JncyzoxÖNyv
Az esemény megnevezése
A Magyar Motorsport Szövetség szakági gyűlése
Az esemény időpontja
20 13.03.08

Az esemény helyszínel
Sportok Háua (ovál terem)
Jelen vannak
Flermann Henrik (MAMS elnök)
Nagy Róbert salakszaká gv ezető
BIC'S MSC Kócsó Antal
Debreceni Speedway Balogh János
Motomox MSC Kuncz fuchárd
Yadász János
Kapermayer Antal

YargaZsolt
onodi Tamás

Center Motorsport Klub Nagyné Cuczi Rita
Dél-Konstrukt Misi Péter

Jegyzőkönyvvezető
Ajkay Renáta

Napirendi pontok
1. Programterv megvitatása
2. Szakági menedzsment kialakítása
3. Sportszakmai kérdésekmegvitatása
4. Szakági sZMsZ elfogadása
5. Egyebek
Az esemény
Nagy Róbert megnyitotta a szakági gyűlést, mely szakágvezetőként történő kinevezése első
gyűlése. A jelenlévő tagok bemutatkozása tör1ént enÍán.
Felolvasásra került Szilágyi Sándor megküldött levele, mely Nagy Róbert szakágvezető
megválasztása ellen szólt, nem kíván részt venni ezen gyúlésenSzilágyi Sándor.
Véleményealapjan Nagy Róbert megvezetett illetékes embereket szakágvezetőként történő
megválasztása érdekében' Szilágyi Sándor szerint nem alkalmas Nagy Róbert a szakágvezető
pozíciő betöltésére.
Hermann Henrik elnök szayat kért' ahol kielemzi a Szllágyi Sándor levelét, melyben több
részben sem ért egyet a levél tartalmával. Hermann Henrik elnök felháborítónak tartja, hogy a
levelet megküldött emberek nincsenek jelen a gyűlésen, hogy személyesen is elmondják
véleményüket, amely a salakmotor jövőjére nézve igencsak negatív.
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Hermann Henrik elnök után Motomox-tól szőlalt fel Kuncz Richárd, aki az eddig megjelent
gyűlésen mindig részt vett. Elmondása szerint a szakág életébeteljeskörűen részt kívánnak
venni az egyesületével. Véleménye szerint semmilyen átverésről nincsen szó.
A Center Motortól szőlaltak fel ezutén, miszerint a levél hangnemét felháborítónak találja, és
a hangvételt kikéri magának, miszerint nem azért vannak itt a jelenlévők, hogy bárkinek is
áft sanak, se gíteni szándékoznak mindenkinek.
Nagy Róbert szőlalt fel ezután, ahol elmondja, hogy í|ra szeretné építenia salakmotort.
Közösen szükséges csinálni eseményeket, mellyel több versenyt lehetne létrehozni'
Egyetértett azzaI, melyet Nagyné Cuczi Rita mondott, hogy a salakmotort a cross motorral is
közös versenyeket lehet létrehozni, megszeÍVezni. A múltat le kell váltani és újítanikell
véleménye szerint. A sportban nem elég csak pályával és tudással rendelkezni. Nagy Róber1ék
rendelkeznek a kellő pályával. Elmúlt az idő, hogy csak salakmotorra koncentrálódjon egy
Verseny' egy rendezvényt kellő munkával kell megrendezni, ahol a nézők elégedettsége a
fontos. Ehhez szponzorokra Van gyűjtése. Nagy Róbert szerint a levelet megktildott
személyekkel együtt kellene dolgozni. Ő s.- lát a levélben olyan, amely kizárná ot. a
jövőben is szeretne együttműködni a tagokkal és összefogásban dolgozni.
Varga Zsolt szőlalt fel ezután. Elmondása szerint salakmotor pályát szeretnének építeni,
valamint páIyáznak folyamatosan, idén pályát szertnének építeniés új klubokat szeretnének
létrehozni, hármat valamint felvételüket kérte a MAMSZ-ba.
Nagy Róbert 2013.03.06-án kapott levelét olvasta fel, mely levél alapján nem tudják
támogatni a tevékenységeket.A levélben leírták, hogy a motorversenyzők nem kívánnak
versenyzői vizsgát tenni, ennek ellenében nem kívánnak részt venni ezeken. A levéllel
kapcsolatban Nagy Róbert elmondta, hogy veszélyes versenyzőket tudás és biztosítás nélkül a
páIyára engedni. A cél, hogy aki jelen van a versenyeken, jól érezze magát. Véleménye
szerint fontos a vizsga, képzés,hiszen a versenyzőknek tudni kell mit kell csinálni a motor
meghibásodása esetén például. Azonban az arrtatőröket is támogatni kell és segíteni őket.

Hermann Henrik elnök Bodányi Ákos leveléről mondta ei véleményét.Bodányi Ákos
egyesületében csupán amatőrök vannak. A sport szakmában az amatőrök elkülönülnek. A
salak a legkevésbészámít tömegsportnak. Itt mlszáj a minimum felkészültség ahhoz, hogy
valaki a páIyára lépjen' ez a minimum szint a salakmotorban sokkal magasabbnak kell lenni.
o is azt támogatja, hogy minél több utcai embert kellene és szeretnének bevonni a
motorspottba' minél több amatőft, de a salaknál ennéljobban oda kell frgyelni.

A levelek felolvasása

után a napirendi pontok eltárgyalása kezdodött el.

Nagy Róbert kijelenti, hogy csupán a mai napi munkájátő| kezdve váIlal felelősséget munkája
elvégzéséről.Nagy Róbert az előző évek tevékenységéről csupán a2009. évt jegyzőkönyvet
kapta meg, így nem tudja az elődjének munkássága a|att megállapított cselekvéseket. A
leadott anyagok a honlapon sem jelentek meg. Az elődök több véleményalapján sem tudtak
önállóan cselekedni. Mások sem láttak korábbi jegyzőkönyveket. A Debreceni Klub vezetője
örömmel fogadta Nagy Róbert szakágvezetői kinevezését.Véleményeszerint a jelen lévők
szeretnének tényleges munkát segíteni, azért vannak itt. Alapítványukkal több, mint 50
gyereket vizsgáztattak. Elmondása szerint o nem szakmabeli, őt senki nem segítette, ezért
nem folytatták a vizsgáztatásokat. Fontos számára aZ utánpótlás és Debrecenbe Van
motorsport élet és a Klub nevében támogatja és segíteni fogja a motorsportot'
Hermann Henrik elnök megköszöni a pozítiv szavakat a Debreceni Klub vezetójének.
Megkéri Nagy Róbertet valamint a többieket' hogy a múltat zarják le. Üdvozli Nagy Róber1et
a szakágvezetói pozicióban. F'nftán egy vonalat kell húzni, a salak szakágnak európai vonalat
kell megcélozni' 2013.02.2I-én az uj szabáIyozás jelent meg. Egyedi a salakszakágban,hogy
nem vett részt a sportszakmai előkészületekben. Javaslata szerint át kell gondolni hogy milyen
irényba menjen tovább a salakszakág. Felsorolta az egyes szakágakat a motorsportban.
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Kéri a kommunikáció teljes átvételét az egyes szakágaknak. A salaksz akági tanácsnak a zélrt
oldalát létre kell hozni a Facebook oldalon, ahol minden kommunikáció nagyon aktív és
naprakész. Mindenkinek lehetősége Van' hogy véleményétleírja, ez nagyon aktív
megoldásnak látszik. Megkéri Nagy Róbertet, hogy a múltat ne elemezzük, mindenki
ugyanolyan eséllyel induljon a feladatok részvételében,ez idővel btzonyítja majd, ki az, aki
valóban dolgozni kell. Tényszerúenkell előrehaladni. A supermotort, mely csupán országon
belül 1-1 versenyzővel jéú.,megegyezésre került, hogy ezt elengedjék. Már most több, mint
20 versenyző van, van akarat, vannak elképzelések'Egy kis szakágat elkezdenek felépíteni.
Kihangsúlyozza ísmét'hogy a kommunikáció kiemelten fontos, mindenkinek szerepet kell
vállalni, akik ténylegesen motiváltak. Pozitívnak értékelNagy Róber1 által elkeidett emailezést. Ez egy csapatmunka és együtt kell dolgozni. Nagy Róbertnek ténylegesen
szakágvezetőként kell működni. A szákágaknak az SZMSZ-ben központban kell lenni. A
vezetési struktúra fog működni, mely az SZMSZ-be lesz beépítve'melyet megküldenek majd

jóváhagyásra'
A MAMS telejsköní megújulást tervezet, több hónap kemény munka kell a megújuláshoz.tl1
tartálom, új megjelenés, új határozatok lesznek' A salakszakágnáI is ugyanez ahelyzet. Az
átmeneti időszak az egész 2013. évben jelen lesz' mely sok vitát eredményez, de 2OI4-re
terveznek és ennek a tudatában kell dolgozni. Ezért hosszadalmasabbak a munkálatok. 2013ban már nem lehet csodákat csinálni, a2014. évre kell készülni és az egész szabáIyzatotűgy
kell létrehozni, hogy az jő legyen. A meghúzott vonalat próbálni kell betartani.
A fenti levelek írójainak is be kell állnt a sorba és amit meg kell tenniük, azt tegyék meg.
Ugyanez vonatkozik mindazokra, akik nincsenek itt' Hermann Henrik az elnökségbe nem
kíván beleszólni, de a kummunikációban mindenképpen, azt szeretné, ha a szakágak önállóan
tudjanak dolgozni, de a közös gondolatok továbbra is élni fognak. A kommunikációnak
naprakésznek kell lenni és a közös zárt csoportokkal ez megvalősítható.
A szakági tanácstagok támogatják a szakágvezetőt. Kijelentették, hogy ők bármiben mögé
állnak.
Nagy Róbert véleményétkéri két dologban, miszerint megválasztása után több levelet és smst kapott. Jacsó Tibor két világversen1t is kért. Ezzel kapcsolatban kéri ki a véleményt.
V alamint elmondta, ho gy Mi skolcnak Árto zásaí vannak.
Elmondta, hogy légzsákot rendelt Lengyelországbő|, ahol kijelentették, hogy magyaroknak
nem szolgálnak ki, ami Jacsó Tibor tartozásáravezethető vissza.
Hermann Henrik elnök elmondta ezzel kapcsolatos véleményét,miszerint Jacsó Tibortól
kapott értesítést'hogy nincs tutozása a MAMS felé, lrlrtozását rendezte. Ez alapján is a
vonalhúzást szem előtt kell tutani. A szakági tanácsnak az ezlstáni megigénylések rendjét
meg kell fogalmaznia. A versenyeket meg kell igényelni! Ezeket az igény|és után lehet tovább
engedni. Mától kezdve a szabályokat be kell tartani! Nem fogadnak el egyetlen egyesülettől
sem sport szakmai igénylést, csak a szakági tanácson'keresztül érkezhet a központba. Számára
a szakági tanács és szakági vezető a lényeges személy. A szakágak között és a szakágvezetők
között kommunikáciő afontos. Szakági tanácsnak mindenről tudni kell.
A már megigényelt versenyekkel kapcsolatban nem igényel váItoztatást' A szakági tanácsnak
a meglévő tartozásokat és információkat felkell deríteni, hiszen ezekmár hivatalossá váltak.
A VB és EB vonatkozásában Nagy Róbert bankgaranciáról tett fel kérdést.Hermann Henrik
válaszaként elmondta, hogy természetesen hozhatnak döntést, de a teljesíthetőséget minden
esetben meg kell vizsgálni.
A sport szakma nem csak a Verseny megrendezésében nyilvánul meg. Nemcsak a nemzeti
versenyek Magyarországrahozása a cél. A magyffi versenyek is ugyanolyan lényegesek.
Hermann Henrik elnök ismét kihangsúlyozta,hogy azárt csoportban tör1énő kommunikálás a
fontos, ahol a költségvetéseket is meg tudják vitatni.
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Nádasi István levelében egy külftildi versenyre történő utazás kifizetését kérte, amelyet
Hermann Henrik elnök szerint a bevételi és kiadási oldalt is meg kell vizsgálni előszbr'
Megjelenéséta szakág donti el. Jelentős pozíciőja Van a salakszakágban. Azonban ha nincs
annyi, bevétel, hogy támogatni lehessen bizonyos veÍsenyeket, át kell gondolni, hogy ki és
milyen versenyeken VeSZ részt és az miért fontos' mit ér el egy bizonyos versenyen való
részvétellel. Elismeri Hermann Henrik elnök a munkáját, de a mai financiális helyzetnek
megfelelően' át kell gondolni a dolgokat a gazdasági helyzetet szem előtt tartva.
Véleményeszerint, ha Finn Europe valamint a Fim Europe tör1énő részvétela fontos,
télmogat1a, de kciltségeit nem feltétlen váIIaIná.

Yadász János szerint nem állt rendelkezésükre a kellő információban, hiszen a szakág nem
vett kellő részt a munkában. Örömmel hallotta, hogy szakágak tekintetében a működési elvek
le lesznek tisztéava. Pozitívnak véli a testületek szerepét, jogosultsági körét. Hermann Heruik
elnök elmondása alapján a szakágvezető és szakági tanács jogkörét ktilon kell venni, melyet
szintén pozitívnak vél.
Elmondj a, hogy a kialakítás alatt Iévő új rendszerben a kialakítand ő szakági tanács egy új kör.
A tagokról érdeklődik. A szakági vezetőkből á1l. Döntéseit az elnökség fogadja el' Csak akor
vétőzhatjameg a tagokról történő döntést, hakizarő ok van.
A szakágakhatátozzék meg a szakágvezető kilétét.Tanácsolja, hogy a szakági vezetői tanács
elfogadását jelen találkozón mulasszuk el, annak kellő kidolgozásáig. A d) napirendű pontot
ezennel levették a mai találkozőtőI.
Hermann Henrik elnok javasolja' hogy a kommunikációs felületet minél előbb létre kell
hozni, ahol az informális bemutatás sorra kerül. Nagy Róbertnek az SZMSZ el lesz küldve a
mai nap, melyet tovább kell küldeni mindenkinek, itt mát bizonyos informális, vitás és
napirenden lévő kérdések elindulnak, mely mevitatása ezennel elindul. Minden szakágnak
saját szabályzása van' így aZ egyes szakágak külön megfogalmazását egyér1elműen át tudják
tekinteni. Ez egy rendszer része (MMR). Az a|apszabály el lett fogadva. Az SZMSZ a

napokban elfo gadásra kerül.
Március második felében egy hosszabb ülésre lesz szükség, ahol minden napirendi pontot
telj e skörűe n átv tzs gálnak a tagok.
Aszakági tanácstagoknak (SST) is van egy zártcsoportja' amely szövetségi szintű dcjntéseket
tárgyal. Március végénlesz egy SST szintű gyűlés, mely már 2014. évről fog szólni. A2OI3.
év mé g a multat taglalj a, azonb an menni kell előre.
Yadász János aháttalévő időszakkal kapcsolatban érdeklődik. Hermann Henrik elnök szavai
alapján szakágvezető adott, szakági tanácstagok felkérésea lényeges, el kell kezdeni a köztük
lévő kommunikációt' a Verseny kérdésés még be nem jelentett Verseny igénylésmegvitatása
fontos a mai naptól kezdve. Beszélni kell az országos Bajnokág helyzetéről. a rendezésről.
B e szélni kell tovább á a tov éhbi Versenyren dszen őI, vers enykiírásokró l.
Ismételten a Facebook-os zárt csoportos kommunikáciő a fontos, hiszen itt látni lehet, hogy ki

és mikor olvasta el a kellő információkat, így a visszajelzés is sokkal gyorsabb

és

hatékonyabb. Véleménye szerint ez a legfontosabb szempont, hiszen itt nincsenek tabu témák,
minden kérdéstfelkell tenni!

Balogh János a Magyar Bajnoksággal kapcsolatban érdeklődik illetve az ezen történő
változásokról. Nagy Róbert egy 16 fős' állandó Iétszámu kiírásnak tenné ezt fel. A
rendezőknek adott pénzt tudnák biztosítani, ez az év második felében lenne. Nagy Róbert meg
akarja rendezni a bajnokságot, együtt kell dolgozni' de mindez változtatás lehetőségének
kérdése.

Yadász János szerint az elsőként felolvasott levelek küldőjeinek is írásban ki kell kérni
véleményüket, hogy taftják-e eddigi ígéretüket. Nagy Róbert felkeresi a 4 klub vezetőjét a
versenyek megrendezésévelkapcsolatosan. A szakágak feltételei alapján rendezhetnek
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Versenyeket. Azonban a bajnokság módját meg kell határozni. A négyfordulós versenyek
lennének a legalkalmasabbak. 20 fő összetétele lenne a legcélravezetőbb.
A fenti levélmegküldőinek megkereséséta jelenlévő tagok elfogadták.

Következőekben

a páros

versenyzők valamint versenyszámok megvitatása

történt'

Magyarországon 2 lehetséges és eredményes versenyző van. Vélemények szerint ez hozhat
tobb nézőt, újabb motivációt a versenyzőknek.
Nagy Róbert nem szeretne klubvezetőket bevenni a Versenyekbe. A kluboknak beleszólási
joga van, de egymást akadályozni nem lehet. Közösen kell dolgozni, közos javaslatok
megvitatása szükségszerű. Nagy Róbert mindenkit kér, hogy írásban tegyék meg kérdéseiket,
javaslatukat, észrevételeiket. Mindenhez a sajért nevét hozzá kell adni az illetékeseknek.
Yadász János a Szövetség áLtaI meghatározott új működési formájáról szólt. Véleménye
szerint a felépítésrőlmég várni kellene 2-3 hetet' Kell egy operatív rész, ahol a szervezetj rész
tevékenykedik' valamint kell egy sportszakmai rész, amely a sporttalkapcsolatban működik.
Lenni kell olyan személynek, amely a MAMS kollégiumok munkájábanrészt vesz. Vadász
Jánosjó rendszernek tartja az új rendszer felépítését'
Megkeresés érkezett az új licencet szetzett versenyző támogatásáról. Nagy Róbert elmondta,
hogy várja az új versenyzőket a motorsport kipróbálására.
Balogh János elmondta, hogy az elmúlt 2 évben nem működött szakáguk 8 éves miiködésük
óta. A debreceni alapítvány jelenleg is működik. Régebben ezt Balogh János hozta létre. A
jövőben megbeszélésre kerül az vtánpőtlás megsegítése.Jelenleg az ingatlannal kapcsolatban
történik döntés. Ezekután tud választ adni az utánpótlás, a salakmotor támogatása kapcsán.

Yadász János kéri Nagy Róbertet, hogy a jövő héten a szakági tanácstagokra vonatkozó
javaslatait jelölje ki.
Varga Tamás elmondta, hogy több klubbal is beszélt már, kidolgozott egy komplex tervet,
mely az utánpótlás keresésre hangsúlyozódik, valamint a helyi cégeket is érdekelttétenné' a
médiával történő egyeztetést is magába foglalná.
Egy 6 fordulós vefsenysorozatothozna létre, 3 Szegeden, 3 Debrecenben, versenyenként fix
pénz lenne, mindenki ftzetné a saját csapatának versenyzőit, de lenne egy fizetési plafon.
Ugyanolyan szintű versenyzők jönnének. 15 futamos rendszer, 6 fős csapatok lennének. A
verseny végéna csapat számít.Iskolák és különböző csoportok is érdekeltek lennének. Ezek
nem a rendező költségei lennének. Debrecen beleegyezett a verseny megrendezésében. Nagy
Róbert ezzel kapcsolatos felkéréstszeretne látni valamint a debreceni verseny lehetséges
időpontját. Szponzori pénzek és külsős bevételek külön számláta kerülnének, valamint ide
kerülne be a versenyek bevétele. Üzleti terv lett ezek'ről készítve.Konkrét dátumokra vátnak a
versenyek megrendezésével kapcsolatban. Szintén Van egy csoportja a Facebookon, így Ő is
támogatja ezt a fajta kommunikációt. A marketing, úzIetírésze elindult a sportnak és az egyik
Magyar tv csatorna is érdekelt lenne a spoftversenyeknek. A marketing munkálatokra egy
embert kell megbízni. A MAMS szám|é4át a Versenyekből származő bevételek és kiadások
szempontjából lehet gyujtőszámlának használnt, mivelkülön elszámolási felülete van.
Nagy Róbert aMagyar Bajnokság változtathatóságáról kérdezte azHermann Henrik, elnököt.
Jelen állapotbanhozzá lehet nyúlni, inkább, minthogy ne jöjjön létre.
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Jelen találkozőn az elnök meghatarorta, hogy Nagy Róbertnek fel kell kérni a szakági tanács
tags ait. E zután ez j őv élhagy ásr a kerül.
Nagy Róbert végezetül kihangsúlyozza, hogy mindenképpen szeretne együtt dolgozni a
tagokkal. Kihangsúlyozzatovábbá, hogy eztnem anyagi javak miatt teszi.
Nagy Róbert a klubok felé a versenyek átfontolását megküldi, a sportdiplomáciai költségekről
informálódik a klubok vezetóitő|.
Nagy Róbert megköszönte a résztvevők jelenlétét.

A fenti jegyzőkönyv

l'artalmával egyetértek, hitelességétigazolom.
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Budapest,2013.03.08.
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