Tisztelt Tagjaink! Tisztelt Versenyzők!
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a 2007. április 18-án megtartott Elnökségi
ülésről az alábbi tájékoztatást adja közre:
•

Az Elnökség az IB szakmai döntése alapján hozzájárult ahhoz, hogy Rácz István
2007. évre feltételesen és egyedi elbírálás alapján, versenyzői engedélyt kapjon,
azzal a kitétellel, hogy amennyiben az illetékes szervek által vétkessége a közúti
közlekedésben megállapítást nyer, a licenc azonnali hatállyal visszavonásra
kerül.

•

A Szövetség nagy értékű kézi lézeres sebességmérőt vásárolt. Az eszközt a
rallye, terep-rallye edzéseken, versenyeken, a gyorsasági pályaversenyek
boxutcai közlekedésében való sebességellenőrzésre kell használni.
Az Elnökség megbízta a sportszakmai alelnököt, hogy alkosson meg egy
megtérülési rendszert - a szükséges sportszabályi háttér megalkotásával - mely
biztosítja, hogy megközelítőleg 2 éven belül a tárgyi eszköz ára megtérüljön.

•

Az Elnökség elfogadta az MNASZ új levélpapír-tervezetét. Az új levélpapíron a
Szövetség jelentősebb támogatói folyamatosan megjelenítésre kerülnek.

•

Az Elnökség hozzájárult ahhoz, hogy az Elnökségi feladatkörökkel kapcsolatos
teendők elvégzése esetén a felmerülő utazási költségeket a Szövetség igény
esetén az elnökségi tagok részére is megtérítse.

•

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium levélben tájékoztatta a
Szövetséget, hogy a 2007. évre biztosított támogatás mértéke 5.700.000,- forint.

•

Elindult a Magyar Autósport Magazin az RTL Klub csatornán. Az első nézettségi
mérések kedvezőek. A műsor támogatóinak köszönhetően a műsorgyártási
költsége nem terheli a Szövetség költségvetését.

•

2007. 04. 16-án megtörtént a nyirádi pálya FIA inspekciója. Az inspekciós
eljáráson elfogadták a végrehajtott pályamódosításokat.

•

Az Elnökség a következő tagok felvételi kérelmét elfogadta: Adamovits és Társa
Kft., Energy Kartsport Sportegyesület, Europa Yacht Sportegyesület, Hungaroring
Forma 1 Klub Egyesület, Kálmán Motorsport Egyesület Kecskeméti Rapid Autós
Sportegyesület, Marco Racing Team SE, Masters Cars Kft., PLG 2002 Kft., TReklám Kft., Z.S.T. Racing Kft., Zsille Motorsport Egyesület.

•

Az Elnökség hozzájárult az MNASZ Fórum beindításához és elfogadta a Fórum
Moderálási szabályzatát. A Fórum moderálását: Bálint F. Gyula, Gerlei Sándor,
Tarlós István és Váradi Zsolt végzi.

•

Az Alapszabály módosításának előkészítése érdekében az Elnökség
munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport tagjai: Botka Endre, Legeza
Miklós, Némethi Zsolt, Szamos Miklós.

•

Az Elnökség a megkötött együttműködési megállapodások alapján jelentkező új
bevételek és kötelező kiadások alapján megtárgyalta a költségvetés
szükségszerű módosítási elveit.
A módosított költségvetés a tagok részére postai úton megküldésre kerül.
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