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5/2009. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL
1./  Az Elnökség hírei

Az Elnökség tájékoztatója:
1. Az Elnökség áttekintette a gokartsport helyzetét, és megállapította, hogy jelenleg

a sportág körülményei rendezettek, de három élesen elkülönülő csoportban
zajlanak a versenyek: MGSZ-szervezésben az Országos Bajnokságban, továbbá
az Easykart kupában és az OAGB-ban.
A gokartsport túlnyomó részét lefedő OB-t az MGSZ éves szerződéssel teljes
felelősséggel működteti, a másik két sorozatra is állandó partner van, ezért
önálló gazdálkodó egységként Gokart Szakági Bizottságra nincs szükség. Az
Elnökség a szervezési és gazdálkodási egyszerűsítés érdekében a Gokart
Bizottságot megszünteti és a sportágat munkabizottsági keretek között működteti
tovább. Az Elnökség fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy a gokartsport
jelentőségét továbbra is elismeri, sőt, azt a hazai autósport meghatározó
részének, az utánpótlás egyik jelentős elemének tartja, az intézkedést a
szerződéses rendszer alapozza meg és a költségtakarékosság teszi
szükségessé.

2. Bánkuti Gábor 2009. május 5-én lemondott Rallycross szakágvezetői posztjáról.
Az Elnökség megbízott szakágvezetőként Legeza Miklóst jelölte ki. Az új
szakágvezetőre történő jelölések összegyűjtése folyamatban van.  

3. A Hungaroring Zrt és az MNASz között a korábbi években érvényben lévő
szerződés 2008. december 31-ével lejárt, ezért  a Forma-1-es magyar nagydíjak
szervezésével kapcsolatban Szövetségünknek új szerződést kellett kötnie. A
januártól áprilisig terjedő időszakban az Elnökség több alkalommal igyekezett az
álláspontokat közelíteni. Az Elnökségen belül is vita volt a szerződésről. Végül is
a Magyar Nagydíj közeledtével a döntés sürgetővé vált, így az Elnökség
elfogadta a szerződést, melynek megújításakor a korábbi években megszokott
díjakat ugyan nem tudtuk érvényesíteni, de a gazdasági helyzetre és a verseny
különleges státuszára való tekintettel törekedtünk a legkedvezőbb megoldásra.
Ezek szerint a 2009-2011 közötti időszakban éves 10 millió Ft értéket kapunk a
Hungaroringtől, melynek közel fele pénzbeli térítés.

4. Az Elnökség áttekintette a Szövetség 2009 évi gazdálkodásának eddigi tényeit
és a várható hatásokat. Megállapította, hogy drasztikus közvetlen beavatkozásra
nincs szükség, de az alábbi intézkedéseket hozta:
- a 13. havi bérek kifizetését zárolja, arra csak megnyugtató költségvetési
helyzetben kerülhet sor
- a költségvetésben önálló gazdálkodási sorként szereplő egységek előző évi
maradványát tartalékként kezeli
- irányelvként rögzítésre kerül, hogy minden szakág a tényleges bevételeinek
65%-át költheti el a költségvetésben meghatározottak szerint.

2./ 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./ Verseny lemondása
A Kapitány AMSE bejelentette, hogy a 2009. május 24-i nyirádi versenyt -
beleértve a Div9-es RC OB futamot és a tervezett betétszámokat (amatőr futam
és EB-s teszt) is – lemondja a versenypályán zajló, a Rallycross EB érdekeit
szolgáló építési munkálatok határidőre történő befejezése érdekében.
A lemondott versenyt egy későbbi időpontban kívánják pótolni.

c./ Tájékoztatjuk tagjainkat a szakágvezetők személyével kapcsolatos
kérdésre beérkezett válaszokról.

Szakág kiküldve beérkezett válaszok
összesen megerősítések      új jelölések

RA    93 39 (1 érvénytelen) 21      17 
AGY    30 9 9       -
RC    13 6 6       -
TR    19 8 8       -
A rallye szakágban az új jelölt személye mindegyik esetben: Tóth Imre.

3./ Szakági és egyéb Bizottságok hírei, közleményei

a./ Rallye Bizottság
Büki Ernő RSB tagságáról lemondott, helyette Barna György sporttársat nevezte
ki az IB az RSB tagjává.

b./ Sportbírói Bizottság

A 2009. május 15. és június 15. közötti versenyek versenyigazgatói:

2009. 05.15-17. Hell Energy Drink Salgó-Gemer Rally Salgótarján Móni István
2009. 05.29-31. FIA Rallycross EB Nyirád Szedlák György
2009. 06.01-01. Szlalom Zóna Trófea Kecskemét Demeter Magdolna
2009. 06.12-14. Eurocarpatica Kupa Cavnic (RO) Faluvégi Péter
2009. 06.13-14. Baranya Kupa Komló Büki Ernő
2009. 06.13-14. Gokart OB Kakucs Unger József

c./ Autós Technikai Bizottság
Üzemanyagtöltéshez a gyorscsatlakozó használata minden szakágban
engedélyezett.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


