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6/2011. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

1. A Titkárság hírei

a)       2012. évi nemzetközi versenyek bejelentési határideje
Felhívjuk rendező egyesületeink figyelmét, hogy a 2012. évi
nemzetközi (VB, EB, VK, EK, Zóna) versenyek Szövetségünk felé
történő bejelentésének határideje 2011. június 30-a.
 Az MNASZ Titkárságától igényelt, vagy az MNASZ hivatalos
Internetes honlapjáról letöltött „Felelősségvállalási Nyilatkozat”-ot az
illetékes szakág véleményezése után a fent megadott határidőig kell
visszajuttatni az MNASZ Titkárságára, valamint a naptári bejelentési
díj 25%-át a bejelentési határidőig be kell fizetni.
 

b)     Az E-ON felhívása versenyrendezők felé
Az E-ON tájékoztatást küldött Szövetségünknek a versenyek
biztonsága érdekében.
Minden nem zárt pályás verseny rendezőjének továbbításra került a
levél, kérjük olvassák át figyelmesen.
 

     c)      Sportjogi képzések a Pázmányon – nem csak jogászoknak
Budapest belvárosában 2011. szeptemberében indítja a jogi
szakokleveles sportszakember, és a sportjogi szakjogász
szakirányú továbbképzéseket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A folyó felsőfokú képzések
jogászoknak, sportmenedzsereknek, kommunikációs
szakembereknek (pl. fotóriporter), rekreációs szakembereknek,
igazgatásszervezőknek, közgazdászoknak, humán erőforrás
menedzsereknek szólnak.  (a bemeneti végzettségről vö. 289/2005.
(XII. 22.) Kormányrendelet 4. sz. Melléklet)

A képzés kiemelkedő jelentőségét és aktualitását az adja, hogy a
küszöbön álló új sportjogi törvény alapvető változásokat eredményez
a sportjogi szabályozás, így a sportigazgatás területén. A sportjogi
szakirányú képzések célja, hogy a hallgatók megismerjék a sportjog,
illetve sportigazgatás területének jogalkotási és jogalkalmazási
folyamatait, gyakorlatát, és ezáltal képesek legyenek a
sportigazgatás, sportmenedzsment során felmerülő jogi kérdéseket
érdemben kezelni.

2011. július 8-ig 20%-os előjelentkezési kedvezménnyel lehet
bejelentkezni, és más lehetőségek is igénybe vehetők (pl. fiatal
házas kedvezmény). Részletek és jelentkezési lap letölthető a
www.jak.ppke.hu/deak  internetes oldalról.

http://www.jak.ppke.hu/deak
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   d) Frissülések a honlapon
Az előző Főtitkári körlevél óta az alábbi szabályok, információk
kerültek fel a honlapra:
- MNASz díjtételei (hazánkban lebonyolításra kerülő nk. versenyek

óvási, fellebbezési díja)
- Szakági és munkabizottságok tagjai
- Előzetes elnökségi határozatok
- IB határozatok

2.  Bizottságok közleményei

a)      Autós Technikai Bizottság
Az ATB közzétette az újabb gépkönyvezési időpontokat a Szövetség
honlapján.
http://www.mnasz.hu/letoltes/gepkonyv2011_mod8.pdf
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