
 
 
 
A Hungarian Event Race Organisator Kft. a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez egymással párhuzamosan 
 
 1. versenyrendezői licenckérelmet nyújtott be, illetve  
 
2. két versenyt is regisztrálni kívánt 2023. március 25-26-i dátummal, egymáshoz közeli, salgótarjáni és Salgótarján 
környéki helyszínekre (“Salgótarjáni meghívásos regisztrált verseny” illetve “Acélgyári szlalom 2023”). 
 
A két tervezett verseny egymástól eltérő jellege (rali és szlalom), továbbá azok egymáshoz közeli időpontjai 
alkalmasak arra, hogy megtévesszék a versenyzői társadalmat, a rali- és szlalomversenyzés iránt érdeklődő 
közvéleményt, illetve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség munkatársait és hivatalos személyeit. Az események 
jellege és tervezett időpontja továbbá nincs összhangban az MNASZ által kiadott előzetes versenynaptárral, a 
szövetség általános céljaival és filozófiájával.  
 
A különböző csatornákon megjelent versenykiírások egyikén kérelmező jogosulatlanul tüntette fel az MNASZ 
emblémáját, illetve a “regisztrált verseny” szóösszetételt használta.  
Az MNASZ “Általános sportszabályzat és előírások” 7.13.1 pontjának a) bekezdése kimondja, hogy “Nem 
regisztrálható olyan verseny, amely verseny az MNASZ regisztrációt megelőzően használja az “MNASZ regisztrált 
verseny” jelzést, vagy ennek értelmével azonos más jelzést”. 
 
Sportági szakszövetségként kötelességünk megvizsgálni azt, hogy mely egyesületeknek/vállalkozásoknak adunk ki 
versenyrendezői licencet, továbbá felelősségünk felmérni, hogy melyek regisztrációs kérelmét fogadjuk el.  
A körültekintő eljárás legfontosabb célja, hogy megállapítsa: az adott rendező által rendezett eseményen maximális 
biztonságban vannak-e az indulók, a sportszakmai személyzet és a nézők. 
 
A kérelmeket benyújtó vállalkozás nevében eljáró személy számtalan sportszakmai szabálytalanságot követett el 
szervezőként a múltban. A legkirívóbb, és a legsúlyosabb sportdiplomáciai következményekkel járó vétségek 
kétségtelenül a 2021-es rali Európa-bajnoki futamon történtek (2021. október 22-24. Rally Hungary, Nyíregyháza és 
környéke), amelyet követően a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) fotókkal, videófelvételekkel, szemtanúk 
beszámolóival és írásos dokumentumokkal alátámasztott biztonsági hiányosságokra hivatkozva a rendezőt 
megfosztotta rendezési jogától. 
 
Rendező korábbi tevékenysége során továbbá pénzügyi/könyvelési hiányosságok is felmerülhettek. 
 
Mindezen vélelmek megállapítására vagy minden kétséget kizáró eloszlatására a 2022. december 1-én az MNASZ 
közgyűlés által megválasztott elnöksége 2023. január 9-én határozatban rendelte el az MNASZ és a szövetséggel 
szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek és vállalkozások tevékenységének vizsgálatát.  
 
Ezen jogi és pénzügyi vizsgálat folyamatban van. 
 
A vizsgálat lezártáig, továbbá a korábbiakban részletezett - a versenyzők megtévesztésére irányuló lépések miatt - az 
MNASZ-nek nem áll módjában pozitívan elbírálni sem a versenyrendezői licenckérelmet, sem pedig a két eseményre 
beadott regisztrációs kérelmet. 
 
 
 
MNASZ Elnöksége 


