
 

 

Az MNASZ Elnökség 2018. augusztus 8-i ülésén meghozott 
határozatok 

 
 

 

 

31/2/2018.08.08. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a Titkárság előterjesztése alapján tagjai sorába felveszi a HT Racing Team 
Service Kft-t. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 
 

32/2/2018.08.08. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége úgy döntött, hogy egy határozatban erősíti meg az előző elnökségi ülés 
óta meghozott elektronikus elnökségi határozatokat.  
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 
 

33/2/2018.08.08. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége az alábbi, az előző elnökségi ülés óta meghozott elektronikus elnökségi 
határozatokat megerősíti és érvényben tartja: 

• ST/133/E/2018.04.24. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• ST/134/E/2018.04.24. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• ST/135/E/2018.04.24. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 136/E/2018.04.27. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• ST/137/E/2018.05.11. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 138/E/2018.05.18. sz. elektronikus elnökségi határozat  

• 139/E/2018.05.21. sz. elektronikus elnökségi határozat  

• 140/E/2018.05.29. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 141/E/2018.05.21. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 142/E/2018.06.13. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 143/E/2018.06.13. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 144/E/2018.06.13. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 145/E/2018.06.29. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 146/E/2018.06.29. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 147/E/2018.06.29. sz. elektronikus elnökségi határozat 

• 148/E/2018.07.16. sz. elektronikus elnökségi határozat 

Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 
 
 
 
 



 
34/2/2018.08.08. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ elnöksége a 2017. január 30-án, a 10/1/2017 számú elnökségi határozattal 
létrehozott tehetséggondozó program nevét „MNASZ tehetséggondozó program”-ra 
módosítja, és hozzájárul a program szabályzatában a névmódosítás átvezetéséhez. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 
 
35/2/2018.08.08. sz. elnökségi határozat 
 (A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
MNASZ Elnöksége felkéri a ST megbízott vezetőjét, hogy szükség esetén sűrűbben, de legalább 
havonta hívja össze a Sportszakmai Koordinációs Bizottság ülését. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 
 
 
 


