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Fe
Kö
ré
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vezetői és dolgozói nevében
ezúton kívánunk tiszteletteljes és emberséges karácsonyt, békés és
eredményekben gazdag újévet minden kedves Sporttársunknak és

Támogatónknak.

Az MNASZ Titkársága
2012. december 24-től 2013. január 1-ig ZÁRVA van.

NYITÁS 2013. január 2-án.

 A Titkárság hírei

lhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy 2012. január 20-án Szövetségünk
zgyűlést tart. A közgyűlési anyagok postázásra kerültek. Várjuk aktív

szvételüket!

a) Adatszolgáltatási kötelezettség – NAGYON FONTOS!
A 166/2004. (V.21.) kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről
az alábbi kötelezettséget írja elő a sportszervezetek részére tárgyév
december 31-ig. A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő adatszolgáltató
lapot postai úton az NEFMI Sport Szakállamtitkárság részére (1054
Budapest, Hold u. 1.) kell megküldeni. A rendelet 4. sz. mellékletében
szereplő adatszolgáltató lapot a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
részére kell megküldeni email-en, vagy postai úton.
Az adatszolgáltató lapok megtalálhatóak és letölthetők a Nyomtatványok
menüpont alól (Adatszolgáltatási lap).
A rendelet be nem tartása – határidőn túli, pontatlan adatszolgáltatás – a
Szövetség 2013. évi központi működési támogatásának megvonását is
jelentheti.

b) Rendezvényekhez kapcsolódó befizetési határidők
Felhívjuk a 2013-ban versenyt rendezni szándékozó tagszervezeteink
verseny bejelentési díjak hátralévő 75%-át 2013. január 15-ig, a
versenyrendezési kauciót 2013. január 31-ig kell befizetni.
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c) 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.

d)    Az FIA Bizottságokba megválasztott tisztségviselőink
FIA Pálya és biztonsági Bizottság: Faluvégi Péter
FIA Cross Country Bizottság: Faluvégi Péter
FIA Off-Road Bizottság: Budai Boglárka
FIA Historic Bizottság: Sándor István
FIA Drag Bizottság: Kohári Zoltán
Nők a Motorsportban: Budai Boglárka

 e)   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.

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.
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f) Frissülések a honlapon
- Elnökségi határozatok
- Intéző Bizottság határozatai

g) 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.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


