
 

Az MNASZ együttműködő 

partnere 

 

F Ő T I T K Á R I    K Ö Z L E M É N Y 
2020. november 18. 

 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagszervezeteinket, Versenyzőinket, Tisztségviselőinket, hogy az MNASZ Titkársága 2020. 
december 21-én hétfőn és 2020. december 22-én kedden home office formában tevékenykedik. Ezeken a 
napokon munkatársaink az alábbi elérhetőségeken állnak Tisztelt Tagszervezeteink, Versenyzőink, 
Tisztségviselőink rendelkezésére. A Magyar Sport Házában található irodánk zárva tart, személyes ügyintézésre 
nincs lehetőség.   
 
Fodor Dominika nemzetközi ügyek, rajtengedélyek, NOC igazolások, pályázatok, média 
 +36 30 7912112 international@mnasz.hu 
 
Kassai András regisztrált versenyek, versenyekhez kapcsolódó biztosítási ügyek, telefon flotta 

ügyintézés 
 +36 30 6960354 sporttitkar@mnasz.hu  
 
Szőnyiné B. Szilvia pénzügyi adminisztráció  
 +36 30 554 3946 konyveles@mnasz.hu 
 
Sztankovics Györgyi sportbírók, pénzügyi adminisztráció, versenyzői, utas és SP biztosítások, SP 

rendszámmal kapcsolatos ügyek  
 +36 30 6960364 irvez@mnasz.hu  
 
Vers Leona Vivien tagszervezeti ügyek, licencek, amatőr igazolványok 
 +36 30 7912110 ugyint@mnasz.hu 
 
Herczeg Lajos főtitkár 
 +36 30 6960358 herczeg@mnasz.hu 
 
2020. december 23-tól 2021. január 4-ig munkatársaink szabadságon lesznek, ebben az időszakban sem 
személyes, sem elektronikus formában ügyintézésre nem lesz lehetőség. Halaszthatatlan esetekben – 
munkanapokon - a Titkárság telefonos ügyelet tart a +36 30 696 0354-es telefonszámon.     
 
2021. január 4-től - a korábbiaknak megfelelően - az MNASZ Tikársága ügyeleti rendszerben folytatja 
tevékenységét. 
Személyes ügyintézés az ügyeleti rendszer idején csak ügyfélfogadási időben, előre egyeztett időpontban 
lehetséges, ilyen esetben kérjük, hogy az időpont egyeztetése céljából telefonon, vagy e-mail-ben előzetesen 
keressék meg az érintett munkatársunkat. Amennyiben nem tudják, hogy melyik munkatársunk tud a 
segítségükre lenni, úgy kérjük, hogy Sztankovics Györgyi, irodavezetőt keressék. 
 
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: személyes ügyintézés szünetel 
Kedd:  9:00 - 12:00 és 13:00-15:00 óra között 
Szerda:  személyes ügyintézés szünetel 
Csütörtök:  9:00 - 12:00 és 13:00-16:00 óra között 
Péntek:  9:00 - 13:00 óra között. 

 
Kérjük, hogy munkatársainkat telefonon, illetve e-mail-en, a fentiekben és az MNASZ honlapján is 
megtalálható, személyes elérhetőségeiken keressék. 
 
Minden további, közérdekű tájékoztatást honlapunkon (www.mnasz.hu) jelenítünk meg. 
 
Köszönjük megértésüket. 

Herczeg Lajos 
főtitkár 
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