Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Versenyzők!
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Elnöksége 2008. március 6-án rendkívüli
Elnökségi ülést tartott, melynek egyetlen napirendi pontja az MNASZ Rendkívüli
Közgyűlésére érkezett tagi javaslatok megbeszélése volt.
Az elnökség az ülésről az alábbi tájékoztatást adja közre.
2008. február 29-én tíz különböző témájú tagi javaslat érkezett a Szövetség
Titkárságára.
A tíz javaslatból a Közgyűlést és annak lebonyolítását közvetlenül érintő két
javaslattal kapcsolatosan az alábbiakról szükségszerű tájékoztatást adni.
1. A Közgyűlési mandátumok korrekt eldöntése érdekében az Elnökség elfogadta az
E.C.S Centrum Kft., a Kanyik Rallye Team, és a Váci Autó SE azon javaslatát,
hogy 2008. március 1-e és a Közgyűlés időpontja között szüneteltesse a
tagfelvételt.
2. Az Alapszabály módosítás tartalmi részére vonatkozó javaslatról az Elnökség a
Közgyűlést megelőzően nem kívánt döntést hozni. Ennek eldöntése a Közgyűlés
hatásköre.
3. Több tag indítványozta, hogy a 2008. január 12-i Közgyűlés folytatásaként
ismételten kerüljön napirendre a választott tisztségviselők visszahívása, valamint
visszahívás esetén új tisztségviselők választása.
Erre a javaslatra vonatkozóan 53 beadvány érkezett, melyek ellenőrzése során
megállapításra került, hogy a beadványt aláírók közül jelenleg csak 39-en tagjai a
Szövetségünknek.
A 39 tagszervezet beadványa közül 4 esetben nem a tagszervezet képviseletére
jogosult személy írta alá, valamint további 5 esetben felmerült a gyanú, hogy a
beadványon szereplő aláírás nem a képviseltre jogosult személy kezétől
származik. Az utóbbi 5 beadványt - az egyértelmű tisztázás érdekében –
írásszakértővel megvizsgáltattuk, mely szakvélemény alapján a felmerült gyanú
nagy bizonyossággal igazolást nyert.
Az MNASZ Elnöksége - tagjaink többségének érdekében - kötelességének tartja,
hogy hivatalos rendőrségi vizsgálat igazolja a szakértői véleményben
megfogalmazott állítást annak érdekében, hogy a tagságunk félrevezetésére
irányuló szándék bizonyítása, egyértelmű és független eljárás keretében történjen
meg. Az ehhez szükséges intézkedések folyamatban vannak.
A fentieket követően a bizonyosság és a felelősség megállapítása esetén
lehetővé válik a számonkérés.
Tekintettel arra, hogy a 30 érvényes tagi javaslat az MNASZ 151 tagot számláló
taglétszámának 20 százalékát sem éri el, az Elnökségnek az Alapszabály szerint
nincs lehetősége napirendre tűzni a 2008. március 14-i Rendkívüli Közgyűlésen a
tisztségviselők visszahívására és új tisztségviselők választására tett javaslatokat.
Egyidejűleg arról is tájékoztatjuk tagjainkat, versenyzőinket, hogy a beadványt
aláíró 39 tagszervezet közül 27-en, mandátumuk igazolt leadása után történő

távozásukkal meghiúsították a 2008. január 12-i Közgyűlés elfogadott napirendi
pontjainak megtárgyalását.
Az Elnökség sajnálatát fejezi ki minden nevező és versenyző felé, hogy a bajnoki
évad kezdetén ilyen és ehhez hasonló eseményekkel kell foglalkoznia, ezzel
együtt mindent elkövet, hogy a történtek ne befolyásolják károsan az idei
versenyévadot.
MNASZ Elnökség

