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1. Az Intéző Bizottság hírei 
 

a) Térítésmentes licenc lehetőség a „Live For Speed Magyar 
Bajnokság” győztesének 

 
Az IB elfogadta, hogy a 2011-es bajnoki évre a „Live For Speed Magyar 
Bajnokság” szimulátor bajnokság győztese térítésmentesen (licenc és 
szabályismereti vizsgadíj nélkül) kaphasson a gyorsasági szakágra 
érvényes licencet, amennyiben a bajnokság győztese olyan versenyző, aki 
nem rendelkezik, illetve nem rendelkezett MNASZ licenccel. 

 
 

2. A Titkárság hírei 
 

a)  Zóna értekezlet 
 

A Közép-Európai Zóna tagországok következő értekezlete 2010. 
szeptember 15-én lesz Prágában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az 
érintett versenyzők figyelmét, hogy a zónában történő értékelhetőség 
feltétele, hogy a versenyző legalább egy hazáján kívüli versenyen is 
vegyen részt. Kérjük mindenki vegye szemügyre az zóna aktuális 
eredményt a www.osk.or.at honlapon a "wertungen" menüpont alatt. 
Szükség esetén várjuk érdeklődésüket a titkársághoz intézett email-ben.  

 
 

b) Új sportorvosi bélyegzők bevezetése 
 

Tájékoztatjuk a versenyzőket, hogy az Országos Sportegészségügyi 
Intézet új sportorvosi bélyegzőket készíttetett az Országos 
Sportegészségügyi Hálózat (OSH) sportorvosai részére. Az új bélyegzők 
két színlenyomatúak (piros és kék), ellipszis alakúak - tartalmazzák a 
rendelő kódszámát, a település nevét, valamint UV-fénnyel megvilágítva 
a sportorvos 5 jegyű orvosi nyilvántartási számát és 2010. szeptember 1-
vel kerülnek bevezetésre, mellyel egyidejűleg a régi (nyolcszögletű) 
pecsétek bevonásra kerülnek. 
 
      

c) Civil Információs Portál 
 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztésének kormányzati felelőseként és elkötelezett 
támogatójaként úgy látja, hogy a jogszabályi környezet újragondolása 
vált szükségessé és arra kéri a civil szervezeteket, így a sporttal 
foglalkozókat is, hogy járuljanak hozzá a jogszabályok élethez 
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igazításához. A jogszabályokról és más fontos – a civil szektort érintő – 
információkról a Civil Információs Portálon tájékozódhat, a 
www.civil.info.hu címen. Ugyanitt lehet tájékozódni a legfontosabb 
szabályokról is: 
http://www.civil.info.hu/uploaded/documents/CS2010/127986715120100
723_felhivas_melleklet.doc 
  

 
d) A legutóbbi főtitkári körlevél megjelenése óta módosult: 

  
- Versenynaptár  
- MNASZ szakági-  és sportbizottságainak tagjai 

 
A módosítások az MNASZ honlapján érhetők el. 
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