
     

 

 

MNASZ Szlalom Szakág szakági határozatai 

2016 
 

1/2016.03.03. sz. SZLALOM szakági határozat 

 

Tárgy: Versenynaptár módosítás 

 

A Szlalom Szakági Bizottság megtárgyalta, a 2016.04.10-re, a versenynaptárban szereplő MAFC 

Rakparti Szlalomparty elnevezésű szlalom verseny kérdést. 

A Bizottság úgy határozott, hogy a versenyt nem kívánja szerepeltetni a Magyar Szlalom Bajnokság 

futamai között. 

Ennek megfelelően a Bizottság kéri a Sporttanácsot a versenynaptár módosítására. 

A szakág a rendezvény regisztrált versenyként történő megrendezést, lebonyolítást - a feltételek 

megfelelősége esetén – támogatja. 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 

 

2/2016.03.22. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 

 

 

Tárgy: Versenynaptár módosítás 

 

A Szlalom Szakági Bizottság elektronikus körszavazással az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, 

hogy a versenynaptárból törölt futam pótlásaként 2016.04.17-én a KakucsRingen megrendezésre 

kerüljön a bajnokság 2. futama a versenyzők teljes körű kiszolgálása érdekében.  

Ennek megfelelően a Bizottság kéri a Sporttanácsot a versenynaptár módosítására. 

Nem : 0 Igen : 4 Tartózkodás : 1 

 

 

3/2016.03.22. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 

 

 

Tárgy: Média megjelenés koordinálására szakági megbízás 

 

A Szlalom Szakági Bizottság elektronikus körszavazással az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, 

hogy a 2016. 03.01-i szakági ülésén a szakágvezető által ismertetett feltételekkel és tartalommal a 

szakágvezető megbízza a duen.hu oldal üzemeltetőjét a szakág média megjelenésének 

koordinálásával. 

Nem : 0 Igen :5 Tartózkodás : 0 



     

 

4/2016.03.22. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 

 

Tárgy: MX-5 kupa pontozása 

 

A Szlalom Szakági Bizottság elektronikus körszavazással az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, 

hogy a 2016. 03.01-i szakági ülésén a szakágvezető által ismertetett feltételekkel, a versenyzők 

motivációjának növelése érdekében a megfelelő autókat az MX-5 kupa mellett a géposztályon kívül 

a többi csoportban (absz.,S, T, HH, Női stb) is értékeljük. 

Nem : 0 Igen :5 Tartózkodás : 0 

 

 

5/2016.06.11. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 

 

Tárgy: Alapkiírás módosítása 

 

A Szlalom Szakági Bizottság elektronikus körszavazással az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, 

hogy a 2016. évi szakági alapkiírás módosítását, mely a Slalom Race Card versenyzői kártya 

bevezetését tartalmazza, a Szakágvezető benyújtsa a Sporttanács felé elfogadásra.  

Nem : 0 Igen :5 Tartózkodás : 0 

 

 

6/2016.10.22. sz. SZLALOM szakági elektronikus 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 K26-os sorát módosítsa 250.000 Ft-ra abból a különbözetből, ami a tényleges 

bevétel és a NEM tervezett kiadások között áll fenn. 

Indoklás: A szakágvezető kérésére, a szakági bizottság a Szlalom Bajnokság utolsó 

futamának szakági támogatására tett javaslatot. A támogatás mértéke 250.000 Ft + ÁFA, 

amely összeg a pályabérleti díj kompenzálására fordítható! 

Nem : 0 Igen :4 Tartózkodás : 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

7/2016.10.22. sz. SZLALOM szakági elektronikus 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-as sorához a K29-es sor összegét átcsoportosítani szíveskedjen! 

Indoklás: a K29-es sorhoz tervezett tárgyi eszközbeszerzésre nincs szükség. A K23-as 

sorhoz tervezett kiadások, a megrendelt és visszaigazolt serlegek díja miatt igényli a 

megemelt költségvetési sort. 
Nem : 0 Igen :5 Tartózkodás : 0 

 

 

8/2016.11.20. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 
 

Tárgy: Korábbi határozat hatályon kívül helyezése 

 

Az MNASZ honlapján megtalálható 6/2016.10.22. és 7/2016.10.22. határozatot hatályon kívül 

helyezzük, számítási hiba miatt 

Nem: 0 Igen: 5 Tartózkodás: 0 

 

 

 9/2016.11.20. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 
 

Tárgy: Szakági költségvetési átcsoportosítás 

 

A Szlalom szakági bizottság kéri a Sporttanácsot, hogy a költségvetés K30 és K19-es sorát 

csoportosítsa át a K26-ra. 

Nem: 0 Igen: 4 Tartózkodás: 1 

 

 

 10/2016.11.20. sz. SZLALOM szakági elektronikus határozat 
 

Tárgy: Szakági költségvetési átcsoportosítás 

 

A Szlalom szakági bizottság kéri a Sporttanácsot, hogy a költségvetés K23-as sorához a K29-es sor 

összegét az ST átcsoportosítani szíveskedjen! 

  
Indoklás: a K29-es sorhoz tervezett tárgyi eszközbeszerzésre nincs szükség. A K23-as 

sorhoz tervezett kiadások, a megrendelt és visszaigazolt serlegek díja miatt igényli a 

megemelt költségvetési sort. 
Nem: 0 Igen: 4 Tartózkodás: 0 

 


