
 

  

  

    

 

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Határozatok 2021 

 

001/2021.03.01./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával jóváhagyja a Rabócsiring Kft. 
versenynaptári bejelentés módosítási kérését. A 2021.04.03-04-re bejelentett Matador 
Nemzetközi Rallycross Fesztivál időpontja 2021.05.23-24-re, a 2021.05.23-24-re bejelentett 
országos bajnoki futam időpontja 2021.09.25-26-ra változik.  

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

002/2021.03.01./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, az Offroad Szakági Bizottság jelen 
határozatával döntött, hogy mind az Autocrossban, mind a Rallycrossban a 2021-es 
Szabályismereti vizsgát on-line felületen kell minden licenc igénylőnek letenni. 

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

003/2021.03.01./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság döntött a 2021-es évtől kezdődően, az Autocross és 

Rallycross szakágban az on-line nevezési rendszer bevezetéséről. Több napos egyeztetés 

után elfogadja a Cronomoto Kft., rendszer fejlesztésre és üzemeltetésre vonatkozó ajánlatát. 

Kérjük az MNASZ Elnökét, hogy kösse meg a 2021 es évre vonatkozó szolgáltatási 

szerződést a Chronomoto Kft.-vel. A szerződés tartalmazza az autocross és rallycross 

versenyek időméréseit, az szabályismereti vizsga fejlesztését és a rallycross versenyek 

kamera fejlesztéseit. A szerződéses díjak, a teljesítés után a szakági költségvetésből 

kifizethetőek. 

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



004/2021.03.12./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

A nemzetközi szabály változása miatt, az Offroad Szakági Bizottság pontosítja a Rallycross 
2021 Alapkiírását. Kérjük a Sporttanácsot a változások elfogadására. 

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

005/2021.03.18/ 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 rallycross és autocross magyar bajnoki futamokon, enyhítendő a rendezők 
nézői bevételekből származó kiesését, minden kategóriában, egységesen brutto 15 000 Ft-al 
megemeli a fizetendő nevezési díjat. Jelen emelés, a határozat visszavonásáig érvényes. 

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

006/2021.03.18/ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozata alapján kéri az MNASZ elnökségét, hogy 

támogassa, az MNASZ Elnökét, hogy írja alá, a Rallycross bajnokságok 2021-es 

versenyeinek (7 db OB futam) videós felvételeinek elkészítésére és az abból elkészülő 

televiziós műsor elkészítésére vonatkozó éves szerződést a DH Trade Kft.-vel.  

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

007/2021.03.18./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. 2021. Április 03. szombat 09.00-13.00      Proex Motorsport Bp. XVII. Rétifarkas 5. 

2. 2021. Április 10. szombat 09.00-13.00      2142 Nagytarcsa Nádas utca 4. 

3. 2021. Április 25. vasárnap 09.00-14.00     Kakucsring  

4. 2021. Április 30. péntek 14.00-18.00       Makó Autocross pálya 

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

008/2021.04.14/ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozata alapján kéri a Sporttanácsot, hogy a 2021. 

május 1-2-re Makóra tervezett Autocross magyar bajnoki futamot, a kialakult helyzetre való 

tekintettel, vegye ki a naptárból. Ezzel együtt a 2021 április 30-ra kiírt gépkönyvezés is 

elmarad. Kérjük az MNASZ titkárságát a rendező által befizetett díjakat írja jóvá az októberi 

versenyre. 

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



 


