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1./ Az Elnökség közleménye
a./ Közgyűlésről

A Szövetség december 2-án tartotta tisztújító Közgyűlését.
Az Alapszabály szerint a Közgyűlés az alábbi tisztségviselőket választotta
meg:

Elnökség:
Elnök: Ferjáncz Attila
Általános alelnök: Herczeg Lajos
Sportszakmai alelnök: Szamos Miklós

- elnökségi tag: Faluvégi Péter
dr. Komáromi Endre
Lányi Tamás
Poós László
Sipka Gábor

Ellenőrző Bizottság elnöke: Bolgár Iván
- tagjai: Csernitzky Péter

dr. Tóth István
Etikai Bizottság vezetője: Csizmadia Gábor

Az Alapszabály szerint az Elnökség az alábbi tisztségviselőket választotta
meg:

Szakágvezetők:
- rallye: Dudás „Koko” Gyula
- autósgyorsasági: Gáspár István
- rallycross: Bánkuti Gábor
- autocross: Tóth János
- terep-rallye: Bakondi Károly
- gokart: (a jelölés postai úton folyamatban van)

Technikai Bizottság vezetője: Cselényi Balázs
Sportfelügyelői Bizottság vezetője: Hajdu Attila
Sportbírói Bizottság vezetője: Faluvégi Péter
Fegyelmi Bizottság vezetője: Tóth „Gili” Ferenc

b./ Alelnök lemondása
A Szövetségünk Közgyűlése után 3 nappal – az MNASZ Elnökéhez és
tagjaihoz címzett, nyílt levélben - lemondott Szamos Miklós sportszakmai
alelnök.

c./ Bajnokok bálja
Tájékoztatjuk T. Tagjainkat és az érdeklődőket, hogy a „Bajnokok Báljá”-t
technikai okok miatt januárban nem rendezzük meg.
Reményeink szerint a hagyományt 2008-ban folytatjuk.
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d./ Rendkívüli Közgyűlés
A sportszakmai alelnök lemondása folytán kialakult helyzetre tekintettel az
MNASZ Elnöksége 2007. január 12-én 15.00 órára (ill. 16.00 órára)
rendkívüli Közgyűlést hív össze, Szövetségünk székhelyén a Magyar
Sport Házának I. emeleti Dísztermében.

Az Elnökség a jelölő bizottsági feladatok elvégzésére Szedlák György,
Fodor György és Oroszlán Tibor sporttársakat kérte fel.

(A rendkívüli Közgyűlési meghívót már kiküldtük T. Tagjainknak.)

2./ Az Intéző Bizottság közleménye
Az év versenyzői

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Intéző Bizottsága a 2006.
november 28–án megtartott ülésén az „Év autóversenyzőjé”-nek Kis
Sándor - Czeglédi Péter (RTL Motorsport Klub Egyesület) terep-rallye
versenyzőpárosát, az „Év gokart versenyzőjének Birizdó Imre
versenyzőt (Dabasi Technikai Sport Egyesület) választotta.

Az év szakági legjobbjai:
- rallye: Benik Balázs - Varga István / Benik Motorsport Egyesület
- autós gyorsasági: Kiss Norbert / Proex Autó-Motorsport Egyesület
- rallycross: Ifj. Bánkuti Gábor / Kit Car Racing Team
- autocross: Madarász András / ASC Dömsöd
- terep-rallye: Kis Sándor – Czeglédi Péter /

RTL Motorsport Klub Egyesület
- gokart: Birizdó Imre / Dabasi Technikai Sport Egyesület

3./ A Titkárság közleménye
a./ Adatszolgáltatási kötelezettség – NAGYON FONTOS!

Felhívjuk T. Tagjaink figyelmét az alábbiakra.
A 166/2004. (V.21.) kormányrendelet az állami sportinformációs
rendszerről az alábbi kötelezettséget írja elő a sportszervezetek részére
tárgyév december 31-ig.
Az 1. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató lapot postai úton az ÖTM
Szakállamtitkárság részére (1054 Budapest, Hold u. 1.) kell megküldeni.
A 4. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató lapot a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség részére kell megküldeni e-mail-en, vagy postai úton.

Jelen anyagok megtalálhatóak és letölthetőek az alábbi honlapról:
www.nsh.hu sportügyek pont alatt, adatszolgáltatás a sportinformációs
rendszer részére.
A rendelet be nem tartása – határidőn túli, pontatlan adatszolgáltatás - a
Szövetség 2007. évi központi működési támogatásának megvonását is
jelentheti.

b./ Utolsó lehetőség a 2007. évi naptári bejelentésekre
Azok a T. Rendezőink, akik még versenyt kívánnak bejelenteni a 2007. évi
versenynaptárba, január 15-ig pótdíjjal tehetik meg az ide vonatkozó
szabályok szerint.
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Továbbá kérjük, hogy a bejelentett események adminisztratív és anyagi
ügyeit – szükség szerint – intézzék.

c./ Díjazottjaink az FIA Közép-Európai Zóna Trófeában - helyesbítés
Az 5/2006. sz Főtitkári körlevél 2/a. pontja alatt megjelent eredmények
helyesen:
Pálya: Gr. N. 1. Hernádi László BMW M3

d./ Versenyzőink eredményei a FIA sorozatokban
FIA Hegyi Challange 1. Hernádi László BMW M3
FIA Hegyi Európabajnokság 2. kategória / 6. Szász László

Reynard Zytek Formula 3000
FIA Rallycross Európabajnokság Div.2 / 8. Csernyik István - Peugeot 206
FIA Autocross Európabajnokság Div 3A. / 10. Ábrahám Károly - VW

Div 1 / 11. Kárai Tamás - Protonsatria

e./ A 2007. évi licenckérelmek beadása
Bízva T. tagjaink megértésében és türelmében a január 12-i rendkívüli
Közgyűlés után a lehető leghamarabb küldjük a licenckérelmek beadásához
szükséges információkat.

f./ Hirdetési lehetőség a Szövetség 2007. évi kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2007-ben megjelenő, alábbi szövetségi
kiadványokban:
• Bajnokságok és kupák végeredménye 2006 (január 5. / 400)
• Szakági alapkiírások 2007 - 6 füzet (január 5. / 100-600)
• Technikai szabályok 2007 (január 15. / 300)
• FIA Nemzetközi Sportszabályok 2007 (január 15. / 300)

hirdetéseket tudunk megjelentetni fekete/fehér, vagy színes kivitelben.
(A zárójelben a megrendelés határideje/példányszám szerepel.)
A füzeteket térítésmentesen kapják: versenyzők, egyesületek / szakosz-
tályok, sportbírók, szakújságírók, tisztségviselők.
A füzetek A/5 álló formátumban, irka fűzéssel és karton borítással jelennek
meg. A hirdetési árak megjelenés szerint (ezer forintban):

Oldalak                                                   Oldalak                               
- első belső 60 - hátsó belső 50
- hátsó külső 70 - belső oldalak 40
(Az árak a nyomdai előkészítés ellenértékét és az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
További információk a Titkárságtól szerezhetők be.

g./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósportot kedvelők és
eddig is arra sokat áldozók, jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
továbbra is segítsék a szakágak és a Szövetség működését, ezáltal a
magyar autósport fejlődését.
A támogatást az utánpótlás nevelésére fordítjuk.
Amennyiben az autósport támogatása mellett döntenek kérjük, hogy az
adóbevalláshoz mellékelt rendelkezésen a 18083907-2-43 MNASZ
adószámot jelöljék meg.
Ezúton is köszönjük támogatásukat.
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h./ A 45 év feletti versenyzők orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45 év feletti sportolók, csak abban az
esetben kaphatnak 2007. évre versenyzői licencet, amennyiben terheléses
EKG vizsgálaton vesznek részt. A vizsgálat eredménye 2 évig érvényes.
Az érintett versenyzőket külön is értesítjük. Az értesítés tartalmazni fogja a
vizsgálaton való részvétel részleteit (időpont, hely, díja, stb.)

4./ Szakágak és Bizottságok közleménye
a./ Sportbírói Bizottság

- Évadnyitó bírói értekezlet
A 2007-es évadnyitó bírói találkozója és összeírás időpontja:

2007. február 3-án (szombat) 9 óra.

Helyszín: az MNASZ székhelyén a Magyar Sport Házá-nak
I. emeleti Dísztermében.

Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Kérjük minél nagyobb létszámban megjelenéseteket.

Tájékoztatjuk az autósport iránt érdeklődőket, hogy ugyanitt lehet a 2007.
évi sportbírói képzésre is jelentkezni Bolgár Iván Sportbírói Bizottság
oktatási felelősénél.
A jelentkezés feltétele: betöltött 18 életév, legalább középfokú végzettség.
A jelentkezők jelentkezési lapot töltenek ki, míg a tanfolyam február-
március hónap során egymást követő öt szombaton 8-8 órában lesz. Az
első alkalom február 10-e, de a tanfolyami napok pontos időbeosztását és
helyszínét már február 3-án közöljük. A tanfolyam az MNASZ valamennyi
szakágára kiterjedő ismereteket oktat. A kurzust tesztlapos vizsga zárja le.
A vizsgára bocsátás feltétele, valamennyi tanfolyami napon való részvétel,
hiányzás maximum egy alkalommal lehetséges. A sikeres vizsgázók az
első évben gyakorló bírói igazolványt kapnak, az eredményes éves
tevékenységet követően kaphat a sporttárs bírói igazolványt. A tanfolyam
és a vizsga díja a jelöltek számától függ, de várhatóan kb. 15-18.000,-Ft
lesz. Ez az összeg tartalmazza a vizsga és a gyakorló igazolvány díját is.
Az összeget legkésőbb a második tanfolyami hétvégéig kell befizetni.

b./ Autós gyorsasági Szakági bizottság
Gáspár István szakágvezető kéri az autósgyorsasági szakágban érdekelt
szervezeteket és versenyzőket, hogy a 2007. évi alapkiírás elkészítéséhez
szükség szerint küldjenek javaslatot az agy2007@gmail.com e-mail címre.

Tarlós István
főtitkár


