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Tárgy: FIVA minősítés honosítása

Tisztelt Igazgató úr!

Áttekintve tárgyi ügyben eddig folytatott levélváltásunkat, az abban felsorolt érveinket,
értetlenül állunk június 5.-én kelt válaszlevele előtt.
Mint írja: „a minősítésben érintett kollégák figyelmét rendszeresen ráirányítjuk az MMB
szabályzatban rögzítettekre, azok szigorú betartására”.
Ezen örvendetes ténnyel szöges ellentétben áll az a magatartás, melynek során az egyértelműen
és félreérthetetlenül fogalmazó, érvényben lévő Szabályzatban foglaltak tiszteletben tartása
helyett jogértelmezésbe kezdenek, részben a Stratégiai Testület még kialakulóban lévő, jövőre
vonatkozó tervezetére, valamint egy jogilag kötelező erővel nem bíró állásfoglalásra
hivatkozva.
Emlékeztetőül az érvényben lévő, és ez által kötelezően betartandó rendelkezés:
„A F.I.V.A. minősítéssel (eredeti okmányokkal) rendelkező jármű tulajdonosa a nevére
kiállított okmányok birtokában kérheti a MMB-t arra, hogy eredeti és érvényes okmányai
alapján - minősítési eljárás nélkül - hazai minősítő okmányokat állítson ki részére”
Utóbbi megfogalmazás nem teszi lehetővé a Bizottság egyetlen tagjának sem saját „álláspont”
kialakítását, a világszerte egységes elvek alapján készülő FIVA minősítések közötti
különbségtételt! Világosan fogalmazva: A Szabályzat FIVA minősítésről szól, és NEM
külföldön készült FIVA minősítésről!
Azon túlmenően, hogy közhivatalnoki múlttal rendelkező személyek esetében fokozottan
értelmezhetetlen a vonatkozó rendeletek egyéni újragondolása, elfogadhatatlan, hogy a
Muzeális Minősítő Bizottságot alkotó szervezetek közötti terméketlen vitának ügyfelek százai
legyenek a kárvallottjai!
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Honlapjukon (ahová ismeretlen megfontolásból elhelyezték a fentebb említett Állásfoglalás
szövegét is) az Oldtimer Team szolgáltatásai között az alábbi lelhető fel:
„6) Tájékoztatás és segítség biztosítása a nemzetközi szervezetek által kiadott minősítések
(FIVA, FIA stb.) Muzeális Minősítő Bizottság általi elismertetésben"
Rögtön sietünk hozzáfűzni, hogy az általunk készített FIVA okmányok nemzetközi szervezet
által kiadott minősítésként kezelendőek. (A FIA HC jelenlegi, ismert státusza nem képezi
levelünk tárgyát)
Bízunk benne, hogy a team-tagoknak nyújtott segítség a jövőben nem jár együtt a tagsággal
nem rendelkezők érdekeinek további megsértésével!
Mint bizonyára tapasztalhatták, mindvégig igyekeztünk tárgybani polémiát szervezeteink
közötti párbeszéd formájában lefolytatni, olyannyira, hogy ez idáig még a honlapunkon sem
jelentettük meg annak részleteit-szemben a fentebb említett „Állásfoglalás” közzétételével.
Annak reményében, hogy immár visszatérnek a törvényes működés keretei közé, várjuk
mielőbbi sürgős válaszát, mivel az Ügyfelek részéről ránk nehezedő nyomás hosszú távon már
nem lesz kezelhető „házon belül „!
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