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1. Az Elnökség hírei

Az MNASz éves közgyűlése 2013. január 20-án rendben lezajlott.
A közgyűlésen a tagság a megüresedett elnökségi helyekre az alábbi
tisztségviselőket választotta meg:
Általános alelnök:   Móczár Péter
Elnökségi tag:         dr. Láng Zsolt

          Szabó László

2. A Titkárság hírei

a) 2013. évi licencek, versenynaptár
A 2013. évi Országos Bajnokságokba való nevezés, a nevezői- és
versenyzői licenc, valamint a versenyengedély kérelmek benyújtási
lehetőségeiről, illetve a 2013.évi versenynaptárról a januári Intéző Bizottsági
ülés után adunk tájékoztatást.
A honlapra felkerült a 2013.évi Autóversenyzői licenc- és versenyengedély
kérelem, valamint a 2013.évi Nevezői licencigénylő lap, kérjük ezeket
használni.

 b)   Sportorvosi és a 45 év feletti versenyzők terheléses orvosi  vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy licencek kiadásának feltétele az érvényes
sportorvosi igazolás, valamint, hogy a 45 év feletti sportolók esetében az
érvényes terheléses EKG vizsgálati eredmény. A vizsgálat eredménye 2
évig érvényes.
A sportorvosi vizsgálatra és a terheléses EKG vizsgálatra a területileg
illetékes sportorvosnál kell jelentkezni.

  c)   Sporttörvényi előírás - NAGYON FONTOS!
Felhívjuk Tisztelt tagjaink figyelmét a Sporttörvény 28.§ (1) bekezdésére,
illetve az ehhez kapcsolódó 15.§, 16.§, 18.§ -okra.
Ezt a törvényi előírást a tagfelvétel során vizsgálnunk kell.
Kérjük, hogy Tagjaink tegyenek eleget ezen előírásoknak, a cégjegyzékbe
főtevékenységként a sporttevékenységet feltüntetni szíveskedjenek.

Segítségül az említett paragrafusok:
28. § (1) A sportági szövetség a Civil tv. alapján - az e törvényben
meghatározott eltérésekkel – működő szövetség, amelynek tagjai kizárólag
sportszervezetek, sportiskolák és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok lehetnek.



2

Meghatározások:

15. § (1) Sportszervezetek a sportegyesületek és a sportvállalkozások
16. § (1) Sportegyesület - az e törvényben megállapított eltérésekkel - az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
18. § (1) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló
törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége
sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység
szervezése, valamint a sporttevékenység
feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban.
(2) Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági
formában alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló
törvény szabályai szerint.

d) Frissülések a honlapon
- Technikai szabályok->Homologizációs szabályok menűpont alatt több lista

frissült
- MNASZ szakági és sportbizottságai, valamint munkabizottságai
- Autóversenyzői licenc- és versenyengedély kérelem
- Nevezői licencigénylő lap
- MNASZ 2013. évi előzetes versenynaptár tervezete (kizárólag tájékoztató

jelleggel)

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


