
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Az MNASZ Terep-rallye Szakági Bizottság határozatai 
2016 

 
 
2016/6 TRSB határozat 2016.05.18. 
(A határozathozatalkor a TRSB 5 tagjából 5 tag van jelen, ezért a TRSB határozatképes.) 
A TRSB megerősíti az E-2016/6 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a TRSB 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
2016/5 TRSB határozat 2016.05.18. 
(A határozathozatalkor a TRSB 5 tagjából 5 tag van jelen, ezért a TRSB határozatképes.) 
A TRSB megerősíti az E-2016/5 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a TRSB 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
2016/4 TRSB határozat 2016.05.18. 
(A határozathozatalkor a TRSB 5 tagjából 5 tag van jelen, ezért a TRSB határozatképes.) 
A TRSB megerősíti az E-2016/4 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a TRSB 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
2016/3 TRSB határozat 2016.05.18. 
(A határozathozatalkor a TRSB 5 tagjából 5 tag van jelen, ezért a TRSB határozatképes.) 
A TRSB megerősíti az E-2016/3 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a TRSB 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
2016/2 TRSB határozat 2016.05.18. 
(A határozathozatalkor a TRSB 5 tagjából 5 tag van jelen, ezért a TRSB határozatképes.) 
A TRSB megerősíti az E-2016/2 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a TRSB 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
2016/1 TRSB határozat 2016.05.18. 
(A határozathozatalkor a TRSB 5 tagjából 5 tag van jelen, ezért a TRSB határozatképes.) 
A TRSB megerősíti az E-2016/1 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a TRSB 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
E-2016/6 TRSB elektronikus határozat 2016.05.13 
A TRSB, mint első fokú eljáró szerv a 2016.05.06-08 -án megtartott Fehérép Kupa elnevezésű 
TROB+CEZ futamon történt fellebbezés kapcsán a nevező fellebbezését elfogadja és hatályon 
kívül helyezi az FT döntését. 
A TRSB intézkedik a versenyen elért eredmény véglegesítéséről a díjak kikézbesítéséről. 
 
 



E-2016/5 TRSB elektronikus határozat 2016.02.09 
A szakági bizottság egyhangúlag elfogadja a TROB módosított alapkiírását és kéri az ST-t 
annak jóváhagyására. 
 
E-2016/4 TRSB elektronikus határozat 2016. 02. 01. 
A szakági bizottság egyhangúlag elfogadja a Cargo Racing kérelmét és kéri az ST-t annak 
jóváhagyására. 
 

E-2016/3 TRSB elektronikus határozat 2016. 01. 27. 
A szakági bizottság egyhangúlag elfogadja és a rendezők számára kötelezővé teszi, hogy a 
rendezői szerződésben rögzített média megjelenést az adott rendezvény tekintetében a 
Tempó Produkció Kft-vel megkötni kötelesek. A médiamegjelenés költségei kizárólag a 
rendezőt terhelik. A rendezői szerződés a rendezvény lebonyolításának feltétele, ennek 
hiányában a rendezvény nem tartható meg. 
 

E-2016/2 TRSB elektronikus határozat 2016. 01. 27. 
A szakági bizottság egyhangúlag elfogadja és kéri az ST-t és az Elnökséget hogy engedélyezze, 
hogy a szakági költségvetés terhére a szakági honlap és szakági Facebook oldal működéséhez 
szükséges szerződést a szakág a WRC SYSTEMS Kft vel (Cégjegyzékszám: 01-09-721400) 
megkösse. 
 

E-2016/1 TRSB elektronikus határozat 2016. 01. 27. 
A szakági bizottság egyhangúlag elfogadja a bejelentett versenyeket és kéri az ST-t azok 
jóváhagyására. 
 
 


