KÖZLEMÉNY
Tisztelt Rallye szakágban érdekelt Versenyzők, Csapatvezetők és Tagszervezeteink!
Kedves Sportbarátaim!

A Rallye szakágvezető visszahívása, választása és kinevezése kapcsán számtalan
félrevezető információ és hamis állítás került napvilágra, melyek tisztázása érdekében
ezúton kívánlak tájékoztatni Titeket a valós tényekről.
Az MNASZ Elnöksége 2017. október 26-án, az elnökségi ülésen kézbesített visszahívási
nyilatkozatok értelmezését követően, azonnal döntött a szakágvezető jelölésről. Az
MNASZ Főtitkára 2017. október 30-án küldte ki a jelölési felhívást a 82 rallye nevezői
és/vagy rendezői licenccel rendelkező tagszervezet részére. A jelölési határidő lezárásakor
megállapítást nyert, hogy a Rallye nevezői és/vagy rendezői licenccel rendelkező tagok
száma időközben 85-re nőtt.
Tekintettel arra, hogy az Elnökség tagjai és jómagam sem rendelkezünk jogi végzettséggel,
a 2017. november 22-i elnökségi ülésen felkértem az MNASZ állandó jogi képviselőjét,
hogy az ülés keretében, személyesen értelmezze az alábbi jelöléseket, melynek alapján
megnyugtatóan dönthetünk a Szakágvezető kinevezésről:
• 5 visszavont jelölés:
Pryma Zoltán 2017. november 15-én személyesen adta le az MNASZ Titkárságon 5
tagszervezet nyilatkozatát, melyben korábban Berényi Ákosra vonatkozó jelölését
vonta vissza, és egyidejűleg Pryma Zoltánt jelölték szakágvezetőnek.
Az ülésen megállapítást nyert, hogy az 5 tagból előzőleg csak 4 tag szavazott Berényi
Ákosra, így az 5. visszavonást figyelmen kívül hagyta az Elnökség.
A 4 tagszervezet módosított jelölését az Elnökség elfogadta.
A korábbi jelölés nélküli visszavont tagi jelölést a HUTCHINSON BROTHERS RALI
KUPAC AUTÓSPORT EGYESÜLET (képviselő: dr. Ádám Antal) képviseletében adták le
Pryma Zoltánra.
• 3 tagszervezet a jelölés kihirdetését követően váltott rallye nevezői licencet:
Alapszabályunk ezt nem tiltja, ugyanakkor - véleményem szerint- abban az esetben,
ha nevezett tagok versenyzővel nem rendelkeznek és csak a választás idejére
váltanak nevezői licencet, akkor ezen jelölések erősen megkérdőjelezik az etikai
normákat és személyes érdekeikkel befolyásolják a szakág életét. A három új jelölési
jogosultságot váltott tagszervezet Pryma Zoltánt jelölte szakágvezetőnek.
Az Elnökség a jogi képviselő tanácsára elfogadta és a kiértékelésbe beleszámította
ezt a 3 jelölést.
• 3 tagszervezet mindkét személyre adott le jelölést, majd egyiket visszavonta:
Három tagszervezetünk Berényi Ákosra és Pryma Zoltánra is adott le érvényes
jelölést, majd azt november 14-i dátummal, két tanúval ellátott nyilatkozatban
módosította és Pryma Zoltánra tett jelölését visszavonta. Ugyanakkor az elnökségi
ülésre eljutatott nyilatkozatban kérte az Elnökséget, hogy Berényi Ákosra tett
jelölését vegye figyelembe.
Az MNASZ jogi képviselőjének állásfoglalása alapján jogilag erre van lehetősége, így
ezeket a Berényi Ákosra leadott jelöléseket figyelembe vettük a szavazás
kiértékelésekor.

• 1 tagszervezet nem az MNASZ rendszerében leadott képviselő aláírásával jelölt
szakágvezetőt:
A tagszervezet nem az MNASZ rendszerében rögzített képviselője által aláírt jelölést
adott le. Az Elnökség az ülés alatt az online cégtárban ellenőrizte a cég bejegyzett
képviselőjét, mely során megállapítást nyert, hogy a cégbíróságnál történt cégvezető
változtatásról a tag nem értesítette a Szövetséget. Tekintettel arra, hogy a
cégbíróságnál bejegyzett képviselő írta alá a jelölést, az MNASZ Elnöksége elfogadta
Pryma Zoltánra tett javaslatát és beleszámította a kiértékelésbe.
Fentiekben olvasható kérdéses szavazatok tisztázását követően megállapítást nyert, hogy
Berényi Ákos 43 (47 – 4 visszavont) míg Pryma Zoltán 41 (44 – 3 visszavont) szavazattal
rendelkezik.
Az Alapszabály 42/A.§ (8) bekezdése kimondja, hogy „a minősített többséget kapott
jelöltet az Elnökség köteles szakágvezető nek kinevezni”. Az Alapszabályi kötelezettség
okán az MNASZ Elnöksége elé terjesztettem Berényi Ákos Rallye Szakági Bizottság vezetői
kinevezését. Tekintettel arra, hogy az elfogadó határozathoz 4 elnökségi tag egyhangú
szavazata szükséges és ez esetben csak két IGEN szavazat érkezett, így a kinevezés
meghiúsult.
Határozott véleményem, hogy Szövetségünket a Tagok által elfogadott Alapszabály szerint
kell vezetnem. Legnagyobb szakágunk bizottságának vezetése különös figyelmet követel.
Ezért és a Szövetség életszerű működésére való tekintettel, a kérdéses jelölések korrekt
tisztázása érdekében az MNASZ jogi képviselőjének iránymutatása volt döntésünk alapja.
Minden ellenkező híreszteléssel szemben kijelentem, hogy az MNASZ elnökeként a
szakágvezető személyét érintő véleményt a jelölés során nem tettem, számomra a Tagok
akarata az iránymutató!
Ugyanakkor, kérem Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy a jövőben jelöléseiket fontolják meg
és végső döntésüket követően küldjék be az MNASZ titkárságára. A fenti tényekből is
tisztán látható, hogy a visszavonásokkal operáló érdekcsoportok a szakág működését
akadályozzák és tovább mélyítik a személyes ellentéteket a Rallye Szakágban.
Amennyiben bármely Rallye nevezői és/vagy rendezői licenccel rendelkező Tagunk
képviselője szeretné ellenőrizni a jelölésben résztvevők névsorát, abban az esetben kérem
írjon az elnok@mnasz.hu vagy a herczeg@mnasz.hu email címre és tájékoztatjuk az
iratbetekintési eljárás módjáról.
Az MNASZ dokumentumai, költségvetése Tagszervezeteink számára nyilvánosak.
Remélem sikerült tisztázni minden felmerült kérdést. A továbbiakban is állok
rendelkezésetekre.
Köszönöm a támogatásotokat.
Üdvözlettel,
Budapest, 2017. november 27.
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