
  

 
 

Az MNASZ Elnökség 2017. november 22-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai 
 

 
64/6/2017.11.22. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 4 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes) 
Az MNASZ Elnöksége – Gáspár István indítványa alapján - vizsgálatot rendel el azon tagi 
bejelentés kivizsgálására, mely szerint az RSB vezető visszahívására vonatkozó indítványt 
kényszerítés hatására írta alá.  
 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazással fogadta el. 
 
 
65/6/2017.11.22. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 4 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes) 
 
Az MNASZ Elnöksége felkéri a Főtitkárt, hogy a Titkárság végezzen adategyeztetést a Rallye 
szakágban érintett 85 tagszervezet MNASZ nyilvántartásban szereplő adatai és az interneten 
elérhető nyilvántartásokban (e-cégjegyzék, Bírósági portál) rögzített adatok összehasonlítása 
vonatkozásban. Amennyibe valamely szervezet esetében eltérés tapasztalható, úgy keresse 
meg a Főtitkár az érintett tagszervezet képviselőjét, az eltérés okainak kivizsgálása és a valós 
adatok meghatározása céljából. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazással fogadta el. 
 
66/6/2017.11.22. sz. elnökségi határozati javaslat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 4 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes) 
Az MNASZ Elnöksége, a Szövetség jogi képviselőjének állásfoglalása után megállapította, hogy 
az RSB vezetői jelölés során Berényi Ákosra 43, míg Pryma Zoltánra 41 érvényes jelölés 

érkezett. Az Alapszabály 42/A.§ (8) bekezdése alapján - mely kimondja, hogy „a minősített 

többséget kapott jelöltet az Elnökség köteles szakágvezetőnek kinevezni” az MNASZ Elnöksége 
kinevezi Berényi Ákost a Rallye Szakági Bizottság vezetőjének. 
Az Elnökség a határozatot 2 igen és 2 tartózkodás szavazattal nem fogadta el.  
 
67/6/2017.11.22. sz. elnökségi határozati javaslat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 4 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes) 
Az MNASZ Elnöksége - Kovács József indítványa alapján - kinevezi Pryma Zoltánt a Rallye 
Szakági Bizottság vezetőjének. 
Az Elnökség a határozatot 2 igen és 2 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
 
 
 



  

68/6/2017.11.22. sz. elnökségi határozati javaslat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 4 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes) 

Az MNASZ Alapszabály 16.§ (1) bekezdés kimondja: “A Szövetség Közgyűlését évente 

november 30. és az ezt követő január 31. között (ajánlott december 31-éig) kell összehívni“. 
Az MNASZ Elnöksége - Oláh Gyárfás indítványa alapján –  összehívja az MNASZ éves rendes 
Közgyűlését. A Közgyűlés időpontja: 2018. január 20., 9.00 óra, helyszíne: Magyar Sport Háza, 
1. emeleti konferencia terem.  

Megismételt Közgyűlés időpontja: 2018. február 24., 9.00 óra, helyszíne: Magyar Sport Háza, 
1. emeleti konferencia terem. 
 
A Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. A tárgyév szakmai és pénzügyi beszámolója 
2. A következő évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terv 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 
4. Lemondott elnökségi tagok megválasztása  
5. Sporttanács vezető megválasztása  
6. Sporttanács tag megválasztása 
7. Alapszabály módosítása 
8. A Szövetség tagjai és a Szövetség szervei által előre beterjesztett javaslatok. 

 
Az Elnökség a határozatot 2 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. 
 
69/6/2017.11.22. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 4 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes) 
Az MNASZ Elnöksége elfogadja az Autós Gyorsasági Szakág díjkiosztójának megrendezésére 
vonatkozó szerződéstervezetet és felhatalmazza az MNASZ Elnökét, hogy a szerződést aláírja. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazással fogadta el. 


