Tisztelt Tagjaink, Tisztelt Versenyzők!
Az elmúlt napokban Magyarország vezető sportnapilapja cikket jelentetett meg „Ifjabb Tóthot
kizárták a tagok közül” címmel. Tekintettel a cikkben szereplő tárgyi tévedésre a Szövetség
hivatalos helyreigazítást kért - és kapott - a hírt megjelentető napilaptól.
Az eredeti hírt több hazai internetes portál is átvette, sajnos azonban a helyreigazítás
megtörténtét már nem közölték, ezért tartjuk szükségesnek az alábbi információk
közzétételét.
Az MNASZ Alapszabályának (11§) értelmében a tagsági viszony megszűnésének három
formája van:
1. Kilépés
2. Törlés
3. Kizárás
A Tagsági viszony - automatikusan - törléssel szűnik meg abban az esetben, amennyiben a
tag az alapszabályban rögzített tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ezt az
automatikus szabályt ebben az évben, csak az elnökség februári megerősítő határozata után
alkalmaztuk.
Az MNASZ megalakulása óta kimutatható, hogy a Szövetség tagjainak létszáma a
tagdíjfizetési kötelezettség határidejének lejárta után - minden évben -megközelítőleg 25-30
százalékkal csökkent. Ez történt az idén is.
A 2008. évi adatok:
Tagságunk létszáma 2008. 01. 31-én: 199
Tagságunk létszáma 2008. 02. 11-én: 131
Tagságunk létszáma 2008. 02. 20-án: 151
A Szövetség vezetése érzékelve a tagszervezetek között kialakult feszültséget az idei évben
– szakítva a korábbi évek gyakorlatával – a tagdíjfizetési határidő lejárta előtt levélben hívta
fel minden tagszervezet figyelmét a fizetési határidő betartására.
A februárban megtartott elnökségi ülések után az MNASZ Titkársága, 2008. március 1-e
előtt minden érintett tagot értesített arról, hogy a tagsági viszonyuk törléssel megszűnt és
tájékoztatta őket az ismételt belépés lehetőségéről.
A Szövetség vezetése sajnálattal tapasztalja, hogy Ferjáncz Attila, korábbi elnök nem kapott
hírt mindazokról a plusz értesítésekről, melyeket a Szövetség a tagság felé - a tagsági
viszony folyamatosságának megtartása érdekében - megtett.
A törlésre vonatkozó alapszabályi előírás az MNASZ megalakulása óta érvényben van, és
Ferjáncz Attila elnöksége alatt is törlésre kerültek a fizetési kötelezettségüket elmulasztó
tagok, igaz ugyan, hogy akkor erről külön értesítést nem kaptak.
A hivatkozott újságcikkben egyedileg kiemelt ifj. Tóth János sportegyesülete, a Lion Team
SE JRT Rallye Team, 2005. március 7. óta tagja az MNASZ-nek (korábban más
egyesületben versenyzett).
Az egyesület tagsági viszonya törléssel megszűnt 2006. február 1. után, majd új tagfelvétel
alapján ismét tag lett 2006. március 24.-én. 2007. február 1. után ismét törléssel megszűnt a
tagságuk, majd 2007. április 25.-én ismét belépett az MNASZ-be.
Tagsági viszony létesítésre természetesen továbbra is van lehetőség, így a versenyezni
kívánó versenyzők, egyesületek – hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához – év közben is
csatlakozhatnak Szövetségünkhöz.
MNASZ Elnökség

