
 

  

  

    

 

 
 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Határozatok 2020 

 

 

001/2020.01.06./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad szakág vezetőjének javaslatára az Offroad Szakági Bizottság Életműdíjat 
adományoz Cselényi Vilmos Úrnak a magyar autócrossban és rallycrossban végzett több 
évtizedes áldozatos munkájáért. A díj átadására a szakág 2019. éves díjkiosztóján kerül sor. 
A köszönet mellett kívánjuk, hogy hosszú ideig tevékenykedjen az autósportban.  

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

 

002/2020.01.13./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság nyílt szakági értekezletet hirdet a szakág versenyzőinek, 
csapatainak részére. A szakági értekezlet keretében kerül sor a 2020-as szabályismereti 
vizsga megrendezésére is. 

A szakági értekezlet időpontja: 2020. Február 29.-e szombat 10.30. 

Az értekezlet helyszíne: Magyar Sportok Háza (MNASZ) 1. emeleti Konferencia terem  

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

 

 

 



003/2020.03.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával engedélyezi az Elektromos Supercars 
versenygépkocsik rajthoz állását a magyar bajnoki futamokon. A versenyt együtt futják a 
Supercars kategóriával, bajnoki pontokat nem kapnak, nem kerülnek értékelésre a magyar 
bajnokságban. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 jelenlevő tag igen 1 nem szavazatával 
elfogadta.” 

 

004/2020.03.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság pontosítja a Rallycross Alapkiírás 5. pontjában meghatározott 
MNASZ Tisztségviselők létszámát. A Magyarországon megrendezésre kerülő bajnoki 
futamokon 2 db FIA minősítéssel rendelkező Rescue gépkocsi 2-2 fővel kiállítása kötelező. 

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

 

005/2020.03.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: azokon a rallycross magyar 
bajnoki futamokon, amely egyben CEZ bajnoki futam is, betét futam, kiegészítő program 
nem rendezhető. 

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

006/2020.03.10/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 2020-
as versenyeinek (Rallycross 8 db OB futam, Autocross 4 db OB futam) média közvetítéseire 
vonatkozó éves szerződést a Tempo Produkció Kft.-vel.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen, 1 tag tartózkodása 
melletti szavazatával elfogadta.” 

007/2020.03.10/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, hogy a Rabocsiring Kft. 2020 
április 11-12.-én megrendezze a Húsvéti Rallycross Parádé amatör rallycross futamot. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen, 1 tag nem szavazatával 
elfogadta.” 

 

 

 



008/2020.05.05/ Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával úgy döntött, hogy a kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel, a járványügyi helyzet fenntartásáig, a 170/2020-as 
Kormányhatározat érvénye alatt, a kötelezően zártkapus körülmények között 
megrendezendő magyar bajnoki futamokon, enyhítendő a rendezők nézői bevételekből 
származó kiesését, minden kategóriában egységesen brutto 15 000 Ft-al megemeli a 
fizetendő nevezési díjat.   

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

 

 


