
 

  

  

    

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Határozatok 2019 

 

001/2019.02.14 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja az Autocross 2019-es Alapkiírását. Kérjük a 
Sporttanácsot a szabályzat elfogadására és a szabályzatnak az MNASZ honlapján történő 
megjelentetésére. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a jelen levő 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.02.15.) 
 

002/2019.02.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja a Rallycross 2019-es Alapkiírását. Kérjük a 
Sporttanácsot a szabályzat elfogadására és szabályzatnak az MNASZ honlapján történő 
megjelentetésére. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a jelen levő 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.02.15.) 
 

003/2019.02.14 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 
„Az Offroad Szakági Bizottság Nyílt Szakági Értekezletet hív össze a szakágban érdekelt nevező 
egyesületek, versenyzők, média képviselők, érdeklődők részére. Az értekezlet után kerül sor mindkét 
szakágban a szabályismereti vizsgára. 
A Szakági Értekezlet és Szabályismereti Vizsga helyszíne: LURDY Konferencia Központ I. emeleti 
konferencia terem  
Helyszín: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14 
Időpont:  2019. Március 10. Vasárnap 10.00-14.00-ig 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a jelen levő 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.02.15.) 
 

004/2019.02.14. 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. 2019. Március 02. szombat 10.00-14.00      Pilisvörösvár Piliscsabai u. 47. 
2. 2019. Március 08.  péntek  15.00-18.00      Ausztrofa Kft. Székesfehérvár Mártírok u. 3. 
3. 2019. Március 10. vasárnap 14.00-18.00     Proex Motorsport Bp. XVII. Rétifarkas 5. 
4. 2019. Március 24. vasárnap 10.00-14.00     Kakucsring  
A Rallycross OB I. futamán Szlovákiaringen Gépkönyvezésre nincs lehetőség !!!! 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a jelen levő 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.02.15.) 
 



005/2019.02.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával támogatja, hogy a szlovák rendező felkérése alapján, 
Éri Gergő Versenyigazgatóként és Szilágyi Béla Technikai Felügyelőként dolgozzon a Szlovákiaringen 
2018. Március 30-31.-én megrendezendő I. Rallycross CEZ és Magyar Bajnoki futamon. Kérjük az 
Elnökség jóváhagyását. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a jelen levő 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.02.15.) 
 

006/2019.02.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 
„Az Offroad Szakági Bizottság megbízza a TQS Hungary Kft-t a Nyílt Szakági Értekezlet és 
Szabályismereti Vizsga megszervezésével és lebonyolításával. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság a jelen levő 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.02.15.) 

 
007/2019.03.21./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával módosítja az Autocross bajnokság versenynaptárát. 
Az eredetileg 2019.09.07-08 Losonc (SVK) helyszínnel bejelentett AC CEZ és Magyar OB futam 
időpontját a szlovák rendező a CEZ felé 2019.09.14-15 re módosította. A verseny az új időponttal kerül 
bele a Magyar AC bajnokság futamai közé. Kérjük a Sporttanácsot a módosítás elfogadására és az 
MNASZ versenynaptárába történő felvételére.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.”  
(A közzététel dátuma: 2019.04.03.) 
 

008/2019.03.21./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul a 006/2019.02.14 számú határozatában 
elfogadott rendezvényre beérkezett számla, szakági költségvetésből történő kifizetéséhez  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta  
(A közzététel dátuma: 2019.04.03.) 
 

009/2019.03.21./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával módosítja az Autocross bajnokság versenynaptárát. 
A szlovák szövetség és a rendező meghívását elfogadva, a 2019.08.31-09.01 között Molca (SVK) 
helyszínnel megrendezendő versenyt felveszi a Magyar AC bajnokság futamai közé. Kérjük a 
Sporttanácsot a módosítás elfogadására és az MNASZ versenynaptárába történő felvételére.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019.04.03.) 

 
010/2019.03.21/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozata alapján kéri az MNASZ elnökségét, hogy támogassa, az 
MNASZ Elnökét, hogy írja alá, az Autocross és Rallycross bajnokságok 2019-es versenyeinek (Rallycross 
8 db OB futam, Autocross 6 db OB futam) média közvetítéseire vonatkozó éves szerződést a Tempo 
Produkció Kft.-vel. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.04.03.) 
 

011/2019.03.21./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul a Magyar Rallycross Bajnokság I. futamára 
elkészített serlegek elkészítéséről beérkezett számla, szakági költségvetésből történő kifizetéséhez. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019.04.03.) 
 
 
 
 
 
 



012/2019.05.08./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja az Autocross OB naptárában szereplő 3 
szlovák helyszínen rendezendő OB futamainak helyszín módosítását.  
A módosítás a Szlovák Szövetség hivatalos oldalán található autocross naptár szerint csak a 
helyszíneket érinti, az alábbi versenyek tekintetében:  
2019.06.08-09. Losonc (SVK) Zóna verseny is (Molca helyett)  
2019.08.31-09.01 Losonc (SVK) csak OB (Molca helyett)  
2019.09.14-15. Secovce (SVK) Zóna verseny is (Losonc helyett)  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta 
(A közzététel dátuma: 2019.05.07.) 
 

013/2019.05.09. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával felhívja a magyar OB futamok rendezőinek figyelmét 
az MNASZ által kiadott licencek elfogadására. A rendezők minden előzetes regisztráció és megkötés 
nélkül kötelesek elfogadni a belépésre jogosító licenceket, igazolványokat és minden korlátozás nélkül 
kötelesek beengedni a rendezvényre az MNASZ által kiadott és érvényes arcképes igazolványok 
tulajdonosait.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta”  
(A közzététel dátuma: 2019.05.13.) 

 
014/2019.05.09. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, hogy a 2019.06.07-08-án Losoncon 
megrendezendő CEZ és Magyar Autocross OB futamon, Gerlei Sándor Sporttárs a rendező kérésére 
Sportfelügyelőként tevékenykedjen. Kérjük az SFB hozzájárulását.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta”  
(A közzététel dátuma: 2019.05.13.) 

 
015/2019.05.09. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatában döntött a depók rendjének módosításáról. Ezek 
alapján, alkalmazva az ide vonatkozó nemzetközi előírásokat, a pályák depóinak területén tilos este 
22.30- tól, mások pihenését zavaró mindennemű tevékenység. A depók rendjének megsértése 
magával vonja az adott versenyző másnapi, következő előfutamból való kizárását. Ezzel együtt a 
szakági bizottság az év hátra levő futamain szúrópróbaszerűen alkohol tesztet fog végezni a benevezett 
versenyzők között.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta” 
(A közzététel dátuma: 2019.05.13.) 
 

016/2019.05.13/E. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
Az Offroad Szakági Bizottság támogatja a rendező – Plasticon Autocross Racing Team – kérését, hogy 
az eredetileg július 13-14-re tervezett, és az MNASZ felé már bejelentett versenyének időpontja 2019. 
június 22-23-ra módosuljon, valamint a CEZ naptárban szereplő dömsödi autocross Zóna verseny egy 
héttel kerüljön későbbre, 2019.október 05-06-ra. Utóbbi verseny esetében a szakági bizottság kéri az 
MNASZ Titkárság segítségét a CEZ Titkárság felé történő időpont módosítás megtételében.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta” 
(A közzététel dátuma: 2019.05.13.) 

 
017/2019.06.03/E. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával támogatja az MNASZ és a Chrononoto Kft. között léte 
jövő, a 2019-es Autocross és Rallycross versenyek időmérésére vonatkozó Keretszerződés létre jöttét. 
Kérjük az MNASZ elnökét a szerződés megkötésére.  
Az Offroad szakági költségvetés terhére, a Szakági Bizottság által jóváhagyva a kakucsi és szeghalmi 
futamok után, versenyenként a benyújtott számla ellenértékeként 100 000 Ft + ÁFA fizethető ki.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 
(A közzététel dátuma: 2019.06.06.) 



 

018/2019.06.19. /E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával támogatja, hogy az osztrák rendező felkérése alapján, 
Éri Gergő Felügyelőként, Szilágyi Béla Technikai Felügyelőként, Jánossy Tamás technikai ellenőrként, 
Nagy Tibor Technikai ellenőrként és Dr Tóth Kata Versenyzői összekötőként dolgozzon Fuglauban 
2019.Július 27.-én-28-án megrendezendő Rallycross Magyar és Osztrák Bajnoki futamon. Kérjük az ST 
és az Elnökség jóváhagyását.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazattal elfogadta.  
(A közzététel dátuma: 2019.06.21.) 

 
019/2019.06.19. /E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával támogatja, hogy az osztrák rendező felkérése alapján, 
Nattán György Felügyelőként, Szilágyi Béla Technikai Felügyelőként, Solti Tamás technikai ellenőrként, 
Solti Mariann Technikai ellenőrként és Dr. Tóth Kata Versenyzői összekötőként dolgozzon 
Greinbachban, 2019. Augusztus 24.-én-25-én megrendezendő Rallycross Magyar és Osztrák Bajnoki 
futamon. Kérjük az ST és az Elnökség jóváhagyását.  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazattal elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019.06.21.) 

 
020/2019.06.24./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, a máriapócsi verseny hétvégén a Magyar 
Turbó Kft. által szakági bizottsági kérésre végzett, a Junior, Suzuki, Astra Kupa sorozatok autóit érintő 
teljesítmény mérés után beérkezett számla, szakági költségvetésből történő kifizetéséhez  
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta 
(A közzététel dátuma: 2019.06.25.) 

 
021/2019.07.01./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, hogy az M&B Autó és Motor SE részére, 
a lemondott, 2019.06.22-i versenyre befizetett bejelentési díjat az MNASZ Titkárság visszautalja. 
A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta 
(A közzététel dátuma: 2019.07.02.) 

 
022/2019.09.10. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja a TQS Hungary Kft. ajánlatát a 2019-es 
Offroad díjkiosztó rendezvény megrendezésére. A díjkiosztó rendezvény időpontja  
2020. Január 11. szombat. A Bizottság hozzájárul az időszakonként benyújtott számlák alapján, a 
díjkiosztó rendezvény előleg számláinak szakági költségvetésből való kifizetésére.  
„A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag igen szavazatával elfogadta”  
(A közzététel dátuma: 2019.09.12.) 

 
023/2019.09.10. Offroad Szakági Bizottsági Határozat.  
„Az Offroad Szakági Bizottság a mai ülésén a következő határozatot hozza: 
A szakági bizottság áttekintette és megvitatta a rallycross bajnokság legutóbbi, kakucsi futamán a 
SuperTouringCars -1600 kategóriában történteket. A bizottság határozottan fel kíván lépni a jövőben 
minden olyan esemény, hangulatkeltés, igaztalan vádaskodáson alapuló, leginkább a közösségi 
médiában megjelenő véleménynyilvánítás ellen, amely megmérgezi a rallycross bajnokság légkörét. 
Ezúton is felhívja a TMC Rallyesport Kft. minden érintettjének a figyelmét arra, hogy gyakoroljon 
önmérsékletet, véleményét ne egyoldalúan megközelítve, a tényeknek megfelelően közölje. Ez a 
megállapítás ezen túlmenően minden csapatra és versenyzőre egyaránt érvényes, különös tekintettel 
az etikai szabályokra.  
 
Idézet az MNASZ Etikai Szabályából: 
 



1. fejezet  
e): sporttársai, szakembertársai, az MNASZ tisztségviselője, testületei és a sportágban 
tevékenységet folytató valamennyi személy munkáját tartsa tiszteletben és fordítson gondot arra, 
hogy az azokkal kapcsolatos megformált véleménye kellő megbecsülést és tiszteletet tükrözzön. 
Ha a megformált vélemények ellentétesek egymással, akkor is fordítson figyelmet arra, hogy viták 
esetén szakmai és egyéb érveken alapuló véleményt fejtsen ki, hangneme vitapartnere 
véleményét és különösen személyét tartsa tiszteletben és a vita a sport és az MNASZ fejlődését 
segítse.  
f) megbecsüléssel és tisztelettel forduljon versenyzőtársaihoz, különösen ellenfelei tevékenységét 
tartsa tiszteletben, azok szabályszerűen elért eredményeit tartsa tiszteletben, azokat – különösen 
nyilvánosság előtt – ne vonja kétségbe, azokat ne kisebbítse.  
A szakági bizottság elkötelezett abban, hogy megőrizze a rallycross bajnokság barátias, családi 
légkörét. A jövőben minden olyan sportszerűtlen viselkedést, ami nem a versenypályára való és 
sérti az etikai normákat, büntetéssel fog sújtani. Legyen az csapattag, családtag, a csapathoz 
bizonyíthatóan közel álló személy, aki megsérti a sportszerűségi és etika szabályokat, azt 
kockáztatja, hogy az adott versenyzővel szemben jár el a szakági bizottság, ami a legsúlyosabb 
esetben a versenyzéstől való akár fél éves eltiltás is lehet.  

„A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 jelen levő tag igen szavazatával elfogadta” 
(A közzététel dátuma: 2019.09.12.) 

 


