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Tisztelt Sportbarataim, Versenyzok, Tisztségviselok, Autosport rajongok

Mint  az  elmúlt  évben  is  tapasztalhattátok,  folyamatos  tájékoztatást  adok  a  szövetségben  végzett
munkánkról,  a  tagságot,  versenyzőket  érintő  aktuális  döntésekről.  Figyelembe véve elvárásaitokat,  a
jövőben is rendszeresen beszámolok Nektek elnöki tájékoztató keretében.

Az MNASZ 2015. évi közgyűlései
Az  éves  pénzügyi  és  bizottsági  beszámolók  –  Alapszabályunk  rendelkezései  szerint  –  tagjainknak
kiküldésre kerültek, weboldalunkon a mai napig olvashatóak. A körültekintő szervezési munkánk ellenére
a közgyűléseken megjelent tagi létszám nem érte el az előírt 50% + 1 fő-s létszámot. Visszatekintve az
elmúlt  évekre,  a  regisztrált  küldöttek  száma  magasabb  volt  mint  korábban,  az  általános  ügyekkel
foglalkozó közgyűlések esetében (január 23-i közgyűlésen 51 tagi képviselet, a február 13-i megismételt
közgyűlésen 67 tag), de sajnos még ez a magas létszám sem volt elegendő a határozatképességhez. 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki a megjelenteknek! 

Megnyugtatok mindenkit,  hogy a kialakult  helyzet,  mely  szerint  a  Szövetségnek nincs  a tagság által
elfogadott  2015.  évi  beszámolója,  nem eredményez  fennakadást  az  MNASZ életében.  Továbbra  is
jogszerűen képviseljük a magyarországi autósportot, felügyeljük bajnokságainkat.

A soron  következő elnökségi ülésen – jogi szakértők véleményét kikérve – dönt az Elnökség arról, hogy
szükséges  és  praktikus-e  megismételt  közgyűlést  meghirdetni  tekintettel  a  versenyévad  elindulására.
Időközben várunk az Alapszabályt bejegyző bíróság döntésére, melyben kértük a 2015. március 14-én
tartott  közgyűlésen  megszavazott  Alapszabályunk  elfogadását.  Bízunk  a  bejegyzés  tényében,  de  fel
vagyunk készülve egy esetleges hiánypótlásra is. 

Közgyűléseken megjelent tagok listája alábbiakban linken olvasható:
http://mnasz.hu/uploads/documents/20/kozgyuleseken_megjelent_tagok.pdf

E-ügyintézés:
A február  közepe óta működő szolgáltatásunk  jól  vizsgázik.  A  nagyságrendileg  30 nap alatt  1200
igénylés  került  a  rendszeren  keresztül  benyújtásra,  melyeket  a  Titkárság  folyamatosan  dolgoz  fel.
Köszönjük a tagság számos pozitív visszajelzését, melyben kiemelik annak előnyét, hogy nem szükséges
vidékről a fővárosba utazni egy-egy dokumentum leadásáért. 

Természetesen azzal tisztában vagyunk, hogy mint minden új rendszernek ennek is vannak hiányosságai
és hibái melyet a tagság és a titkárság észrevételei alapján igyekszünk mihamarabb orvosolni. Itt jegyzem
meg, hogy az elmúlt hónapok észrevételei alapján elkezdjük weboldalunk továbbfejlesztését is. 

Utánpótlás licenc:
A továbbiakban is  folytatjuk  az  utánpótlás  korú  versenyzők  támogatását  melyet  2015-ben 67 fiatal
versenyző vett igénybe. Idei verseny szezonban is biztosítjuk számukra a 100 Ft-os licenc kiváltásának
lehetőségét. A szakágak ebben az évben is támogatói segítséggel, a központi keretből kapják meg az így
kieső licenc bevételeiket.

MOL tárgyalások:
Örömmel jelenthetem be, hogy hosszas tárgyalásokat követően, 2016-tól együttműködő partnerünk lesz
a MOL-csoport.  Reméljük  a megállapodás  hozzájárul  a  versenyek  tisztaságáért  folytatott  hosszútávú
munkánkhoz. A versenyeken lebonyolítandó technikai ellenőrzések költségeiben jelentős megtakarítást
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eredményez,  hogy  az  együttműködés  keretei  között  100  üzemanyag  minta  ellenőrzésére  kapunk
díjmentes lehetőséget.

Az együttműködés keretében Szövetségünk is részt  vesz a FIA specifikációknak megfelelő, a FIA által
ellenőrzött és akkreditált a MOL Racing Fuel RST verseny benzin népszerűsítésében.

A MOL Racing Fuel RST üzemanyag FIA akkreditált teszt labor eredménye alábbi linken elérhető: 
http://mnasz.hu/uploads/documents/20/p164009.pdf

Média referens:
Korábbi  terveinket  megvalósítva,  március  3-tól  részmunkaidőben,  média  és  kommunikációs  referens
munkatárs  felvételére  kerül  sor.  Feladata  elsősorban  az  MNASZ  és  a  különböző  médiákkal  való
kapcsolattartás. Kezeli a Facebook, Youtube oldalainkat, ellátja információval a weboldalainkat, kezeli
az  akkreditációkat.  Bekéri  a  szakágaktól  és  továbbítja  a hír  csatornáknak a versenyek eredményeit.
Munkáját a szövetség irodájában végzi minden héten hétfő, kedd és csütörtöki napon, 9 és 16 óra
között. Elérhetőségeit hamarosan honlapunkon megjelenítjük.

Egyéb média szerződések:
Több  autósporttal  foglalkozó  csatornával  kötöttünk  szerződést  a  bajnokságok  versenyeiről  szóló
összefoglalók műsorrendbe állításáról, valamint aláírt  megállapodásunk van a 2016. évre a MNASZ
Rallylive szolgáltatásra az összes ORB és MARB futamokon, így az mnasz.hu weboldalon Live Timing
közvetítés  lesz  elérhető  az  összes  hazai  Rallye  versenyről.  Szakágaink  szintén  kijelölték  saját  média
felelőseiket,  mely  döntés  egyezik  azzal  a  célunkkal,  hogy  nagyobb  megjelenése  legyen  a  hazai
autósportnak a magyar sajtóban. Törekvéseink előjeleit a tavalyi év végén már megjelenési számokban
is érzékelni lehetett, de a nagy változást a 2016. évre várjuk.

Pirelli – Autogumi plaza közös ajánlata az MNASZ tagjainak:
A Pirelli gumikat forgalmazó vállalkozással közösen kidolgoztunk egy egyedi vásárlási lehetőséget Pirelli
gyártmányú nyári  utcai  abroncsokra (személyautó,  terepjáró/SUV,  kis  teherautó)  az MNASZ licenccel
rendelkező versenyzők, MNASZ dolgozók, tisztségviselők, illetve tagszervezetek részére. A forgalmazó, a
kiskereskedelmi árból jelentős kedvezményt ad maximum 4 db abroncs vásárlására. További információt
az alábbi e-mail címen kaphattok: info@autogumiplaza.hu

Gyorsasági szakági hírek:
Az  MNASZ  vezetése  kiemelt  figyelemmel  kíséri  és  segíti  az  Autós  Gyorsasági  Szakág  munkáját  és
megállapítja, hogy a szakági bizottság Gáspár István vezetésével jelentős munkát végzett a 2016. évi
bajnokság beindítását illetően. A bajnokság alapkiírása, a versenynaptár az érdekeltek rendelkezésére
áll. Rendeződött az RCM Kupa sorsa, Hankook Racer Cup néven új promóter szervezi a sorozatot. A
gyorsasági bajnokság április 29-31-én, a hagyományos hungaroringi nemzetközi versennyel kezdődik,
mely a május elseji, budapesti, Nagy Futam utcai rendezvény miatt csütörtöktől szombatig tart.

Hutchinson Brothers Rali Kupac Autósport Egyesület peres ügye:
Előzmény: 2015. január 21. napján a Fővárosi Törvényszék ítéletével elutasította Hutchinson Brothers
Rali Kupac Autósport Egyesületnek az MNASZ alperessel szemben benyújtott keresetét melyben a felperes
az  MNASZ  2014.  február  21.  napján  tartott  közgyűlésén  hozott  határozatok,  többek  között  az
Alapszabályt módosító és Tisztségviselőket megválasztó határozatok megsemmisítését kérte. Döntéssel
szemben  a  Hutchinson  nyújtott  be  fellebbezést,  melynek  eredményeképpen  a  Fővárosi  Ítélőtábla  új
eljárást rendelet el. 
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Az új eljárásban, 2016. február 24-én újabb – a 2015. évi  döntéssel ellentétes – elsőfokú ítélet született
a  Fővárosi  Törvényszéken,  amely  az  MNASZ  2014.  február  21-i  Közgyűlésén  az  alapszabály
elfogadásával alapszabályt elfogadó és sporttanács tagjait megválasztó határozatait megsemmisíti. Az
ítélet nem jogerős! A Fővárosi Törvényszék szabálytalannak tartotta, hogy az alapszabály módosítására
vonatkozó tagi előterjesztés és a közgyűlés időpontja között az Alapszabály tervezet többször is változott.
Ugyanebben  a  perben  a  bíróság  az  MNASZ  elnökét  elnökség  tagjait,  valamint  a  szakágvezetők
megválasztását  szabályosnak  ítélte.  Jogi  képviselőnk  véleménye  szerint  a  Törvényszék  döntése  az
alapszabály rendelkezéseinek pontatlan és kiterjesztő értelmezésén alapul, ezért a Törvényszék ítéletét a
Fővárosi Ítélőtáblánál megfellebbezzük.

Fontos  megjegyeznem,  hogy  a  2015.  január  24.  napján  tartott  tisztségviselő  választó  közgyűlés
határozatait ugyan támadta a Hutchinson Brothers Rali Kupac Autósport Egyesület, de a keresetüket a
Fővárosi Törvényszék elutasította. A 2015. március 24-i alapszabályt módosító közgyűlésünk határozatait
sem a  Hutchinson  Brothers  Rali  Kupac  Autósport  Egyesület  sem más  szervezet  nem támadta  meg.
Szövetségünk a 2015. március 14-én megtartott alapszabály módosító közgyűlésen a megjelent tagok
által  100%-ban elfogadott  a  –  PTK új  rendelkezéseit  tartalmazó – alapszabálya alapján jogszerűen
működik.

Groupama szerződés:
A  Groupama  Biztosítóval,  a  korábbi  együttműködési  szerződés  lejáratát  követően  új,  3  éves
megállapodást irtunk alá. Az új megállapodás bővíti a részünkre nyújtott biztosítási szolgáltatásokat és
egyben – reklámlehetőség biztosítása mellett – támogatást nyújt szövetségünk működéséhez.

MNASZ Historic Regularity Kupa
Tavaly  év  végén  megalakítottuk  az  MNASZ  Regularity  Munkabizottságot  Kovács  Péter  vezetésével.
Munkabizottság  feladatot  kapott  a  szabályzat  megalkotására  mellyel  a  2016  verseny  szezonban
kupasorozatként, majd 2017-től akár bajnokságként írjuk ki a sorozatot. Historic Tradicionális, Historic
Club és Modern Club kategóriában értékeljük az indulókat akik rendelkeznek az MNASZ által kiállított
„Amatőr  versenyzői  igazolvánnyal”.  Bízom benne,  hogy  szövetségünk  további  autósportot  szerető  új
taggal bővül a MNASZ Regularity kupa sorozat beindításával. 

MOB pályázat utánpótlás támogatásra:
Sikeres  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Magyar  Olimpiai  Bizottsághoz,  melynek  eredményeként  bruttó
635.000,- Ft értékben tudjuk utánpótlás korú versenyzőinket biztonsági felszerelésekkel támogatni. Ezt az
összeget 30 db FIA homológ tűzálló kesztyű vásárlására fordítottuk, melyeket az off-road és a gyorsasági
szakágban versenyző fiatal tehetségek kapnak meg.

Eredményes év kezdést kívánok minden Sporttársnak!

Budapest, 2016. március 8.

Oláh Gyárfás

elnök
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