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1. Az Elnökség hírei
Az Elnöség 2013.02.05-én megtartott ülésén hozott határozatok megtalálhatók az MNASZ
honlapján.

2. Az Intéző Bizottság hírei
Az Intéző Bizöttság 2013.02.05-én megtartott ülésén hozott határozatok megtalálhatók az
MNASZ honlapján.

3. A Titkárság hírei

a) 2013. évi licencek
Tájékoztatjuk Tagszervezeteinket, Versenyzőinket, hogy felkerült honlapunkra az MNASZ
Licencei és igazolványai c. szabályzat.
A szabályzat értelmében a licenckérelmek pótlékmentes beadási határideje:
- rallye, terep-rallye szakágak: 2013. február 22.
- off-road, drag és drift, gokart szakágak: 2013. március 8.
- gyorsasági szakág: 2013. március 31.

 b)  Felhívás
Felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik 2012-ben magánszemélyek részére kifizetést
teljesítettek, hogy az érintettek részére az SZJA-hoz szükséges igazolások kiadásának
határideje 2013. január 31-e volt.

  c)   Sportexpo szakmai kiállítás
2013. május 03-05. között kerül megrendezésre a Sportexpo kiállítás a Hungexpo területén.
Lehetőség van sportegyesületek, versenyzők részére bemutatni tevékenységüket,
szponzoraikat, sporteszközeiket.
Bővebb információ a www.sportexpo.eu oldalon található.

d)  Frissülések a honlapon
- MNASZ Díjtételek
- Sportfelügyelői névjegyzék
- Versenyigazgatói névjegyzék
- MNASZ versenynaptára
- MNASz licencei és igazolványai
- Elnökségi határozatok
- Az Intéző Bizottság határozatai
- Rallycross nyílt OB alapkiírása
- Rallye szabályismereti vizsgaszabályzat és vizsga időpontok
- MNASZ szakági és sportbizottságai, valamint munkabizottságai
- FIA Nemzetközi Sport Kódex 2013
- FIA H függelék 2013

  e)    FIA licenc felfüggesztés
         Az FIA a Nemzetközi Sportkód 51.§ és 161.§ alapján 2013. december 31-ig

- Dario SANTORO  (Auto Sport Schweiz)  és
- Yves KREMER  (Automobile Club du Luxembourg)
versenyzők licencét felfüggesztette.

http://www.sportexpo.eu/
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f) Akkreditált tanfolyam
A világ egyik legkorszerűbb diagnosztikai módszeréről 2013. március 23-24- én a
Semmelweis Egyetem Továbbképző Központja akkreditált tanfolyamot rendez.
A módszer széleskörűen elterjedt a sportban, évek óta elégedetten alkalmazzák
különböző korosztályokban és sportágakban.
Az alábbi linken megtalálható a képzés adatlapja és a részvételi feltételek.

http://oftex.hu/project_o/system/launch.php?pg=./oftex/TANF_Adatlap.php?msgid=49618
&tableid=0&retcode=tanflist

g) Tájékoztatás MNASZ T-mobile flotta tárgyában
A T-Mobile jelezte szövetségünk felé, hogy az utóbbi időben hamis, nem az MNASZ által
kiadott “Partnerti igazolásokkal” próbáltak csatlakozni az MNASZ telefon flottájához.
Ennek kapcsán a “Partneri igazolások” kiadása, illetve a telefon szerződések megkötése
az alábbiak szerint változott:

- “Partnerti igazolás” csak 2013. évre érvényes tagsággal rendelkező
MNASZ tagszervezetek, vagy 2013. évre érvényes fényképes MNASZ
igazolvánnyal (licenc, média igazolvány, sportvezetői igazolvány, hivatalos
személy igazolvány, stb...) rendelkező személyek részére állítható ki

- a T-Mobile irodákban, a szerződés megkötéséhez a “Partneri igazoláson”
túlmenően a fényképes MNASZ igazolványt is be kell mutatni

- Budapesten kizárólag az Árkád Bevásárlóközpontban található T-Mobile
irodában lehet szerződést kötni

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a T-Mobile irodák csak az MNASZ Titkársága
által kiállított “Partnerti igazolást” fogadják el.
Nem az MNASZ Titkársága által kiállított “Partnerti igazolás” felbukkanása esetén a T-
Mobile hatósági eljárást indít.

h) Belépési lehetőség a Magyar Edzők Társaságába
A Magyar Edzők Társasága belépési lehetőséget biztosít a sport területén működő edzők
részére.
A jelentkezési lap letölthető a Magyar Edzők Társasága honlapjáról:
http://www.magyaredzo.hu/szerv_belep.html.

4. Szakágak, bizottságok hírei

a) Off-road szakág
Ezúton is értesítjük az érintetteket, hogy az Off-Road szakág nyílt szakági ülése
2013.03.09-én 10:30-kor lesz a Fővárosi Vízművek Rendezvénytermében (Budapest,
XIII. Váci út 23-27. 1. emeleti Tisza terem)
A helyszínen lehetőség lesz a szabályismereti vizsga megszerzésére.

b) Sportbírói Bizottság
Polgár László, az SBB tagja lemondott bizottsági tagságáról. Eddigi munkáját
megköszönve, további sikereket kívánunk neki.

Faluvégi Péter sk.
főtitkár
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