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A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség egy az autósportot érintő büntetőeljárásról szóló sajtóhírek alapján az 
alábbiakat tartja szükségesnek rögzíteni. 
 
 Az MNASZ a magyar autósportot összefogó országos sportszervezet, amely tevékenységét kizárólag a sport 
területén végzi, az autósport szakágaiban bajnokságokat szervez, közreműködik a versenyek rendezésében, 
tagjai és versenyzői sporttevékenységét segíti, támogatja és sportszakmai oldalról felügyeli azt. A Szövetség e 
tevékenysége során tagjainak gazdasági tevékenységére, szerződéseire semmilyen módon nem lát rá, de nem is 
kell, hogy rálásson, ilyen vizsgálatokat nem végez, arra sem jogi, sem technikai lehetősége nincs is, ez nem is 
feladata. Az MNASZ törvényes működésén túl ez is az oka annak, hogy a Szövetség a tagjai, versenyzői 
gazdasági tevékenységével kapcsolatosan indult eljárásoknak sosem volt alanya, abban most sem érintett és a 
jövőben sem lehet az.  
 
A Szövetség a tagjai jogszerű működésének vizsgálatára hivatott hatóságok eljárásával összefüggésben 
elkötelezetten hisz a Magyarország Alaptörvényébe foglalt tisztességes eljáráshoz fűződő jog és ártatlanság 
vélelmének eszméjében, épp ezért minden támogatást megad bármely jogellenes tevékenység gyanúja esetén 
eljáró hatóságnak. A Szövetség bízik abban, hogy minden gyanúval érintett sporttársunk vétlensége 
bebizonyosodik majd, de természetesen az MNASZ elsődleges érdeke a törvényes működés, így abban az 
esetben, ha bármilyen eljárás eredményeként a Szövetségnek intézkednie kell, azt haladéktalanul megteszi.  
  
Az MNASZ tevékenységének elmúlt évei alatt taglétszáma és versenyzői létszáma is növekedett, versenyzői 
közül többen a világ élvonalába tartoznak, a magyar autósport helyzete stabil és az elmúlt években fejlődést 
mutat. A Szövetség gazdálkodása zavartalan és problémamentes, minden tekintetben a jogszabályoknak 
megfelel, hiszen legfontosabb célunk, hogy versenyzőink nyugodt körülmények között, biztos jogi és anyagi 
környezetben  kizárólag a sportra koncentrálva nyújthassák a legjobbat. Éppen emiatt, éppen az autósport 
érdekei miatt ezúton állunk ki a törvényesség, a törvényesen versenyző sporttársaink mellett a sport valódi 
támogatói oldalán, akik a kevesebbekhez eljutó autós sportágakban éppúgy, mint a népszerű sztárokat is 
felvonultató szakágainkban az autósport szépségeit és valós reklámértékét felismerve a jogszabályok által 
biztosított keretek között támogatják és éltetik a magyar autósport bármely területét.  
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