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Helyszín:

Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
1. emeleti konferenciaterem
Időpont:
2020. szeptember 9. (szerda) 17:00
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket, és megnyitja a közgyűlést, majd
felkéri a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, Fehér Gézát, tegye meg a bejelentését.
A mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelenti, hogy 17:00 órakor a 74 tagból 31 tag van
jelen.
A határozatképességhez 38 jelenlévő szavazó tag szükséges, így Hermann Henrik megállapítja,
hogy a Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképtelen. Amennyiben 17:15 óráig a
Közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlés 17:30 órakor kezdődik.
17:15 órakor a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelenti, hogy a 74 tagból 34 fő van jelen.
Hermann Henrik megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály szerint határozatképtelen. A
Közgyűlést 17:30 órakor megismétlik.

……………………
Bánfi Julianna
jegyzőkönyv vezető
…………………….
Hermann Henrik elnök

……………………
Fehér Géza Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke
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Helyszín:

Magyar Sport Háza – Budapest, 1146 Istvánmezei út 1-3.
1. emeleti konferenciaterem
Időpont:
2020. szeptember 09. (szerda) 17:30
Jelenlévők: A csatolt jelenléti ív szerint
Hermann Henrik levezető elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja a Közgyűlést. Külön
üdvözli Járosi Pétert, az NVESZ alelnökét, Oláh Gyárfást, az MNASZ elnökét, Bulcsú Rezsőt,
Talmácsi Gábort, az Elnökség tagjait, a Titkárságot, és mindenkit, aki megjelent. Felkéri a
mandátumvizsgáló elnökét tegye meg a bejelentését.
A mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Fehér Géza jelenti, hogy a 74 MAMS tag
sportszervezetből 34 regisztrált fő van jelen, 17:29 óráig a Közgyűlésen regisztráltak száma
határozatképességi határa fölé nem emelkedett, ezzel az első Közgyűlés határozatképtelen.
Hermann Henrik: A megismételt Közgyűlés a megjelent tagszervezeti képviselők létszámára
való tekintet nélkül határozatképes azokban a kérdésekben, amelyek a meghívóban napirendi
pontként szerepeltek. A Közgyűlésen 18 „igen” szavazat elég a határozathozatalhoz.
A levezető elnök jelölést kér a Mandátumvizsgáló Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottság, a
jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. A javaslatok előtt bejelenti, hogy
az elnökség előzetes Fehér Gézát és Balogh Erikát bízta meg a mandátumvizsgálati feladatok
ellátásával, tehát róluk csak megerősítést kér a közgyűléstől. A beérkezett jelöléseket
követően a következő határozati javaslatokat teszi:
1/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságának tagjai: Balogh Erika, Fehér Géza.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
2/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés Szavazatszámláló Bizottságának tagjai: László Márk, Dravecz Balázs,
Tordai Viktor.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
3/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Bánfi Julianna.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
4/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői: Nádor István, Popik János.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Hermann Henrik: a napirendi pontok a meghívóval együtt lettek elküldve, ezzel kapcsolatban
új javaslat, kiegészíteni való nincsen. Felkéri a tagságot a napirendi pontok elfogadására.
5/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
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1. napirendi pont: Elnöki értékelés
Hermann Henrik: Amikor kiírtuk a tisztújító közgyűlést - ezek ugye nem olyan sűrűn fordulnak
elő. Korábban négy évente, innentől kezdve öt évente lesz ilyen összejövetelünk -, akkor sokat
gondolkodtam azon, hogy előveszem az a 20-30-40 diát, szépen kivetítem, másfél-két órában
elszórakoztatjuk egymást. De aztán rájöttem arra, hogy erre valók az éves közgyűlések, erre
valóak azok az összejövetelek, ahol rendszeresen találkozunk, hiszen mindennél fogva mindent
átbeszélünk. A COVID-ra és a türelmetekre való tekintettel ezt a közel egy-másfél órás kis
előadást kihagynám, és koncentrálnánk nem rám, nem az elmúlt négy év azon történéseire, amit
mindenki szinte napi rendszerességgel követ, hanem koncentrálnánk azokra, akik elkövették
ezt a négy-öt évet.
Ahhoz, hogy egy ilyen szövetség működni tudjon, nyilván nem elég egy elnök, egy elnökség,
és egy titkárság, ahhoz olyan aktív tagok kellenek, akik versenyt rendeznek, akik magukba
tömörítik a versenyzőket, elmennek a rendezvényekre, megpróbálják a forrásokat
megteremteni, hogy versenyezni tudjanak, hogy verseny rendszert tudjanak működtetni.
Természetesen párhuzamosan szükség van, és nálunk szakágra lebontva tizenkét szakágba
tömörülve azokra a szabályokra, amit törvények által ránk rótt a magasabb hatalom, hogy mi
szerint viselkedjünk és alakítsuk ki a saját sportszakmailag megfelelő kereteinket. Ezeket olyan
emberek végzik, akik nem feltétlen főállásban, hanem szabadidejükben, saját kereseti
lehetőségük mellett, sok esetben társadalmi munkában végzik. Úgy gondoltam, hogy ezt a mai
összefoglaló közgyűlés szóljon róluk.
Szeretnék egy-két embert megemlíteni az elmúlt négy-öt-tíz-tizenöt évben elvégzett munkája
alkalmából. Mielőtt rátérnénk erre, megkérnék mindenkit, álljunk fel és emlékezzünk.
Emlékezzünk Daragó Istvánra, aki a salaksport kiemelkedő egyénisége, sportszakembere volt.
Emlékezzünk Kökényesi Györgyre, aki minden szakágban ott volt a nemzetközi-nemzeti
vonalon, motocross, enduro, meghonosította a supermoto szakágat, utolsó éveiben pedig a quad
szakággal lepte meg a Szövetséget. Emlékezzünk Czuczi Győzőre, aki egész életében a
motorsporthoz volt elkötelezett, és egy olyan dinasztiát nevelt ki versenyrendezésekre,
versenypályával, sportszakmai töltéssel, aminek mai napig is látjuk hatását. Emlékezzünk
Sasvári Sándorra, aki idén hagyott el minket, aki szintén az elmúlt harminc-negyven évben csak
a motorsportnak élt. Szakágvezetőtől kezdve sorolhatnánk a végtelenségig a nemzetinemzetközi tisztségeit. Ő is nagy hiánya ennek a sportnak. Sok-sok nevet meg lehet még
említeni, de még talán egy-kettőt sajnos a közelmúltra való tekintettel: Szabó II László,
gyorsasági-motocross-enduro bajnok, id. Czúni László, szintén motocross, sokszoros
motocross bajnok, egy ikon a motocross szakágban, és Vincze Attila, aki az egyik leglelkesebb,
az enduro sportot támogató egyesületi vezető volt Salgótarjánban, elaludt idén örökre.
Köszönöm szépen!
Az első napirendi ponton belül szeretnék még egy-két nevet kiemelni. Az elmúlt négy évben
is, meg azt megelőzően is több olyan esemény volt, ami büszkesége lehet a Szövetségnek.
Megint nem fogok tudni a teljesség igényével élni, de szeretnék egy-két nevet kiemelni.
Világbajnokságokat rendezünk mi, egy pici ország, egy olyan világban, ahol sokkal-sokkal
nagyobb országok nem tudnak ilyet. Szeretném megemlíteni Hadobás Ádám nevét, idehozott
már több világbajnokságot: superendurot, enduro GP-t, és azon mesterkedik, hogy minél több
idejöjjön. Csernus Dóra, aki pár évvel ezelőtt felhívott telefonon, hogy szeretne egy X-Trial
világbajnokságot idehozni. Azóta a harmadik eseményen is túl vagyunk, és azon dolgozik, hogy
hogyan menjünk tovább. Van közöttünk egy Garamvölgyi Zoltán, aki a világbajnokságot,
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világkupa futamot hozott létre sok-sok évvel ezelőtt, és a HunGarian Baja-t beírta a
történelembe. Neki is köszönjük! Sajnos elmaradt idén, de már évek óta megrendezzük az
oldalkocsis VB-t a PannóniaRing jóvoltából. De mondhatnám itt a dragbike EB-t, Hadnagy
József, aki a Kunmadár megalapítója, Kunmadarason itt az elmúlt tíz-húsz év nagyon komoly
reprezentatív eseményei között. És hát Nagyhalász, az EB, sajnos pont a hétvégén marad el egy
döntő a COVID adta szigorítások miatt, de ő is nagyon sokat tett ezért a sportért. És sorolhatnám
tényleg a végtelenségig. Az itt ülőknek a 90%-a nagyon-nagyon sokat tesz ezért a sportért.
Főtitkár kisasszony felhívta figyelmemet a motocross szakágra, ők is rendeztek Európa Kupát
Kiskunlacházán, nekik is nagy köszönet!
Konkrétabban sportszakmai vonalon szeretnék egy-két kollégát megszólítani és egy-két
köszönő díjat átadni. Korelnökünk, Nádasdi János több évtizede sokat tesz ezért a sportért.
Szólítanék egy másik nagyon régi motorost, aki mondhatni elérte élete csúcsát is ezen a
területen, Bulcsú Rezsőt. Szeretném megköszönni sok éves áldozatos munkáját az elnökségben
elvégzett, sokszor fáradtságos munkáját Verő Klárának, aki 2013 óta éjjel-nappal a gazdasági
számainkat bűvöli. És bár lehet, hogy szokatlan, mert nem csak társadalmi pozícióban, de azt
mondhatom, hogy a nap huszonnégy órájában, bármikor felhívjuk, segít, Dr. Némethi Zsolt.
Nem mindenki tudja, a mi életünk két oldalon kezdődött még annak idején. 2012-ben, mikor
váltás történt, ő itt ült, mi ott álltunk. Egy hónapos próbaidő után szót értettünk és minden egyes
olyan ügyet, ahol a MAMS-ot támadás érte, a Zsolt profi módon megoldott.
Bizonyára, aki régebb óta követi nyomon a Szövetség életét, annak feltűnt, hogy öt-hat szakág
volt kezdetekkor, most tizenkét szakág sorakozik fel. Ez azt jelenti, hogy fejlődésben vagyunk.
Úgy döntött az Elnökség, hogy az eddigi hagyományokkal szakít, és most már foglalkozik a
szakágvezetőkkel is. A tisztújító közgyűléseken az eltöltött évek és az aktuális eltöltött évek
mentén a szakágvezetőket szeretnénk egy kis elismerésben részesíteni. Egy éves szakágvezetői
munkájáért, bár még nem tudott kibontakozni, de odatette magát már eddig is: Árpás Ferenc,
túra szakág, Füzesséry Erik, salak szakág, László Márk, enduro szakág, Török János, trial
szakág. Két gondolat: túra szakágunk újraindult sok-sok év után, sajnos a COVID nem nagyon
engedte, hogy kibontakozzon, de nagyon sokat dolgoztunk már így is azon, hogy jövőre nagy
lendülettel be tudjon indulni; a triál szakág meg feltámadt halottaiból, és az elmúlt két évben
János csodatételével olyan dolgok alakultak, hogy most már közel harminc-negyven versenyző
megy el egy versenyre, és talált egy olyan helyszínt, ami VB gyanús. Köszönöm szépen az egy
éveseknek!
Három éves szakágvezetői munkájáért: Garamvölgyi Zoltán, tereprally szakág, ifj. Kerner
László, motocross szakág. Köszönöm szépen a három éveseknek!
Öt éves szakágvezetői munkájáért: Nagy Attila, gyorsasági szakág, Ónodi Tamás, supermoto
szakág, Popik János, quad szakág, Szabó Ákos, stunt szakág. A világon egyedül nálunk van
quad szakág! Köszönöm szépen az öt éveseknek!
A paradigmaváltás jegyében jönnek a nehéz fiúk, majd erről a paradigmáról lehet, egy pár szót
váltunk: Hadnagy József, dragbike szakág, tíz éves szakágvezetői munkájáért, Tarapcsák Péter
(és Lévay Károly), oldtimer szakág, Peti 1995 óta szakágvezető.
Mindenkin mentségére szóljon, senki nem tudta az itt jelen levők közül, hogy kapnak
elismerést. Úgy gondolom, nem az a lényeg, hogy miben, hanem hogy mit mondunk. Kérem az
itt megjelent szakágvezetőket egy közös képre!
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Sportszakmai területen szeretnék egy-két díjat átadni. Öt éves kollégiumvezetői munkájáért
Fülöp Ferencnek szeretnék egy díjat átadni, sajnos a munkája nem engedte, hogy eljöjjön.
Gerendás Szabolcs, Elektromobilitás Kollégium, szintén nem tudott eljönni. Kuncz Richárd,
Utánpótlás Kollégium. Pál László, Sportfelügyelői Kollégium. Sutus-Juhász Tímeának is
szeretnék díjat átadni, de ő is jelezte, hogy nem tud eljönni. Az öregmotorosok védőszentje,
Zsembery Barnabás. Szólítanám a nagyon öregeket: Bakó Pétert, a Környezetvédelmi
Kollégium vezetőjét, több mint tíz éves munkájáért, és Majosházi Pétert, az Értékelő Kollégium
vezetőjét. Ennél sokkal több kollégiumunk van, vannak, amik idén indultak el, ők még nagyon
egy év alattiak, bízzunk benne, hogy jövőre már ők is fognak díjat kapni. Köszönöm
mindenkinek!
Az első napirendi ponton lassan túlléphetünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött,
díjazott vagy nem díjazott! Úgy gondolom, hogy az elvégzett munkának mindig kell, hogy
gyümölcse legyen. Ehhez egy tanult barátunk adta az ötletet Egerből. Paradigma váltás kell!
Ennek jegyében egy kicsit más a gördülés, mint amit megszoktunk.
A mandátumvizsgáló bizottság elnöke, Fehér Géza jelenti, hogy a 74 MAMS tag
sportszervezetből 35 regisztrált fő van jelen 18:01-kor.
Sarkallok mindenkit, minden szakágvezetőt és kollégium vezetőt, hogy kellően fiatalos
gondolkodással próbáljuk meg ezt az elmúlt években megfogalmazott igényt, ezt a
paradigmaváltást valóban elindítani, hogy ez mit tartalmaz, majd azok a szakági tanácsok,
kollégium tanácsok megfogalmazzák maguknak.
2. napirendi pont: Tisztségviselők megválasztása
Hermann Henrik: Második napirendi ponthoz érkeztünk, ami magába foglalja az elnök és az
alelnökök választását. Tekintettel arra, hogy személyemmel érintett vagyok, a levezetést
szeretném átadni Dr. Némethi Zsoltnak, amennyiben egyetért a kgy. a levezető elnök új
szerepével.
6/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A Közgyűlés új levezető elnöke Dr. Némethi Zsolt.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Dr. Némethi Zsolt: Üdvözöl mindenkit. Ismerteti a tisztújítás menetét: először az elnökre,
utána az elnökség tagjaira, a további négy alelnökre, utána az Ellenőrző Testület elnökére,
majd az Ellenőrző Testület két tagjára kell a választásokat megtartani. Felkéri a Jelölő
Bizottság elnökét, Fehér Gézát, hogy ismertesse a tisztségviselők jelölésével kapcsolatos
adatokat.
Fehér Géza jelenti, hogy az Elnöki tisztségre öt tagszervezet küldött jelölést, mindegyik
Hermann Henriket jelölte. A jelölt vállalja, és véleményük szerint alkalmas a tisztség
betöltésére.
Dr. Némethi Zsolt: Kérdezi Hermann Henriket, hogy vállalja-e a jelölést.
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Hermann Henrik: Vállalja.
Dr. Némethi Zsolt: Az Elnöki tisztségre egy jelölt van, akit a Jelölő Bizottságnál jelöltek,
ugyanakkor a Kgy. tagjainak lehetőségük van mást is jelölni. Kérdezi a tagokat, van-e más
jelölt. Nincs több jelölés, az elnökjelölt listát lezárja.
Kérdezi Hermann Henriktől, hogy kíván-e szólni a választás előtt. Nem kíván szólni.
Felhívja a Kgy. figyelmét a titkos szavazástól való eltéréshez, mivel csak egy jelölt van.
7/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az elnöki tisztség betöltőjének személyéről.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Dr. Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az elnök személyéről.
8/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Hermann Henriket elnökké választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Hermann Henriket a szövetség elnökének.
Némethi Zsolt: gratulál az elnöki poszthoz, és kérdezi Hermann Henriket, hogy kíván-e szólni.
Hermann Henrik: Köszönöm a bizalmat! Egy-két gondolat: 2012-ben elkezdtünk valamit
újfent, úgy gondolom, hogy a szakágakkal, szakági tanácsokkal, kollégiumokkal, kollégium
tanácsokkal együtt egy olyan irányt alakítottunk ki, ami természetesen finomítható, a
paradigmaváltás színeiben még alakítható, de maga az irány nem rossz. Mutatja a tizenkét
szakág, mutatják a világesemények, amiket természetesen lehet fokozni, de már önmagában
nagyon szép feladatok. Ennek a jegyében szeretném folytatni a munkámat az elnöki
vezetőséggel, és engedjék meg, hogy az elnökséggel kapcsolatban elmondjam a gondolataimat,
tekintettel arra, hogy mint ahogy a szakágaknál a szakági bizottságokban, szakági tanácsokban
a szakágvezetőknek kell együtt dolgozni, nekem az elnökségben az elnökség tagjaival kell
együtt dolgoznom. Szeretnék továbbra is Verő Klárával, alelnök asszonnyal a gazdasági
oldalon tovább dolgozni, hiszen az elmúlt hét-nyolc évet nagyon keményen dolgoztuk együtt.
Szeretnék a továbbiakban együtt dolgozni Erdős Tamással, aki szintén nagyon sokat segített a
munkánk során. További két alelnök jelölt gondolt személyében szeretném bemutatni Nagy
Arnoldot, és ez már picit a paradigma váltás egyik jele, egy fiatal, több nyelven beszélő magyar
sportszakmai szakembert próbáltam invitálni ide az elnökségbe, akire már kicsit hosszabb távon
tudunk építkezni. És az elmúlt egy-két év viszonylatában, mióta ő is elnök egy másik
szövetségben, sokat dolgozunk együtt, arra gondoltam, hogy erősítvén a szálat, Oláh Gyárfás
urat invitálnám az elnökségbe.
Sok feladat áll előttünk, amennyiben a Kgy. el tudja fogadni az ő jelölésüket, nagyon
megköszönöm!
Dr. Némethi Zsolt: Szólítja Fehér Gézát az alelnökök megválasztása kapcsán.
Fehér Géza: ismerteti, hogy egy tagszervezet adott le jelölést, a négy alelnöki posztra négy
jelölés érkezett, melyből négy jelölt elfogadta azt. Ezután ismerteti a jelölteket:
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Verő Klára
Erdős Tamás
Nagy Arnold
Oláh Gyárfás
A jelöltek vállalják, és véleményük szerint alkalmasak a tisztség betöltésére.
Dr. Némethi Zsolt: A négy alelnöki tisztségre négy jelölt van, akit a Jelölő Bizottságnál
jelöltek, ugyanakkor a Kgy. tagjainak lehetőségük van mást is jelölni. Az eddig jelöltek mind
jelen vannak. Kérdezi a tagokat, van-e más jelölt. Nincs több jelölés, az alelnökjelölt listát
lezárja.
Felhívja a Kgy. figyelmét a titkos szavazástól való eltéréshez, mivel csak négy jelölt van.
9/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az alelnöki tisztségek betöltőjének személyéről.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Dr. Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az alelnökök személyéről.
10/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Erdős Tamást alelnökké választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Erdős Tamást a szövetség alelnökének.
11/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Verő Klárát alelnökké választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Verő Klárát a szövetség alelnökének.
12/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Nagy Arnoldot alelnökké választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Nagy Arnoldot a szövetség alelnökének.
13/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Oláh Gyárfást alelnökké választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Oláh Gyárfást a szövetség alelnökének.
Dr. Némethi Zsolt: Kérdezi az elnökség tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Nem kívánnak.
Felkéri a Jelölőbizottságot, tegye meg jelentését az Ellenőrző Testületi elnöki tisztségre.
Fehér Géza jelenti, hogy az ET elnöki tisztségére egy tagszervezet küldött jelölést, Kovács
Gyulát jelölte. A jelölt nincs jelen, de írásban jelezte, hogy vállalja.
Dr. Némethi Zsolt: Az ET elnöki tisztségére egy jelölt van, akit a Jelölő Bizottságnál jelöltek,
ugyanakkor a Kgy. tagjainak lehetőségük van mást is jelölni. Kérdezi a tagokat, van-e más
jelölt. Nincs több jelölés, az elnökjelölt listát lezárja.
Felhívja a Kgy. figyelmét a titkos szavazástól való eltéréshez, mivel csak egy jelölt van.
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14/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az Ellenőrző Testület elnöki tisztség betöltőjének
személyéről.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Dr. Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az ET elnökének személyéről.
15/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Kovács Gyulát Ellenőrző Testület elnökévé választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Kovács Gyulát az Ellenőrző Testület elnökének.
Dr. Némethi Zsolt: Szólítja Fehér Gézát az ET tagjainak megválasztása kapcsán.
Fehér Géza: ismerteti, hogy egy tagszervezet adott le jelölést, a két ET tag posztra két jelölés
érkezett, melyből két jelölt elfogadta azt. Ezután ismerteti a jelölteket:
Palásti Tibor
Csuka Péter
A jelöltek vállalják, és véleményük szerint alkalmasak a tisztség betöltésére. Palásti Tibor a
levezető elnök kérésére jelezte, hogy vállalja a jelölést. Csuka Péter nincs jelen, de írásban
jelezte, hogy vállalja.
Dr. Némethi Zsolt: A két ET tagi tisztségre két jelölt van, akit a Jelölő Bizottságnál jelöltek,
ugyanakkor a Kgy. tagjainak lehetőségük van mást is jelölni. Kérdezi a tagokat, van-e más
jelölt. Nincs több jelölés, az alelnökjelölt listát lezárja.
Felhívja a Kgy. figyelmét a titkos szavazástól való eltéréshez, mivel csak két jelölt van.
16/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés nyílt szavazással dönt az Ellenőrző Testület tagi tisztségének betöltőjének
személyéről.
A tagok a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.
Dr. Némethi Zsolt: megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak az Ellenőrző Testület tagjainak
személyéről.
17/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Palásti Tibort az Ellenőrző Testület tagjának választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Palásti Tibort az Ellenőrző Testület tagjának.
18/2020.09.09. számú Kgy. határozat
A közgyűlés Csuka Pétert az Ellenőrző Testület tagjának választotta.
A tagok egyhangúlag elfogadták Csuka Pétert az Ellenőrző Testület tagjának.
Hermann Henrik: Kérné az új elnökségi tagokat, hogy negyed óra múlva jelenjenek meg egy
rendkívüli elnökségi ülésre. Akik jelen vannak tagok, és szakágvezetői szinten még nem
jelöltek, most megtehetik a főtitkár kisasszonynál, vagy e-mailben. A rendkívüli elnökségi
ülésen szeretnénk minél több szakágvezetőt útnak elindítani. A szeptember-októberi versenyek
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kapcsán nem tudni még, milyen intézkedések jönnek, de bízzunk benne, hogy ezt a foghíjas
évet sikerül normálisan lezárni. Ehhez viszont működő szakági tanácsok, szakágvezetés kell.
Ezért szerettem volna kicsit felgyorsítani. Ott, ahol nem tudunk szakágvezetőt kijelölni, el kell
indítanunk azt az egy-két hetes procedúrát, ami ki fogja tolni ezt az időt.
Köszönöm a jelenlétet mindenkinek!
Hadnagy József: Gratulálok mindenkinek először is! Annyiszor elhangzott ez a
paradigmaváltás. Én úgy jöttem ide, hogy elég konkrét elvárásaim vannak, és nem akartam a
szavazást befolyásolni. Akkor, amikor Henrikkel ezt a paradigmaváltást beszéltük, elég konkrét
dolgokra gondoltam. Szerintem egy új vezetői testülettel óriási lehetőségünk van. Most a
magyar motorsport egy fordulópont előtt van. Vagy maradunk, vagy folyamatosan fogunk
küzdeni. Vagy most lehetőségünk lesz arra, hogy elérjünk a kormányzatnál nagyon sok
mindent, vagy ugyanazt fogjuk csinálni, mint az elmúlt években. Nekem ez a paradigmaváltás.
Az elnökségnek ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy valami olyan dolog történjem, aminek
szükségszerűen történnie kell. Ehhez nagyon sok szakmai anyagot le kell adnia az elnökségnek,
amit ne pár ember gyártson, hanem össze kell fognunk. Ha ez nem történik meg, akkor ez a
paradigmaváltás csak egy üres frázis lesz. Nem azért, mert nem dolgozik az elnökség, hanem
mert nem tudunk odaállni. A fejlődéshez paradigmaváltásra van szükség, hozzáállásban,
attitűdben, mindenben! Tagként, és szakágvezetőként is elvárom az elnökségtől, hogy úgy
tudjunk bármikor beszélni, hogy lehessen látni, milyen konkrét lépések vannak annak
érdekében, hogy a magyar motorsport oda kerüljön, ahova kell, a minisztériumoknál,
mindenkinél.
Hermann Henrik: Ez a tisztújító jövőre is megrendezésre kerülhetett volna. Az Elnökség azért
mostanra határozta meg, hogy innentől kezdve egy aránylag megújult elnökséggel, egy
aránylag komoly támogatottsággal neki tudjunk indulni a következő évnek. A
paradigmaváltás nem csak az elnökségről szól, hanem a szakágakról, kollégiumokról,
hozzáállásról is!
3. napirendi pont: Egyebek
Hermann Henrik: Kérdezi a tagokat, van-e kérdés, javaslat, tárgyalandó téma. Hozzászólás
nem érkezik. Megköszöni a részvételt és a Közgyűlést bezárja 18:30-kor.
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