Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Versenyzők!
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2007. február 7-én megtartott Elnökségi
ülésről az alábbi tájékoztatást adja közre:
•

Dr. Molnár Mária Szövetségünk jogtanácsosa írásban kérte szerződésének közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Az Elnökség elfogadta a kérést és a
jogtanácsosi feladatok ellátásával Dr. Némethi Zsolt ügyvédet bízta meg.

•

Az Elnökség, a gokart szakágban nevezői licenccel rendelkező tagegyesületek
hozzájárulásával úgy határozott, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
együttműködési megállapodást köt a Magyar Gokart Szövetséggel.

•

Az MNASZ Elnöksége a beérkezett tagi javaslatok alapján Herczeg Lajos
sporttársat jelölte ki a Gokart szakág vezetőjének.

•

Az Elnökség támogatja, hogy a 2007. évi FIA Off Road díjkiosztó
Magyarországon kerüljön megrendezése, amennyiben a rendezvényt
megszervezni kívánó Kapitány AMSE írásos kérelmet és garanciát nyújt a
Szövetség számára.

•

Az Elnökség Faluvégi Péter elnökségi tagot kérte fel, hogy személyesen vegyen
részt a FIA Szófiában megrendezendő Rallye szemináriumán

•

Az MNASZ az FIA Alapítvány keretében működő Safety Traning Working Group
számára elvégzett tevékenységért 15.000,- euró támogatásban részesült.
A költségek levonása után a Szövetség 1.000.000.- Ft nem tervezett bevételt
könyvelhet el.

•

Az Elnökség megállapította, hogy a Média jogok hasznosítására és a Vagyoni
jogok hasznosítására vonatkozó szabályzataink nem illeszkednek a hatályos
jogszabályi környezethez, ezért azonnali hatállyal felfüggesztette az MNASZ
Média jogok hasznosítására vonatkozó szabályzat végrehajtását, valamint
hatályon kívül helyezte a Vagyoni értékű jogok hasznosítására vonatkozó
szabályzatot és felkérte a Szövetség jogtanácsosát, hogy soron kívül készítse el
az érvényben lévő előírásoknak megfelelő új összevont szabályzatot.

•

Az Elnökség úgy döntött, hogy a pécsi hegyiverseny és a Duna Rallye nem eshet
egy időpontra az MNASZ versenynaptárában. Elsőbbséget az adott dátumon a
pécsi hegyiverseny élvez, mely minden bejelentéssel kapcsolatos
kötelezettségének határidőre eleget tett. A Duna Rallye csak más időpontban
rendezhető meg, ha a szakág és az IB azzal egyetért.

•

Az Elnökség hozzájárult ahhoz, hogy a Gyorsulási, Szlalom Kupák szervezőivel a
szerződés az előző évihez megegyező feltételekkel meghosszabbításra kerüljön.

•

Az Elnökség hozzájárult ahhoz, hogy a Nemzetközi Gyorsulási Találkozó kerüljön
megrendezésre a Hungaroringen.

•

Az Elnökség engedélyezi, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
megállapodást kössön a Magyar Motorsport Szövetséggel a quad versenyek
rendezési feltételeiről a MAMS írásos ajánlatának áttanulmányozása után.

•

Elfogadásra került a 2007. évi Elnökségi munkaterv, amely letölthető a Szövetség
>>> Elnökségi közlemények >>> Elnökségi munkaterv 2007 címről.

•

Az Elnökség az Etikai Bizottság tagjaink a bizottságvezető javaslatára a
következő személyeket jelöli ki: Dr. Horváth László, Merényi Tibor, Dr. Petán
Péter, Szilágyi Béla.

•

Az MNASZ Elnöksége megalakította a Tanácsadó Testületet a következő
tagokkal: Ágó Béla, Benik József, Dancsó Pál, dr. Dézsi Mihály, Géczi András,
Komáromi Endre, Móczár Péter, Dr. Berniczei Roykó Ádám, Dr.
Simon Lajos, Török Péter, Kőváry György.
A tagok körét a jövőben az elnökség tovább kívánja bővíteni.

MNASZ Elnökség

