SZABÁLYZAT
az MNASZ internetes felületeinek használatáról
1. § A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) az alábbi internetes
felületeket üzemelteti (a továbbiakban: MNASZ-internetes felület):
a) a szövetség hivatalos honlapja:
www.mnasz.hu
(a továbbiakban: Hivatalos honlap)
b) a szövetség Facebook-oldala:
www.facebook.com/magyarnemzetiautosportszovetseg
(a továbbiakban: Facebook felület)
Általános rendelkezések
2. § (1) Az MNASZ-internetes felületen megjelenő információk célja a tagság, a versenyzők,
rendezők, tisztségviselők, a meglévő és potenciális támogatók és üzleti partnerek, valamint az
autósport iránt érdeklődők rendszeres, tárgyszerű és kiegyensúlyozott tájékoztatása.
(2) Az MNASZ-internetes felületen megjelenő közlemények nem tartalmazhatnak
a) jogsértő közléseket, ideértve különösen a személyiségi és szerzői jogokat sértő
kijelentéseket;
b) pártpolitikai tartalmú közléseket;
c) egyéni véleményeket, különös tekintettel a szövetség működését érintő esetleges viták
során kialakuló egyéni véleményekre.
A Hivatalos honlapra vonatkozó külön rendelkezések
3. § (1) A Hivatalos honlap felelős szerkesztője a Főtitkár, kezelését a Főtitkár megbízása
alapján a Titkárság egy vagy több dolgozója végzi.
(2) A Hivatalos honlapon a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel kizárólag a
Főtitkár által engedélyezett tartalom jelenhet meg.
(3) A Hivatalos honlapon a szervezeti egységek részére fenntartott felületekre az adott
szervezeti egység vezetőjének kérése alapján a Titkárság kijelölt dolgozói a Főtitkár külön
hozzájárulása nélkül is helyezhetnek el tartalmat.
(4) A Hivatalos honlapon a szervezeti egységek határozataiból, vagy a szövetség
működéséből adódó adatváltozásokat a Titkárság – a változást követően – önállóan módosítja.
(5) Abban az esetben, ha a Főtitkár észleli, hogy a honlapon jogszabályba vagy az MNASZ
szabályzataiba ütköző tartalom jelent meg, annak eltávolításáról haladéktalanul intézkedik az
érintett szervezeti egység vezetőjének egyidejű értesítése mellett.
(6) Abban az esetben, ha jelen §. hatálya alá tartozó kérdésekben vita merül fel, a Főtitkár
arról az Elnököt tájékoztatja, a vitában az Elnök dönt.
A Facebook felületre vonatkozó külön rendelkezések
4. § (1) A Facebook felület felelős szerkesztője az Elnök, kezelését az Elnök által megbízott
személy vagy személyek végzik.
(2) A Facebook felületen az Elnök által – eseti vagy állandó jelleggel – engedélyezett
tartalmak jelenhetnek meg.
(3) A Szövetség Elnöke jogosult a Facebook felület szerkesztési és kezelési jogát valamely
szövetségi testületre vagy külön szerződés alapján megbízott vállalkozóra átruházni.

A Szervezeti egység internetes felületeire vonatkozó külön rendelkezések
5. § (1) MNASZ Alapszabály 15. § (1) bekezdésének e), f), g), és h) pontjaiban megjelölt
bizottságok (a továbbiakban: Szervezeti egység) saját honlapot vagy közösségi oldalon
felületet jelen Szabályzat alapján önállóan is üzemeltethetnek.
(2) Az adott felületet üzemeltető Szervezeti egység vezetője a Titkárságra be kell jelentse
a) a felület domain-nevét;
b) a domain tulajdonosát;
c) a felelős szerkesztő nevét, címét, email-címét és mobiltelefonszámát.
(3) A Szervezeti egység internetes felületén az MNASZ nevét és logóját fel kell tüntetni.
(4) A Szervezeti egység internetes felületén kizárólag az érintett szervezeti egységre
vonatkozó tartalom helyezhető el.
(5) Szervezeti egység internetes felületének felelős szerkesztője az adott szervezeti egység
vezetője.
(6) A Szervezeti egység internetes felületére a 2. § (1) és (2) bekezdései megfelelően
alkalmazandók.
6. § (1) Abban az esetben, ha a Szervezeti egység internetes felületének tartalma jogszabályba
vagy a jelen szabályzat rendelkezéseibe ütközik, a Főtitkár köteles a jog- vagy szabálysértő
állapot haladéktalan megszüntetésére az Szervezeti egység vezetőjét felhívni, ezzel
egyidejűleg arról az Elnököt tájékoztatni. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő esetleges vitában
az Elnök dönt.
(2) A Szervezeti egység internetes felület üzemeltetőjének jelen Szabályzat alapján szerzett
joga megvonható abban az esetben ha az üzemeltető a jelen Szabályzat alapján rá vonatkozó
előírásokat
a) megszegi és a szabálysértő állapotot felszólításra 24 órán belül nem szünteti meg;
b) rövid időn belül többször megszegi;
c) az MNASZ érdekeit súlyosan megsértve megszegi.
(3) Az (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben az Elnök a szabályzat-sértő
internetes felület jelen szabályzat alapján szerzett jogát azonnali hatállyal legfeljebb a
következő Elnökségi ülésig felfüggesztheti, a jogok végeleges megvonásáról az Elnökség
dönt.
MNASZ-esemény rendezőjére vonatkozó külön rendelkezések
7. § Az MNASZ versenynaptáraiban szereplő esemény rendezőjének versenyre vonatkozó
internetes megjelenésén az MNASZ logója megjeleníthető azzal, hogy ebben az esetben az
esemény MNASZ-hez kapcsolódását az internetes megjelenésen fel kell tüntetni.
Vegyes rendelkezések
8. § A 3.§-5.§-okban megjelölt internetes felületek esetén törekedni kell az egységes arculat
kialakítására. Az egységes arculat alapját a szövetség hivatalos honlapjának mindenkori
arculata adja meg, a többi felület kialakításakor ezen arculathoz igazodó arculat kialakítására
kell törekedni. Valamennyi internetes felület arculatának kialakításáért a felület szerkesztője a
felelős. Abban az esetben, ha a Szervezeti egység internetes felülete (5. §) tekintetében az
egységesség követelménye nem érvényesül, az érintett Szervezeti egység vezetőjét a Főtitkár
a követelménynek megfelelő arculat kialakítására és megtartására felszólíthatja.

9. § A jelen Szabályzatban nem érintett egyéb felületeken az MNASZ elnevezése,
elnevezésének rövidítése és az MNASZ logója kizárólag az MNASZ Elnöksége által adott
hozzájárulással tüntethető fel, melyről a Főtitkár írásban értesíti az érintett internetes
megjelenés üzemeltetőjét. Az e §. hatálya alá tartozó engedélyt a következő Elnökségi ülésig
terjedő hatállyal az Elnök maga is megadhatja.
Hatályba léptető rendelkezések
10. § Ez a szabályzat annak az MNASZ Elnöksége általi elfogadásával az elfogadás napján
lép hatályba. Jelen szabályzat hatályba lépésével valamennyi, az MNASZ bármely internetes
megjelenésével kapcsolatos szabályzat, vagy utasítás hatályát veszti.
Jóváhagyta az MNASZ Elnöksége 2015. április 1-én.

