A Magyar Motorsport Szövetség és a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség gyorsulási (drag) szakágakkal kapcsolatos közös közleménye
A Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) sportági szakszövetség és a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) sportági szövetség a hatáskörükbe tartozó
dragbike és gyorsulási bajnokságok (versenyek) szervezésével kapcsolatban az
alábbi állásfoglalást teszi közzé.
A sportszövetségek sporttal kapcsolatos feladataikat sportágaikban - sporttörvényi
meghatározás szerint - kizárólagos jelleggel láthatják el. Ezek közül is a
legfontosabbak:
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szabályzatok kiadásával a sportág rendeltetésszerű működésének biztosítása,
a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakított versenyrendszer
alapján a sportág versenyeinek szervezése (az országos bajnokság, a magyar
kupa megrendezése);
a sportág hazai versenynaptárának és nemzetközi versenyeken,
mérkőzéseken való részvételének meghatározása;
részvétel a sportág nemzetközi szövetségének (FIA, illetve FIM, UEM)
munkájában,
a sportágnak a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételének
szervezése,
a nemzeti válogatott keretek működtetése;
a sportághoz tartozó sportolóknak a nemzetközi sporteseményeken való
részvételének elősegítése;
gondoskodás a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról;
a sportág nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által
megkívánt hozzájárulás megadása vagy megtagadása magyar versenyzők
külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő
versenyzéséhez;
a doppingtilalom érvényesítése.

A közös közlemény kiadásának indoka az, hogy sajnálatos módon egy ideje a
Magyar Gyorsulási Szövetség (MGYSZ) nevű társadalmi szervezet olyan
jogosítványokat vindikál magának, a fenti feladatok ellátásának igényével a motoros,
illetve autós gyorsulási versenyek szervezéséhez kapcsolódóan, amelyeket törvényi
felhatalmazás hiányában nem gyakorolhat.
Az MGYSZ nagy nyilvánosság előtt, a sajtó útján tett nyilatkozatai, megnyilvánulásai
tagszervezeteink, versenyszervezőink és azok partnerei felé, a szövetségeinkhez
intézett felszólítások mind azt bizonyítják, hogy a társadalmi szervezet
rosszhiszeműen, a hatályos jogszabályi rendelkezésekről, a rá vonatkozó kötelező
érvényű, jogerős bírósági végzésről tudomást nem véve veszélyeztetni szándékozik
sportszövetségeink több éves eredményes munkáját, és nyilvánvalóan a dragbike és
a gyorsulási szakágainkban folyó tevékenység megzavarására törekszik.
Rögzíteni szükséges, hogy az MGYSZ-t a Debreceni Ítélőtábla jogerős
végzésében megfosztotta az országos sportági szövetség jogállásától. Az
MGYSZ ezt követően is gyakorolt rosszhiszemű magatartása bizonyítja, hogy e
végzés rendelkező részét nem veszi tudomásul, egy mondatot kiragadva annak
indoklásából azt úgy állítja be, miszerint a bíróság végre elismerte volna a társadalmi
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szervezet jogos igényét arra, hogy a „gyorsulási sportágban” sportszövetségi
jogosultságokkal éljen.
A másodfokú végzés rendelkező része azonban kimondja azt, hogy: „az Ítélőtábla
az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja, és a kérelmező (azaz az MGYSZ)
országos sportszövetséggé minősítése iránti kérelmét elutasítja.”
A végzés végleges, az ellen rendes jogorvoslati lehetőség nincs, és eredményeként
a társadalmi szervezet a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzített, és az
előbbiekben részben ismertetett feladatokat nem végezheti.
Az MGYSZ által sűrűn hivatkozott, a másodfokú bírósági végzés indoklásából
származó mondat, miszerint a MAMS és az MNASZ „a gyorsulási sportág
tekintetében szakszövetségi feladatokat nem láthatnak el”, jogi relevanciával nem bír,
annak a sportszövetségek jelenlegi, jogszabályoknak, szabályzataiknak megfelelő
tevékenységére nincs hatása.
Sem a MAMS, sem az MNASZ nem vett részt félként abban a bírósági eljárásban,
amelynek tárgya kizárólagosan az MGYSZ országos sportszövetséggé minősítése
volt, ezért sem lehetett az azt lezáró határozatban tevékenységünkre vonatkozó,
kötelező érvényű rendelkezéseket hozni.
Minderre tekintettel a MAMS és az MNASZ akkor járna el jogszabálysértően, ha a
dragbike, illetve gyorsulási szakágában végzett tevékenységével - az MGYSZ
felszólításának eleget téve - felhagyna, vagy azt korlátozná.
Ezúton is tájékoztatunk minden érintettet (versenyzőket, sportszakembereket,
tagszervezeteinket, partnereinket, érdeklődőket), hogy semmilyen erre irányuló
szándékunk nincs, és az MGYSZ, illetve bárki más törvényes érdekeinket sértő
magatartása ellen következetesen, határozottan felléptünk és fel fogunk lépni a
jövőben is, nem zárva ki igényeink jogi úton való érvényesítését sem.
Kérjük tagszervezeteinket, partnereinket, hogy ne adjanak hitelt az MGYSZ
megkereséseinek, mivel azok eddig sem a valós helyzet bemutatásán alapultak, és
jövőbeni szándékok, illetve a kilátásba helyezett szankciók is minden alapot
nélkülöznek.
Végezetül felhívjuk minden érintett szíves figyelmét arra, hogy a MAMS és az
MNASZ között megállapodás jött létre, amely a dragbike, illetve gyorsulási országos
bajnokságoknak részbeni közös működtetéséről szól, 2008-tól kezdődően. A
szerződés többek között azt is rögzíti, hogy a két sportszövetség a bajnoki fordulókat
(versenyeket) ugyanazon helyszínen, ugyanazokon a napokon, egymást követő
időpontokban tartja.
Budapest, 2008. február 21.
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