Tisztelt Tagjaink és autósport Kollégáink, Kedves Sportbarátaim!

2018 a Magyar Autósport éve lesz! 1978. január 6-án, 40 évvel ezelőtt létrehozták a
Magyar Autó- és Motorsport Szövetséget (MAMSZ), mely akkor a magyar autósport,
sportként való elfogadását jelentette. Az elmúlt négy évtized munkáját követően 2018-ban
közel állunk ahhoz, hogy az autósportra is akkora figyelem kerüljön, mint a látvány
sportágakra.
Nemzetközi sikereink hazánkat olyan magasra helyezte a világ elitjében, ami mellett nem
lehet szó nélkül elmenni. Michelisz Norbert világbajnoki ezüstje, Ifj Érdi Tibor és navigátora
Papp György ERC2 bajnoki címe, Szabó Krisztián Rallycross EB győzelme, Kiss Norbi
dobogós helye a Kamion EB-n, Nagy Norbert ETCC dobogós helyezése, Kiss Pál Tamás
Rallycross EB dobogós helyzése, Tassi Attila és a M1RA sikerei a TCR Seriesben, és Zengő
Motorsport - Zengő Zoli csapatának kiállása a hazai fiatal tehetségek mellett, mind olyan
tény, amire büszkének kell lennünk.
Sok olyan nemzetközi sorozatban, melyek kevésbé kerültek reflektorfénybe, értünk el
komoly eredményeket. A teljesség ígénye nélkül gondolok itt, Mór Csaba GT4-ben való első
éves remek teljesítményére és Bódis Kálmán csapatának győzelmére Dubai-ban, a CEZ
bajnokságban jól szereplő versenyzőkre. Továbbá nagy érdeklődéssel figyeltük az Audi
tehetségkutató programjában bemutatkozó, alig 17 éves Keszthelyi Vivient is.
A hazai bajnokságok erősödnek, sorra jönnek az új és régi nevek, akik már a nemzetközi
porond felé kacsingatnak. Úgy gondolom, a magyar autósport újra kezdi elérni régi fényét.
A sportolóinkkal együtt a sportdiplomácia is soha nem látott sikereket ér el. Kis ország
vagyunk, de a legnagyobb bajnoki sorozatokat tudjuk megrendezni és itt tartani. A Formula
1 Magyar Nagydíj krisztusi korba lép, idén 33. alkalommal látogat el hozzánk a száguldó
cirkusz! Még felsorolni is nehéz, mely sorozatok fognak indulni 2018-ban a mogyoródi
pálya aszfaltcsíkján. DTM, WTCR, TCR Europe, Kamion EB, Blancpain Series, GT Open, és
szinte minden komolyabb bajnokság eljön hozzánk. Idén is lesz Autocross Európa-bajnoki
futamunk Nyírádon, Historic Rallye Európa-bajnoki futam a Mecsekben és HunGarian Baja
a veszprémi lőtéren.
Jól mutatja, hogy sportszakmai munkatársaink, sportbíróink a legmagasabb szinten
dolgoznak, nélkülük ez nem lenne lehetséges.
2017 decemberében a párizsi autósport Világtanács ülését követően büszkén fogadhattam
a gratulációkat. A hazai és nemzetközi sportszakma felfigyelt arra, amit Magyarország
elért!
Sportdiplomáciai sikereink eredménye, hogy már 9 fő képviseli hazánkat az FIA
bizottságaiban, és FIA Offroad elnöki kinevezésemmel remélem, tovább bizonyíthatom,
hogy csapatmunkával mindenre képesek vagyunk. Ez az elmúlt 3 év munkájának
gyümölcse, melyet összefogással, együtt értünk el!

Kezet szeretnék nyújtani, mindenkinek, aki tett valamit a kapott elismerésért. Köszönöm a
jogos kritikát megfogalmazóknak, hogy kiálltatok igazatokért. Sokat tanultam Tőletek is!
2018-ban is sok dolgunk lesz. Az elmúlt 3 évben elért eredményeket tovább kell vinnünk.
Idén beindítjuk a Kesjár Tehetséggondozó Programot, mely sok rátermett magyar
versenyzőnek fog segítséget nyújtani.
A versenyek rendezőivel új ideológiai mentén, szorosabb, segítő kapcsolatot kívánunk
kiépíteni. A sportszakma még magasabb szintű elismerésének elérése, és a tisztségviselői
utánpótlás program beindítása is célunk lesz.
Köszönöm, hogy 2017-ben is mellettem álltatok, és remélem 2018 legalább olyan sikeres
lesz, mint az elmúlt év.
Boldog új évet kívánok minden munkatársamnak, versenyzőknek, csapatoknak, a média
képviselőinek és persze az autósportot szeretőknek!
Budapest, 2018. január 3.
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