
Tisztelt MNASZ Elnökség, Elnök úr, Mb. Rsb. vezető úr! 

Tisztelt Oláh Gyárfás elnök úr! 

Mindenekelőtt köszönöm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a rallysport ünnepén 
(díjkiosztó) a megnyitó beszédében annak is az első érdemi mondatában megnevezett.  

Ezt annak tudom be, hogy mégis eljutnak Önhöz az általam előadott és a többségi 
rallysport társadalmat foglalkoztató kérdések. Igaz kizárólag csak annyit mondott, hogy 
ezzel nem foglalkozik.  

Én azért felteszem Önnek/Önöknek az aktuális kérdéseket: 

A legfőbb kérdés az, hogy rendben vannak-e az Eger Rally környezetvédelmi engedélyei? 

Igaz-e, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnak a március 24-25. napjára tervezett Eger Rallye 
tárgyában a MSKLC Kft. környezetvédelmi engedély iránti kérelméről 2018. május 2.-ig kell 
döntést hoznia? Lehetséges, hogy megint későn adták be? 

Van-e olyan körülmény, ami befolyásolhatja a rendezvény megrendezését?  

Lesz Eger Rally?  

Van-e tudomása arról, hogy a 2018 Eger rallye versenykiírása több pontban eltér az 
„érvényes” Rally Verseny Szabályzattól? Amennyiben nem tud róla, kérem, az elnök urat 
keressen meg segítek. 
 

Csak egy apró példa: az útvonallap hibás. 

Kelet Autósport kft-nek, mint társrendezőnek van Nav 0-ás igazolása? (A Tagság 
cégkivonatának tanúsága szerint a társasággal szemben 2016. október 26. napja óta 
adóhatósági végrehajtás van folyamatban.) 

A díjkiosztó alkalmával jól értettem, hogy a Magyar állam nevében azt ígérte a tagságnak, 
hogy az utolsó ORB futamot 20 millió forinttal támogatja sportállamtitkárság?  

Rendben lesz az, hogy a versenynaptár szerint ennek az eseménynek a Kelet Autósport kft. a 
rendezője, aki ellen NAV végrehajtás van? 

Köthet a MNASZ olyan rendezővel, társrendezővel szerződést, aki 0-s igazolással nem 
rendelkezik? A tagságnak kötelező a 0-s igazolást bemutatni.  

A rendező és társrendező képviselőjének jogviszonyáról az elnökségnek van tudomása? 
Cégkivonatok alapján a rendező és az egyik társrendező cég is 2017-ben alakult. A másik 
társrendező ellen végrehajtás van, stabil a rendezői háttér így? Ez a rendezői gárda kapott 
négy versenyrendezésre lehetőséget? 



Ígéretet kaptunk Berényi úrtól, hogy folytatja a tavalyi munkáját, aminek ugye elmaradt 
verseny lett a vége! Ezt senki nem akarja, ugye? 

Erről jut eszembe: A Budapest rally vizsgálatának lett eredménye? (Csepela, Berényi, Buna 
urak vizsgálták), Az eredményét megosztották a tagsággal?  

Mecsek rally technikai vizsgálat január 3-án lejárt! (benzin minta) Mi lett az eredménye? A 
költségét tudjuk. (1,2mft), Az eredményét megosztották a tagsággal? 

Rsb. költségvetését, 3 évre visszamenőleg a regnáló megbízott Berényi úr megígérte 
nyilvánosan is, hogy bemutatja. Nincs még meg? Pedig a tagságot érdekelné, hogy a 
pénzüket ki milyen módon költötte el!? Mennyibe került a díjkiosztó? 

Önök azt jegyzik, hogy az Rvszt és az Arvszt a Rally Sport Bizottság, illetve a sporttanács 
hagyta jóvá. Hogy lehetséges ez, ha nincs is ilyen!?  

Jól gondolom, hogy lassan egyedül marad az elnök úr? Elnökség csonka, Sport Tanács nincs, 
Rsb. nincs. A Terep Rally szakág első versenye le lett mondva. (nem minősítem, mert nem az 
én területem) Ugye nem akarjuk ezt a Rallyban is. Látni kell, hogy nincs minden rendben. 
Kérem, alkalmazzon szakembereket, még ha nem is osztják mindenben az Ön/Önök 
véleményét. 

Mikor lesz közgyűlés? Tudatában vannak, hogy alapszabályt sértően működik a szövetség? 

És amire továbbra sem kaptunk választ, pedig egyszer meg kell válaszolni a vagy a sajtónak 
vagy a hatóságoknak, még ha a tagságnak nem is teszik meg. (DUEN sajtóanyagok között 
megtalálják a kérdéseket) Most nem sorolom fel a közel 20 kérdést, olvasgassák! 

És a végén elnök úr engedje meg, hogy megosszam önnel azt az érzésemet, miszerint nem 
tartom etikusnak és a sportdiplomácia nagyfokú megcsúfolásaként élem meg, hogy az 
MNASZ elnökeként kivonja magát a négyszeres magyar bajnok részére átnyújtandó 
díjátadásból. Ez Önt minősíti! 

Kérem, aki a fenti kérdésekkel egyetért és szeretne változást, és felmeri vállalni, az 
továbbítsa, köszönöm!   

 Budapest 2018-02-28                       Pryma Zoltán 

 
 
 
 


