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Éves beszámoló az FIA Nők az Autósportban Bizottsági 

ülésekről 

2016-ban kettő bizottsági ülést tartottak a Bizottságban + idén volt esedékes a négyévente 

megrendezésre kerülő szeminárium, melyet Lisszabonban rendeztek meg. A májusi ülésen és a 

szemináriumon vettem részt – a novemberi ülést lemondták. Az ülésekről részletes beszámolót 

készítettem, az MNASZ elnökét szóban is tájékoztattam a fontosabb pontokról. Két az MNASZ-t 

érintő dolgot emelnék ki: ajánlásomra Keszthelyi Vivien bekerült az FIA AUTO+ kiadványába, mint 

fiatal tehetség és a lisszaboni konferencián a 9 bemutatott esetpélda között szerepeltek a magyar 

példák, melyekről rövid előadást tartottam (lásd szemináriumi beszámoló). 

Alább tájékoztatásul bemásolom az ülés és a szeminárium beszámolóját. 

Az MNASZ egész éves támogatását megköszönve, 

Üdvözlettel: 

Budai Boglárka 

FIA Nők az Autósportban Bizottsági tag 

     * * *                                                         * * *     * * * 

 

Beszámoló 

Az értekezletet bemutatkozással a korábbi 

megbeszélés jegyzőkönyvének elfogadásával kezdtük. 

(1-3. napirend). 
 

4. Beszámoló a megelőző WMSC megbeszélésről: 

Michele Mouton (bizottságvezető) 2 pontot emelt ki: az 

idei FIA WIM Szemináriumot (Lisszabon, október 7-8.) 

és a FIA-CIK-kel való együttműködést (FIA-CIK Karting 

Academy Trophy). 

 

Női versenyzők, akik élvezik a bizottság 5000 euros 

(/év) támogatását: 

- Marta Gracia (ESP) – F4 

- Lucille Cypriano (FRA) – Seat Eurocup 

- Tamara Molinaro (ITA) –rally 
 

5. Beszámoló a tervezett októberi lisszaboni 

konferenciáról (2016. október 7-8.) és annak 

részleteiről: 

 

- a konferencia szervezője az ACP (a portugál 

Mobility Club), aki számos más eseményt is 

rendez.  

- Bizottságon belüli szervező kontaktszemély: 

Fiona Pawley 

- téma: „making a difference” – 4 altéma: 1) 

versenyzés, 2) nemzeti képviselők/Social 

media 3) tisztségviselők és önkéntesek, 4) 

mérnökök és szerelők. Mindenkinek választani kell egy témát. 
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- cél: networking, megosztani a jó tapasztalatokat, útmutatót és eszközöket adni az 

egyes tagszervezetek kezébe, hogy „látható legyen a különbség” 

- közel 100 fő részvételére számítanak 

- hogy minél többen jöjjenek, ha az ASN-től a tagon kívül jön még másik tag is, annak 

a szállását kifizetik 

- jelentkezési határidő: szeptember 16. lesz 

- a hotel (Hotel Dom Pedro Palace) közel van a reptérhez. 

 

6. Beszámoló az FIA-QMMF terep-rally női kiválasztó programról:  

- 4 napos technikai tréningen vettek részt azon szerencsés kiválasztottak, akik a tavalyi 

kiválasztó programon megfeleltek (Pánczél Gyöngyi navigátort tavaly erre választották 

tartalékosnak – sajnos, nem estek ki előtte, így ő nem vett részt) 

- 2 nap odakint voltak a sivatagban. Külön foglalkoztak a navigátorokkal is – nagyon sikeres 

volt a program. (részletesen lásd csatolva) 

 

7.Beszámoló egyéb munkabizottságokról: 

- FIA Young European Women Programme / EU Erasmus 

o mi is regisztráltunk, így a 14 európai ország között vagyunk, akik a 2017-2018-as 

évben közre tudunk majd működni a kiválasztó programokon. 

- Detection cell 

o a fiatal női versenyzők közötti „felderítést” Cathy Müller és Jutta Kleinschmidt végzi. 

Tájékoztattam őket Keszthelyi Vivienről ill. már értesültek az általam elküldött 

sajtóanyag kapcsán és felkértek hogy a továbbiakban küldjem el nekik Vivien évközi 

eredményeit. 

- FIA-CIK Academy Trophy – 2016 

o külön küldenek részleteket a következő évi rendezési feltételekről 

- Promotion of female Officials – majd a szemináriumon részletesebben 

- Promotion of female Engineers - majd a szemináriumon részletesebben 

 

8. Nemzeti képviselők: jelenlegi projektek és tervek: a friss lista a dossziéban található, jelenleg 

61 képviselő van, cél, hogy legalább 80 legyen. 

 

Felhívás: minden tagot kérnek, hogy mutassa be országa milyen lépéseket tett meg a bizottsági 

munkával kapcsolatban ill. milyen tervei vannak.  

 

Emlékeztető: korábbi megbeszélésen kérték, hogy minden tag reprezentáljon egy olyan listát, 

melyen az országa olyan női képviselői vannak rajta, akik valamilyen – az alábbi - pozícióban 

vannak: versenyző, mérnök, szerelő, tisztségviselő, önkéntes, vezető beosztású menedzser a 

versenyeken, vezető beosztású menedzser a sport adminisztráció területén.  

 

9. Terv a következő 3 évre: ötletek, gondolatok hangzottak el, melyeket a szemináriumba is 

beillesztenek (lásd szemináriumi témák) 

 

10. Egyéb 

11. További megbeszélések dátumai: 

  2016.09.14. Párizs 

  2016.10.07-08, FIA WIM szeminárium, Lisszabon 

  2016.11.08. Genf – ezt később lemondták 

 

  



Nemzetközi tisztségviselői beszámoló (2016) 
az FIA Nők az Autósportban Bizottsági (FIA WIM) üléseiről 

 

 

Készítette: Budai Boglárka - FIA Nők az Autósportban Bizottsági tag 

 3 

Beszámoló 

A második FIA Nők az autósportban szeminárium október 7-8-án került megrendezésre 

Lisszabonban.  

 

Program: 

 

Október 7. péntek 

Megnyitó beszédek  

- Louise Beckett (WEC pit riporter) 

- Carlos Barbosa (ACP / portugál ASN elnöke) 

- Michele Mouton (FIA WIM elnök) 

- Graham Stoker (FIA sportért felelős elnökhelyettes) 

 

1. Plenáris ülés: A globális utazásról, sikerek és teljesítmények. 

 

Michelle Mouton, a női bizottság vezetője, beszámolt számos sikerről: 74 nemzeti 

képviselője van már a női bizottságnak és folyamatosan dolgozik két intéző bizottság a 

bizottságon belül: a mérnökök/nagykövetek és tisztségviselők/önkéntesek. 

 

Frederique Trouve, a női bizottság menedzsere egy 2016-ban készített globális 

felmérés eredményeit ismertette: 140 ASN-t kérdeztek meg a női arányokról: a 

versenyzők/tisztségviselők/alkalmazottak/önkéntesek hány százaléka nő? 117 ASN 

válasza alapján (USA még folyamatban van) állt össze néhány fontos adat: 

o az összes 275.971 versenyző mindössze 4,3%-a nő (11.891) 

o az összes 96.016 tisztségviselő mindössze 10,2 %-a nő (9.859) 

o az összes 86.728 önkéntes mindössze 17,5%-a nő (15,216) 

o az összes 4.763 ASN alkalmazott mindössze 21,5% nő (1.024) – (a legjobb 

arány az FIA-n belül van, ott 40,4% a nő – az összes 178 alkalmazottból 72 nő. 

Ugyanakkor az FIA bizottságok összetétele ennél sokkal alacsonyabb: 465 

bizottsági tagból csak 41 nő – ez 8,8%. ) 

! FONTOS, hogy mivel az USA még összesíti adatbázisait, nem született még erről az FIA 

részéről sajtókommunikáció. Ha kész az USA, akkor szándékoznak kiadni teljes értékelést 

a nagyszabású felmérésről. 

  

Nita Korhonen: a FIM (motoros világszövetség) női bizottság elnöke beszámolt a 

motorosoknál történt fejlődésekről. 

 

Cathy Müller és Jutta Kleinschmidt, a női bizottság tehetséggondozói beszámoltak 

számos kiválasztó programról – sokban részt vettünk mi is – és azok eredményeiről. 

2. Plenáris ülés: Best practices és legfontosabb eredmények világszerte 

Angol (Dare to be different), ausztrál (ösztöndíjak, csereprogramok) és szingapúri példák 

kerültek bemutatásra elsőként. 

További 9 példa a nagyvilágból: finn, magyar, japán, madagaszkári, iráni, holland, lengyel, 

török és amerikai példákat hallhattunk. 

Én a Hungaroring nem versenyekkel kapcsolatos projektjeiről beszéltem. Több érdeklődő 

keresett meg személyesen és lelkesedett az általam részletesebben bemutatott Miniring 

nyári táborral kapcsolatban. 
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Október 8. Workshopok és záró plenáris ülés 

1. Workshopok: változó felfogásokat, karrierlehetőségek nő részére 

a. egy fiatal mérnökhallgató (Ana Andrade /F1 in Schools program-győztes), egy 

gyakorló mérnök (Cristiana Pace /F1 Williams mérnök) és egy gyártó képviselő 

(Laura Brullas /SEAT) karrierútjai kerültek bemutatásra. 

b. Media Workshop: PR & Kommunikáció témában adtak tanácsokat és kerültek példák 

bemutatásra.  

c. Tisztségviselők/önkéntesek promóciójának fejlesztésére kellett eszközökben 

gondolkodni. 

Plenáris és záró ülés 

2012-ben, az első női szeminárium alatt 8 fő ajánlást adott ki a Női bizottság, melyet minden 

ASN-nek dedikálnak. Ezek közül Magyarországon még vannak pontok, melyek megvalósításra 

várnak. Ezúttal is minden workshop feladata volt a következő négy évre meghatározni a 

legfontosabb célkitűzéseket – újabb 8 került publikálásra. Ezen célkitűzések lehetőség szerinti 

megvalósításának támogatásával záródott a konferencia.  

A konferencia összes előadásának teljes anyagáról fogunk kapni majd egy linket, ahonnan le lehet 

tölteni.  

 

FIA.COM oldalon megjelent hírek a szemináriummal kapcsolatban: 

- http://www.fia.com/news/fia-women-motorsport-seminar-draws-successful-and-

inspirational-close 

- http://www.fia.com/news/fia-women-motorsport-seminar-chart-future 

- http://www.fia.com/news/fia-women-motorsport-seminar-wising-changing-perceptions 

- http://www.fia.com/multimedia/image-gallery/2016-fia-women-motorsport-seminar-

lisbon 

- http://www.fia.com/news/women-motorsport-seminar-best-practices-around-globe 

- http://www.fia.com/news/fia-women-motorsport-seminar-successes-and-achievements 

- http://www.fia.com/news/making-difference-fia-women-motorsport-seminar-opens-

portugal 
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