
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Az MNASZ Rallye Szakági Bizottság határozatai 
2016 

 
 

 
8/2016 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2016. február 12. 

 
A Rallye Szakági Bizottság a MARB versenyzőitől beérkezett javaslatok és kérelmek alapján, 
az ARVSZ 2016 technikai szabályzatában előírt egyes biztonsági felszerelések használata alól, 
átmeneti időre, a nevező felelősségére felmentést ad az alábbiak szerint: 
  

1. 

A Rallye Szakági Bizottság a bukóketrecek tekintetében 2016.12. 31.-ig, a nevező 
felelősségére felmentést ad az ARVSZ 2016 technikai szabályzatában rögzített, 
bukóketrecekre vonatkozó szabály betartása alól azzal a feltétellel, hogy amely 
versenyautóban, egy adott 2016 évi MARB rendezvény gépátvételén az MNASZ ATB 
képviselője által megvizsgált bukóketrec nem felel meg a 2016 évi ARVSZ előírásainak,  úgy a 
versenyző nyilatkozatban vállalja, hogy tudomása van arról, hogy a versenyautójában 
található bukóketrec nem felel meg az ARVSZ 2016 technikai szabályoknak, és a 
továbbiakban vállalja a bukóketrec 2016.december 31. napjáig való, az ARVSZ 2016 technikai 
szabályzatának megfelelő, szabályos bukóketrecre történő cseréjét. 

A fentiekre vonatkozó MNASZ ATB általi megállapítás esetén, a vonatkozó nyilatkozat hiánya 
automatikusan a rajtengedély megvonását eredményezi. 
  

2. 

A Rallye Szakági Bizottság az ülések és biztonsági övek tekintetében 2016.06.30.-ig 
felmentést ad az ARVSZ 2016 technikai szabályzatában rögzített ülésekre és biztonsági 
övekre vonatkozó szabály betartása alól, azzal a feltétellel, hogy amely versenyautóban egy 
adott 2016 évi MARB rendezvény gépátvételén az MNASZ ATB képviselője által megvizsgált 
ülés, vagy biztonsági öv nem felel meg a 2016 évi ARVSZ előírásainak, úgy a versenyző 
nyilatkozatban vállalja, hogy tudomása van arról, hogy a versenyautójában található ülés 
és/vagy biztonsági öv nem felel meg az ARVSZ 2016 technikai szabályoknak, a továbbiakban 
vállalja az adott ülés és/vagy biztonsági öv 2016.június 30. napjáig való, az ARVSZ 2016 
technikai szabályzatának megfelelő, szabályos ülésre és/vagy biztonsági övre történő 
cseréjét. Így a 2016. június 30.-ig érvényes vagy más időpontban lejáró, de FIA alap 
homológizációval rendelkező övek és ülések is használhatóak, azonban az övek tekintetében 
minden övszárban olvasható, azonosítható címkének kell lennie.  



A fentiekre vonatkozó MNASZ ATB általi megállapítás esetén, a vonatkozó nyilatkozat hiánya 
a rajtengedély automatikus megvonását eredményezi. 

3. 

A Rallye Szakági Bizottság a bukósisakok tekintetében 2016.06.30.- ig felmentést ad az 
ARVSZ 2016 technikai szabályzatában rögzítettek alól, azonban 2016.01.01.-től csak olyan 
bukósisakok használhatóak, amelyek megfelelnek az FIA homológizációnak, vagy lejárt FIA 
homológok (minimum „piros címkés”), vagy olyan „E” jellel ellátott sisakok, melyek tömege 
nyitott kivitel esetén nem haladja meg az 1600, míg zárt kivitel esetén nem haladja meg az 
1800 grammot. 
  

4. 

A Rallye Szakági Bizottság a ruházat tekintetében, 2016.12.30.-ig felmentést ad az ARVSZ 
2016 technikai szabályzatában rögzítet előírások betartása alól. 

 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 5 igen, 3 nem mellett elfogadta. 
 
7/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy Turán Frigyes kérelmét támogatja és javaslatot 
tesz a sporttanács felé  az ASN prioritás lehetőségére. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 
A Sporttanács nem támogatja 
 
 
6/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy „B” típusú felügyelői listára jelöli Holczer Dániel 
sporttársat. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 
A Sporttanács nem támogatja 
 
 
5/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy „C” típusú felügyelői listára jelöli Juhász István, 
és Buna Zoltán sporttársakat. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 
 
 
4/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a Kelet Autósport Kft.-nek az ORB második 
futamára - Miskolc Rallye 2016 -, 1.000.000.-Ft. azaz egymillió forint kauciót állapít meg. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 
 
 
3/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy a Laroco MSC-nak az ORB első futamára, - Eger 
Rallye 2016 -, 1.000.000.-Ft. azaz egymillió forint kauciót állapít meg.  
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 



 
2/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
Az RSB az alábbiak figyelembevételével állapítja meg a 2016. évi Rallye rendezvények kauciós 
besorolását: 
 
1. Adott rendező 2015. évi rendezvénye értékelése alapján kapott 1-3 pont 
2. Adott rendező 2015. évi rendezvényeire kiszabott büntetések alapján kapott 1-3 pont 
3. Adott rendezvény besorolása (nemzetközi,zóna, OB, 1.5 szorzó stb…) 1-3pont 
 
A rendezvények előzetes kauciós besorolásának pontozását az RSB szavazással, fenti 
minősítési és értékelési metódus alapján határozatilag állapítja meg.  
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 
  
 
1/2016 Rallye Szakági Bizottság  határozat 2016. január 26. 
A Rallye Szakági Bizottság jóváhagyja, az előző ülés emlékeztetőjét. 
Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 6 igennel elfogadta. 
 
 


