Gyulay Zsolt, az MNASZ elnökének nyilatkozata

Tisztelt MNASZ Tagszervezetek! Tisztelt Versenyzők!
Amint az köztudott, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2013. január 20‐án közgyűlést tart.
Az elmúlt időszakban tapasztalatom szerint, igencsak felpezsdült az autósporttal kapcsolatos nyilvános
eszmecsere. A fórumokon, találkozókon számtalan vélemény volt olvasható, egyre több álláspont volt hallható.
Jómagam, eddig nem szólaltam meg, de a további találgatásokon és fél‐információkon alapuló
félretájékoztatások megelőzése érdekében, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökeként, az MNASZ
hivatalos honlapján, ez úton közzéteszem álláspontomat.
Mint az köztudott, a közelmúltban a Hungaroring Sport Zrt. vezetése mellett újabb fontos állami feladatokkal
bíztak meg. Amikor ezt elvállaltam, azonnal tudtam, hogy időm nagy részét lefoglalják majd ezek a munkák, így
kevés időm marad az MNASZ‐elnöki feladatainak ellátására.
Határozott célom volt emiatt, az októberi közgyűlésünkön beadni a lemondásomat, azonban rengetegen
kerestek meg az autósport különböző szakágaitól, hogy maradjak a szövetség élén, mert a tagok a
személyemben látják a belső egység megteremtésének, és a megbékélésnek a zálogát, valamint a mindennapi
működéshez nélkülözhetetlen erkölcsi és társadalmi háttértámogatások megmaradását.
Hosszas gondolkodás után döntöttem úgy, hogy amennyiben a Tagság bizalma töretlen irányomban,
továbbra is vállalom az elnöki tisztséget, amely számomra mindig is megtisztelő, de ugyanakkor nagyon
időigényes feladat volt. Főleg az utóbbi miatt vált szükségessé számomra, hogy megnőtt feladataim miatt,
általam hitelesnek tartott szakemberek segítsék az elnöki munkámat a továbbiakban.
Megállapodtam Móczár Péterrel, hogy vállalja el mellettem a júniusban tragikus hirtelenséggel elhunyt Frank
Tamás helyén az általános alelnöki posztot, valamint Szamos Miklóssal, az MNASZ sportszakmai alelnökével,
hogy folytassa eddigi munkáját. Szeretném megnyerni az elnökség tagjai közé Láng Zsolt országgyűlési
képviselőt, a Parlament Sport‐ és Turisztikai Bizottság tagját is, hogy vele tovább erősíthessük sportágunk
hátországát.
Úgy érzem, velük együtt, és hangsúlyozni szeretném, hogy csak velük együtt vagyok képes betölteni a
jövőben az elnöki tisztséget.
Szeretném, ha mindenki tudná, ezzel a nyilatkozatommal senkire sem szeretnék nyomást gyakorolni, de
kötelességemnek érzem, hogy még a közgyűlésünk előtt, időben jelezzem mindenkinek, hogy nem vállalhatom
az elnöki tisztséggel járó feladatok ellátását a fent jelzett szakemberek munkája és közreműködése nélkül.

Tisztelettel:

Gyulay Zsolt, az MNASZ elnöke
Budapest, 2012. 12. 06.

