
Válasz Szamos Miklós úr nyílt levelére

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2006. december 2-án újonnan megválasztott
Elnöksége mély megdöbbenéssel olvasta Szamos Miklós úr nyílt levelét, melyben
közzétette lemondását a sportszakmai alelnöki tisztségről.

Szamos úr 1983 óta tagja a Szövetség Elnökségének, továbbá tíz éve látja el a
sportszakmai alelnökséggel járó feladatokat. Tehetségével és kivételes
munkabírásával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyarországi autósport az
elmúlt években elérje a jelenlegi szintet. Szívvel-lélekkel vett részt a szakmai
tevékenység irányításában. Szamos úr képességei és hozzáállásának ismeretében
lemondását veszteségként éljük meg.

A lemondólevélben megfogalmazottak alapján a Közgyűlésen megválasztott
Elnökség – annak ellenére, hogy több tagja a Szövetség előző életében nem vett
részt – megszólítottnak érzi magát, és visszautasítja a vádakat, miszerint
manipulációval jutottak volna pozícióba, valamint, hogy a Szövetségen belül uralkodó
morális válság áldozata lenne Szamos Miklós úr. Többszöri szóbeli lemondási
kísérlete, és végül az írásbeli megerősítés is azt engedi sejtetni, hogy erkölcsi
problémával kizárólag Szamos úr küzd.

A vélt morális válságon túl Szamos urat a „kialakult gazdasági helyzet” késztette
döntése meghozatalára. Az a gazdasági helyzet, amit sportszakmai alelnökségének
tíz éve alatt ő felügyelt és koordinált. Felelős tisztségviselőként hosszú évek óta
készítette a Szövetség költségvetését, pénzügyi kimutatásait, napi szinten rálátása
volt Szövetségünk gazdasági helyzetére. Az Intéző Bizottság vezetőjeként az IB
keretein belül formálisan és nem formálisan is folyamatosan tartotta a kapcsolatot
sportágunk legfelső sportszakmai vezetésével.

Szövetségünk gazdasági életére jellemző, hogy jelentős tartalékokkal rendelkezik,
pénzügyi működése stabil és átlátható. Költségvetésünket és annak teljesülését az
Ellenőrző Bizottság vizsgálja. Tekintettel büdzsénk nagyságára független
könyvvizsgáló ellenőrzi az érvényben lévő törvények és jogszabályok szerinti
pénzügyi gazdálkodásunkat, amely független kontrollt jelent Tagjaink és a Szövetség
vezetősége részére is.
Az elmúlt években – névtelen bejelentések alapján – rendszeres ellenőrzést tartott
Szövetségünknél az APEH. A vizsgálatok során jelentős hiányosságot nem
állapítottak meg, egyedül a társasági nyereségadó számításában tettek
észrevételeket. Mindemellett igény esetén Tagjaink természetesen betekintést
nyerhetnek iratainkba az Ellenőrző Bizottságon keresztül.

Ennek tükrében joggal merül fel a kérdés, hogy milyen gazdasági helyzetre
hivatkozik Szamos úr, hisz az Elnökségi ülésen megszavazta a 2006. évi Elnökségi
beszámolót, az általa készített pénzügyi beszámolóval egyetemben. Az említett
pénzügyi kimutatást az Elnökségen túl a Közgyűlés is elfogadta 109 igen, 1 nem és 1
tartózkodás ellenében. Értetlenül állunk tehát a lemondólevélben leírtakkal szemben.

A Szövetség Elnöksége, a kialakult problémát mihamarabb kezelendő, rendkívüli
közgyűlést hívott össze a sportszakmai alelnöki pozíció betöltésére, és az
alapszabály szerinti szabályos működés érdekében. Gyors intézkedésekre van tehát



szükség, hogy a fennálló helyzet versenyzőink érdekeit ne sértse. A Szövetség
Elnöksége ezért egy Operatív Bizottságot állított fel a 2007 év előtti feladatok
elvégzésére, melyeknek szabályba iktatása majd a következő sportszakmai alelnök,
és az akkor már működő IB feladata lesz.

A választások előtt kihangsúlyozásra került, hogy mindenki felelősséggel válasszon,
és felelősséggel vállalja el a választók által rábízott feladatot, amelyet Szamos Miklós
úr külön felszólalásban is elvállalt, úgy is, mint tisztségviselő, és úgy is, mint
tagtársunk.

A fentiek ismeretében az Önök és a Ti feladatotok, hogy véleményt formáljatok,
megítéljétek Szamos úr lemondólevelét.

Sportbaráti üdvözlettel,

MNASZ Elnökség


