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11/2009. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL
1./ Az Elnökség hírei

- A Balatoni Regionális Tanács bruttó 950.000,- forint támogatást nyújtott a 2009. évben
megrendezett FIA Autocross Európa-bajnoki futamhoz. A támogatást a Szövetség már
megkapta, és átutalta a rendezőnek.

-  Az Elnökség korábbi ülésén úgy határozott, hogy a közelgő Közgyűlésre való tekintettel
2009. november 12-e után nem vesz fel új tagokat.

2./ Az Intéző Bizottság hírei

3./ A Titkárság hírei

a./  A 2009.évi rendes Közgyűléssel kapcsolatos információk
A múlt héten minden, az MNASZ-nél nyilvántartott tag részére kiküldésre került a meghívó és
a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó anyag.
Ugyancsak kiküldésre került az adminisztrációs hibát korrigáló, módosított meghívó. Az
anyagok az MNASz-nél nyilvántartott címre kerültek kipostázásra. A tagok névsora,
képviselőjének neve és nyilvántartott címe megtekinthető az MNASz honlapján:
http://www.mnasz.hu/letoltes/Tagok%2020090929.xls

Kérjük tagjainkat, hogy a dokumentumok megérkezését kísérjék figyelemmel.
Ugyancsak kérjük, hogy amenyiben a tagszervezet bejegyzési és nyilvántartási adataiban
változás állt be, úgy azt a Titkárságon még a Közgyűlés előtt szabályosan bejelenteni
sziveskedjenek.
A Közgyűlést közvetlenül megelőző mandátumvizsgálatkor már nem tudjuk a módosításokat
elfogadni. A tagot csak bejegyzett képviselője, vagy a bejegyzett képviselő meghatalmazottja
képviselheti a Közgyűlésen, ezért kérjük a kiküldött nyomtatványok valamelyikét használni a
meghatalmazáskor.
A nyilatkozat és a képviseleti meghatalmazás az MNASz honlapról is letölthető, azt is lehet
használni, de egy tagot csak egy személy és egy személy csak egy tagot képviselhet.
Felhívjuk a képviselők, illetve meghatalmazottjaik figyelmét, hogy csak eredeti nyilatkozatot
vagy meghatalmazást áll módjában a mandátumvizsgáló bizottságnak elfogadnia, fénymásolt,
faxolt aláírással rendelkező nyomtatványt nem. Ugyancsak nem áll módjában elfogadni olyan
nyomtatványt, amit nem a tag MNASz-nél nyilvántartott képviselője írt alá akkor sem, ha
esetleg korábban már más célra a képviselő ilyet kibocsájtott. Az esetleges ismételt
mandátumvizsgálat miatt van szükség a nyomtaványoknak két példányban történő kitöltésére,
kérjük ügyeljenek arra, hogy a két példány egyezően legyen kitöltve, aláírva és pecsételve.
Kérjük tisztelt tagjainkat, hogy az adminisztratív szabályokat a saját érdekükben tartsák be.
A mandátumvizsgáló bizottság 2009. december 12-én 8:30-kor, vagyis a Közgyűlés kezdete
előtt másfél órával kezdi meg működését, aki teheti, minél előbb jelentkezzen a
mandátumvizsgálatra.

b./ Jogtanácsosi szerződés
A Szövetség jogtanácsosa 2009. november 01-től  Dr. Funtig Zoltán.

c./ Szakági végeredmények
Az MNASZ honlapján megtekinthetőek az alábbi bajnokságok, kupák hivatalos
végeredményei:

- Autocross
- Autós gyorsasági
- Drag
- Rallycross
- Rallye
- Szlalom
- Terep-rally

http://www.mnasz.hu/letoltes/Tagok 20090929.xls
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d./ Sportjogi szakjogász, valamint Jogi szakokleveles sportszakember képzés

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete 2010. februári
kezdéssel „Jogi szakokleveles sportszakember”, valamint „Sportjogi szakjogász” szakirányú
továbbképzéseket hirdet.
A képzéseken kedvezmények vehetők igénybe. Részletek és jelentkezési lap letölthető a
www.jak.ppke.hu/deak internetes oldalról.

4./ Szakági és egyéb Bizottságok hírei, közleményei

     a./ Szakági díjkiosztók:

Drag szakág:
2009. november 21. Zsámbék, Zichy-kastély
Gokart szakág:
2009. november 28. Budapest, Vigadó tér - Rákóczi rendezvényhajó
Gyorsasági szakág:
2009. november 28. Budaőrs, AUTOEXPO M1

     Off-Road szakág:
2009. november 28. Siófok, Hotel Azúr
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