
 

 

  
 

 

 

 
 

Az MNASZ Rallye Szakági Bizottság határozatai 
2018 

 
 
 

1/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 1/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.02. 

A Peugeot 208 R2 kupasorozatban, - ERC-hez hasonlóan -, U28 megjelöléssel szerepel 
az utánpótlás meghatározás, ami a 29. életévüket még be nem töltött versenyzőket 
foglalja magában. Részükre a szakág, a kiírásban szereplő regisztrációs díjat teljes 
egészében átvállalja, a szakági költségvetés, vállalkozói keretének terhére. Jelenleg 
ez a keret 5 versenyző részére elérhető. Akik az életkorukból adódóan részesülhetnek 
a kedvezményből, azok részére feltétel, a kiírásban szereplő 5 futamon való elrajtolás. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

2/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 2/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.06. 

A Rallye Szakág a 2018. évi Eger Rallye költségeinek enyhítésére átvállalja a 
rendőrség, OMSZ, és Közút költségeit, melyet a rallye szakág fizet ki a vállalkozási 
keret terhére a felsorolt szervek felé, számla ellenében. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

3/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 3/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.13. 

A 2018-as Historic Bajnokság első két futamán - Eger és Miskolc Rallye -, az RVSZ, 
MAGYARORSZÁG  ORSZÁGOS  HISTORIC  RALLYE  BAJNOKSÁGÁNAK  ALAPKIÍRÁSA, 
5.7.4. pontjától eltérően, felhasználhatóak a 2017-es évben hivatalosan regisztrált 
Hankook Z-205 típusú gumiabroncsok. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

4/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 4/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.15. 

A 2018-as évben a szabályok adta lehetőség okán, ASN prioritás-t és arany licencet 
igényelt Kiss Ferenc. Részére az igényelt licenc kiadható. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

5/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 5/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.18. 

Az Eger Rallye 2018 rendezvényen a pályabejárás alatt nem kötelező a GPS készülék 
használata. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

6/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 6/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.19. 

A megbízott Rallye Szakágvezető jóváhagyja a 2018. évi Miskolc Rallye elnevezésű 
futam versenykiírását. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

7/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 7/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.28. 

A megbízott Rallye Szakágvezető jóváhagyja a 2018. évi Parasznya-Lyukóbánya MARB 
elnevezésű futam versenykiírását. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

8/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 8/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.03.28. 

A  megbízott   Rallye  Szakágvezető  jóváhagyja  a  2018.  évi  Magyarbóly  MARB 
elnevezésű futam versenykiírását. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

9/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 10/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.05.02. 

A megbízott Rallye Szakágvezető jóváhagyja a 2018. évi ISEUM Rallye elnevezésű 
futam versenykiírását. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

10/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti az alábbi szakágvezetői határozatot: 
- 11/2018 Rallye Szakág vezetői határozat 2018.05.08. 

A Rallye Szakágvezető jóváhagyja a 2018. évi Székesfehérvár Rallye elnevezésű futam 
versenykiírását. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

11/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a 2018. évi Rallye bajnoki futamok 
tekintetében, amennyiben a rendező a pályabejárás alkalmával indokoltan igényli a GPS 
berendezés használatát, annak költségét az RSB kiegyenlíti azt a szolgáltató felé, számla 
ellenében. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

12/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a rallye rendezvények tekintetében a kaució 
mértékei a következőek: 

• Országos bajnoki és meghívásos rendezvény: 1.5 millió forint 

• Rallye2: 0.75 millió forint 

• Sprint jellegű verseny és MARB esemény: 0.375 millió forint 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

13/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 
A  Rallye Szakági Bizottság vizsgáló bizottságot hoz  létre a 2018. évi Lyukóbánya  – 
Parasznya MARB futamon történt baleset kivizsgálására. 
A bizottság vezetője: Doleschall István 
Tagjai: Buna Zoltán, Bernhardt János. 
A vizsgálat időtartama: 30 nap. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
14/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 

A Rallye Szakági Bizottság vizsgáló bizottságot hoz létre az EAST Motorsport vezetője – 
Szabó Krisztián - által küldött vizsgálati kérelem okán. 
A bizottság vezetője: Doleschall István 
Tagjai: Turán Frigyes, Gáll Csaba 
A vizsgálat időtartama: 30 nap. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
15/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.05.15. 

A Rallye Szakági Bizottság engedélyezi a Balatonyi Rallye Team részére az ARVSZ-től való, 
minimum gyorsasági kilométertől történő eltérést a Magyarbóly, és Bakonya 
rendezvények tekintetében. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

16/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozata 2018.05.29. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy Turán Frigyes ASN prioritását – hivatkozva 
a 2018. évi Iseum Rallye abszolút 1. helyezésére - támogatja, és kéri a Tisztelt 
Sporttanácsot a jóváhagyására. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
17/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozata 2018.05.31. 

A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a PP Bose Kft. ajánlatát elfogadja, és 
továbbítja a Titkárság felé a szerződés megkötésére. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

18/E/2018 Elektronikus Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.05. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy fegyelmi vizsgálatot kezdeményez az 
MNASZ főtitkárnál, Pryma Zoltán – Licence száma: 2646 -, sporttárs ellen. A Rallye 
Szakági Bizottság teljes mértékben elhatárolódik Pryma Zoltán, az MNASZ és a rallye 
versenyzői társadalommal szemben történő sorozatos sportszerűtlen, lázító 
megnyilvánulásaitól. 
Pryma Zoltán több hónapon át folytatott lázító, zaklató megnyilvánulásai sértik a Magyar 
Rallyesport érdekeit, ellentétesek a Magyar Rallye társadalom érdekeivel. 

 
A vizsgálatot a következő szabályok megsértéséért kérjük lefolytatni: 

 
FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX 
12. Büntetések: 
12.1.1.f Minden szó, cselekmény, vagy írásos anyag, mely morális sérelmet, vagy kárt 
okoz az FIA-nak, intézményeinek, tagjainak vagy vezető tisztségviselőinek. 

 
A JÓ HÍRNÉV MEGŐRZÉSÉNEK KÓDEXE 
Az FIA szabályzatok tiszteletben tartása 
Minden olyan személy, aki Nemzetközi Licenccel, Szuperlicenccel vagy az FIA-nál történt 
regisztrációról szóló igazolással rendelkezik (FIA licenctulajdonosok), és minden olyan 
személy, aki bármilyen minőségben részt vesz nemzetközi versenyeken (nemzetközi 
versenyek résztvevői) vállalja az FIA alapszabályának és szabályzatainak tiszteletben 
tartását, beleértve a nemzetközi sportszabályokat és jelen szabályokat. Az FIA céljainak 
és érdekeinek tiszteletben tartása Minden FIA licenctulajdonos és a nemzetközi 

versenyek minden résztvevője konkrétan vállalja, hogy: − nem követ semmilyen olyan 

célt, ami eltér az FIA céljaitól, − és nem okoz, sem szóval, sem cselekedettel, sem írásban 
semmilyen morális sérelmet vagy veszteséget az FIA-ra, az FIA testületeire, tagjaira vagy 
menedzsmentjére, még általánosabban az autósport érdekeire és az FIA által 
védelmezett értékekre nézve. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
19/E/2018 Elektronikus Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.11. 

A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy a 2018. évi Miskolc Rallye-n az RVSZ 2018- 
tól történt eltérések okán és figyelembe véve az RSB megfigyelő beszámolóját, a 
szervező MSKLC Rendezvény szervező Kft nem részesülhet semmi féle költség 
hozzájárulásban a rendezvényt illetően. 

Fenti  határozatot  a  Rallye Szakági  Bizottság 6  tag igen 1  tartózkodás  szavazatával 
elfogadta. 

 
 

20/E/2018 Elektronikus Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.14. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy a 13/2018 és a 14/2018 számú határozatok 
vizsgálati időpontját 15 nappal meghosszabbítja. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

 

21/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A rallye szakági bizottság megerősíti a 16/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

22/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A rallye szakági bizottság megerősíti a 17/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
23/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 

A rallye szakági bizottság megerősíti a 18/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

24/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A rallye szakági bizottság megerősíti a 19/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

25/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A rallye szakági bizottság megerősíti a 20/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
26/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 

A rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy támogatja a Balatonyi Rally Team által 
benyújtott kérelmet, részükre költség hozzájárulást szavaz meg a 2018. évi Bakonyai 
MARB futamon igénybe vett MENTŐ, és RESCUE költségek kifizetésére, csatolt számlák 
ellenében. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

27/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A rallye szakági bizottság költség hozzájárulást szavaz meg a 2018. évi ISEUM rallye 
rendezője részére a rendezvényen igénybe vett Országos Mentő Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatás ellenértékéig. 
A költség hozzájárulás - az OMSZ által kiállított számla alapján -, a szakági költség terhére 
kifizethető. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
28/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 

A rallye szakági bizottság a 2018. évi ISEUM rallye rendezvényen lebonyolított 
kvalifikációs futam költségeinek enyhítésére, a rendező részére nettó 600.000.- forintot 
költség hozzájárulást szavaz meg. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

29/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A rallye szakági bizottság vizsgáló bizottságot hoz létre a 2018. évi ISEUM Rallye, Rallye2 
bajnoki futamon történtek kivizsgálására a felügyelői büntetések, az ideiglenes, és 
végleges eredmények kapcsán kialakult helyzet tisztázására. 
A bizottság vezetője: Juhász István 
Tagok: Bernhardt János, Merényi Tibor 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
 

30/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.06.27. 
A Rallye szakági bizottság, mint Elsőfokú Fellebbezési Bizottság a 2018.06.15.-17-én a 
Székesfehérvár Rallye 2018 elnevezésű Országos Rallye bajnoki futam Felügyelő 
Testülete által hozott kizárás büntetés ellen az LPWM Sport Kft. által nevezett Csomós 
Miklós – Nagy Attila 32-es rajtszámos versenyzőpáros ügyében benyújtott fellebbezéssel 
kapcsolatban meghozta az alábbi határozatot: 
A fentebb nevezett versenyzőpáros ellen hozott 2.21-es számú FT. határozatát 
megsemmisíti. 
A versenyzőpáros a géposztályban és a Peugeot kupában elért helyezését és bajnoki 
pontjait megtarthatja. 
A Rallye Szakági Bizottság határozata értelmében a fellebbezési díj teljes egészében 
visszatéríthető. 

 
INDOKLÁS: A Rallye szakági bizottság megállapította, hogy az LPWM Sport Kft. 
képviselője a végellenőrzésen nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani az álláspontját. A 
Rallye szakági bizottság meghallgatta az LPWM Sport Kft. képviselőjét és a vizsgálat alatt 
beszerzett dokumentumok alapján megállapította, hogy az ellenőrzésre kijelölt alkatrész 
elhagyható, ezért használata nem kötelező. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 5 igen 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 
 

31/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.06.29. 
A 13/2018 számú határozatában létrehozott vizsgáló bizottság megküldte jelentését a 
Rallye Szakági Bizottság részére. 
Ezen jelentés alapján a Rallye Szakági Bizottság a határozatát a soron következő ülésén 
hozza meg, amelyre is meghívást kapnak az érintettek. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 igen szavazat mellett elfogadta. 

 
 

32/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.06.29. 
A 14/2018 számú határozatában létrehozott vizsgáló bizottság megküldte jelentését a 
Rallye Szakági Bizottság részére. 
Ezen jelentés alapján a Rallye Szakági Bizottság a határozatát a soron következő ülésén 
hozza meg, amelyre is meghívást kapnak az érintettek. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 igen szavazat mellett elfogadta. 



 

33/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.07.26. 
A Rallye szakági bizottság, a következő megállapítást teszi a 2018. évi 
Székesfehérvár Rallye rendezvény-el kapcsolatosan: 
Az RSB megfigyelő beszámolója, és a versenyzők visszajelzései alapján, kéri a 
rendezőt, hogy a jövőben a szervízpark területét NE a 2017-es és 2018-as rendezvény 
szervízpark helyszínén jelölje ki, mert a terület túlnyomó része nem alkalmas, a 
Magyar Rallye Bajnokság mezőnyének kiszolgálására. A csapatok elmondása alapján 
több része veszélyessé teszi a szerelők biztonságos munkáját. A Rallye szakági bizottság 
emiatt nem kíván büntetéssel élni a rendező felé, de költség hozzájárulást nem szavaz 
meg részére. Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 tag igen szavazatával 
elfogadta. 

 
34/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.07.26. 

A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy támogatja Horváth Attila-Ratting 
Tamás páros kérelmét, részükre a Rallye szakág a 2018. évi Baranya kupán, nevezési 
díj hozzájárulást fizet a szakági keret vállalkozói bevételek terhére. 
A hozzájárulást a nevező tagszervezet igényelheti számla ellenében az  MNASZ 
titkárságán. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen 1 tag nem szavazatával elfogadta. 

 

35/E/2018 Elektronikus Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.07.28. 
A Rallye szakági bizottság, a következő megállapítást teszi a 2018. évi Veszprém 
Rallye betét futamával (MAMS side by side) kapcsolatosan: 
Az RSB megfigyelő és a szakág vezető beszámolója alapján, kéri a Tisztelt rendező 
Urat, hogy amennyiben a jövőben hasonló betét futamon gondolkodik, azt előbb 
egyeztesse a Rallye szakági bizottsággal, mert úgy nem veszélyeztetjük a Magyar 
Rallye Bajnokság lebonyolítását. Ne a szerencsében bízzunk! A szerencse is kellett, 
hogy a 2. szakaszon (vasárnap) nem okozott fennakadást a betét futam a rajtolási 
sorrend miatt. A Rallye szakági bizottság emiatt nem kíván büntetéssel élni a 
rendező felé, de költség hozzájárulást nem szavaz meg részére. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

36/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.08.07. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy az RVSZ IV. fejezet Peugeot 208 Rallye Cup 
Hungary Alapkiírás 1.1. pont 4. bekezdése a regisztrációs díjra vonatkozóan az 
alábbiak szerint módosul: 
A regisztrációs díj összege 350.000Ft + ÁFA. Ezen díj befizetésével válik hivatalossá 
a kupába való éves nevezés. A regisztrációs díj, a kupába történő nevezésen felül 
tartalmazza még a kupában egységesen kötelező Peugeot versenyző-overált, 
valamint Peugeot utcai ruházatot a vezető versenyző és a navigátor számára is. 
A regisztrációs díjat azon versenyzőknek - akik 29. életévüket még nem töltötték be - 
a Szövetség részére nem kell befizetniük, azt a Rallye szakági bizottság átvállalja, de 
csak azon versenyzők esetében, akik az RVSZ IV. fejezet 2. pontjában szereplő 
eseményeken elrajtolnak. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 
 

 



 

37/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.08.07. 
A Rallye szakági bizottság jóváhagyja a P-Automobil Kft – MNASZ – TRT Europe Kft közötti 
szerződés módosítást. Ennek alapján kéri az RSB a szerződésmódosítás aláírását. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen 1 tag tartózkodás szavazatával 
elfogadta. 

 

38/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.09.26. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy az I. Hilltop Rallye Fesztivál rendezője részére 
költség hozzájárulást szavaz meg a szakági költségvetés terhére. 
Indoklás: 
A rendezvény a Magyar Rallye népszerűsítését és bemutatását segíti elő és mivel nem 
verseny, ezért a szakági  bizottság kérésére, minden meghívott és résztvevő részére 
ingyenessé tette a rendező. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen 1 tag tartózkodás szavazatával 
elfogadta. 

 

39/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.09.26. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy támogatja Horváth Attila-Ratting Tamás 
páros kérelmét, részükre a Rallye szakág a 2018. évi Bózsva – Telkibánya MARB futamon, 
teljes nevezési díj hozzájárulást fizet a szakági keret vállalkozói bevételek terhére. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

40/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.09.26. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy támogatja Ifj. Géringer Zoltán kérelmét, 
részére a Rallye szakág a 52. Mecsek Rallye futamon, teljes nevezési díj hozzájárulást fizet 
a szakági keret vállalkozói bevételek terhére. 
A hozzájárulást a nevező tagszervezet igényelheti számla ellenében az MNASZ 
titkárságán. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

41/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.09.26. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy támogatja Hajdú Zoltán kérelmét, részére a 
Rallye szakág a 2018. évi Bózsva – Telkibánya MARB futamon, teljes nevezési díj 
hozzájárulást fizet a szakági keret vállalkozói bevételek terhére. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 8 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

42/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 31/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

43/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 32/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 
 
 
 
 



 

44/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 33/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

45/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 34/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

46/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 35/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

47/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 36/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

48/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 37/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

49/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 38/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

50/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 39/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

51/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 40/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

52/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 41/E/2018 számú elektronikus határozatát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

53/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A 29/2018 számú rallye szakági bizottsági határozatban létrehozott bizottság a következő 
megállapítást tette. 
A vizsgáló bizottság elfogadja az ISEUM Rallye, Rallye2 módosított végeredményét. 
A Rallye Szakági Bizottság kéri a Sportfelügyelői Bizottságot, és a Sportbírói Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg az ott keletkezett hivatalos felügyelői és versenyigazgatói 
dokumentumok megjelenésének körülményeit. 
A dokumentumok megküldésére megkéri az MNASZ titkárságát. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

54/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A 13/2018-as számú határozatban létrehozott bizottság kéri a Rallye Szakági Bizottságot 
a következő büntetések kiszabására. 
A balesetet szenvedett Tóth Tamás-Jónás Péter páros után rajtoló párosokat - Sándor 
Máté-Riczkó Ádám, Pénzes Csaba-Mészáros Dóra, Szabó Zoltán-Lubai Dénes, Mihalik 
Dániel-Anger Cintia - segítségnyújtás elmulasztása miatt, 1 versenyes eltiltásra bünteti. 
Ezen büntetés felfüggesztésre kerül 2018. december 31-ig. 
Indoklás: A vizsgáló bizottság által írásban nyilatkoztatott versenyzők, sportbírók és 
érintettek elmondásai alapján - előtérbe helyezve a balesetet szenvedő páros 
nyilatkozatát - a jelenleg érvényben lévő ARVSZ I.9.6.3, I.9.6.5, I.9.6.6 pontjai és a 
rendezvény versenykiírásában szereplő 12.10/3 pontok alapján megfogalmazott 
szabályok szerint bünteti a versenyzőket. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

55/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A 14/2018 számú rallye szakági bizottsági határozatban létrehozott bizottság 
egyértelműen jelzi a kérelem beadója felé, hogy végeredmény ellen kizárólag az 
ideiglenes eredménylista megjelenését követő 30 percben van mód bárminemű óvás, 
észrevétel iránti beadvány benyújtására. Végeredmény módosítására nincs lehetősége a 
bizottságnak. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

56/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a 38/E/2018 számú határozatát a 
következőkkel egészíti ki. 
A rendezvényen felmerült összes költség a szakági keret terhére kerül kiegyenlítésre. A 
kifizetés számlák ellenében történik. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

57/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a Ford Hungary Rally Team Kft. részére az év 
eleji licence váltásakor befizetett pótdíj, adminisztrációs hiba miatt visszafizethető. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

58/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a MARB éves értékelését az év eleji 
megbeszéltek alapján módosítja a következő képen: 
Hat legjobb régiós eredmény és kettő „idegen” régiós eredmény alapján kerül értékelésre 
az év végi országos végeredmény. 
A Bányász napi Oroszlány-Pusztavám MARB futam, mindkét régió versenyzői számára 
„idegen” régiónak számít, így az az országos értékelésbe kerül beszámításra. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

59/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a rendezők által ez idáig beküldött költség 
hozzájárulási kérelmeket az év végi költségvetési maradvány érték terhére szavazza meg. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 



 

 

60/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy Ifj. Géringer Zoltán kérelmét támogatja, 
részére költséghozzájárulást szavaz meg a 2018. évi Rallye2 bajnokságban megállapított 
nevezési díj mértékéig. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
 

61/2018 Rallye Szakági Bizottsági határozat 2018.10.08. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy támogatja Foczkó Ákos kérelmét, részére 
nevezési díj költséghozzájárulást szavaz meg a 2018. évi MARB bajnokság utolsó kettő, 
déli régiós futamán. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta. 
 
 

62/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.10.22. 
A Rallye Szakági Bizottság, mint elsőfokú fellebbezési bizottság, a Performance Racing 
Kft által az 52. Mecsek Rally felügyelői testület által hozott 4-es számú határozatára 
beadott fellebbezését elutasítja. 
Indoklás: 
A felügyelő testület ez évtől egységesen 10 másodpercre bünteti az útvonal 
elhagyásának a 4-es számú határozatban leírt tényét. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 igen 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 

63/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.10.25. 
A Rallye Szakági Bizottság, a PEUGEOT 208 RALLYE CUP HUNGARY ALAPKIÍRÁSA fejezet, 
10.1 bekezdés alapján meghatározott felhasználható gumi mennyiséget az I. 
Nyíregyháza Rallye tekintetében módosítja. 
A felhasználható mennyiséget 8 darabról 12 darabra engedélyezi. 
A Rallye Szakági Bizottság kéri a Sporttanácsot a fenti módosítás jóváhagyására.   
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
 

64/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.10.30. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 62/E/2018 számú elektronikus határozatát.  
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 
 
 

65/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.10.30. 
A Rallye Szakági Bizottság megerősíti a 63/E/2018 számú elektronikus határozatát.  
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
 



 

66/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.10.30. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a 38/2018 és az 56/2018 számú 
határozataiban foglaltakat a következő képen alkalmazza. 
A rendező Full Autó SE részére a következő kifizetéseket eszközöli. 

- MNASZ bejegyzési díj, rendezvény biztosítás, 
- NKM Borház Kft Rendezvény helyszín, 
- Groupama Biztosító Zrt felelősség és extrém biztosítás 
- Godor András e.v. Egészségügyi ügyelet 
- Füzitői Faluvédő Polgárőrség Rendezvény biztosítása 
- NKM Borház Rendezvény szervezés és lebonyolítás 

A fenti költségeket a Full Autó SE részére számla ellenében a szakági költségvetés, 
vállalkozói keret terhére eszközöli.   
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igen 1 tartózkodás szavazatával elfogadta. 

 

67/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.11.20. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy támogatja Bacsa Tamás kérelmét, részére a 
Rallye Szakági Bizottság az I. Nyíregyháza Rally futamon, teljes nevezési díj hozzájárulást 
fizet a szakági keret vállalkozói bevételek terhére. 
A hozzájárulást a nevező tagszervezet igényelheti számla ellenében az MNASZ 
Titkárságán. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 tag igen szavazatával elfogadta. 

  

  

68/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.11.20. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a 2019. évi bajnoki szezontól kezdődően 
lehetőséget ad az úgynevezett egyéni rajtszámok kiváltására az ORB versenyzői részére. 
Az 1-es rajtszám minden esetben az aktuális abszolút magyar bajnok versenyzőt illeti a 
teljes bajnoki szezon alatt. Az egyedi rajtszámok kiválasztásánál az év végi abszolút 
eredmények figyelembevételével, az első 15 versenyző prioritást élvez. Az egyéni 
rajtszámok igénylésének pontos szabályait az RSB 2018. december 20-ig teszi közzé.  
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 tag igen szavazatával elfogadta. 

  

  

69/2018 Rallye Szakági Bizottság határozat 2018.11.20. 
A Rallye Szakági Bizottság költség hozzájárulást szavaz meg a 2018. évi Nyíregyháza 
Rallye rendezője részére a rendezvényen igénybe vett Rendőrség által nyújtott teljes 
szolgáltatás 50%-áig. 
A költség hozzájárulás – a Rendőrség által kiállított számla alapján - a szakági költség 
terhére kifizethető.  
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 tag igen szavazatával elfogadta. 
 
 

70/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.12.08. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy a 2018. évi díjátadó serleg rendeléséhez a 
Serlegüzlet Kft ajánlatát elfogadja és továbbítja a titkárság felé. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 tag igen szavazatával elfogadta. 
 
 



 

  

71/E/2018 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2018.12.08. 
A Rallye szakági bizottság úgy határoz, hogy a 2018. évi díjátadó gála lebonyolítására 
benyújtott ajánlatot az Airboard Hungary Kft. részéről elfogadja, és kéri a titkárságot a 
szerződés véglegesítésére. 
A díjátadó gála helyszíne a tavalyi évhez hasonlóan a Groupama Aréna 2. emeleti 
rendezvény terme. 
Az időpontja: 2019 január 19. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 tag igen szavazatával elfogadta. 
 


