Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Versenyzők!
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a 2007. február 21-én megtartott Elnökségi
ülésről az alábbi tájékoztatást adja közre:
•

Az Elnökség áttekintette és elfogadta az Intéző Bizottság által elkészített 2007.
évi MNASZ költségvetést, melyet rövidesen megküldünk valamennyi MNASZ tag
részére.

•

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta és hatályba léptette az MNASZ Vagyoni
Értékű Jogok hasznosítására vonatkozó, átdolgozott, szabályzatát. Megtekinthető
a Szabályok >>> Nemzeti Szabályok menüpont alatt.

•

Az Elnökség 2007. évben a közvetítési jogok hasznosítására vonatkozó jogot a
Szakági Bizottságokra ruházta át.

•

A 2007. január 12-én hozott MNASZ Közgyűlési határozat értelmében az
Ellenőrző Bizottságnak, - amennyiben végzett a Rallye Bizottság
gazdálkodásának tételes ellenőrzésével - az erről szóló jelentését és
beszámolóját az Intéző Bizottság, az Elnökség, valamint a szakági bizottságok
vezetősége előtt köteles ismertetni.
Az Elnökség - egyeztetve az Ellenőrző Bizottság vezetőjével - a meghallgatás
időpontját 2007. 03. 14-re tűzte ki. Helyszín: Magyar Sportok Háza. A beszámolót
követően tájékoztatjuk az MNASZ tagságát is.

•

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség együttműködési megállapodást írt alá a
Magyar Gokart Szövetséggel a 2007. évre, az Országos Gokart Bajnokság
lebonyolítására.

•

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a 2007.
évben is az Observer Budapest Médiafigyelő Kft.-t bízta meg az elektronikus és a
nyomtatott média figyelésével.

•

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, valamint a Magyar Veteránautós és
Motoros Szövetség (MAVAMSZ) egyeztető tárgyalásokat folytat egy a
szövetségek közötti vegyes bizottság létrehozása céljából.
A bizottság többek közt a következő területeken fejtené ki tevékenységét:
összhangba hozná a két szövetség vonatkozásában a történelmi járművek
magyarországi mozgalmának tevékenységét, koordinálná mindkét szervezeten
belül azonos érdekű bizottságok és munkacsoportok működését.
Az Elnökség az MNASZ részéről a következő személyeket jelölte ki a tervezett
vegyes bizottságba: Faluvégi Péter (Sportszakmai alelnök), Földes József (Rallye
Bizottsági tag), Sándor István (Felügyelő Bizottság vezetője), valamint Török
Péter.

•

Az Elnökség elfogadta az E-Klub (Budapest, X. kerület Népliget, a Planetárium
mellett, www.e-klub.hu) felajánlását, melynek értelmében 2007. 03. 02-től minden
MNASZ licenccel rendelkező versenyző és partnere – a licenc bemutatása mellett
- térítésmentes belépésre jogosult a szórakozóhelyre.
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•

Az Elnökségi ülés időpontjáig három szakág (rallye, gyorsaság, terep-rallye)
jelezte konkrét igényét a Sport1 televíziós csatornán autós magazinműsor
készítésére, melynek gyártási költségeit a szakági költségvetésből és a reklám
idők értékesítéséből fedezik.
Az Elnökség hozzájárult a Sport1 TV csatornával kötendő, a televíziós sugárzásra
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásához.

•

Az Elnökség Doszpot Péter és Basa Balázs urakkal bővítette az MNASZ
Tanácsadó Testületének tagságát.

MNASZ Elnökség
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