
Budapest, 2011-08-22.

8/2011. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL
1. A Titkárság hírei

a)       2012. évi bajnoki versenyek bejelentése
Felhívjuk tisztelt rendező tagjaink figyelmét, hogy a 2012.évi bajnoki
versenyek pótdíj nélküli bejelentési határideje 2011.szeptember 30.
Bővebb tájékoztató az MNASZ honlapján a Szabályzatok-
>Sportszabályok ->Nemzeti (MNASZ) sportszabályok-> Az MNASZ
általános előírásai-> 2. pontjában olvasható.
 

b) Sportjogi képzés
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara
meghirdetette a jogi szakokleveles sportszakember, és a sportjogi
szakjogász szakirányú továbbképzéseket, melyről bővebb információ
olvasható jelen körlevél 1. számú mellékletében.

   c) Titkárság nyitvatartása
Tájékoztatjuk Tisztelt tagjainkat, hogy
     2011. 09.08-án és 2011.09.09-én
a Titkárság csak ügyeletet tart, az ügyintézés szünetel.

    d) Megjelenési lehetőség a BNV-n
A 2011. október 19-23. között megrendezésre kerülő BNV-n
lehetősége van Szövetségeknek, egyesületeknek a bemutatkozásra,
melyről bővebben a 2. számú mellékletben lehet olvasni.

2.  Bizottságok közleményei

a)      Sportfelügyelői Bizottság
A Sportfelügyelői Bizottság ezúton is értesíti a tisztelt sportfelügyelő
sporttársakat, hogy 2011. 08.29-én (hétfőn) 17 órakor
sportfelügyelői továbbképzést tart az MNASZ székhelyén, a földszinti
tárgyalóban.

b)      Rallye Szakági Bizottság
A Rallye Szakági Bizottság megkezdte a 2012. évi rallye
bajnokságok előkészítését.
Ennek kapcsán két közlemény jelent meg az elmúlt napokban az
MNASZ és az RSB hivatalos honlapján, melyben az RSB felkéri a
versenyzőket, sportvezetőket, hogy küldjék meg észrevételeiket,
javaslataikat a 2012. évi RVSZ kialakításához, illetve felkéri a
rendezőket, hogy legkésőbb 2011. szeptember 30-ig nyújtsák be
versenyrendezésre vonatkozó bejelentéseiket.

Faluvégi Péter sk.
főtitkár



1.számú melléklet

Sportjog – nem csak jogászoknak

Budapest belvárosában 2011. szeptemberében indítja a jogi szakokleveles sportszakember,
és a sportjogi szakjogász két féléves továbbképzéseket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Deák Ferenc Továbbképző Intézete.

Kiknek szól a  képzés? Sportmenedzsereknek, szakedzőknek, kommunikációs
szakembereknek (pl. fotóriporter), igazgatásszervezőknek, jogászoknak, közgazdászoknak,
humán erőforrás menedzsereknek, rekreációs szakembereknek.  (a bemeneti végzettségről
vö. 289/2005. (XII. 22.) Kormányrendelet 4. sz. Melléklet)

A sportjogi szakirányú képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a sportjog, illetve
sportigazgatás területének jogalkalmazási folyamatait, gyakorlatát, és ezáltal képesek
legyenek a sportigazgatás, sportmenedzsment során felmerülő jogi kérdéseket érdemben
kezelni. 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. Jelentkezni 2011. augusztus 31-ig lehet.
Jelentkezési lap és információk letölthetők a www.jak.ppke.hu/deak  internetes oldalról.

http://www.jak.ppke.hu/deak
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Az ország legnagyobb és legnépszerűbb vására, a BNV, amelyre évről évre mintegy 50 000 látogató 
kíváncsi, és ahol a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki megfordul, 2011. október 19-23. 
között megújult formában várja a kiállítókat és a nagyközönséget. 
 
Ami azonban változatlan, hogy idén is várjuk kiállítóink közé a hazai szövetségeket, egyesületeket. 
Az Ön tevékenysége leginkább a nagyközönségnek szól? Szeretne új tagokat toborozni? Szeretné minél 
szélesebb körben megismertetni a szövetség vagy egyesület munkáját? Kíváncsi a meglévő vagy leendő 
tagok véleményére? Akkor Önnek is ott a helye a legnagyobb tradíciókkal rendelkező és az egyik 
legnagyobb érdeklődésre számot tartó magyar vásáron, a BNV-n! 
 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is kedvezményes részvételt kínálunk a szövetségek, egyesületek számára: 

 
1. Amennyiben Ön színvonalas programot vagy 
jelentős közönséget elérő média megjelenési 
lehetőséget tud biztosítani a BNV számára, nyitottak 
vagyunk a barter együttműködésre Önnel. Kérjük, 
keressen minket a részletek egyeztetése végett! 
 
2. Amennyiben erre nincsen lehetősége, rendkívül 
kedvező, mindössze 30 000 Ft + áfa összegért 
biztosítjuk az Önök szövetségének, egyesületének a 
részvételt, amely komplett standdal való 
megjelenést tartalmaz. 
 

Természetesen nagyobb területtel, egyedi- és egységstandokkal is állunk rendelkezésére! Amennyiben 
kérdése lenne, kérjük, forduljon bizalommal kollégánkhoz: 
 
Vékony Patrícia, 06 1 263 6088, vekony.patricia@hungexpo.hu. 
 
Várjuk érdeklődését, jelentkezését! 
 
Üdvözlettel, 

 
Tihanyi Klára 

Kiállítási projekt igazgató 

 
Ertl Hedvig 

Kiállítási projekt vezető 

 




