Sportszakmai beszámoló 2008.

A mellékelt részletes 2008. évi szakági beszámolók kiegészítéseképpen néhány kiemelten
fontos esemény:
•

•

•

•
•
•

•

•
•

A MAMS Elnöksége a 2008. évi verseny eredményeket jóváhagyta, a díjakat
szakági díjkiosztókon az Elnökség képviselői átadták, átadják az eredményes
versenyzőknek;
A Szövetség a vonatkozó törvényi előrásoknak megfelelően elkészítette és az
Elnökség jóváhagyta a 2009. évre szóló versenynaptárat és a szakági
alapkiírásokat,
Versenyzőink sikeres évet zártak nemzetközi versenyeken: VB ezüst, Alpok
Adria győzelem (enduro), női Eb 3. helyezés (gyorsasági), VB, EB pontok, Alpok
Adria helyezések a teljesség igénye nélkül;
Több szakágunk rendezett színvonalas nemzetközi versenyeket;
A turisztikai szakág a későbbiekben önálló szakágként működtethető;
Az utánpótlás nevelés a szövetség a 2008-ben is kiemelt figyelmet fordított
szakágaiban: gyermekmotorozás a gyorsasági szakágban, motocross junior
versenyek;
Örvendetes a tömegsport jellegű rendezvények térhódítása – itt a cél nem
feltétlenül a jövő világbajnokainak nevelése, sokkal inkább a versenyszerűen –
akár kedvtelésből – motorozók táborának növelése szabályos, biztonságos
körülmények között;
A 2008 évadban 118 tagegyesületünk 1 443 versenyzője 1 450 licence-et váltott a
szövetségnél;
MNASZ – szel tovább folytattuk a már korábban megkezdett együttműködést
drag, enduro, supermoto szakágakban.

2008
Ha a 2007. évre általános tendenciaként megállapítható volt az anyagi források
csökkenése (csökkenő állami támogatás, szponzorok mérsékeltebb aktivitása), úgy ez a
2008. évben számokban jól kifejezhető realitássá vált. Az év végére kialakult pénzügyi,
gazdasági helyzet hatása nyilvánvalóan nem hagyta és a jövőben sem hagyja érintetlenül
a drága technikai sportokat, s feltehetőleg e helyzet hatása a jövőben még markánsabban
jelentkezik az anyagi források szűkülésében. Év végével számos nagynevű cég
(járműgyártó és hagyományos szponzor egyaránt) jelentette be távozását a technikai
sportok világverseny sorozataiból. A szabályalkotás egyik elsődleges célja e
sportágakban is a versenysport olcsóbbá, ezáltal fenntarthatóvá tétele lett.

Ezzel párhuzamosan - különösen a mi régiónkban – számos beruházás (pálya, motorsport
komplexum építése, nagy média figyelemmel övezett versenyek rendezése) kezdődött
melyek már a közeljövőben számos új lehetőséget, versenyhelyszínt kínálnak a
motorsportnak. Nyilvánvaló lehetőség a Szövetség számára e beruházások, rendezvények
teremtette kedvező lehetőségek kihasználása (magyarországi Moto GP előkészítése, e
térség országaiban rendezett terep rally).
Ebben a helyzetben a Szakágvezetői Tanács - fentiek figyelembe vételével kialakított
egységes véleménye és az Elnökség egyetértése alapján - a korábbi években
meghatározott koncepció szerint, változatlan irányban, de az adott, elsősorban gazdasági
környezetben adekvát módon kívánta, kívánja folytatni a szakmai munkát, azaz
Az alaptevékenység - a sportszakmai munka – színvonalas végzésére képzés,
nemzetközi – sportdiplomáciai kapcsolatok – fejlesztése, utánpótlás nevelés,
versenyrendszer működtetése területein.
Kiemelten kezelt feladataink az elmúlt évben:
•
•
•

•
•
•

szabályrendszer folyamatos harmonizálása vonatkozó új, nemzetközi (FIM,
UEM) szabályokkal, azokat adoptálva a magyarországi sajátosságokhoz,
környezetvédelmet messzemenőkig figyelembe vevő szabályok alkalmazása,
versenyek rendezése (pl. enduro, cross, gyorsasági versenyeken),
Alapkiírások aktualizálása az adott sportág folyamatos fejlesztésének igényével
figyelembe véve a versenyzői és közönség és támogatói igényeket, a
költségcsökkentést,
Bírói, szakfelügyelői képzés újraszervezése a színvonalas bírói, sportfelügyelői
munka érdekében;
Szigorú gazdálkodás mellett is céltámogatások biztosítása kiemelkedőnek ítélt
versenyzői, sportszakmai célok segítésére,
szomszédos országokkal való együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása
szakági szintű kapcsolatok (pl. közös versenyek rendezése) fejlesztésével.

Leszögezhető, hogy a Szövetség működésében az év folyamán minőségi javulást ért el,
gazdálkodása stabil, működési folyamatai megbízhatóak, mely szilárd alapot biztosít
most és a jövőben a színvonalas sportszakmai munkához.

Sportdiplomácia
Tisztségviselőink az elmúlt évben is részt vettek a FIM, UEM közgyűlésein elsősorban
azzal a céllal, hogy a nemzetközi szervezetekben tapasztalható örvendetes változásokat (a
FIM megújuló stratégiája) mintegy közvetítsék a Szövetség felé, a MAMS ezen
változások aktív részese lehessen. Cél volt továbbá a régiós kapcsolatok elmélyítése – ez
irányban számos kiaknázatlan lehetőség rejlik, melyre a későbbiekben fokozott figyelmet
kell szentelnünk (pl. újonnan épülő beruházások határokon átívelő kihasználása terén)..

E céllal támogatta a Szövetség a nemzetközi tisztségviselők és a szavazó delegált
jelenlétét nemzetközi eseményeken, továbbá mindent megtett annak érdekében, hogy
jelöltjeivel betöltse az üresedő bizottsági helyeket. Leszögezhető, hogy a személyes
jelenlét és kapcsolattartás a leghatékonyabb módja annak, hogy esetlegesen jövőnket
meghatározó eseményeket, változásokat kellő figyelemmel értékeljünk, vegyünk
figyelembe stratégiánk, terveink alakításánál.
A Titkárság az elmúlt év folyamán hatékony munkával támogatta a sportszakmai (SzT,
sportdiplomácia, bírói testületek …) munkát, gondoskodott az Elnökség szakmai
döntéseinek végrehajtásáról. Működéséről számos pozitív visszajelzést kaptunk.

Jövő
A korábban meghatározott irányelvek (lásd Sportszakmai Beszámoló 2006. 2007.)
konzekvens betartása mentén folyó munka eredményeképpen elértük, hogy a Szövetség
működése transzparens, célirányos és jogkövető.
Hatékonyabbá kell tennünk a Szövetség működését a takarékos gazdálkodás, tagjainknak
nyújtott minőségi szolgáltatás szem előtt tartásával s ugyanezt a szemléletet kell
megkövetelnünk a MAMS- nak szolgáltató szervezetektől – itt ismét meg kell említenem
a biztosítást, e téren továbbra is lesz tennivaló. Jelentős, további tartalékok rejlenek
működési folyamataink további korszerűsítésében.
A sportbírói tevékenység színvonalának emelése, az aktív sportbírók számának növelése
kiemelt feladatként kezelendő a jövőben is, különös tekintettel a 2009. évtől a FIM
versenynaptárban szereplő magyarországi futam támasztotta igényekre.
Továbbra is szükséges a Szövetség egyértelműen pozitív PR –jának megteremtése
következetes erősítése, mely egy szilárd szakmai alapokon nyugvó, elismerten közhasznú
tevékenység alapjain lehetséges. Célja a későbbiekben támogatók szerzése lehet.
A sportdiplomáciai tevékenységünk jelenlegi szinten tartása – részvétel nemzetközi
szervezetek közgyűlésein, azok szakmai egységeinek munkájában – természetesen anyagi
erőforrásaink adta kereteken belül célszerű. A jövőben azonban kívánatos lenne
áthelyezni a hangsúlyt a jelenlegi részvételről az aktív, tényleges sportdiplomáciai
tevékenységre előre egyeztetett elérendő célok érdekében.
Fenntartandó a kiemelt sportszakmai célok támogatásának rendszere központi keretből,
ezzel egyidejűleg létrehozandó egy olyan, konszenzuson alapuló, lehetőség szerint
objektív minősítési rendszer, melynek alapján a bevétel meghatározott része az egyes
szakágak sportszakmai céljainak megvalósítására allokálható.

A legfontosabb azonban a fenti elemek egységes, középtávú stratégiai keretbe foglalása,
egy éves programokon átívelő, a jelenlegi környezeti hatásokat reálisan figyelembe vevő
szakmai koncepció újrafogalmazása, mely a közeljövő aktuális feladata . A munkához jó
alapot ad a FIM legutóbbi közgyűlésén bemutatott stratégia, melynek elemei
felhasználhatóak a MAMS kialakítandó stratégiájához. Ez kell, hogy legyen a Tisztújító
Közgyűlés után felálló Elnökség és Szakági Tanács egyik legfontosabb feladata, melynek
munkájában a későbbiekben is szívesen részt veszek.
Budapest, 2009-02-08.
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