
 

 

Az MNASZ Elnökség 2018. október 18-i ülésén meghozott 
határozatok 

 
 
 
 
36/ST/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a szakág javaslatára és az ST vezető előterjesztésére engedélyezi a 
Driftaréna Kft. részére rendezői licenc kiadását. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 
 
37/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége megerősíti a 149/E/2018.10.08. sz. elektronikus elnökségi határozatot. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal hozta meg. 

 
38/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége az Off-Road szakág vezetőjének előterjesztése alapján engedélyezi a 
szakág 2017. évi költségvetési maradványának, 422.983,- forintnak, szakági rendezvény 
támogatási célú felhasználását. 
Az Elnökség a határozatot 3 szavazattal fogadta el. 

 

39/ST/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége az RSB 36/E/2018 számú határozata alapján, az ST vezető 
előterjesztésére módosítja a RVSZ IV. fejezet Peugeot 208 Rallye Cup Hungary Alapkiírás 1.1. 
pont 4. bekezdését.  
Az Elnökség a határozatot 3 szavazattal fogadta el. 

 
40/ST/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége az RSB 37/E/2018 számú határozata alapján, az ST vezető 
előterjesztésére módosítja a P-Automobil Kft – MNASZ – TRT Europe Kft közötti szerződést.  
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal fogadta el. 

 
 
 
 



 
41/ST/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége az RSB vezető javaslatára, az ST vezető előterjesztésére kinevezi 
Rónavölgyi Endre urat az RSB tagjának.  
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal fogadta el. 
 
42/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a Gyorsasági szakág GYH 19/2018.07.24. AGYB határozat alapján, az ST 
vezető előterjesztésére módosítja az MNASZ versenynaptárát. 
Az Elnökség a határozatot 3 szavazattal fogadta el. 
 
43/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége az a Gyorsasági szakág GYH 20/2018.07.24. AGYB határozat alapján 
jóváhagyja a MédiaKit -MNASZ szerződést. 
Az Elnökség a határozatot 3 igen szavazattal fogadta el. 
 
44/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozati javaslat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a Terep-rallye szakág 35/2018 sz. határozata alapján a jubileumi 15. 
Hungarian Baja FIA tisztségviselői által generált költségek, valamint a rally és tereprally 
szakágak által rendszeresen használt veszprémi lőtér út javítási költségeihez 3,5-5,0 MFt   
összegű költség hozzájárulást biztosít az elnökségi intervenciós alapból. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal nem fogadta el. 
 
45/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a Szlalom szakág 4/2018.09.25. sz. határozata alapján a Hegcsi Race Kupa 
CEZ és OB verseny rendezőjének 350.000,- forint összegű költség hozzájárulást biztosít az 
elnökségi intervenciós alapból. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal fogadta el. 
 
46/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a Varga Racing Team kérelmére, a szakág támogatásával, a Varga Racing 
Team Sportegyesületnek, az Adrenalin Kupa-Bugac TROB+CEZ verseny rendezési költségeihez 
500.000,- forint összegű költség hozzájárulást biztosít az elnökségi intervenciós alapból. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal fogadta el. 
 
 
 



47/3/2018.10.18. sz. elnökségi határozat 
(A határozathozatalkor az Elnökség 5 tagjából 3 tag van jelen, ezért az Elnökség 
határozatképes)  
Az MNASZ Elnöksége a Varga Racing Team kérelmére, a szakág támogatásával, a Varga Racing 
Team Sportegyesületnek, a Hofeka Kupa-Gyula TROB+CEZ verseny rendezési költségeihez 
500.000,- forint összegű költség hozzájárulást biztosít az elnökségi intervenciós alapból. 
Az Elnökség a határozatot egyhangú szavazattal fogadta el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


