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Szakmai beszámoló
A Szövetség sportszakmai tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Sporttanács
irányítja. A Sporttanács a Szövetség működését érintő valamennyi sportszakmai kérdésben
döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik az Alapszabály értelmében a Közgyűlés, vagy más
testületi szerv, vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe.
A Sporttanács feladatai és hatásköre:
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sportágak utánpótlás- és fejlesztési programjainak jóváhagyása a szakági javaslatok
alapján, és az Elnökség elé terjesztése,
a sportágakkal kapcsolatos technikai- és sportszabályok, szabályzatok jóváhagyása, a
rendezvényeken közreműködő bizottságok szabályzatainak jóváhagyása és
módosítása, és nem az Elnökség feladatkörébe tartozó általános szabályok
megállapítása és módosítása,
éves hazai versenynaptár Elnökség elé terjesztése, évközi módosítások engedélyezése,
a sportágak nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
Sportszakemberek külföldi képzéseinek koordinálása,
Magyarország területén lebonyolított FIA nemzetközi versenyekre sporttisztségviselők
kijelölése, külföldi versenyekre delegált szövetségi tisztségviselők jóváhagyása,
A Nemzetközi Szövetség szervezeteibe, az Elnökség jóváhagyásával, tisztségviselők
delegálása,
költségvetés kidolgozása, megállapítása, módosítása,
központi sporttámogatások eldöntése,
nemzetközi rendezvények ellenőrzése,
sportszakmai irányítási, koordinálási feladatok, a szakágak éves
programjainak összehangolása,
válogatott keret tagjainak kinevezése szakági javaslat alapján,
sportszabályok értelmezése vitás esetekben,
legfelsőbb sportszakmai döntéshozatal,
legfelsőbb döntés a versenyzői engedélyek kiadása, visszavonása kérdésében,
az elsőfokú sportszakmai határozatok szabályszerűségének vizsgálata, a szabálytalan
határozat megsemmisítése és a határozatot hozó új eljárásra kötelezése,
bizottságok tagjainak kinevezése,
munkabizottságok létrehozása, tagjainak megbízása,
sportszakmai kapcsolattartás a sajtóval,
sportszakemberek képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok,
utánpótlás-nevelés központi feladatai,
hatáskörébe tartozó átigazolási ügyek elbírálása.
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A Sporttanács szervezete - 1 fő vezető és 4 tag - hivatott ellátni a fentiekben felsorolt
feladatokat és hatásköröket.
2018. évben a sporttanácsi létszám kritikus mértékű csökkenése miatt, a Sporttanács nem
tudta ellátni feladatait, hatáskörét, amelyeket az Elnökség vett át.
A Sporttanács megbízott vezetője koordinációs feladatokat látott el, illetve feladataiból
adódóan sporttanácsi döntést igénylő kérdésekben előterjesztésekkel támogatta az Elnökség
munkáját.
Az MNASZ sportszakmai tevékenységét az Elnökség által létrehozott szakági bizottságok
végzik.
A Szakági Bizottságok a Szövetség hatáskörébe tartozó szakágakat közvetlenül irányítják,
szervezik, ellenőrzik, elsőfokú sportszakmai döntéseket hoznak a Szervezeti és Működési
Szabályzatban, valamint az érvényes sportszabályokban meghatározott módon, mindazokban
- az adott szakágra vonatkozó - kérdésekben, amelyek az Alapszabály értelmében nem
tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség, a Sporttanács, illetve a Szövetség más szervének
hatáskörébe. A Szakági Bizottság feladata a versenyzők külföldi szerepléseinek koordinálása.
A szakágak önálló költségvetéssel rendelkeznek, bevételeikkel a költségvetési alapelvek
szabályai szerint gazdálkodnak.
MNASZ elnöksége 2018. évben létrehozta a Drift szakágat, így szakági bizottságok száma 8-ra
emelkedett.
A szövetség a sportágak technikai feltételeinek, a sporteszközökre vonatkozó szabályzatoknak
koordinálására, nyilvántartására, a sportesemények lebonyolítása során a technikai
ellenőrzések elvégzésére Autós Technikai Kollégiumot működtet önálló költségvetéssel. Ennek
a kollégiumnak a tagja valamennyi a Szövetségben érvényes technikai felügyelői, technikai
ellenőri, technikai asszisztensi igazolvánnyal rendelkező személy. Az Autós Technikai
Kollégium munkájának irányítását a Technikai Bizottság végzi.
A szövetség a versenynaptárában szereplő eseményekre a sportszabályokban előírt feladatok
végrehajtására sportfelügyelőket bíz meg. A sportfelügyelői hatáskörrel rendelkező személyek
összefogását, kollektívába való szervezését a Sportfelügyelői Bizottság végzi. Ez a kollektíva a
Sportfelügyelői Kollégium, melynek tagja valamennyi, a Szövetségben érvényes
sportfelügyelői igazolvánnyal rendelkező személy. A Sportfelügyelői Kollégium munkájának
irányítását a Sportfelügyelői Bizottság végzi.
A szövetség a versenynaptárában szereplő eseményekre a sportszabályokban előírt feladatok
végrehajtására sportbírókat bíz meg. A sportbírói ismeretek birtokában lévő személyek
összefogását, kollektívába való szervezését az önálló költségvetéssel rendelkező Sportbírói
Bizottság végzi. Ez a kollektíva a Sportbírói Kollégium, melynek tagja valamennyi, a
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Szövetségben érvényes sportbírói igazolvánnyal rendelkező személy. A Sportbírói Kollégium
munkájának irányítását a Sportbírói Bizottság végzi.
A szövetség hatáskörébe tartozó rendezvények biztonságos lebonyolításához szükséges
feladatok koordinálását és az ellenőrzések végrehajtásának megszervezését az önálló
költségvetéssel rendelkező Biztonsági Bizottság végzi.
A sportszakmai tevékenységet ellátó szakági és egyéb bizottságok beszámolóit
bizottságonként tartalmazza a beszámoló.
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