
 

  

  

    

 

 
 

 

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.” 

 

009/2020.06.26/ 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 5 db OB futam, Autocross 3 db OB futam) média közvetítéseire 

vonatkozó éves szerződést a DH Trade Kft.-vel.  

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

 

010/2020.06.29/ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozattal kiegészíti a Junior Kupa gumihasználatra 

vonatkozó technikai előírását. A Junior Kupa 2020-ban megrendezett versenyein kizárólag a 

2019-ben gyártott Yokohama 032 „M” jelű gumiabroncsok használata engedélyezett.  

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

 

011/2020.07.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a mai ülésén értékelte a SUZUKI Hybrid kategória első 

versenyén tapasztaltakat. Ezek után a következő határozatot hozza: az ATB legkésőbb  

2020. Július 20.-ig küldje meg a technikai hiányosságokat és módosításokat tartalmazó 

hibalistát. A sorozat Promótere köteles legkésőbb 2020. Július 31.-ig maradéktalanul ezeket 

kijavítani. Amennyiben ezen időpontig a hibák nem kerülnek kijavításra, akkor a Suzuki 

Hybrid kategória, a magyar Rallycross Bajnokság II. futamán biztonsági okok miatt nem 

indulhat. 

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

 

 

 



012/2020.07.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: a Rallycross Alapkiírás 12. 

pontjában meghatározottak alapján, aki az adminisztratív átvételen személyesen nem jelenik 

meg, az 50 000 Ft pénzbüntetést köteles fizetni a helyszínen. Ez az összeg bekerül az 

MNASZ költségvetésébe. 

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

 

013/2020.07.14.  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: a Junior Kupa gépkocsijait a 

Magyar Rallycross Bajnokság II futamának kezdetétől, fokozott technikai ellenőrzés alá 

vonja.  

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

 

014/2020.07.24.  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ OFF-road Bizottsága revidiálta a korábban, a versenyek adminisztratív 
átvételével kapcsolatos döntését. Köszönhetően annak, hogy az idén bevezetésre került az 
online nevezés, ez nagyban megkönnyíti a rendezők, végső soron az adminisztratív 
átvételen dolgozók munkáját. Ezért a jövőben, a Magyarország területén rendezendő bajnoki 
futamokon az adminisztratív átvételen nem kell megjelennie a versenyzőnek. A szükséges 
dokumentumokat a csapatból bárki bemutathatja, de csak abban az esetben kap zöld utat, 
ha minden adminisztrációs és pénzügyi feltétel maradéktalanul teljesült. Az adminisztrációs 
átvételen be kell mutatni a versenyző liszenszét. A versenyzői eligazításon minden 
versenyzőnek kötelező a részvétel, ezt aláírással kell bizonyítani. Aki nem vesz részt a 
versenyzői eligazításon, az nem indulhat az első szabadedzésen. 
 

015/2020.09.02.  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága, a Covid 19 miatt bekövetkezett, a magyar Autocross 
Bajnokság futamait érintő, szlovák rendezői verseny lemondásokat elfogadta. Kérjük a 
Sporttanácsot, hogy a 2020-as Autocross versenynaptárból a Dargov Dubiny és Molca 
futamot vegyék ki. Mivel a bajnokság ezzel 1 futamos lenne, ezért a Bizottság javasolja a 
2020-as Autocross Bajnokság törlését. 

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

016/2020.09.02.  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen Határozatával javasolja a Aurocross 2020 Kupa kiírását. 
Az Autocross Kupa keretében 2020.09.26.-án és 2020.09.27.-én Makón, mindkét nap külön 
Autocross verseny lesz megrendezve. Az Autocross Kupa kategóriái, szabályrendszere 
megegyezik az Autocross OB előírásaival. Egy adott kategória akkor értékelhető, ha a 



kategóriában legalább 5 versenyző adta le nevezését. A nevezési díj a két versenyre 
egységesen minden kategóriának, összesen 50 000 Ft. 

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

017/2020.09.015./E  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen Határozatával javasolja Az MNASZ elnökségének, hogy 
az Autocross Kupa keretében 2020.09.26.-án és 2020.09.27.-én Makón megrendezendő 
kétnapos autocross verseny időmérésének díját (150 000 Ft-ot), a Chronomoto Kft.-től 
ékezett számla alapján, az Offroad szakági költségvetésből fizesse ki. 

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

elfogadta.” 

018/2020.09.21./E  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága jelen Határozatával hozzájárul a Marosmenti Extrémsport 
Egyesület kérelméhez, hogy a 2020-as Autocross bajnokság lemondása miatt befizetett 
rendezői licencdíjat, kauciót és verseny bejelentési díjat a kérelmező átvezettesse 2021-re. 
Kérjük az MNASZ Titkárságát, hogy a befizetett összegből vonja le az Autocross Kupa 
regisztrált verseny bejelentési díját (27 000 Ft-ot). A Bizottság a rendező számára C jelű 
rendezői licenc kiadásához hozzájárul.  

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

019/2020.09.22./E  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Offroad Bizottsága eltérve a 2020 évi Rallycross Alapkiírás 8. pontjában 
meghatározottaktól, egyedi elbírálással engedélyezi Lajos Gyulának a Supercars és a 
Suzuki Hybrid kategóriában való indulását az Máriapócson megrendezendő Bajnoki futamon. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen 1 tag elektronikus 

nem szavazatával elfogadta.” 

020/2020.09.30./E  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

"Az MNASZ Off-Road Bizottsága a 100 körüli versenyzői mezőny és a gyakori incidensek, 
versenybalesetek kivizsgálásának támogatására egy új szerepkört hoz létre, Versenyzői 
Tanácsadó (Drivers' advisor) névvel. A Versenyzői Tanácsadó a versenyigazgató és a 
felügyelők döntésének meghozatalánál részt vehet és véleményt mondhat versenyzői 
szemszögből. A versenyigazgatói megbeszélések és a felügyelők által vezetett 
meghallgatáson a Versenyzői Tanácsadó részt vehet, az incidensek kivizsgálása során 
véleményét kifejtheti. Kifejezett cél, hogy a kezdő és fiatal versenyzők tanáccsal való ellátása 
és a biztonságos versenyzést szem előtt tartva, edukálja a legfiatalabb pilótákat. A 
Versenyzői Tanácsadó szavazati jogkörrel, felügyelői hatáskörrel nem rendelkezik. Ez a 
tanácsadói poszt számos világbajnoki sorozaton ismert és jól bevált formátum. 
A Versenyzői Tanácsadó szállás és útiköltségét - hasonlóan a felügyelőkhöz -, a rendező, 
tiszteletdíját, amely megegyezik a felügyelői tiszteletdíjjal a szakág viseli." 

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

 



021/2020.10.01./ Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ Off-Road Bizottsága megtárgyalta a 2020-as Swift Kupa kategória évadját. A 
bizottság úgy határozott, hogy a Swift Kupa géposztály a 2021-es évadtól megszűnik. Ezen 
autók a jövőben a Magyar Kupában vehetnek részt. 2021-től a Magyar Kupában a -1400 
kategória a selejtező futamokat együtt teljesíti a -1600-as géposztállyal. Az elődöntőket, 
döntőket külön futják és külön értékelésre kerülnek. 

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

022/2020.10.26./ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja a TQS Hungary Kft. ajánlatát, a 
2020-as Offroad díjkiosztó rendezvény megrendezésére. A díjkiosztó rendezvény időpontja 
2020. Január 23. szombat. A Bizottság a határozattal hozzájárul az időszakonként benyújtott 
számlák alapján, a díjkiosztó rendezvény előleg számláinak szakági költségvetésből való 
kifizetésére. Kérjük az MNASZ Elnökségének hozzájárulását és a rendezvényre vonatkozó  
rendezői szerződés aláírását. 

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

023/2020.10.26./ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával véglegesítette a 2020-as Rallycross 
Bajnokság végeredményét. Kérjük az MNASZ Elnökségét a 2020-as Rallycross Bajnokság 
végeredményének elfogadására. 

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

024/2020.10.26./ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával megbízza Gerlei Sándor, Majerszky 
Gábor, Ujházi Béla és Éri Gergő sporttársakat a 2021-es Autocross és Rallycross 
Alapkiírások elkészítésre. A munkabizottság 2020. November 15. i határidővel készítse el 
elfogadásra az Alapkiírásokat. 

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

 

 


