Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Versenyzők!
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöksége a 2008. január 23-án megtartott
Elnökségi ülésről az alábbi tájékoztatást adja közre:
•

Az Elnökség felkérte a Rallye Bizottság vezetőjét, hogy készítse el írásos
szakmai véleményét a WRC típusú versenyautók jövőbeni versenyeztetésével
kapcsolatban 2008. január 31-ig.

•

Az Elnökség elfogadta Tarlós István főtitkár nyugállományba vonulási szándékát
és Sztankovics Györgyi irodavezetőt bízta meg, hogy az új Főtitkár kinevezéséig
az Alapszabályban rögzített főtitkári feladatokat ellássa.
A Főtitkári tisztség betöltésére a MNASZ Elnöksége pályázatot ír ki, melyet a
közeljövőben megjelentet a Szövetség honlapján.

•

Az Elnökség megvizsgálta a Technikai Bizottság vezetőjével kapcsolatban
vélelmezett információkat és megállapította hogy azok nem megalapozottak,
ezért a bizottságvezető által felajánlott tisztségbeli felfüggesztést nem fogadta el.
Az Elnökség felkérte a bizottságvezetőt, hogy a jövőben a Szövetség
tagszervezetei által támogatott külföldi utazásai előtt kérje a Szövetség
sportszakmai fórumának (IB) hozzájárulását.

•

A francia autósport szövetség írásban megkérte az MNASZ hozzájárulását a
World Series by Renault sorozat magyarországi futamának megrendezéséhez.
A Szövetség hozzájárult a kérelem megadásához azzal a feltétellel, hogy a
kérelmező, vagy az esemény rendezője teljes egészében gondoskodik az FIA
illetékek, díjak befizetéséről.

•

Az OTP-Garancia Biztosító Rt. megküldte a 2008. évi biztosítási ajánlatát. Az
ajánlat tartalmaz egy alapcsomagot: alacsony díj – alapszintű szolgáltatás, illetve
egy a versenyzői visszajelzések hatására elkészített „prémium” csomagot, ahol a
magasabb díjfizetésért egy magasabb minőségű szolgáltatást élvezhetnek a
biztosítást megkötő versenyzők.
A 2008. évi versenyévadban alapszolgáltatás megkötése kötelező, a magasabb
kategória választható lehetőségként kerül meghirdetésre.

•

Az Elnökség ezúton is tájékoztatja a Tagságot, hogy a következő, 2008. évre
érvényes megállapodások kerültek aláírásra:
 Magyar Suzuki Zrt. Suzuki Márkabajnokság (rallye),
 Kartex Kft. - BMW márkabajnokság (rallye),
 MAMS - A gyorsulási sportág helyzetét rendezni szándékozó elvi
megállapodás (Gyorsulási (Drag)),
 RTE - Rallye utánpótlás bajnokság szervezése (rallye),

•

Az Elnökség az Intéző Bizottság javaslatára jóváhagyta a gokart, terep-rallye,
autocross, gyorsulási, szlalom sportágak alapkiírásait.

•

Az Elnökség elfogadta a Garzone R.O.P. Kft., Varga Racing Team Autósport
Egyesület, Rallye 2008 Racing Kft. tagfelvételi kérelmét.

•

2008. február 8-9–én FIA Historic Bizottsági ülés kerül megrendezésre Athénban,
melyen Cselényi Balázs, a technikai bizottság vezetője képviseli a Szövetséget.

•

Az MNASZ Elnöksége a közeljövőben dönt a januári rendes közgyűlés határozat
képtelenné válása miatt elmaradt, és a Legfőbb Ügyészség felszólalása miatt,
valamint a szövetség működőképességéhez feltétlenül szükséges Alapszabály
módosítás érdekében rendkívüli közgyűlés összehívásáról. Az MNASZ tagjai erről
szabályszerűen értesítést kapnak.
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