
Az MNASZ Felügyelő Bizottságának határozatai 
 

 
1/2015. sz. határozat 

 
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az MNASZ tulajdonában álló és a 

Hungaroring Sport Zrt. részvényével  kapcsolatosan  a  Szövetség  vezetése  

nem tett meg minden elvárhatót a részvényesi jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése során, illetőleg fennáll annak a veszélye, hogy 

ezen részvényhez fűződő jogosultságait az MNASZ elvesztette, vagy 

elveszítheti. A Felügyelő Bizottság ezért kéri az MNASZ elnökét és 

elnökségét, hogy a részvénnyel kapcsolatos tulajdonosi jogok rendezése 

érdekében bízzon meg jártas jogi szakembert. 

 
2/2015. sz. határozat 

 
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2014.04.25-én tartott BFR Driver 

Academy Kupa versenyén pénzügyileg kifogásolható módon történt a 

Felügyelő Testület által kiszabott pénzbüntetések beszedése, illetőleg a 

kiszabott pénzbüntetésekkel kapcsolatos jogorvoslatok kezelése hiányos 

volt. A Felügyelő Bizottság kéri a Szövetség elnökét és elnökségét, hogy a 

közvetlen helyszíneken történő bármilyen pénzügyi művelet kapcsán 

intézkedjék a számlát helyettesítő irat alkalmazásáról, illetve a 

pénzbüntetések átvételének rögzítéséről a büntetési határozaton. 

 
3/2015. sz. határozat 

 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy az MNASZ ATB működési kódexe 

nem felel meg a normavilágosság követelményének, egyes elemei 

módosításra szorulnak, illetőleg a leírt szabályok megszegésének vizsgálata 

során a FB az alapszabály 40.§. foglalt jogosultsága ellenére egyes 

tisztviselők nem tesznek eleget a felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A 

Felügyelő Bizottság javasolja az Elnökségnek, hogy kötelezze az ATB-t a 

2016. évre új működési kódex elkészítésére. 

 

4/2015. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2014 évi, jelentős költségvetésű 

rallye szakági díjkiosztó rendezvényt nem közvetlenül az azt lebonyolító 

szállodától, hanem egy másik szervező cégtől rendelte meg a szakág. 

Javasoljuk az Elnökségnek, hogy az átláthatóság növelése érdekében 

intézkedjen arról, hogy a jövőben a tényleges szolgáltatóval szerződjön a 

Szövetség, valamint kérjen be több ajánlatot az adott minőségi elvárásoknak 

megfelelő szolgáltatóktól, árverseny/legjobb ár elérése érdekében. 

A szervező cég közbeiktatása okán - az a tény, hogy érte-e kár a Szövetséget – 

nem volt vizsgálható, ugyanis a harmadik félre vonatkozóan a Felügyelő 

Bizottság hatáskörrel nem rendelkezik. 

 

 



5/2015. sz. határozat 

 
A Felügyelő Bizottság a Rally versenyeken szabályozott átlagsebesség 

túllépésére vonatkozó bejelentést nem tartja a hatáskörébe tartozónak, 

azonban a kérdés súlyossága és fontossága miatt kéri a Sporttanács 

vizsgálatát és eljárását. 


