
Az MNASz Elnökének nyílt levele a soron következő közgyűlés előtt.

Tisztelt Tagjaink, Sportolóink, Tisztségviselőink !

A soron következő közgyűlés előtt tájékoztatni kívánok mindenkit az Elnökség álláspontjáról
az autósport jelenlegi helyzetét és a jövő évét illetően.

1) Gazdálkodás. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a 2013-as év sok konfliktusa
ellenére az autósport működését sikerült fenntartanunk. A magam részéről és
Ferjáncz Attila segítségével a Szövetség működéséhez rendelkezésre álltak a
megfelelő pénzügyi eszközök. Szakágaink ez évben összesen több, mint 15 millió Ft
értékű központi forráshoz jutottak előre meghatározott céljaik eléréséhez. Ennek
jelentős részét a rally szakág kapta azért, hogy bajnokságát megfelelő szinten tudja
megrendezni. Nem lehetett volna megrendezni a magyar rallybajnokságot ezen a
szinten az Elnökség által biztosított anyagi és társadalmi támogatások nélkül A
szakágak gazdálkodása nehéz helyzetbe került volna a működési feltételeiknek
általunk történt biztosításának hiányában. Nem kívánunk leállni, az előzetes
információk alapján 2014-re legalább azonos nagyságrendű szponzori támogatáshoz
sikerül megteremtenünk a feltételeket. Az általam vezetett Elnökség eddigi három
gazdálkodási éve pozitív eredménnyel zárult, ezt tartom legfontosabb
eredményünknek. Elnökségünk mandátumának utolsó évére is rendelkezésre tudjuk
állítani a működés pénzügyi-gazdálkodási feltételeit.

2) Sportsikerek. A 2013-as évben elért sportszakmai sikereinket mindenki ismeri, és
remélem nem vitatja el, legyen az egyéni EB cím, vagy nagy világverseny magyar
futamának megrendezése. Ez természetesen elsősorban és jelentős részben a
rendezők, csapatok és a versenyzők érdeme. Mi, mint a Szövetség vezetői, ehhez
azt tudtuk hozzátenni, hogy biztosítottuk az autósport működésének nemzetközi és
hazai feltételeit, tekintélyünkkel védtük kedves sportágainkat. Nagy eredménynek
tartom, hogy a szigorodó körülmények ellenére nem lett az autósport sokadrangú
sportág, megtűrt kellemetlenség, hanem igen is megbecsült helyünk van a hazai
sportéletben. Kétségtelen, hogy a sorban sok kiemelt sportág mögött foglalunk
helyet, de értékelhető helyünk, szerepünk van a magyar sportéletben. Ide tartozik az
a siker is, amit az FIA ért el azzal, hogy immár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság teljes
elismerését kapta meg az autósport. Ez azonban számunkra nemcsak előnyökkel jár,
hanem sok-sok további munkával is. Ezt a folyamatot kívánjuk tovább vinni 2014-ben
is.

3) Hiányosságok. A folyamatosan fejlődő, változó körülmények nehéz helyzet elé
állították a szövetség tisztségviselőit. A környezet kihívásaira nem sikerült mindig
megfelelő választ adnunk, elsősorban a sportszakmai irányítás területén. Ám hibás
úton jár az, aki azt hiszi, hogy látszólag népszerű, a korábbi években megszokott
szimpatikus intézkedésekkel lehet a ma autósportját  irányítani. A nem bajnoki
események engedélyeztetésének törvényi szabályozása nem popularitás kérdése,
hanem a törvények, rendeletek betartásnak alapvető követelménye.
A versenyautók műszaki feltételeinek meghatározása nem csak technikai
ügy, hanem a közlekedési hatóságok előírásainak való megfelelés kérdése
is. A sportrendszám csak egy lépés a folyamatban, és kérem, ne higgye
senki, hogy a törvényi előírások, elsősorban biztonsági okokból nem lesznek
egyre szigorúbbak. Hasonló a helyzet a környezetvédelemmel is, itt is csak a
kapcsolataink révén folyamatos tárgyalással, kompromisszumok keresésével
lehet célt elérni.



Arra törekszünk, hogy a jogszabályok megalkotása előtt lehetőségünk legyen azok
véleményezésére, a sportágunkhoz történő igazítására. Ehhez azonban a folyamatok
megértésére és jó szándékra van szükség valamennyi tisztségviselőnk által.  A 2013-
as évben különösen sok konfliktus halmozódott fel a sportszakmai vezetésben, ezért
a rombolás taktikája helyett inkább dolgozni is akaró építő kezekre és agyakra lenne
szükségünk. Ezért arra kérek mindenkit, akinek kedves az autósport, hogy ne a pálya
széléről való bekiabálással, torz információk terjesztésével, hanem türelemmel,
munkával segítse tevékenységünket 2014-ben.

4) Jogi környezet.  Sokszor elsikkad az a tény, hogy szövetségünk a Sporttörvény
megfogalmazása szerint különleges feladatokkal felruházott speciális szervezet. Ez
azt jelenti, hogy működésünk elsődleges célja a sportág működtetése, szabályainak
megalkotása, a sport kereteinek meghatározása, ez a törvény által biztosított
kötelezően előírt feladatunk. Ezek betartása közös érdekünk, nem követhető út a
törvény figyelmen kívül hagyása áldemokratikus demagógiába csomagolva. Az
MNASZ felelőssége, hogy Magyarországon az autósport területén, a versenyautók és
a megrendezésre kerülő versenyek megfeleljenek a sportág jellegéből adódó
biztonsági követelményeknek, ne veszélyeztessük az országos bajnokságok
lebonyolítását, végső soron magát az autósportot.

5) Alapszabály, működés és tisztségviselők. Komoly vita és alapos megfontolás után a
legutóbbi Elnökségi ülés egyhangúlag arra az álláspontra jutott, hogy 2014. évre nem
javasolja az Alapszabály megváltoztatását. Tudjuk, hogy a működésünk alapját
képező ezen szabályrendszert sok jogos kritika éri, de éppen ez az, ami miatt nem
szabad megfontolatlanul, előkészítetlenül nekiugrani a megváltoztatásának.
Ráadásul mandátumunk negyedik éve kezdődik, felelőtlenség lenne a következő
ciklus előtti utolsó év működését egy nem széleskörű egyeztetésnek alávetett
Alapszabályba kényszeríteni. A 2014-es év közepétől nekilátunk egy alaposabban
előkészített - akár teljesen új – Alapszabály megalkotásának. Ugyanezen okból
részünkről most még nem támogatható a Szövetség tisztségviselőit, szervezetét
érintő változtatás. Megítélésünk szerint a szakágak jelenlegi működési rendje
garantálja az elvárt függetlenségüket. Ez azonban komoly felelősség az IB és tagjai
számára is. Igen, az IB tevékenysége súlyos hibákkal terhelt, de ez nem ok arra,
hogy alapvető sportszakmai döntéshozó szervünket ne tartsuk meg. Helyre kell
állítani az IB tekintélyét, ellenőrzéssel, számonkéréssel, ha kell, személycserékkel.
Nem tartható, hogy az IB egyes tagjai nyíltan kijelentik, hogy nem hajlandók
egymással tárgyaló asztalhoz ülni, mert ez felelős vezetőhöz méltatlan magatartás,
és nem szolgálja a sportszakmai döntéshozatal érdekeit. Nem utolsó sorban fontos
egy független, szakértő, tekintélyes vezető irányítása, ezért Elnökségünk és én
magam is  javasoljuk a közgyűlésnek Herczeg Lajost sportszakmai alelnöknek. Vele,
és egy következetes, erős IB-vel, valamint a titkársággal látjuk a garanciáját annak,
hogy az MNASZ meg tudjon felelni a 2014-es év kihívásainak.

Meggyőződésünk, hogy csak ezen elvek megvalósulása biztosítja a Szövetség működését
2014-ben, ebben Elnökségünk egységes, következetes és elszánt.
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