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4/2009. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL
1./ Az Elnökség hírei

a./ Az MNASZ Elnöksége a 2009.04.17-i rendkívül ülése után az alábbiakról értesíti tisztelt
Tagjainkat.

Az Elnökség kifejezésre kívánja juttatni azon szándékát, hogy szigorú gazdálkodás mellett
törvényes és alapszabályszerű működést kíván biztosítani, és ugyanakkor a szakágvezetők
személyének megállapításakor megfontoltan kíván eljárni. Fentiek érdekében – több külső
szakemberrel való előzetes konzultáció után - az MNASZ elnöksége 2009. április 17-én a
több tag által tett bejelentéseket megvizsgálta és megállapította, hogy az idő előtt tartott 
közgyűlés és az új tisztségviselők megválasztása, valamint az alapszabály módosítás
bizonytalan jogi helyzetet teremtett. Az Elnökség a törvénysértés lehetőségét elkerülendő,
de egyben a tagság döntési jogát figyelembe véve az alábbi határozatokat hozta.
 
Mindazon szakágvezetők személyét illetően, akiket nem a jelenleg működő Elnökség
nevezett ki, a tagság írásos véleményét kéri. Felkéri az érintett szakágak tagságát, hogy
tegyenek javaslatot a korábbi szakágvezető megerősítésére, vagy a szakágvezető új
személyére. A döntéssel érintett szakágak, vagyis a gyorsasági, rally, rallycross, és
tereprally versenyágakban érintett - jelölési joggal rendelkező - tagjaink a Titkárságtól a
tárgykörben levelet kapnak.
 
A  költségtakarékosságra való figyelemmel, illetőleg a szerződés körül kialakult kétes jogi
helyzetre tekintettel a rallye szakág vezetőjének javadalmazásáról szóló szerződést az
Elnökség felmondja.

Az Elnökség kifejezi azon szándékát, hogy a nyírádi Rallycross illetve Autocross EB
futamot, illetve az azon induló magyar versenyzőket kiemelten kívánja kezelni.  

 2./ Az Intéző Bizottság hírei

a./  Az IB 2009. április 21-i üléséről a közlemény megtalálható a honlapon, az IB
közlemények menűpont alatt.

3./ A Titkárság hírei

a./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósportot kedvelők és az arra eddig
sokat áldozók jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával továbbra is segítsék a szakágak
és a Szövetség működését, ezáltal a magyar autósport fejlődését.
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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 b./ Új megjelenési lehetőségek az Autósport és Formula Magazinban
A Szövetség együttműködési megállapodást kötött az Autósport és Formula
Magazinnal. A megállapodás keretében a Magazin kiemelten foglalkozik a Szövetség
keretein belül működő szakági eseményekkel: országos bajnokságok, díjkiosztók,
nemzetközi versenyek, stb.
Az újság egy oldal terjedelemben biztosít helyet a hivatalos sportszakmai
információknak is. A Szövetség tagszervezetei számára egy példány postai úton
díjmentesen megküldésre kerül. További információ a magazinnal kapcsolatban
(megjelenés, lapzárta, hirdetés, stb.) a szakági média referensektől kérhető.

c./ Rallye rendezvényrádió - Megállapodás a GTG Stúdió Kft.-vel
Az Országos Rallye Bajnokság első futamán sikeresen debütált a GTG Kft. Stúdió által
üzemeltetett Rallye Rendezvényrádió.
A megállapodás szerint a szolgáltató több helyen ingyenes, „eldobható” FM
rádiókészülékeket is szétoszt az Országos Rallye Bajnokság futamain.
A rádión sportszakmai információk és reklám kerül sugárzásra a készülék, illetve a
megadott URH frekvenciát fogni képes egyéb készülékekkel rendelkező, a verseny
körzetében tartózkodó szurkolóknak, versenyzőknek.
A vételi frekvencia a normál kereskedelmi FM sávon (87,5 - 107 Mhz között). minden
futamon egyedileg kerül meghatározásra
A 16. Miskolc Rally futamon a 99.2 Mhz-en lesz elérhető a szolgáltatás.

d./ A költségvetés végrehajtása
Az Elnökség határozata által módosított „A költségvetés alapelvei és végrehajtásának
előírásai” című anyag megtekinthető a honlapon.

3./ Szakági és egyéb Bizottságok hírei, közleményei

   a./ Terep-rallye Bizottság
A 2009.05.08-10-i TR OB verseny neve és helyszíne megváltozott.
A verseny neve: Rábaköz Kupa, helyszíne: Kapuvár

   b./ Rallye Bizottság
Az RSB az IB jóváhagyásával kiírja a „Spuri Kupá”-t, melynek kiírása megtekinthető a
honlapon.

 
   c./ Sportbírói Bizottság
        A 2009. április 21. és május 15. közötti versenyek versenyigazgatói:

2009. 04.24-26. 16. Miskolc Rally Miskolc Faluvégi Péter
2009. 05.03-03. Dömsöd Kupa Dömsöd Mogyorósi Attila
2009. 05.03-03. Gokart OB Kecskemét Csáki József
2009. 05.08-10. Material Kupa Hungaroring Faluvégi Péter
2009. 05.08-10. Rábaköz Kupa Kapuvár Polgár László
2009. 05.09-10. Gokart OB+ZT Pannónia-Ring Unger József
2009. 05.15-17. Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally Salgótarján Móni István

      d./ Autós Technikai Bizottság
  Új e-mail cím
  Az ATB vezetőjének új e-mail címe: techbiz@mnasz.hu

 Faluvégi Péter sk.
Főtitkár
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