Az MNASZ testületei és választott tisztségviselői mindeddig az MNASZ hivatalos fórumain
tették meg nyilatkozataikat.
A Szövetség Elnöksége, - elolvasván Ferjáncz Attila nyílt levelét - úgy döntött, hogy
eltérően az eddigi gyakorlattól, kénytelen a nyilvánosság előtt, ezen a fórumon reagálni a
Szövetség volt elnökének félrevezető vádaskodásaira.
Kedves Attila! Örökös Magyar Bajnok!
Megdöbbenéssel olvastuk nyílt leveledet, többek közt azért, mert írásod a valóságtól teljesen
elrugaszkodik, figyelmen kívül hagyja a valós tényeket. Úgy gondoltuk, hogy az MNASZ tagságát
nem szabad félrevezetni, ezért mindazt, amit leírtál, nem hagyhatjuk szó nélkül.
Az RSB november végi értekezletének (melyen te nem voltál ott) hangulatát azok a sporttársak
alakították, akik úgy gondolták, hogy a szakmai munka helyett fontosabb az ülést a személyi
sérelmek megvitatására, vagy a hatalmi pozíció-harcok céljára kihasználni. Ezek a Ti embereitek
voltak! Sokak szerint, viszont évek óta nem volt szakmailag ilyen felkészült, részletes és korrekt
beszámoló az RSB részéről.
Figyelmen kívül hagyod, vagy már el is felejtetted, hogy tavaly milyen szerződéseket írtál alá, ami
miatt mínusszal zárt az RSB, és az egész Szövetség. Elfelejted azt is, hogy hány szponzor
távozott a Te Elnökséged alatt. Ennek elhallgatása a tagság szándékos félrevezetése.
Ennél még felháborítóbb az, hogy az Elnökségünk által közzétett számadatokat sem veszed
figyelembe, és azt írod, üres a kassza.
Ellentétben állításoddal, nekünk kellett visszaszereznünk az elveszett szponzorokat, ezt meg is
tettük. Ellentétben a másik állításoddal a kassza nem üres! Az üres kasszát az RSB okozta
tavaly, a te vezetésed alatt és jóváhagyásoddal, az ebből fakadó, több mint 13 millió forintos
mínuszt is nekünk sikerült rendbe tennünk. A hivatalos adatokat és elszámolást a 2007-es évről
valamennyi tagunk időre, írásban megkapja, de előre csak annyit, hogy Szövetségünk több
milliós pozitív eredménnyel zárja ezt az évet.
A hatalmi harcot nem ez az Elnökség folytatja, hanem veled együtt azok az emberek, akik
kikerültek az MNASZ vezetéséből és nincs már befolyásuk arra, hogy olyan szerződéseket
írassanak alá veled, mint amelyek tavaly veszélyeztették az MNASZ gazdasági helyzetét. Ezúton
is tudatjuk az MNASZ tagságával, hogy ezek közül a cégek közül több, amelyekkel tavaly,
szerződést írtál alá, a mai napig nem volt hajlandó elszámolni és emiatt bírósághoz kellett
fordulnunk.
Az általad említett média felvetésre, csak annyit, hogy eddig soha nem látott nézettségű TV
műsor került az RTL Klub műsorára „MNASZ Autósport Magazin” címen, ami az egész
autósportnak csak a javára válhatott. Azon pedig ne csodálkozz, ha az Elnökség nem hajlandó
olyan médiummal együttdolgozni, amely a jelenlegi vezetés munkáját csak kritizálja, valótlanul
rágalmazza, soha nem említve az elért eredményeket.
Ami pedig a versenyeken a jó hangulatot illeti, Ti próbáltátok elrontani, mert nem tudtatok
lemondani, és nem tudjátok elviselni, hogy nem vagytok az MNASZ vezetésében. Bármily furcsa
is, ezt a hatalmi harcot ti folytatjátok.
Csodálkozunk rajtad, bár ahogy Te mondod, az autósport volt az életed, mégis hajlandó vagy a
hatalomért olyan hangulatkeltésre, amelynek nincs köze a valósághoz, vállalva azt a kockázatot,
hogy akár a sport is sérüljön. Ennek ellenére mi mind a mai napig tiszteljük és elismerjük
sportolói múltadat, eredményeidet és jelöltünk a Nemzet Sportolói közé.
A jelenlegi vezetésnek nincs mit szégyellnie, és az Elnökség nyíltan mer a közgyűlés elé állni. Ha
a tagság úgy gondolja, hogy nincs megelégedve a munkánkkal, emelt fővel távozunk, ugyanis mi
nem a hatalomért dolgoztunk és dolgozunk, hanem az autósportért.
Budapest, 2007. december 6.
MNASZ teljes Elnöksége

