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Tisztelt Tagjaink, Versenyzőink!

Amint arról bizonyára értesültetek, az Elnökség 2014. szeptember 25-i 
ülésén kinevezte Rallye szakágvezetőnek Pénzes Zsoltot. Ezúton szeretném 
tájékoztatni a Rallye szakágunk nevezőit, versenyzőit, hogy az Elnökség 
ezen döntésével nem értek egyet, és Pénzes Zsolt terheltségének okán nem 
is tudok ezen döntéssel azonosulni.
Mivel azonban a jelenlegi alapszabályunk ebben az esetben nem teszi 
lehetővé az Elnökség, illetve az Elnök számára a mérlegelési jogkör 
gyakorlását, a szabályszerű működésre való tekintettel, az Elnökségnek, a 
beérkezett szakági jelölések alapján ki kellett neveznie azt a jelöltet, akire a 
legtöbb jelölés érkezett. Ezt kellett volna tennünk akkor is, ha 3 beérkezett 
jelölésből 2 kapott volna. A továbbiakban az ezzel kapcsolatosan kialakult 
problémát a Rallye szakág nevezőinek kell megoldania. Amennyiben 
esetlegesen egy másik szakágvezetőt tartanának elfogadhatónak, az erre 
jogosultsággal rendelkezőknek kell a szükséges lépéseket megtenni. A 
szakágvezető személyével kapcsolatos megkereséseket és jelzéseket ezúton 
is köszönöm, és bízom benne, hogy az MNASZ legnagyobb szakágának 
problémái rövidesen megoldódnak.

Előttünk áll hazánk rallyesportjának egyik kiemelkedő rendezvénye, a 
Historic Európa-bajnoki futam, amelynek a 48. Mecsek Rallye ad otthont.
Ezzel kapcsolatosan fontosnak tartom leszögezni, hogy a magyarországi 
historic sorozat és versenyzés, véleményem szerint olyan szintre érkezett, 
amely indokolttá teszi, egy önálló historic szakág életre hívását. Erre való 
tekintettel is kérem az érintett tagszervezeteket, hogy terjesszék elő 
javaslataikat, egy önálló historic szakág létrehozásával kapcsolatosan.

Alapszabály módosító Közgyűlésünk tekintetében tájékoztatásul közlöm, 
hogy rövidesen közre adom azon alapszabály módosító indítványomat, 
melyet hosszas politikai és jogi konzultáció előzött meg. Egyben fontosnak 
tartom szövetségünk közhasznú szervezetté válását, mert csak ebben a 
formában valósulhat meg a továbbiakban az MNASZ komolyabb szintű és 
konkrét anyagi támogatása. Szeretném kiemelni, hogy a napokban történt 
magasabb szintű konzultáció alapján, az MNASZ politikai támogatottsága 
személyemen keresztül biztosított a további négy évben és tisztújító 
Közgyűlésünkre olyan javaslatot szeretnék a tagság elé tárni az elnökség 
további személyi összetétele tekintetében, amely egyfajta garanciaként 
szolgál majd a honi autósport felemelkedése tárgyában.

Kérlek benneteket, keressetek továbbra is konkrét javaslataitokkal és 
problémáitokkal, mert számomra fontos a tagság véleményének 
megismerése, érdekeikkel összeegyeztethető szövetségi működés 
megalapozása.
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