
 

  

  

    

 

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Határozatok 2016 

 

001/2016.01.07/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával kéri az MNASZ Sportbírói Kollégiumot, 
hogy a Rallycross Magyar Bajnokság 2016 I. futamán (2016 márcuis 13-14 Szlovákiaring) 
Cselényi Balázs versenyigazgatóként való munkájához járuljon hozzá. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával kéri az MNASZ ATB-t, hogy a Rallycross 
Magyar Bajnokság 2016 I. futamán (2016 március 13-14. Szlovákiaring), Szilágyi Béla 
Technikai Felügyelőként és 2 fő technika ellenőrként dolgozó kolléga munkájához járuljon 
hozzá. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.” 

 

002/2016.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: az MNASZ Offroad szakág 
keretein belül azoknak a versenyzőknek, akik mind Autocross mind Rallycross versenyen 
indulnak, egy alkalommal szükséges Rallycross vagy Autocross szabályismereti vizsgát 
tenniük és egy szabályismereti vizsgadíjat kötelesek megfizetni. Kérjük az MNASZ 
titkárságot, hogy az Offroad szakági nevezői és versenyzői licenceken a Rallycross és 
Autocross is fel legyen tüntetve. A szakági bizottság elfogadja a Szabályismereti Vizsga 
oktatók javaslatát, hogy lemondanak a részükre járó, az MNASZ Díjtétel táblázat VIII.3.G 
sorban meghatározott, nekik járó díjról. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta.” 

003/2016.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja a TQS Hungary Kft. ajánlatát, 
melyet a 2016. Február 20.-án megrendezendő Nyílt Szakági Értekezlet megszervezésére 
és lebonyolítására adott. A Szakági Értekezlet és Szabályismereti Vizsga helyszíne és ideje: 
Lurdy Rendezvény és Konferencia Központ Budapest IX. Könyves Kálmán Körút 12-14. 
Ideje: 2016 Február 20. 10.30. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta.” 



 

004/2016.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával kéri az MNASZ ATB-t, hogy az Offroad 
szakág részére a következő gépkönyvezési időpontokat jelölje ki: 

1. 2016. Február 20. szombat 15.00-19.00      Budapest XVII. Rétifarkas u. 5. 
Proex Motorsport telepe 

 
2. 2016 Február 26 péntek 14.00-18.00                          Székesfehérvár Szárcsa u. 32. 

Bosch Szervíz  
 

 
3. 2016. Március 4. péntek 14.00-17.00                            Pilisvörösvár 

 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta.” 

 

005/2016.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság az Autocross és Rallycross Alapkiírásokban meghatározott, a 
versenyautókon kötelezően elhelyezendő a Szakági Bizottság által elkészített, szakági 
reklámfelületekkel kapcsolatosan, a következő kiegészítésről döntött: 

- a versenyzők részére, az első szélvédőn elhelyezett kötelező reklámfelület 
felragasztása versenyenként megváltható. A megváltás díja: 100 000 Ft/verseny. Az 
a versenyző, aki mind a 7 futamra meg kívánja váltani a szakági kötelező reklámot, 
annak a díj egyszeri 300 000 Ft. A megváltási díj a szakági költségvetésbe fizetendő. 

- a versenyzők részére, az első ajtókon elhelyezett kötelező reklámfelület 
felragasztása versenyenként megváltható. A megváltás díja: 10 000 Ft/verseny. A 
megváltási díj a szakági költségvetésbe fizetendő. 

- A kötelező reklámokat viselését a versenyek során az ATB szakemberei ellenőrzik és 
felszólítják a versenyzőket a sérült felületek cseréjére. Aki ennek nem tesz eleget, az 
a szakági bizottság döntése értelmében, első alkalommal az adott futamból való 
kizárással,második alkalommal pedig a következő versenyről való eltiltással 
szankcionálható. 

006/2016.03.07/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Off-Road Bizottsága kéri az MNASZ Elnökségét és a Sporttanácsot, hogy 

az alábbi indokok miatt, soron kívül függessze fel a licencpótdíjak beszedését azon 

Rallycross versenyzők esetében, akik a hétvégi Slovakiaringi Rallycross Magyar 

Bajnoki Futamon részt vesznek. 

Az indokok, melyek a késedelmeket okozzák: 

- eltérő információk, hogy papíron beadható-e a licencigénylés. Akinek átvette papíron 

a titkárság, azok nem lettek informálva, hogy az E-Ügyviteli rendszerben ismételten 

meg kell a licenc igénylést tenni. 

- e-ügyviteli rendszer késői beindítása 

- semmilyen egyeztetés nem volt az Offroad szakággal a díjtáblázat módosításáról és 

a pótdíj tételek meghatározásáról. 



- a Főtitkári figyelemfelhívó levél késői (2016.03.06) nyilvánosságra hozatala 

- A Főtitkár Úr szavaival élve nem kellene megvárni a licencbeadási határidő végét. Ez 

a határidő az MNASZ licenc szabályzata szerint az Offroad szakág részére 2016. 

február 28 volt. Ha a Főtitkári levélben leírtakat nézzük, akkor az első Rallycross 

versenyig a szabályok szerint el kell készülnie minden licencnek. Sajnos jól látható, 

hogy nehézkes még az E-Ügyvitel használata versenyzői oldalról is és semmilyen 

visszacsatolás nincs, hogy miért inaktívak az adott licencek. Javasoljuk és kérjük a 

Tisztelt Elnökséget és Sporttanácsot,hogy a tesztüzemre való tekintettel, az Offroad 

szakág azon versenyzőinek, akik a rendszer működéséből adódóan kerültek 

megbüntetésre, a büntetési díjat visszautalni illetve akik még büntetés befizetése 

előtt állnak azoknak a díjat elengedni szíveskedjenek. 

 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.” 

007/2016.03.18 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága elfogadja és megerősíti a 004/2016 005/2016 és 

006/2016 elektronikus szakági bizottsági határozatokat. 

 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a 6 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.” 

008/2016.03.18 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága írásbeli figyelmeztetésben részesíti Kárai Tamás 

sporttársat a Szlovákiaringen az elődöntőben kapott fekete zászló figyelmen kívül 

hagyása és a futamot követően a versenyigazgatóval történt, nem megfelelő 

kommunikációja miatt. 

 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a 6 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.” 

009/2016.03.18 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága felhívja a csapatok, csapatvezetők és a versenyzők 

figyelmét, a depóban való viselkedési és etikai szabályok betartására és ezen 

szabályok a csapatok tagjaival történő elfogadtatására. A sportemberhez nem méltó 

magatartás a jövőben a nevező egyesületet érintő szankciókat fog maga után vonni. 

Utoljára kérjük azon versenyzőket, akik a dobogón nem versenyzői ruhában vették át 

a díjakat, hogy a jövőben a díjátadó ünnepségen viseljék a megfelelő öltözetet.  

 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a 6 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.” 

010/2016.03.21E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága megtárgyalta a Nyirád Motorsport Kft. kérelmét, 

melyben kérik, hogy Révész Levente versenyző a Magyar Kupa Astra/Suzuki 

géposztályban folytathassa 2016-ban a versenyzést. Az Offroad Bizottság támogatja 

a nevező egyesület kérését és kéri a Sporttanács vezetőjét, hogy méltányossági 

alapon a kérelmet elfogadni és támogatni szíveskedjék.  



 A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

011/2016.03.22/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával módosítja a Rallycross 2016 

Alapkiírást.  

A módosítás oka, az CEZ 2016 Rallycross szabályzatban bekövetkezett és a szakág 

részére megküldött szabály változások voltak. Kérjük a Tisztelt Sporttanácsot az 

Alapkiírás elfogadására és nyilvánosságra hozására a szövetségi honlapon. 

 A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

012/2016.04.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága elfogadja és megerősíti a 010/2016 és 011/2016 

elektronikus szakági bizottsági határozatokat. 

 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság az 5 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.” 

013/2016.04.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatában kötelezi a versenyzőket, hogy a 
technikai átvételre, az Offroad Szakág technikai bizottsága által elkészített, az adott 
verseny kiírásának mellékleteként nyilvánosságra hozott és az Offroad szakág 
honlapján megtalálható, előre kinyomtatott és kitöltött technikai átvételi lappal 
érkezzenek. Aki ezt nem teszi meg annak az átvételt a technikai bizottság elutasítja. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság az 5 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.”  
 

014/2016.04.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága ismételten és utoljára felhívja a csapatok, 

csapatvezetők és a versenyzők figyelmét, a pályán és a depóban való viselkedési és 

etikai szabályok betartására és ezen szabályok a csapatok tagjaival történő 

elfogadtatására. A sportemberhez nem méltó magatartás a jövőben a nevező 

egyesületet érintő szankciókat fog maga után vonni.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság az 5 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.”  
 

015/2016.04.09. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával hozzájárul és támogatja a rendező 

kérését hogy a 2016.04.30.-2016.05.01.ig az olaszországi Maggiorában 

megrendezendő FIA Rallycross Challenge és FIA Rallycross CEZ versenyen Budai 



Boglárka felügyelőként tevékenykedjen. Kérjük a Sporttanácsot és a Felügyelői 

Bizottságot, hogy a határozatot támogatni szíveskedjenek. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság az 5 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.”  

 

016/2016.04.09. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával hozzájárul és támogatja a rendező 

kérését hogy a 2016.06.04.-2016.06.05.ig az ausztriai Greinbachban megrendezendő 

FIA Rallycross CEZ versenyen Cselényi Balázs felügyelőként tevékenykedjen. Kérjük 

a Sporttanácsot és a Felügyelői Bizottságot, hogy a határozatot támogatni 

szíveskedjenek. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság az 5 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.”  

017/2016.04.09. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával hozzájárul és támogatja a rendező 

kérését hogy a 2016.06.04.-2016.06.05.ig az ausztriai Greinbachban megrendezendő 

FIA Rallycross CEZ versenyen Szilágyi Béla magyar technikai felügyelőként, Jánossy 

Tamás és Solti Tamás technikai beosztottként tevékenykedjen. Kérjük a 

Sporttanácsot és az Autós Technikai Bizottságot, hogy a határozatot támogatni 

szíveskedjenek. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság az 5 jelenlevő bizottsági tag igen 
szavazatával elfogadta.”  
 

018/2016.04.15.9/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával hozzájárul és támogatja a rendező 

kérését hogy a 2016.05.14.-2016.05.15.ig a szlovákiai Velke Uhercében 

megrendezendő FIA Autocross CEZ versenyen Gerlei Sándor sporttárs felügyelőként 

tevékenykedjen. Kérjük a Sporttanácsot és a Felügyelői Bizottságot, hogy a 

határozatot támogatni szíveskedjenek. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával 
elfogadta  

019/2016.04.26/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával módosítja a Magyar Rallycross 

Bajnokság III. futamának, a bizottság által elfogadott kiírásban szereplő első nevezési 

zárlat időpontját. A verseny első nevezési zárlatának új határideje: 2016. május 1. 

24.00 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 



020/2016.04.26/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával engedélyezi, hogy Kárai Tamás és 

Kis Pál Tamás versenyzők a Magyar Rallycross Bajnokság III. futamára, a verseny  

kiírásában meghatározott adminisztratív és technikai átvételi időpontoktól eltérő 

időpontban, legkésőbb a második előfutam rajtját megelőző 30 percig, jelenjenek 

meg. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

021/2016.05.11/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával hozzájárul, hogy a Nyírád 

Motorsport Kft. mentesüljön az Autocross Magyar Bajnokság II. futamának 

megrendezésért befizetendő bejelentési díj megfizetésétől. A Magyar Autocross 

Bajnokság II futamának horvát rendezője lemondta a futamot és a szakági bizottság 

kérésére a Nyírád Motorsport Kft. megrendezi a fenti rendezvényt. Kérjük, hogy a 

szakági bizottság döntését elfogadni szíveskedjenek. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

022/2016.06.06/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával írásbeli figyelmeztetésben részesíti 

Tajmel Tibor sporttársat a Greinbachban megrendezett CEZ Zóna futam 

SuperTouringcars +2000 kategória döntőjének leintése után történt, a döntő másik 

résztvevőjével szembeni, sportszerűtlen, a versenypályára nem való, elitélendő 

magatartás miatt. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

 

023/2016.06.17/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával hozzájárul, hogy az Autocross OB 

II. nyirádi futamának televiziós megjelenési költsége 250 000 Ft + ÁFA, a számla 

benyújtását követően, az Offroad szakág 2016-os költségvetéséből kifizetésre 

kerüljön a Tempo Produkció Kft.-nek. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

 

024/2016.06.29 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen határozatával megerősíti a 018/2016, 

019/2016,020/2016,021/2016,022/2016,023/2016 elektronikus határozatokat. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5jelen levő tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

 



025/2016.07.01. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága a Rallycross OB V. futamán tett, nem sportemberhez 

méltó magatartásért, az MNASZ Általános Szabályainak 33.7.4. szerint, Pallag 

Bozsák Csaba versenyzői licencét 6 hónapos határidőre felfüggeszti.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5jelen levő tag igen szavazatával elfogadta.” 

A döntés ellen fellebezni az MNASZ általános szabályaiban meghatározottak szerint 

lehetséges. 

 

026/2016.07.01. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

A Rallycross OB V. futamán Hangodi Bendegúz elérte az 5 büntető pontot. A 

Rallycross Alapkiírás 2.3.6. pontjában meghatározottak szerint a Rallycross OB 

következő, Máriapócson megrendezendő VI. futamán nem állhat rajthoz. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 jelen levő tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

027/2016.07.01. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával köszönetét fejezi ki a Nyírád 

Motorsport Kft. csapatának a rendezvény sikeres lebonyolításáért. 

Külön köszönetünket fejezzük ki a rendezvényen dolgozó sportbíróknak, 

tisztségviselőknek, a Rescue és mentő személyzetnek, a verseny során végzett 

munkájukért. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

028/2016.07.01. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával felhívja a Nyírád Motorsport Kft. 

figyelmét, hogy a jövőben a rendezvény és a magyar Rallycross szinvonalához méltó 

díjakat és kupákat adjon ÁT a díjazottaknak. 

Az Offroad Szakági Bizottság utasítja a Nyírád Motorsport Kft.-t, hogy azon 

versenyzők részére, akik a tavalyi évben átutalták a VII bajnoki futam nevezési díját, 

előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni a rendezvényen és ezt a rendező 

elfogadta, visszautalásra kerüljön a befizetett nevezési díj. A 2016. V. bajnoki futamra 

előre befizetett nevezési díj, abban az esetben ha a versenyző ezt jelzi a rendező felé 

írásban, a befizetett összeg kerüljön beszámításra a VII. futam nevezési díjaként.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

 



029/2016.07.27. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság megtárgyalta az Alba Motorsport Kft. kérelmét, mely a 

025/2016.07.01. számú Offroad Szakági Bizottsági határozat felülvizsgálatára 

vonatkozott. A Bizottság a kérelmet hosszas vita után 5-2 szavazati aránnyal 

elutasította és a 025/2016.07.01 határozatot helyben hagyta. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag igen és 2 tag nem szavazatával elfogadta.” 

 

030/2016.07.27. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság megtárgyalta az HQ Racing Kft. kérelmét, mely a 

026/2016.07.01. számú Offroad Szakági Bizottsági határozat felülvizsgálatára 

vonatkozott. A Bizottság a kérelmet hosszas vita után 4-3 szavazati aránnyal 

elutasította és a 026/2016.07.01 határozatot helyben hagyta. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 4 tag igen és 3 tag nem szavazatával elfogadta.” 

031/2016.07.27. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság a megtárgyalta a Greinbachban és Nyírádon 

megrendezett CEZ Zóna és Magyar OB futamokon, az ATB Technikai Felügyelők 

által, a SuperTouringCars +2000 kategória versenyautóinál feltárt technikai 

eltéréseket. 

A Bizottság megállapította, hogy a résztvevők közül, két gépkocsi nem felelt meg az 

FIA J Függelék 279/2014 technikai szabályzatban meghatározott előírásoknak. 

Jelen határozatával az Offroad Szakági Bizottság úgy határoz, hogy törli a 401 

rajtszámú és 410-es rajtszámú versenyzők Magyar Bajnoki pontszámait. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta.” 

032/2016.07.27. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság vezetője, egy tagja és a Greinbachban megrendezett 

CEZ Zona és magyar bajnoki futam Felügyelője megkapta az osztrák technikai 

felügyelők döntését és az OSK vizsgálatát tartalmazó levelet, mely a GFS Racing és 

versenyzője Csendes Zsolt technikai óvásának elutasításával kapcsolatos. A Szakági 

Bizottság egyhangúlag megállapítja, hogy a technikai óvás vizsgálatának 

körülményei, módja, lefolytatása és az abban hozott döntés nem felel meg a 

szabályzatokban meghatározottaknak. A Szakági Bizottság jelen határozatában kéri 

az MNASZ Főtitkárát, hogy nyújtson segítséget a döntés felülvizsgálatára 2 héten 

belül megfogalmazandó levél hivatalos továbbítására mind az OSK, mind a CEZ 

Titkárság felé. A Szakági Bizottság felhatalmazza Ujházi Bélát az osztrák Rallycross 

rendezők, tisztségviselők irányába történő kapcsolat felvételre, az eset 

körülményeinek tisztázása céljából. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 



033/2016.07.27. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatában az alábbi szövegezéssel módosíja 

a 2016-os  Autocross Alapkiírást. A módosítás hatályba lépése a szabályzat 

Sporttanács által történő elfogadásának időpontja. 

10.oldal 7.2 eredeti verzió 

„Csak azok a versenyzők indulhatnak az elődöntőkben, akik az értékelésre kerülő két 

futam alapján 31 pontnál kevesebbet szereztek.” 

Módosítás 

„Csak azok a versenyzők indulhatnak az elődöntőkben és vagy döntőkben, akik az 

értékelésre kerülő két futam alapján 31 21 pontnál kevesebbet szereztek.” 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta. 

 

034/2016.10.11.E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával módosíja a 2016-os Offroad 

Szakági Költségvetés tervezetet. A jelenlegi bevétel oldalból 2 600 000 Ft kerüljön 

átcsoportosításra a K23 Díjkiosztó, serlegek sorba. Kérjük az MNASZ titkárságát, 

jelen átcsoportosítás megtételére. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag igen szavazatával elfogadta.” 

035/2016.10.11.E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság az ajánlatok kiértékelése után a 2016-os Offroad 

Szakági Díjkiosztó megrendezésére az Hotel Azúr ajánlatát fogadta el. 

A Díjkiosztó rendezvényének időpontja 2016. November 12. 17.30. 

A Díjkiosztó rendezvény helyszíne: Hotel Azúr Siófok 

Jelen határozattal hozzájárulunk, hogy a díjkiosztó rendezvénnyel kapcsolatos kifizetéseket 

a számlák beérkezése után az MNASZ titkársága a szakági költségvetés terhére teljesítse. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

036/2016.10.17 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság mai ülésén megerősíti és elfogadja 034/2016.10.11e és 

035/201610.11E szakági bizottsági határozatokat. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

 



037/2016.10.17 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság megtárgyalta és véglegesített a magyar Rallycross 

Bajnokság 2016-os ideiglenes végeredményét és a magyar Autocross Bajnokság 

2016-os ideiglenes végeredményét. A bajnokságok végeredményét elfogadja és kéri 

az MNASZ elnökségét a Rallycross és Autocross bajnokság eredményének 

véglegesítésére és elfogadására. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

038/2016.10.27 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, hogy a Nyírád 

Motorsport Kft. módosítsa a 2017-es Autocross és Rallycross CEZ futam időpontjait.  

Autocross CEZ futam időpontja: 2017.04.29-30. 

Rallycross CEZ futam időpontja: 2017.10.07-08 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

039/2016.10.27 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával véglegesített a Magyar Autocross 

Bajnokság 2016-os és a Magyar Rallycross Bajnokság 2016-os végeredményét. 

Kérjük az Elnökséget a bajnokság végeredményének elfogadására és kihirdetésére 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 


