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2023. 03. 16.  A versenykiírás közzététele és a nevezések elfogadásának kezdete 
2023. 03. 24.  Nevezések zárlata normál díjjal. 
2023. 03. 25-tól  Nevezés emelt díjjal 
 
Versenyiroda helye: Indító torony földszintje, a rajt mellett, nyitva tartása 07: 00-tól  
Gépkönyvezés és technikai átvétel helye (RNOB): Indító torony földszintje, jobb oldal, a rajt 
mellett, gépátvevő helyiség, nyitva tartása 07: 00-tól 
Adminisztratív átvétel helye: Indító torony földszintje, bal oldal, a rajt mellett 
A hivatalos hirdetőtábla helye: Depó területén, a versenyiroda közelében található. 
Adminisztratív átvételre jelentkezni csak 2023. évre érvényes gépkönyvvel vagy FIA 
Technical Passporttal lehet. Pót adminisztratív és póttechnikai átvétel FT döntés alapján, csak 
büntetés megfizetése mellett. 
 
Programterv RNOB: Rallycross Nyílt Országos Bajnokság, CEZ: Central Europen Zone Trophy 

 
2023. április 08. szombat 
11: 00 – 14: 00       Gépkönyvezés    RNOB 
(CSAK előzetes bejelentkezés alapján, atb@mnasz.hu email címen)                   
14: 00 – 18: 05 Adminisztratív ellenőrzés   RNOB  
14: 10 – 20: 10 Technikai ellenőrzés (gépátvétel)  RNOB 
18: 30 – 19: 30 Versenyzői eligazítás (Kötelező) RNOB+CEZ 
 
RNOB – Adminisztratív átvételek időpontja: 
14: 00 – 14: 30 Adminisztratív ellenőrzés   Junior Kupa    30’ 
14: 30 – 14: 55 Adminisztratív ellenőrzés   Astra Kupa   25’ 
14: 55 – 15: 05  Adminisztratív ellenőrzés  Hankook Racer Cup  20’ 
15: 05 – 15: 20  Adminisztratív ellenőrzés   MX5 Kupa   15’ 
15: 20 – 15: 30 Adminisztratív ellenőrzés  Swift Hybrid RX Cup  10’ 
15: 30 – 16: 15 Adminisztratív ellenőrzés   Magyar Kupa   45’ 
16: 15 – 16: 35 Adminisztratív ellenőrzés  HankookCross Car RX Kupa 20’ 
16: 35 – 16: 55 Adminisztratív ellenőrzés   SuperTouringCars -1600 20’ 
16: 55 – 17: 10 Adminisztratív ellenőrzés   SuperTouringCars -2000 15’ 
17: 10 – 17: 30 Adminisztratív ellenőrzés   SuperTouringCars +2000 20’ 
17: 30 – 17: 45 Adminisztratív ellenőrzés   Super1600   15’ 
17: 45 – 18: 05 Adminisztratív ellenőrzés   SuperCars    20’ 
 
RNOB – Technikai átvételek időpontja: 
14: 10 – 14: 40 Technikai ellenőrzés (gépátvétel)  Junior Kupa    40’ 
14: 40 – 15: 15  Technikai ellenőrzés (gépátvétel) Astra Kupa   35’ 
15: 15 – 15: 45 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) Hankook Racer Cup  30’ 
15: 45 – 16: 05 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) MX5 Kupa   20’ 
16: 05 – 16: 20 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) Swift Hybrid RX Cup  15’ 
16: 20 – 17: 20  Technikai ellenőrzés (gépátvétel) Magyar Kupa   60’ 
17: 20 – 17: 50 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) HankookCross Car RX Kupa 30’ 
17: 50 – 18: 20 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) SuperTouringCars -1600 30’ 
18: 20 – 18: 45 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) SuperTouringCars -2000 25’ 
18: 45 – 19: 15 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) SuperTouringCars +2000 30’ 
19: 15 – 19: 40 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) Super1600   25’ 
19: 40 – 20: 10 Technikai ellenőrzés (gépátvétel) SuperCars    30’ 
PROGRAM 
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2023. április 09. vasárnap  
 
08: 15    I. Felügyelő Testületi ülés 
08: 30 –  I. Hivatalos edzés   RNOB+CEZ 
10: 00   I. Kvalifikációs futam rajtrácsának kifüggesztése 
10: 30 –  II. Hivatalos edzés   RNOB+CEZ 
12: 30 –  I. Kvalifikációs futam   RNOB+CEZ 
15: 30 –  II. Kvalifikációs futam    RNOB+CEZ 
 
 
2023. április 10. hétfő 
08: 00 –  WARM UP     CEZ 
08: 30 –  III. Kvalifikációs futam   CEZ+RNOB 
11: 30 –   IV. Kvalifikációs futam  CEZ 
IV. Kvalifikációs futam után II. Felügyelő Testületi ülés  
12: 30 – 13: 30  Ebédszünet (60 perc) 
13: 30 –  Elődöntő és döntő futamok  RNOB+CEZ 
 
Utolsó döntő futam leintése után 10 perccel III. Felügyelő Testületi ülés 
Utolsó döntő futam leintése után 20 perccel díjátadó ünnepség a rajthelynél 
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2.  Rendezés 
 

A rendező megrendezi a 2023. évre érvényes FIA Közép-Európai Zóna Bajnokság szabályai 
szerint a FIA Közép-Európai Zóna Bajnokság I. futamát, az RCVSZ alapján a RNOB I. 
futamát. 

        
                                 
 3.  Rendező 

 
A verseny rendezője:  RabócsiRing Kft. 
 címe:  4326 Máriapócs, 094/3 hrsz. 
 Tel:  +36-30-274-0800 
 http: www.rabocsiring.hu 
 E-mail:  ring@rabocsiring.hu 
Versenyiroda:   RabócsiRing Iroda 
          Címe: 4326 Máriapócs, RabócsiRing (külterület) 
          Tel:  +36-30-274-0800 
 
4.  Általános feltételek, a pálya leírása 

 
Általánosságok 
Ezt az eseményt értékelik a 2023. évi                    

- FIA Közép-Európai Zóna Bajnokságban 
- Rallycross Nyílt Országos Bajnokságban 

 
Pálya leírása  
- Hely:  Máriapócs RabócsiRing 
- Telefon: +36-30-274-0800 
- Joker kör: Van 
- Hosszúság: 1 320 m 
- Hosszúság joker körrel: 1 610 m 
- A pálya szélessége a rajtnál: 16 m 
- Legkisebb szélesség: 12 m 
- Legnagyobb szélesség: 16 m 
- A pálya összetétele: 90% aszfalt 10% salak, murva 
 
Helyszín megközelíthetőség:  
 

- M3-as autópályáról Nyíregyháza irányában az autópályán nyírbátori letéréssel, 
Nagykálló – Kállósemjén érintésével Máriapócson található.  

- vagy az M3 folytatásának köszönhetően, Ófehértónál is le lehet térni az autópályáról a 
254 számú kijáratnál, a kijárattól 5 kilométerre található a máriapócsi RabócsiRing. 

Máriapócson közúti jelzőtábla jelzi a RabócsiRing versenypályát. 
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5.  A verseny tisztségviselői 

 
Felügyelő Testületi vezető: Faluvégi Péter  
Felügyelő Testületi tagok: Major Dávid 
          Roman Paszkiewicz 
Vezető technikai ellenőr: Toma József 
Versenyigazgató: Cselényi Balázs 
Versenyigazgató-helyettes: később kerül megnevezésre 
Gépátvétel vezető:  Nagy Tibor 
Pályabírók vezetője: később kerül megnevezésre 
Versenyzői tanácsadó: később kerül megnevezésre 
Versenytitkár: Szabó Viktória                                 
Időmérés és értékelés vezetője: Józsa Anita   
Biztonsági főnök: Kapu Tibor                                                 
Versenyzők összekötője: Országh Zsolt 
Versenyorvos: később kerül megnevezésre 

 
 

6.  Nevezés és biztosítás 
 

A nevezők a www.chronomoto.hu/offroad címen található on-line nevezési lap kitöltésével 
tudnak nevezni. Nevezést a nevezési zárlat után a helyszínen is elfogadunk, az alapverseny-
kiírásban meghatározott feltételekkel. 
A nevezési díjat a RabócsiRing Kft 11600006-00000000-72809565 Erste Banknál vezetett 
számla számára kérjük befizetni vagy utalni, vagy rózsaszín csekken – RabócsiRing Kft, 
4405 Nyíregyháza, Pásztor u. 22 - feladni. Mindkét esetben közleményben feltüntetni a 
versenyző nevét, és a befizetés jogcímét! 
 
Nevezési díj  SuperCars 85. 000 Ft  
  Super1600 85. 000 Ft 
  SuperTouringCars+2000, -2000, -1600 85. 000 Ft 
  HankookCross Car RX Kupa 55. 000 Ft 
  Magyar Kupa 55. 000 Ft 
  Swift Hybrid RX Cup 55. 000 Ft 
  MX5 Kupa 55. 000 Ft 
  Hankook Racer Cup 55. 000 Ft 
  Astra Kupa                                        55. 000 Ft 
  Junior Kupa 40. 000 Ft  
 
Nevezési díj külföldről érkező verenyzők részére CEZ kategóriákban 200 Euros, nemzeti 
kategóriákban 150 Euros. 
  
A fenti összeg tartalmazza a nevezési díjat, a biztosítási díjat és a depóhasználati jogot is. 
Késedelmes nevezés esetén: a Divízióra, illetve a Kupára vonatkozó nevezési díj duplája 
fizetendő.   

Csapat 30. 000 Ft (100 Euros) 
 
A feltüntetett díjak bruttó összegek.   
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E-mailben ring@rabocsiring.hu címre meg kell küldeni a depóban elfoglalni kívánt 
helyet, melyet a rendező, a versenyzői prioritások figyelembe vételével akceptál. 
Belépési engedély 
 
A rendező minden rallycross zóna vagy országos bajnokság futamára nevezőnek öt fő 
(versenyző + négy fő) részére szervizbelépőt, és egy darab depó (gépkocsi belépő) jegyet 
biztosít, melyet a helyszínen (depó kapuban) érkezéskor kap meg. A versenyző részére 
átadott jegyek tartalmazzák a csapatvezetők belépő jegyét is! 
 
A szervizbelépőkön túl igény szerint biztosítunk háromnapos kedvezményes belépőjegyeket,  
9 000.-Ft/db áron. Igényeket a rendező címén, telefonján lehet benyújtani.  
 
 
Biztosítás 
 
Minden versenyzőnek rendelkeznie kell versenyzői biztosítással. A versenyző részére a 
harmadik személlyel szembeni káresemény esetére versenyzői felelősségbiztosítást kell kötni, 
melynek díját a nevezési díj tartalmazza. A biztosítás a rendezvény rajtjától lép életbe, és a 
verseny végéig, vagy kiesés ill. kizárás pillanatában szűnik meg.  

 
Biztosítási díj RC: 4 000 Ft / 15€ /versenyautó (Tárgyi Adómentes) (nevezési díj tartalmazza) 
 

7.  Verseny díjazása 
 
Az alapkiírások szerint.  
Díjak - kupák: A díjakat a díjátadó pódiumon adják át, amely az indító torony mellett van. 
 

8.   Jogfenntartás és indulók felelőssége 
 

A rendező jelen kiírás megváltoztatásának a jogát a verseny kezdetéig fenntartja, az alábbi 
feltételekkel: változás esetén a versenyzőket dátummal és sorszámmal ellátott végrehajtási 
utasítással tájékoztatja, melyet a szakág előzetesen jóváhagy, a verseny kezdetétől ezen joga 
felügyelő testületet illeti.. A résztvevők a nevezési lap aláírásával alávetik magukat a 
versenykiírás és a végrehajtási utasítások előírásainak. A versenyen való részvétel az indulók 
felelősségére történik. A versenyzők a nevezési lap aláírásával/beküldésével kijelentik, hogy a 
rendezővel szemben kártérítési igényt nem támasztanak, ill. kártérítési igényükről 
lemondanak. 
 

9. Környezetvédelmi előírások 
 
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell, egy legalább 4x5 m-es műanyag fóliával, a 
csapat számára fenntartott helyen, ahol a verseny gépkocsin munkálatokat végeznek, azért, 
hogy elkerüljék az esetleges szivárgások okozta szennyezéseket, valamint egy 150 literes 
szemetes zsákkal a hulladékok gyűjtésére. Kizárólag ezen fólián lehet munkálatokat végezni.  
 

10.  Biztonsági előírások 
 
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 5 kilogramm 
töltésű, üzemképes tűzoltó készüléket. Tankoláskor nem lehet más munkálatokat végezni az 
autón. 
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11.  Ellenőrzések 
 
Adminisztratív ellenőrzések 
Csak a versenyzőnek kell megjelenniük az ellenőrzésen, amelyre a versenyirodában kerül sor. 
 
Gépátvétel – Technikai ellenőrzés  
 
Minden résztvevő autónak meg kell jelennie a gépátvételen (gépátvételi hely). Minden olyan 
autó, amely a gépátvétel vége után érkezik, a rajtengedély megvonható. 
Zaj: minden autó esetében 100dB a megengedett legnagyobb zajszint, amelyet hangnyomás 
mérővel „A” szűrővel és LASSÚ állásban kell mérni, a mikrofont 45°-os szögben 50 cm 
távolságra kell elhelyezni a kipufogócső kiáramlási keresztmetszetétől. A mérés alatt a motor 
fordulatszáma 4500 1/perc kell legyen. Gumimelegítő, vagy melegen tartó berendezés 
használata mind a száraz, mind pedig az esőgumik esetében tilos! Technikai ellenőrzésre a 
gépátvételi helyiségben kerül sor. 
 
 

12.  Az esemény lebonyolítása 
 
Edzés: A hivatalos edzéseken legfeljebb 8 autó lehet egyszerre a pályán. Mindegyik 
versenyzőnek kötelező legalább egy mért kört teljesíteni az edzések során. Ennek nem 
teljesítése esetén a Felügyelő Testület dönt a versenyző indulását illetőleg.  
 
WARM UP távja CEZ:   2 kör   
 
Szabadedzések távja RNOB+CEZ:   4 kör 
    
Kvalifikációs futamok száma RNOB: 3 futam 
Kvalifikációs futamok száma CEZ:    4 futam 
      
A futamok távja RNOB+CEZ: Kvalifikációs futamok: 5 kör 
     Elődöntő futamok:  5 kör 
(Amely RNOB kategóriában az előfutamokat 15 vagy attól több versenyző teljesítette, abban 
az esetben 3 elődöntő futam kerül megrendezésre.) 

Döntő futamok:   5 kör 
 
Előfutamokon résztvevő autók száma 5, elődöntő és döntőfutamokon résztvevő autók száma 
6. 
 
Versenyt együtt futhatják, azok összesített eredményét már külön-külön kell elkészíteni: 

- SuperTouringCars -1600, SuperTouringCars -2000, SuperTouringCars +2000 
 

RNOB és CEZ is Joker körrel kerül lebonyolításra. 
 

13.  Parc Fermé, Eredmények – Óvás 
 
Parc Fermé 
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Az esemény döntő futamai után a döntőkben leintett illetve kizárt versenyzőknek autóikkal 
közvetlenül a hivatalos Parc fermébe kell hajtaniuk, és az autók az esemény eredményének 
közzététele után még legalább 30 percig ott maradnak. Feloldásáról a felügyelők döntenek. 
Ebben a zónában tilos az autón bármiféle javítást végrehajtani, és az üzemanyag utántöltés 
sem engedélyezett.  
 
Eredmények 
Minden eredményt kifüggesztünk a hivatalos hirdetőtáblára. 
 
Óvások – fellebbezések 
Minden óvást írásban, az MNASZ Általános Szabályaiban leírtaknak megfelelően a 
versenyigazgatóhoz vagy a versenyigazgató helyetteséhez, vagy távollétükben valamelyik 
sportfelügyelőhöz kell benyújtani. Az óváshoz csatolni kell az óvási díjat, amelynek összege 
általános óvásnál 100. 000.-, technikai óvásnál 100. 000.-. Amennyiben az óvás miatt 
szükségessé válik, hogy az autó különböző alkatrészeit le- és visszaszereljék, az óvást 
benyújtó félnek a Felügyelő Testület által meghatározott kauciót kell letennie. 
A nevezőknek joguk van fellebbezni az FIA Nemzetközi Sportkódex 13. cikkelyében leírtak 
szerint. A fellebbezési díj összege 100. 000.-. 
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Máriapócs, 2023-03-16 
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14. Kiírás jóváhagyása 
      MNASZ engedély száma: K-0145/2023. 

Off-Road jóváhagyás kelte: 2023.03.17. 
 
 
 

 Benyó Miklós sk.  
 
 Off-Road szakágvezető  
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Rendezvény leírása 
 
Rendezvény helye: 4326 Máriapócs – külterület hrsz. 094/3. RabócsiRing versenypálya 
 
Felelős rendező: RabócsiRing Kft. 
 
Kapcsolattartó neve: Szabó Viktória 
 
Telefonszáma: 06-30-274-0800 
 
Biztonsági tervet készítette: RabócsiRing Kft. 
 
Rendezvény megnevezése: Rallycross versenyek 
 
Rendezvények időpontjai:  
 2023.04.09-2023.04.10 
 2023.10.22-2023.10.23 
 
 

Rendezvények időtartama naponta: 08:00-19:00 

 

Rendezvény felelős szervezőjének  

• név: RabócsiRing Kft.  

• telefonszám: 06-30-953-2573; 06-30-274-0800 

• cím: 4326 Máriapócs, 094/3 hrsz. 

• fax: 06-42-727-273 

• e-mail: ring@rabocsiring.hu 
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Helyszín pontos leírása 
 
Megközelíthetőség, GPS koordináták:  
Szélesség: 047° 51' 44, 25" N 47. 86215389396465  
Hosszúság: 022° 01' 49" E 22. 030141353607177 
 
Hegyeshalom irányából az M1-es autópályán Budapestig, Budapesttől az M3-as autópályán 
eljuthatnak hozzánk a távolabbról érkezők. 

- M3-as autópályáról Nyíregyháza irányában az autópályán nyírbátori letéréssel, 
Nagykálló – Kállósemjén érintésével Máriapócson található.  

 
- vagy az M3 folytatásának köszönhetően, Ófehértónál is le lehet térni az autópályáról a 

254 számú kijáratnál, a kijárattól 5 kilométerre található a máriapócsi RabócsiRing. 
 
Máriapócson közúti jelzőtábla jelzi a RabócsiRing versenypályát. 
 

Rendezvény várható látogatottsága 
Versenyzők várható szám: 150 
Nézők várható szám: 1000 – 5000 fő 
A rendezvény helyszínének a befogadóképessége: 8000 fő 

Biztonsági rendszer 
 
A versenypálya biztonságosan ki van építve acél-szalagkorlátokkal, földsáncokkal, 
jelzőbójákkal, optikai jelzőkkel van szegélyezve a veszélyességi fokozatának megfelelően.  
 

Technikai biztonsági szolgálat 
 
A verseny biztonságát szolgálja a technikai biztonsági szolgálat, a rendezői gárda, akik a 
megfelelő szerszámokkal fel vannak szerelve (seprű, lapát).  
A versenybírói posztokon az előírt biztonsági felszerelések találhatók (poroltók, zászlók). A 
Parc ferme és a depó is poroltókkal van ellátva. 
Sérült járművek elszállításához egy tréler utánfutó van biztosítva. A pálya portalanítását 
locsoló kocsi biztosítja. A bírók és a rendezők, URH rádión tartják a kapcsolatot, így 
katasztrófa esetén nézőszámtól függően, minimum 3, vészhelyzet esetén, 5 kapun vészkijárat 
áll rendelkezésre. 
 

Biztonsági szolgálat 
 
A nézőközönség a pályát körülvevő 3 méter magas földsáncon korlát ill. műanyag 
szalagkorlát mögött tartózkodhat, ennek betartását a biztonsági személyzet felügyeli. 
A depó területét biztonsági őrök felügyelik. 
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Pályakép menekülési útvonalak, nézői parkolók feltüntetésével 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A közlekedés zavartalansága és a parkolást biztosító intézkedések leírása: 
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• A közlekedést irányítók és feladataik meghatározása: 
A pályán belül és kívül is kijelölt helyen parkolást biztosítunk (táblák jelzik) a nézőink 
számára.  
A parkolás irányítását, illetve koordinálását biztonsági őrök és saját rendezők végzik.   

 
Rendezvény biztonságáért felelős személy/szervezet 

• Név: Kelet-Őr Plusz Kft. 
• Név: Laskai Tibor 
• telefonszám: 06-70-318-5396 
• cím: 1195 Budapest, Üllői út 283. 

 
Feladatkör: Versenyigazgató 
Név: Cselényi Balázs 
Telefonszám: 06-30-425-4104 
 
Feladatkör: Versenytitkár, Szervező 
Név: Szabó Viktória 
Telefonszám: 06-30-274-0800 
 
Feladatkör: Rescue szolgálat Nyíregyháza Tűzoltó és Vizi mentő Egyesület 
Név: Vass Gábor 
Telefonszám: +36-70-427-7738 
 
A beléptetést és a pálya belső rendjét, valamint a tömegirányítást végzi. A verseny alatti 
összeköttetés módja rádió, mobiltelefon. 
 
A sportrendezvény biztosításának célja: 
A rendezvény területén a rend fenntartása, a személy- és vagyonbiztonság megóvása. A nézők 
a versenypályára való bejutásának a megakadályozása. A verseny előtt, alatt, és a befejezést 
követő időszakban a szabálysértések, bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a kialakult 
rendbontások felszámolása. Illetéktelen személyek bejutása a rendezvény területére. A 
rendbontó személyek területről való kivezetése. 
 
Időszakai: 
1. A készenlét a verseny megkezdéséig 
2. A verseny ideje alatt 
3. A verseny befejezésétől, a közönség kivonulásáig. 
 
Körzetei: 
RabócsiRing versenypálya belső, nézők számára zárt területe, a nézőtér és hozzá kapcsolódó 
parkolók, valamint a beléptetőkapuk. 
 
Fő feladatai: 

- a rend fenntartása, a törvénysértések megelőzése, a rendezvény zavartalanságának 
biztosítása 

- a beléptetés során a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyak kiszűrése, ezek 
felmerülése esetén a szükséges intézkedések foganatosítása 

- a verseny zavartalanságának a biztosítása 
- a lelátók maximum befogadásának felügyelete 
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- a nézői, versenyzői, személyzet bent tartózkodása jogosságának folyamatos 
ellenőrzése 

 
Tervezett biztonsági és megelőző intézkedések: 
A verseny napján a rendezőkkel a versenypálya külső és belső területét át kell vizsgálni. A 
terület felügyeletéről az átvizsgálást követően a biztonsági szolgálat köteles gondoskodni. 
 

Hatósági kapcsolattartók 
 
Segítik az elhárítást a mentők, a rendőrség, a technikai személyzet és járműveik.  A pálya 
egész területe fel van szerelve hangosító berendezéssel így az információk gyors áramlása 
megoldott. 
 
A felelős és a hatósági, rendészeti kapcsolattartók valamint elérhetőségük. 
 
 
Rendőrség: 
Név: Bári Ottó Százados 
Telefonszám: 06-70-606-4297 
 

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ELHÁRÍTÁSI TERV 
 
Súlyos több ember testi épségét egyszerre veszélyeztető baleset, vagy több eszközre, vagy 
létesítményre kiterjedő káreseményt, a verseny lebonyolítását befolyásoló időjárási 
viszonyokat, összefogva rendkívüli eseménynek nevezzük.  
 
Bekövetkezte esetén elhárítása - szükség esetén a verseny leállításával - a következőkben 
leírtak szerint történik.  
 
Feltételezhető események: 
 
1. Tömeges ütközés 
2. Versenyautó, vagy alkatrészeinek kivágódása a nézőtérre 
3. Rendkívüli időjárás 
4. Tűz vagy robbanás a nézőtéren 
5. Pánik a nézőtéren  
6. Tűz vagy robbanás a depóban 
7. Pánik a depóban 
 
Minden esetben a versenyt a Versenyigazgató haladéktalanul megállítja. Az első három 
pontban bekövetkezett esemény esetén saját hatáskörben, míg a 4 - 7 pontokban leírtak 
esetében a rendezvény Biztonsági vezetőjének kezdeményezése alapján.  
 
A rendkívüli esemény elhárításának ideje alatt a versenypályán kívüli események esetében a 
verseny Biztonsági vezetője irányítja a mentést és az esemény elhárítása után, ezt jelenti a 
Versenyigazgatónak, aki dönt a verseny folytatásáról vagy végleges leállításáról. 
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A rendkívüli esemény elhárításának ideje alatt a Biztonsági vezető rendelkezik: 
           Poroltókkal 
          A technikai mentés eszközeivel és személyzetével 
          A verseny orvosával és a rendezvény mentőjével.   
          A rendezvényt biztosító személyzettel, 
          A közönség szükségszerű tájékoztatása érdekében a verseny műsor közvetítőjével, 
          A versenyiroda személyzetével,   
          A versenyen szolgálatot teljesítő rendőrökkel. 
 
A további veszélyek elkerülésére szükség esetén elrendelheti a nézőtér részleges vagy teljes 
kiürítését a rendelkezésre álló személyzet segítségével.  
A második pontban leírt események következtében előállt vészhelyzet elhárítása és 
felszámolása után a Biztonsági vezető részletes írásos jelentést tesz a bekövetkezett 
eseményről és a megtett intézkedésekről a verseny igazgatója és rendezője részére. 
Rendkívüli időjárás esetén, a biztonsági főnök elrendelheti a nézőtér teljes kiürítését, a 
személyzetet pedig a nézők távozását követően a gépátvétel, valamint a versenyiroda 
helyiségekbe tereli. Amennyiben a rendkívüli időjárás miatt nem lehet elhagyni Máriapócs 
települést, a település önkormányzata a nézők számára a Máriapócsi iskola, óvoda, és 
művelődési ház épületét menedékként biztosítja. 
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A rendezésre, rendelkezésre álló személyzet összetétele és feladatköre: 
 
 
Sorszám Beosztás, megjegyzés Fő Hely Feladata 

1 Versenyorvos 
 

1-1 Rajthely A verseny egészségügyi 
biztosításának az irányítása. 

2 2 db rohamkocsi, a 
mentőautóban 1 fő 
oxiológus orvos és 2 
fő mentő ápoló  
 

6-6 Rajthely, 
nézőtér 

Elsősegélynyújtás, sérült, 
rosszullétes szállítása 
 

3 Autómentő, 1 autó, 1 
rescue 
 

4-4 Pálya belterület Sérült járművek szállítása, 
vontatása 
 

4 Technikai mentés, 
1 traktoremelő 
gyors beavatkozás  
szerkezettel 

2-2 Pálya belterület Sérült autókból a versenyzők 
kimentése 
 

5 Tűzoltó készülékek 24-24 Rajthelyen, 
bírói 
posztokon, 
Parc ferme - 
ben 
 

Tűzvédelem 

6 Nézőtér biztosítása 
őrző védelemmel 
 

8-14 A pálya és a 
nézőtér 
elválasztó, 
vonala mentén 
 

A nézők biztonsági zónában 
való tartása, vészhelyzetek 
(sérülés, rosszullét) esetén 
 

 
 
A versenypálya nézőtere 3 kapun és 1 független közúton hagyható el. 
 
Tűzvédelmi eszközök: A depóban 4, a rajthelyen 2, a Parc Fermében 2, a bírói posztokon 2 - 
2 db 6 kg-os tűzoltó készülék.  
 
A depóban biztonsági zónával elválasztott helyek és kijelölt utak vannak a versenyzők 
részére.  
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Versenyzőkre vonatkozó előírások 
 

Környezetvédelmi előírások 
Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell, egy legalább 4x5 m-es műanyag fóliával, a 
csapat számára fenntartott helyen, ahol a verseny gépkocsin munkálatokat végeznek, azért, 
hogy elkerüljék az esetleges szivárgások, okozta szennyezéseket, valamint egy 150 literes 
szemetes zsákkal a hulladékok gyűjtésére.    
 

Biztonsági előírások 
Minden versenyzőnek a saját depó területén el kell helyezni egy minimum 6 
kilogrammtöltésű, üzemképes poroltó készüléket. 
 
A helyszínen és annak közelében élők, az érintett település (Máriapócs) lakói nyugalmának 
védelme: 
 
Zaj 
Minden autó esetében 100dB a megengedett legnagyobb zajszint, amelyet hangnyomás 
mérővel „A” szűrővel és LASSÚ állásban kell mérni, a mikrofont 45°-os szögben 50 cm 
távolságra kell elhelyezni a kipufogócső kiáramlási keresztmetszetétől. A mérés alatt a motor 
fordulatszáma 4500 1/perc kell, legyen. (Az adott területre legalább 1, 50m x 1. 50m-es 
szőnyeget kell leteríteni.) 
 

Döntéshozói jogkörrel megbízott 
 
Rendezvény általános vagy szakterületi irányítási feladatokkal, vagy felelősségi és 
döntéshozói jogkörrel megbízott személyek: 
 
Feladatkör: Versenyigazgató 
Név: Cselényi Balázs 
Telefonszám: 06-30-425-4104 
 
Feladatkör: Versenytitkár, Szervező 
Név: Szabó Viktória 
Telefonszám: 06-30-274-0800 
 
Feladatkör: Rescue szolgálat Nyíregyháza Tűzoltó és Vizi mentő Egyesület 
Név: Vass Gábor 
Telefonszám: +36-70-427-7738 
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Tűzriadó terv 

Tűzjelzés  
 

Bárkinek, aki a Létesítmény területén tüzet, vagy tűzre utaló jelet észlel, tűzjelzést kell adnia.  

 

A tűzjelzés módjai:  

- Tűzjelzés adása a közvetlen környezet felé: figyelmet felhívó jelzéssel, illetve kiabálással, 

pl.: „Tűz van a depóban!”  

- A Létesítmény tűzbiztonságáért felelős személy értesítésével:  

A felelős neve: Rabócsi Tibor 

Telefonszáma: +36-30-953-2573 

Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Pásztor u. 22. 

- A Tűzoltóság riasztásával a 105-ös, illetve a 112-es telefonszámon.  

- Az éjjel-nappal működő recepciós-szolgálat értesítésével a 06-30-274-0800 telefonszámon.  

 

A Tűzjelzés módja  
 

A tűzoltóság diszpécserével nyugodtan, érthetően kell közölni:  

- a település, kerület nevét: 4326 Máriapócs 

- a Létesítmény megnevezését, a pontos címet (utca, házszám): RabócsiRing versenypálya, 

4326 Máriapócs külterület, hrsz. 094/3  

- a megközelítést esetlegesen akadályozó körülményeket, dolgokat (pl. útlezárás csőtörés 

miatt) - mi, és hol ég? Pl. a depóban kigyulladt egy autó 

- mit veszélyeztet a tűz? Pl. több épület, veszélyben van a versenypálya területén 

- emberélet van-e veszélyben, ha igen, akkor hány fő és miért van veszélyben pl. az autóban 1 

fő bent ragadt, füstmérgezést kaphat 

- a hívást leadó személy nevét a hívásra használt telefon számát (06** *** ****), vagy azt a 

számot, amelyet a tűzoltóság további információ kérésére, illetve a helyszínen lévők 

tájékoztatására, utasítására használhat.  (06-30-953-2573, 06-30-274-0800, 06-70-450-0291) 
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- milyen közvetlen veszélyre lehet számítani a tűz helyszínén pl. a versenyzők biztonsága 

érdekében, az esetleges ütközés tompítása érdekében szalmabálák találhatóak a versenypálya 

területén. 

 

Mentés és menekülés  
 

- Tűz esetén, a versenypálya területén tartózkodó személyek mentését a lehetőségek 

figyelembe vételével azonnal meg kell kezdeni.  

- A versenypálya területét el kell hagyni a kijelölt menekülési útvonalakon és a kijelölt 

gyülekezési helyre, kell távozni.  

- Haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon.  

- Napszaktól függetlenül értesíteni kell a létesítmény tulajdonosát, Rabócsi Tibort a 0630953 

– 2573-as telefonszámon, azaz a tűzbiztonságért felelős személyt.  

- Tűz esetén, amennyiben emberi élet nem kerül veszélybe emiatt a tárgyi eszközöket az 

alábbi sorrendben, kell kimenteni:  

1. Versenyautók 

2. Technikai mentést szolgáló gépek 

3. Gokartok 

4. Számítógépek a versenyirodából 

- A kimentett tárgyak őrzéséért és felügyeletéért felelős személy/személyek: Recepciós 

szolgálat, őrző védelmi szolgálat 

 

A tűz oltása  
 

Az észlelt tűz oltását a helyszínen rendelkezésre álló tűzoltó készülékkel meg kell kezdeni!  

Minden épületben az arra kijelölt helyen porral oltó készülékek találhatóak, depóban 4, a 

posztokon 2-2, parc fermében 2, és minden depóhelyet elfoglalt versenyző köteles 1 porral 

oltóval rendelkezni. 

 

A Létesítményben elhelyezkedő tűzoltó eszközök helyét az 1-es számú melléklet tartalmazza. 

 

 



 

 22 

Egyéb feladatok 
- A Létesítmény elektromos rendszerének lekapcsolása.  

- Az áramtalanítás végrehajtásának helye: A portásfülkével szemben található főkapcsoló  

- Áramtalanításért felelős személy: Pekács Zoltán, műhely, vagy büfé épület, illetve 

06309458408 

 

Veszélyforrások:  
A Létesítményben lévő fő veszélyforrásokkal kapcsolatos információk.  

- Veszély megnevezése: üzemanyag, festék, gumiabroncsok 

- helye: műhely 

- a felügyeletet gyakorló felelős: Pekács Zoltán műhely  

- a veszélyes anyag mennyisége: 60 l benzin, 20 l festék, 60 garnitúra gumi 

Központi elzárók, vezérlők  
- Villamos áram központi elzárója: a portafülkével szemben  

- Kommunális vízhálózat központi elzárója: A Ring étterem, a büfé hátánál, a Pagoda mellett 

- Tüzivíz - hálózat központi elzárója: A Ring étterem, a büfé hátánál, a Pagoda mellett 

- Csapadékvíz-elvezetés központi kifolyója: A versenypálya területén levő két tó 

Vízszerzési helyek:  
A Létesítmény területén tűzoltásra alkalmas vízforrás az alábbi helyeken található:  

- föld feletti vízcsap: A rajt mellett lévő tó szélén, a pálya közepén, és a hátsó tó első részén, 

valamint a hátsó büfé alatt, a betonkeverő üzem kerítésének aljában 

- tűzoltóvíz tároló: A Ring étterem, a büfé hátánál, a Pagoda mellett 

- tűzoltásért felelős: Kapu Tibor 

- egyéb megjegyzés: a Létesítmény területén kívül tűzoltásra alkalmas vízforrások az alábbi 

helyen találhatók: Kifele menet a főbejárattól balra, 100 méterre található tűzcsap  

Felelős vezetők:  
- ügyvezető igazgató: Ifj. Rabócsi Tibor, 06-30-953-2573 

- műszaki vezető: Kapu Tibor 

- tűzvédelmi megbízott: Rabócsi Tibor 
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1-es számú melléklet: a Létesítményben lévő tűzoltó eszközök elhelyezkedése, piros ponttal 

jelölve 
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Kórház elérhetősége 
 

Jósa András Kórház 

Nyíregyháza Szent István út 68. 

4400 

Tel.: 42/599-700 

 

Útvonal 

  Máriapócs ▬► Kállósemjén ▬► Nagykálló ▬► Nyíregyháza 

  Nyíregyháza ▬► város tábla ▬►Kállói út ▬► Szent István út. 

 
 

Contact data of the local hospital 
 
 
Jósa András Kórház/ Hospital 

Nyíregyháza  

Szent István út 68. 

H-4400 

Tel.: (+36) 42/599-700 

 

Útvonal/Itinerary: 

  Máriapócs ▬► Kállósemjén ▬► Nagykálló ▬► Nyíregyháza 

  Nyíregyháza ▬► city road sign ▬►Kállói út/street ▬► Szent István 

út/street 
 
Máriapócs, 2023-03-07 
Szabó Viktória 
RabócsiRing Kft 
+36302740800 
 


