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1/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság a MNASZ Főtitkárának felhívására megvizsgálta a Turán Motorsport 
Egyesület nevében, Turán Frigyes által benyújtott, 2020. 12. 11. keltezésű, MNASZ 
Elnökségnek címzett kérelmet, amelyben Turán Frigyes kérte, hogy az MNASZ honlapján 
megjelentetett Magyar Országos Rally1 Bajnokság 2020. évi eredményét a közzétett formában 
az Elnökség ne fogadja el. 
  
A Rally Szakági Bizottság megállapította, hogy 

• ezt a határozatot a bizottság az utolsó bajnoki futam előtt a négy, még a bajnokság 
megnyerésére esélyes versenyző páros „védelmében” hozta azzal a szándékkal, hogy 
olyan versenyző párosok ne kapjanak bajnoki pontokat, akik amúgy sem kerülnek 
értékelésre a három versenyes szabály (RVSZ I. 35.9.1.) miatt. Így az „elvett” pontokat 
azok kapják, akik ténylegesen beleszámítanak az év végi értékelésbe;  

• az előterjesztés céljával Turán Frigyes is egyetértett és a Rally Szakági Bizottság 
tagjaként azt megszavazta. A szavazást megelőzően a Rally Szakági Bizottság tagjai 
pontos információkkal bírtak a határozat céljáról és az abban foglaltak értelmezéséről. 
A határozat négy RSB tag (Turán Frigyes, Buna Zoltán, Berényi Ákos és Bernhardt János) 
IGEN szavazatával került elfogadásra; 

• Turán Frigyes a Mikulás Rally versenyen, az utolsó gyorsasági szakasz céljában, a 
RallyeRádió élő adásában tett nyilatkozatával is megerősítette, hogy érti a határozat 
tartalmát és elmondta milyen feltételekkel lehet ő a Magyar Bajnok. Ez a nyilatkozat 
szó szerint megegyezett a határozatot megszavazók álláspontjával;  

• Turán Frigyes a Mikulás Rally verseny cél ceremónián gratulált a Hadik András – Kertész 
Krisztián versenyzőpárosnak, akik az általa megszavazott 52/E/2020 sz. határozata 
szerinti pontszámítás alapján bajnoki címet szereztek a Magyar Országos Rally1 
Bajnokságban. Ezzel Turán Frigyes elismerte, hogy az általa is megszavazott 
határozattal a 2020. évi Magyar Országos Rally1 Bajnokságban a bajnoki 
címet sportszerű körülmények között nyerte meg a Hadik András – Kertész Krisztián 
versenyzőpáros. 

  
A Rally Szakági Bizottság sajnálja és megdöbbentőnek tartja, hogy Turán Frigyes a Rally Szakági 
Bizottság tagjaként a saját maga által elfogadott határozatot kifogásolja utólag úgy, hogy 
megelőzően az 52/E/2020 sz. RSB határozat ellen nem élt fellebbezési jogával az MNASZ 
Általános sportszabályzat és előírások 35.2.1 szerint a Sporttanács felé és az MNASZ 
Elnökséghez címzett kérelmében semmilyen új, a határozat megszavazásakor nem ismert 
körülményt nem adott elő. 
  
A Rally Szakági Bizottság megállapította, hogy a kifogásolt eredmény megfelel a Rally Szakági 
Bizottság 52/E/2020 sz. határozatában leírtaknak és a határozatot megszavazó Rally Szakági 
Bizottsági tagok eredeti szándékának, ezért úgy határoz, hogy a 2020-as évi Rally1 Bajnokság 
MNASZ honlapon közzétett abszolút és kategória végeredményeit javasolja az 
Elnökségnek jóváhagyására. 
Fenti határozatot a Rally Szakági Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
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2/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja az RVSZ 2021 elnevezésű szabályzatot, 
és megküldi jóváhagyásra a Sporttanács részére. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
3/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a 2020-as évi Rally1 ORC végeredményeit 
és egyben kéri az Elnökséget a végeredmények jóváhagyására. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
4/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a 2020-as évi Rally1 Historic Bajnokság 
végeredményeit és egyben kéri az Elnökséget a végeredmények jóváhagyására. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
5/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a 2020-as évi Rally1 Production Car Kupa 
végeredményét és egyben kéri az Elnökséget a végeredmény jóváhagyására. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
6/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a 2020-as évi Rally1 Peugeot 208 Kupa 
végeredményét és egyben kéri az Elnökséget a végeredmény jóváhagyására. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
7/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a 2020-as évi Rally2 Bajnokság 
végeredményeit és egyben kéri az Eelnökséget a végeredmények jóváhagyására. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
8/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat. 2021.01.04 
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a 2020-as évi Rally3 Bajnokság 
végeredményeit és egyben kéri az Elnökséget a végeredmények jóváhagyására. 
Fenti határozatot a rally szakági bizottság 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
9/E/2021 Rally Szakági Bizottság elektronikus határozat 2021.01.24.  
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy támogatja a P Automobil Import Kft. és a Magyar 
Nemzeti Autósport Szövetség között megkötendő - PEUGEOT 208 Rally4 kupa - szerződést.  
Fenti határozatot a Rally Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.   
  

10/E/2021 Rally Szakági Bizottság elektronikus határozat 2021.01.24  
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja Salánki Gábor egyéni vállalkozó ajánlatát 
és javasolja a szerződést vele 1 évre megkötni. 
Fenti határozatot a Rally Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.   
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11/E/2021 Rally Szakági Bizottság elektronikus határozat 2021.01.24  
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja az R-Salus Kft ajánlatát, és javasolja a 
szerződés megkötését. 
Fenti határozatot a Rally Szakági Bizottság 5 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta.   
  

12/2021 Rally Szakági Bizottsági határozat 2021.01.24  
A Rally Szakági Bizottság úgy határoz, hogy elfogadja a Ryck-Poster Kft ajánlatát, és javasolja a 
szerződés megkötését. 
Fenti határozatot a Rally Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.   
 
 
 
 
 


