyre kevesebb van. Változtatni kell a jelenlegi rendszeren, különben elfogy a
meglévő pénz. Eladható szolgáltatást kell biztosítani, hogy külső bevételt szerezzünk. Nem
azért vagyunk itt, hogy szétosszuk a megtakarítást. Ebből alapot kell képezni, aminek
hozadékából majd később lehet támogatást nyújtani.
Ha például támogatásként elengedjük a bejelentési díjat, egyrészt kiesik a bevétel, másrészt
ugyanúgy megmaradnak a bevételre alapozott kiadások.
Tarapcsák Péter: jelenleg elég kicsi eladható felületünk van. Megoldás lehetne, ha az összes
országos bajnokságot a MAMS rendezné, és nem különböző egyesületek. Az összes kiadás és
bevétel a MAMS-ot illetné. A MAMS persze megbízhat egy rendezőt a lebonyolítással, és az
már megegyezés kérdése, hogy a rendező mit kapna cserébe.
Pusztai Csaba: személyes barátságokkal már nem lehet pénzt behozni.
16.02-kor Bakó Péter megérkezett
Csiba Péter: a versenyeket látványossá kell tenni.
Pusztai Csaba: hatalmas nézettségű, nagy tömegeket megmozgató versenyeket kell rendezni.
Király Árpád: a rendezésből nem lehet pénzt beszedni. A MAMS-ot kell rendbe tenni,
arculatot kell kialakítani. Most senkit nem érdekel, hogy magyar bajnok legyen. Versenyző
kell, média kell, hogy közvetítsen, weboldal kell.
Hadnagy József: az arculatunkat kell kialakítani. a szponzort a nézőszám érdekli. Le kell ülni
azokkal a rendezőkkel, akiknél 2000-nél több néző van. Ha a szponzoráció sérti a rendező
érdekeit, akkor nem bajnokságot fog rendezni, hanem pl. csak kupát, de ugyanúgy lesz
szponzora. A szponzort a nézettség érdekli. A megtakarítást nem szétosztani kell, hanem
arculatot kell belőle tervezni.
Kökényesi György: utcai motorosokat kell bevonni.
Pusztai Csaba: tudunk olyat produkálni, hogy felfigyeljenek a MAMS-ra.
Tarapcsák Péter: a szponzoroknál a sport csak az 5. helyen áll. A tömeg érdekli őket. Viszont
a MAMS még egy motorkiállításon sem tud egységesen megjelenni.
Bakó Péter: a motorosokat meg kell ismertetni a MAMS-al.
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16.32-kor megérkezett Vágó Tibor
Bakó Péter: van egy arculati kézikönyvünk. Minden szakágnál megvan a lehetőség, amivel a
köznép felé ki lehet törni.
Pusztai Csaba: van rá fél évünk, hogy eljussunk valahová.
Király Árpád: új weblap kell. Egy online motoros újság hajlandó egy MAMS-os oldalt
fenntartani. A kijelölt versenyekre kiküldenek profi fotóst, újságírót, ők megírják a cikket és
kiteszik a honlapra. Ha megvesszük a jogokat, akkor annak továbbítjuk a cikket, akinek
akarjuk. Ha nem vesszük meg, akkor ők rendelkeznek vele.
Hadnagy József: azokkal a rendezőkkel kell összeülni, akik 2000 nézőszám feletti
versenyeket rendeznek és benne vannak a médiában. A jövő évi közvetítések szerződései
szeptember-október környékén már elkészülnek, tehát egy kicsit késében vagyunk. 2010-ben
meg kell rendezni a magyar motorsport napját ingyenes részvétellel, koncertekkel,
bemutatókkal, koncepcióval megtöltve. Azonkívül a 2010-es megjelenéssel kapcsolatban
újságokat kell megkeresni.
Pusztai Csaba: a jelenlegi honlapot nem tudjuk tartalommal megtölteni. Az új honlapnál
minden szakágvezető kapna saját hozzáférést a szakágához, és ő töltené fel hírekkel, képpel,
összefoglalóval, eredményekkel.
3/SZT/2009.06.18 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
elfogadja, hogy az új honlapon minden szakágvezető saját hozzáférést kap a szakágához.
4/SZT/2009.06.18 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással elfogadja
a javaslatot, mely szerint a 2010-es megjelenéssel kapcsolatban a szövetség különböző
újságokat keressen fel.
5/SZT/2009.06.18 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangúlag elfogadja a
javaslatot, mely szerint a szövetség az adott szakág vezetőjével közösen felkeresi a
sikeres rendezvények rendezőit és leül velük tárgyalni.
A MAMS égisze alatt bemutatókat, rendezvényeket kell előkészíteni (MAMS-nap).
Király Árpád: pályázatot kell kiírni és várni a különböző rendezvényszervezők ajánlatát, mit
tudnak beletenni.
17.00-kor Kökényesi György kiment a teremből
Pusztai Csaba: a témához hozzászólók – Csiba Péter, Hadnagy József, Király Árpád, Sasvári
Sándor, Tarapcsák Péter – két hét múlvára rakják össze a tervet. Egy külsős cég nem tudhatja,
hogy a szövetség mit akar. ezt nekünk kell összerakni, ehhez mindenki adjon ötleteket.
17.05-kor Kökényesi György visszajött
Pusztai Csaba: Csiba Péter irányításával a Hadnagy József, Király Árpád, Sasvári Sándor és
Tarapcsák Péter alkotta munkacsoport állítsa össze a MAMS-nap koncepcióját.
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6/SZT/2009.06.18 sz. határozat: A Szakágvezetői Tanács egyhangú szavazással
elfogadja, hogy Csiba Péter irányításával a Hadnagy József, Király Árpád, Sasvári
Sándor és Tarapcsák Péter alkotta munkacsoport állítsa össze a MAMS-nap
koncepcióját.
Sasvári Sándor: visszatérve a sportpolitikai koncepciókra, az enduroéban továbbra is szerepel
a bajnokság megrendezése és a nemzetközi versenyeken való részvétel.
5. napirendi pont: Egyebek


Fülöp Ferenc: a Dél Kupa versenyeire nem tudnak versenyigazgatót delegálni, mivel
a rendező nem hajlandó megfelelő pályabírókkal dolgozni. Ezt a kockázatot egyik
versenyigazgató sem vállalja el. A rendező most egy 1 éves gyakorló igazolvánnyal
rendelkező bírónak kér versenyigazgató igazolványt.
Kökényesi György: meg kell tanítani az illetőt. El kell vinni más versenyre, az ottani
versenyigazgató maga mellé állítja, és vizsgáztatja a helyszínen.

17.25-kor Hadnagy József és Tarapcsák Péter távoznak
Sasvári Sándor: a versenyen kell letesztelni őt. A rendező sokáig a cross élén
versenyzett. Most nagy résztvevőjű versenyeket rendez. Tavaly kiment a hamis hír,
hogy bírók biztosítása 2 évre szól, emiatt nincs elég bíró idén.
Pusztai Csaba: mint a rendezőhöz közel álló személyek, Sasvári Sándor, Kökényesi
György és Fülöp Ferenc próbáljanak meg beszélni vele, kompromisszumot találni.


Fülöp Ferenc: szeretné Bencsik István motocross versenyzőt fair-play díjra
felterjeszteni. A nyársapáti nemzetközi bajnokságon az időmérő körben egy versenyző
nagyott bukott és a motorja alá szorult. Mögötte érkezett Bencsik István, aki megállt
és leszedte a motort a társáról, ezzel a saját rajtbesorolását rontotta el.
Dr. Némethi Zsolt: ad hoc döntés i lehet, nem kell külön szabályozást csinálni rá.
Pusztai Csaba: a következő ülésen, július 16-án napirendi pont lesz a jelölés.

További észrevétel és megjegyzés hiányában a levezető elnök az ülést lezárta.
Budapest, 2009. június 22.

Jegyzőkönyv-vezető:__________________________________
Zólyomi Andrea
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