
 
 

Az MNASZ Elnökség 2015. április 1-én megtartott ülésének határozatai 
 
 
 
 
 
55 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az Elnökség jóváhagyja az MNASZ Elnöksége által elektronikus körszavazás keretében 
meghozott 11/E/2015 sz. határozatot 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
56 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az Elnökség jóváhagyja az MNASZ Elnöksége által elektronikus körszavazás keretében 
meghozott 12/E/2015 sz. határozatot 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
57 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az Elnökség jóváhagyja az MNASZ Elnöksége által elektronikus körszavazás keretében 
meghozott 13/E/2015 sz. határozatot 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
58 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége jóváhagyja a 2015. február 25-i elnökségi ülésről készült emlékeztetőt. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
59 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége jóváhagyja a 2015. március 3-i elnökségi ülésről készült emlékeztetőt. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
60 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége jóváhagyja a 2015. március 14-i elnökségi ülésről készült emlékeztetőt. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
61 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége, a Sporttanács előterjesztése alapján jóváhagyja az MNASZ 
költségvetéséhez szorosan kapcsolódó MNASZ díjtáblázat módosítását. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége meghallgatta a Sporttanács észrevételeit az Utánpótlás 
Munkabizottsággal (UMB) kapcsolatosan. 

1. Az Elnökség felszólítja az UMB-ot, hogy tevékenységét az Alapszabály előírásai szerint 
végezze; 

2. Az UMB hatásköre: Az utánpótlás-fejlesztési stratégia kidolgozása, ezzel 
összefüggésben javaslattétel az Elnökség, a Sporttanács és a szakági bizottságok felé. 
Az UMB-nek önálló döntési jogosultsága nincs, az MNASZ nevében kötelezettséget 
nem vállalhat, jogokat nem szerezhet. 

3. Az Elnökség kötelezi az UMB-t, hogy tevékenységét a Sporttanáccsal folyamatosan 
egyeztesse; 

4. AZ Elnökség külön felhívja az UMB figyelmét arra, hogy az UMB tagja a szövetség 
nevében egyeztetéseket, tárgyalásokat csak az Elnökség előzetes hozzájárulásával 
folytathat és ilyen kapcsolatfelvétel eredményéről az MNASZ Elnökét utólag, írásban 
tájékoztatni köteles; 

5. Az Elnökség utal arra, hogy az UMB tagjainak tevékenységére az MNASZ Etikai 
szabályzata is alkalmazandó    

A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
63 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége felszólítja a Nyirád Motorsport Kft-t, hogy a 2015.évi Autocross Európa-
bajnoki futam FIA bejelentési díját 2015. április 3-ig fizesse meg az MNASZ részére. 
Amennyiben ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az MNASZ Elnöksége 
kénytelen a rendezvényt törölni a versenynaptárból.  
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
64 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége a Sporttanács 98/2015 sz. határozatai alapján kiírja az Gokart Országos 
Bajnokságot. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
65 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége módosította a költségvetési alapelvek 20. pontját. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
66 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége jóváhagyja az MNASZ Internetes felületeinek használatára vonatkozó 
szabályzatot 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
67 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége jóváhagyja az MNASZ által kiadott igazolványok, pályabelépők és 
gépkocsi belépők használatára vonatkozó szabályzat módosítását. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
 
 



68 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége kinevezi Demeter Magdolnát a Szlalom szakág megbízott 
szakágvezetőjének és megbízza a Titkárságot, hogy 2015. április 7-én, az Alapszabály 
előírásainak megfelelően, a szakágvezetői jelöléseket kérje be. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
69 / 10 / 2015.04.01. sz. elnökségi határozat 
Az MNASZ Elnöksége a Sporttanács előterjesztése alapján módosítja az MNASZ 
költségvetését a Szlalom szakág szakági költségvetésének beépítésével. 
A határozatot az Elnökség ellenszavazat nélkül, 4 igen szavazattal fogadta el 
 
 


