
     

 

 

MNASZ Szlalom Szakág szakági határozatai 

2015 
 

1/2015.05.06. sz. SZLALOM szakági határozat 

 

Tárgy: Sportbizottsági tagok jelölése 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal kéri a Sporttanácstól az alábbi sporttársak 

kinevezését a sportszakmai bizottságokba:  

 

Sportbírói Bizottság – Hegedűs Csaba 

 

Sportfelügyelői Bizottság – Demeter Magdolna 

 

Az Autós Technikai Bizottságba később jelöli meg a szakág a delegált sporttársat.  

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 

 

 

2/2015.05.06. sz. SZLALOM szakági határozat 

 

Tárgy: Hegedűs Csaba versenyigazgatói listára való felvételének javaslata 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal kéri a Sportbírói Bizottságtól Hegedűs 

Csaba (ig.szám: 2945) felvételét a 2015. évi versenyigazgatói listára.  

 

Indoklás: a szakág megalakulása miatt szükségessé vált bővíteni a felkérhető versenyigazgatók 

listáját.  

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 

  



     

 

3/2015.05.06. sz. SZLALOM szakági határozat 
 

Tárgy: SR Sport Egyesület befizetett díjainak visszautalása 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal kéri a Titkárságot az SR Sport Egyesület 

által a 2015.04.05-én Veszprém, Aréna területén megtartott szlalom versenyre befizetett 

regisztrációs díj visszautalására, ami 15.000,-FT.  

 

Az Ifj. Mulicz László által írt levelében a biztosítási díjról, annak visszautalásáról a szakág nem 

nyilatkozhat, mivel a biztosítás, és annak megkötése nem tartozik a szakág kötelezettségei közé, 

azt a Titkárság köti meg.   

 

Indoklás: a szakág megalakulása miatt az engedélyezés a lehető legrövidebb időn belül megtörtént, 

azonban ez az engedélyezés a rendező számára rövid határidejű volt.  

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 

 

4/2015.05.06.  sz. SZLALOM szakági határozat 

 

Tárgy: Regisztrált versenyek elbírálása 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, hogy az eddigi formában 

bírálja el a Titkárságtól beérkező regisztrált versenyek bejelentési igényeit:  

 

- a Titkárságtól Demeter Magdolna (magdi@motorsport.hu) részére e-mailben megérkező 

kérelem, továbbításra kerül Ágó Béla (agobela@freemail.hu), Hegedűs Csaba (hcsabi@t-

online.hu) részére e-mailben.  

- Fenti bizottsági tagok közösen véleményezik a bejelenteni kívánt versenyt. Amennyiben 

kiegészítésre, módosításra szorulnak a beadott dokumentumok, a fenti bizottsági tagok 

felveszik a kapcsolatot közvetlenül a kérelem beadójával (a Sporttitkár tájékoztatása 

mellett).  

- a szakági végső véleményét a szakágvezető továbbítja Kassai András (sporttitkar@mnasz.hu) 

felé.  

- a regisztrált versenyek személyes ellenőrzését is a fenti bizottsági tagok végzik.  

 

A szakág célja: Nem a regisztrált versenyek tiltása, hanem a szabálytisztelő, szabályokat betartó, 

biztonságos rendezvények számának növelése! 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 
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5/2015.06.25. sz. SZLALOM szakági határozat  

 

Tárgy: ATB tag jelölése  

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal kéri a Sporttanácstól az alábbi sporttárs 

kinevezését az Autós Technikai bizottságba: Tüskés László 

Nem : 0 Igen :4 Tartózkodás : 0 

 

 

6/2015.11.29. sz. SZLALOM szakági határozat  

 

Tárgy: Szakági költségvetési átcsoportosítás  

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal kéri a Főtitkártól és a Sporttanácstól a 

Szakági költségvetésének átcsoportosítását az alábbiak szerint: 

- a költségvetés K23. sorához a K19. sor összegét, és a K31. sor összegéből 30.000,-Ft-ot 

átcsoportosítani szíveskedjen. 

Nem : 0 Igen :5 Tartózkodás : 0 

 

 

 

7/2015.12.03. sz. SZLALOM szakági határozat  

 

Tárgy: 2016. évi alapkiírás 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal megszavazta a 2016. évi szakági alapkiírást. 

Egyben megbízza a szakágvezetőt, hogy továbbítsa azt a Sporttanács és a MNASZ felé. 

Nem : 0 Igen :4 Tartózkodás : 0 

 

 

 

8/2015.12.03. sz. SZLALOM szakági határozat  

 

Tárgy: 2016. évi versenynaptár 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal megszavazta a 2016. évi versenynaptár 

tervezetet. Egyben megbízza a szakágvezetőt, hogy továbbítsa azt a Sporttanács és a MNASZ felé. 

Nem : 0 Igen :4 Tartózkodás : 0 

 

 



     

 

9/2015.12.10. sz. SZLALOM szakági határozat  

 

Tárgy: 2016. évi versenyigazgatói, részlegvezetői lista módosítása 

 

A Szlalom Szakági Bizottság az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, hogy a 2016. évre 

vonatkozóan nem kívánja a versenyigazgatói, részlegvezetői listák bővítését, módosítását. 

Nem : 0 Igen :4 Tartózkodás : 0 

 

 


