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1/2010. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

1. A Titkárság hírei

a) Adatszolgáltatási kötelezettség – NAGYON FONTOS!
A 166/2004. (V.21.) kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről az
alábbi kötelezettséget írja elő a sportszervezetek részére tárgyév december 31-ig.
Az 1. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató lapot postai úton az ÖTM
Szakállamtitkárság részére (1054 Budapest, Hold u. 1.) kell megküldeni. A 4. sz.
mellékletben szereplő adatszolgáltató lapot a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség részére kell megküldeni email-en, vagy postai úton.
Az adatszolgáltató lapok megtalálhatóak és letölthetők a Nyomtatványok
menüpont alól (Adatszolgáltatási lap).
A rendelet be nem tartása – határidőn túli, pontatlan adatszolgáltatás – a
Szövetség 2010. évi központi működési támogatásának megvonását is jelentheti.

b) Tagdíjbefizetés
Ezúton is felhívjuk T. Tagjaink figyelmét az Alapszabályunk 12 §-ra, mely január
31-ig írja elő a tagdíjfizetési kötelezettséget.
A 2010. évi MNASZ tagdíj összegét az MNASZ honlapján megjelenő „MNASZ
Díjtételek 2010” táblázat tartalmazza.
Valamennyi tagunk esetében kérjük a „Belépési nyilatkozat” kitöltését.

c) Rendezvényekhez kapcsolódó befizetési határidők
Ezúton is felhívjuk a 2010-ben versenyt rendezni szándékozó tagszervezeteink
figyelmét, hogy az MNASZ Általános előírásainak megfelelően a verseny
bejelentési díjak hátralévő 75%-át 2009. december 20-ig lehetett befizetni, a
versenyrendezési kauciót 2010. január 31-ig kell befizetni.

       d) A licenckérelem benyújtásának – pótdíjmentes – határideje:
- rallye, terep-rallye: január 31.,
- további szakágak: február 28.
A licenckérelemhez mellékelni kell:
- a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás

másolatát.
A Szövetség bankszámlájának neve és száma:

Raiffeisen Bank 12001008-00103962-00100004.)
A csekkre, vagy utalásra rá kell írni, hogy hány darab és milyen típusú licenc
ellenértéke került feladásra. Amennyiben ez az információ nem fér el a csekken,
vagy átutaláson, kérjük, hogy levélben értesítsék a Titkárságot a feladott összeg
részleteiről, hivatkozva az átutalás dátumára és összegére.)

-    a versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenckérelem beadása előtt, kell elvégeztetni a sportorvosi vizsgálatot.
Az ehhez szükséges nyomtatványrészt a licenckérelem tartalmazza. A
sportorvost a kitöltött licenckérelemmel kell felkeresni! A vizsgálat eredményét a
Titkárságon vezetik fel a licencre, és az okmányt is itt őrzik meg.)
- 1db 4x4 cm-es útlevél fényképet, vagy amennyiben a versenyző még nem
rendelkezik EÜ könyvvel, vagy az EÜ könyv 5 éves érvényessége lejárt, akkor
2 db-ot kell mellékelni.
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e) CEZ szeminárium

Szövetségünk szervezésében 2010. február 19-20-án kerül lebonyolításra a
Zóna országok szakmai szemináriuma, melyre várjuk a szakágak, Zóna
eseményeket rendező egyesületek képviselőit. Bővebb információ rövidesen
olvasható az MNASZ honlapján.
A 2010. évi Zóna naptár is rövidesen megtekinthető honlapunkon.

f) Sportorvosi és a 45 év feletti versenyzők terheléses orvosi
vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy licencek kiadásának feltétele az érvényes
sportorvosi igazolás, valamint, hogy a 45 év feletti sportolók esetében az
érvényes terheléses EKG vizsgálati eredmény. A vizsgálat eredménye 2 évig
érvényes.
A sportorvosi vizsgálatra és a terheléses EKG vizsgálatra a területileg illetékes
sportorvosnál, vagy a Budapesti Sportkórházban (Budapest XII., Győri út 17-
19., 10.épület, fszt.) Sós Katánál (tel: 488-6120, vagy  488-6130) lehet
jelentkezni, hétfőtől péntekig, 7:00 és 15:00 óra között.

g) 2010. évi biztosítási infók
Rövidesen olvashatók honlapunkon a 2010. évre vonatkozó biztosítási
információk.
Lényegesebb változások:
- Az éves balesetbiztosítás hatálya kiterjed Európára.
- A felelősség biztosítási díjtételek mintegy 10%-kal csökkennek.
- A balesetbiztosításra vonatkozó kártérítési limitek mintegy 100%-kal
emelkednek.

2. Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a./ Rallye Bizottság:

Tisztelt Versenyzőink!
A Rallye Szakág díjkiosztó ünnepsége 2010. január 23-án, szombaton kerül
megrendezésre. A díjkiosztó ünnepség meghívója, a pontos információkkal,
megtekinthető az MNASZ és az RSB honlapokon.

b./ Sportbírói Bizottság
Évadnyitó sportbírói értekezlet, új sportbírói képzés
A 2010-es évad nyitó sportbírói találkozója és összeírás időpontja:
2010. február 6-án (szombat) 9 óra.
Helyszín: az MNASZ székhelyén, a Magyar Sport Házának I. emeleti
Díszterme.
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Kérjük minél nagyobb létszámban megjelenéseteket.
Tájékoztatjuk az autósport iránt érdeklődőket, hogy ugyanitt lehet a 2010. évi
sportbírói képzésre is jelentkezni.
A jelentkezés feltétele: betöltött 18 életév, legalább középfokú végzettség.
Amennyiben a sportbírói munkával kapcsolatos kérdésed van, írjál az
sbb@mnasz.hu email címre.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


