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A Sporttanács határozatai 

 
1/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az előterjesztett bizottsági tagok listáját elfogadja, a jelölteket az alábbi 
Bizottságok tagjává kinevezi. 
 

- A Rallye Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Bernhardt János 

• Buna Zoltán 

• Doleschall István 

• Gáll Csaba 

• Juhász István 

• Merényi Tibor 

• Turán Frigyes 

• Rónavölgyi Endre 
 

- Az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Kocsik Tamás 

• Mink Zoltán 

• Szabolcs Róbert 

• Szigetvári Mátyás 

• Venesz Ágnes 

• Vinoczai Attila 
 

- Az Off-Road Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Gerlei Sándor 

• Majerszky Gábor 

• Szabolcs Róbert 

• Szilágyi Béla 

• Ujházi Béla 
 

- A Terep-rallye Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Garamvölgyi Zoltán 

• Pataky Péter 

• Trebitsch Sándor 

• Varga Imre 
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- A Drag Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Lajos Roland 

• Groll Róbert 

• Vogelsinger Sándor 

• Kútsági Bálint 
 

- A Gokart Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Bertalan Tamás 

• Horváth Péter 

• Kovács István 

• Locskai Lajos 
 

- A Szlalom Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Demeter Magdolna 

• Hegedűs Csaba 

• Márton Péter 

• Szepesi Péter 
 

- A Drift Szakági Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Grózinger Zsolt  

• Kisvarga Gyula 

• Kohári Zoltán 

• Veisz Béres Jácint 
 

- Az Autós Technikai Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Groll Róbert 

• Vörös Gábor 

• Csepela Tamás 

• Szilágyi Béla 

• Ágó Béla 

• Tüskés László 

• Laskai Kristóf 

• Veisz Béres Jácint 
 

- A Sportbírói Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Demeter Magdolna 

• Pintér Kálmán 

• Kolencsikné Gál Melinda 

• Kállai Szabolcs 

• Hegedűs Csaba 

• Faluvégi Péter 

• Bolgár Iván 

• Sztankovics Györgyi 
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- A Sportfelügyelői Bizottság tagjává nevezi ki: 

• Kohári Zoltán 

• Vinoczai Attila 

• dr. Szél Attila 

• Cselényi Vilmos 

• Demeter Magdolna 

• Oroszlán Tibor 

• Hargitai Sándor 

• Angyal Péter 
 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
 
2/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Nyirád Motorsport Kft. kérelmére a szükséges adminisztratív és pénzügyi 
feltételek teljesülése esetén engedélyezi a Global Rallycross Europe Rd 9 & 10 esemény 
nemzetközi versenynaptárba történő bejelentését. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
 
3/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az Off Road Sport Kft. kérelmére a szükséges adminisztratív és pénzügyi 
feltételek teljesülése esetén engedélyezi a következő események nemzetközi 
versenynaptárba történő bejelentését: Group C Racing, Sixties' Endurance, Greatest’s Trophy, 
Heritage Touring Cup, Group Racing, 2.0L CUP , Classic Endurance Racing   
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
 
4/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács úgy határoz, hogy hogy a rendezői licenc kérelmek pótdíj mentes határidejét, 
tekintettel a jóváhagyásra be nem nyújtott és közzé nem tett szakági alapkiírásokra 2019. 
február 28-ig meghosszabbítja! 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
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5/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a szakági alapkiírások egyeztetésére kijelöli Bernhardt Jánost, Csepela Tamást 
és Móni Istvánt. A Sporttanács az alapkiírásokról az egyeztetéseket követően egyesével, 
elektronikus szavazással, határozatban dönt. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
6/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság utánpótlás támogatás céljával egyetért, 
de az előterjesztés kidolgozatlansága miatt a beadványt nem támogatja. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
7/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács felszólítja a Rallye Szakági Bizottság vezetőjét, hogy a „Int. Baranya Kupa 2019” 
rendezvény számára új időpontot egyeztessen le a rendezővel, mivel a Sporttanács az 
eredetileg bejelentett időpontot (2019.08.01-03.) Magyarországon megrendezett világbajnoki 
eseménnyel való ütközés miatt jóváhagyni nem tudja. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
8/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács felhatalmazza Buda Gábort, hogy az MNASZ Biztonsági Bizottságával és a 
versenyek biztonságával kapcsolatos szabályozások felülvizsgálatával kapcsolatban az 
érintettekkel egyeztetéseket kezdeményezzen, illetve a szabályok esetleges módosítására 
javaslatot tegyen. Határidő: 2019. július 1. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 12.) 
 
9/2019 (2019.02.14) elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács elfogadja a Rallye Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett 2019. évi Rallye Versenyek Szabályai, Rallye bajnokságok 
alapkiírásait illetve a 2019. évi Magyarország Amatőr Rallye Bajnokságának Szabályait. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 14.) 
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10/2019 (2019.02.16) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Rallye Szakági Bizottság támogatása alapján, az adminisztratív és a pénzügyi 
feltételek teljesülése esetén hozzájárul Locher János Horvátországban történő 
licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 18.) 
 

11/2019 (2019.02.16) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Gokart Szakági Bizottság támogatása alapján, az adminisztratív és a pénzügyi 
feltételek teljesülése esetén hozzájárul Gárdonyi Gyula Nagy-Britanniában történő 
licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 18.) 
 

12/2019 (2019.02.16) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság támogatása alapján, az adminisztratív és 
a pénzügyi feltételek teljesülése esetén, hozzájárul, hogy a GFS Racing Kft. gondozásában 
működő, Swift Cup Europe és Lotus Cup Eastern Europe sorozatok FIA felé bejelentésre 
kerüljenek. 
Fenti határozatot a Sporttanács 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 18.) 
 
13/2019 (2019.02.23) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács elfogadja az Off-road Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett "Rallycross Nyilt Országos Bajnokság 2019. évi Alapkiírása"-t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
 

14/2019 (2019.02.23) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács elfogadja az Off-road Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett "Autocross Országos Bajnokság és Autocross Kupa 2019. évi 
Alapkiírása"-t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
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15/2019 (2019.02.23) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács elfogadja a Terep-rallye Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács 
által kijelölt ST tagokkal egyeztetett "Terep-rallye Országos Bajnokság 2019. évi Alapkiírása"-
t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
 

16/2019 (2019.02.23) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács elfogadja a Sportbírói Bizottság által előterjesztett versenyigazgatói listát. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
 
 

17/2019 (2019.02.23) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Titkársággal egyeztetve a Terep-rallye, a Rallye és az Off-road szakágak 
esetében a versenyzői és nevezői licence kérelmek pótdíj mentes határidejét egységesen 
2019. február 28-ig meghosszabbítja. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
 

18/2019 (2019.02.23) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács felszólítja az Autós Gyorsasági, a Szlalom és a Gokart Szakági Bizottságokat, hogy 
jelen határoztat megjelenésétől számított 7 naptári napon belül tegyenek eleget az MNASZ 
Általános Sportszabályzat és Előírások 15.4 pontja szerinti kötelezettségüknek, nyújtsák be a 
hatáskörükbe tartozó bajnokságok Alapkiírásainak tervezetét. 
Fenti határozatot a Sporttanács 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
 

19/2019 (2019.02.25) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az "Int. Baranya Kupa 2019" esemény kivételével (az eseményt „időpont nélkül” 
jelzéssel kérjük feltüntetni - lásd:7/2019 (2019.02.11) Sporttanácsi határozat), és azzal, hogy 
azon versenyek melyek rendezői 2019. március 6-ig nem pótolják az adminisztratív 
hiányosságokat a naptárból törlésre kerülnek, elfogadja és jóváhagyásra megküldi az 
Elnökségnek az MNASZ 2019. évi versenynaptárát. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. február 25.) 
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20/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Szakági Bizottság kérésére a Gyorsasági szakág esetében a versenyzői és 
nevezői licence kérelmek pótdíj mentes határidejét 2019. március 25-ig meghosszabbítja. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
 

21/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
 (A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Gyorsasági Szakági Bizottság által előkészített utánpótlás programot az 
Alapszabály 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyásra továbbítja az Elnökség felé. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
 

22/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
 (A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja a Sportfelügyelői Bizottság által előterjesztett sportfelügyelői listát. 
Fenti határozatot a Sporttanács 5 igen szavazat és 2 nem szavazat mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
 

23/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
 (A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja a Sportfelügyelői Bizottság által előterjesztett „MNASZ 
Sportfelügyelők Működési Kódex”-ét. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
 

24/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
 (A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Off-Road Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács 
által kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Euroaszfalt Rallycross Nyílt Országos Bajnokság 2019. évi 
Alapkiírása”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
 

25/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
 (A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Off-Road Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács 
által kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Autocross Nyílt Országos Bajnokság és Autocross Kupa 
2019. évi Alapkiírása”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
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26/2019 (2019.03.07) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács a Szakági Bizottság kérésére a Szlalom szakág esetében a versenyzői és nevezői 
licence kérelmek pótdíj mentes határidejét 2019. március 21-ig meghosszabbítja. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 8.) 
 

27/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 6 tagjából 6 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett és a 
Sporttanács által kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Körpályás Gyorsasági Autóversenyzés 
Szabályai Autós Gyorsasági Bajnokságok Alapkiírásai”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
28/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 6 tagjából 6 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Szlalom Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Magyar Nyílt Szlalom Bajnokság 2019. évi Alapkiírása”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
29/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 6 tagjából 6 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Gokart Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Gokart Országos 
Bajnoksága 2019. évi Alapkiírása”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
30/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 6 tagjából 6 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács felhatalmazza az MNASZ főtitkárát, hogy a 2019. március 7-én a 
versenynaptárból törölt eseményeket, a hiányosságok megszűnését követően, az MNASZ 
2019. évi verseny naptárába felvegye és a módosított versenynaptárt az MNASZ honlapján 
közzé tegye.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
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31/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 6 tagjából 6 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Miskolczi 
Marcell Németországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
32/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács az MNASZ Licencek és igazolványok Szabályzatának 3.5.2 pontját az alábbiakra 
módosítja: 
 
3.5.2 Az utánpótláskorú versenyzők versenyzői licenckiváltási díja, a versenyzők 
támogatásának céljából minden szakágban egységesen 100, azaz egyszáz forint. A csökkentett 
licencdíj a versenyzői balesetbiztosítás díját nem tartalmazza. Utánpótláskorú versenyzőnek 
minősül minden olyan személy, aki tárgyév december 31-ig licence kérelmének beadásáig a 
rallye és a terep-rallye szakágban nem tölti be a 20. életévét, gokart szakágban nem tölti be a 
16. életévét és minden egyéb szakágban nem tölti be a 18. életévét. 
 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
33/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Drag Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett „MNASZ Gyorsulási-Drag Országos Bajnokság Drag Semi-Pro 
Nemzeti Kupa Alapkiírás 2019”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
34/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja az Autós Technika Bizottság által előterjesztett vezető technikai 
ellenőrök listáját. 
 
Rallye 

• Csepela Tamás 

• Lackó László 

• Solti István 

• Tüskés  László 
 
 
 

Gyorsasági 

• Balla Zoltán 

• Botos Károly 

• Groll Róbert 

• Nagy Tibor 

• Perjési Zsolt 

• Solti Martin 

• Vörös Gábor 
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 Off-Road 

• Balla Zoltán 

• Groll Róbert 

• Jánossy Tamás 

• Solti Tamás 

• Szilágyi Béla 
 
Terep-Rallye 

• Balla Zoltán 

• Tüskés László 
 
Drag 

• Babicsák Péter 

• Groll Róbert 

• Perjési Zsolt 

• Szilágyi Béla 

 
Szlalom 

• Ágó Béla 

• Lackó László 

• Solti István 

• Tüskés László 
 
Go-kart 

• Csernus László 

• Kovács Gábor 
 
Drift 

• Veisz-Béres Jácint 
 
 

 

Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
35/2019 (2019.03.13) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag jelen volt, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács jóváhagyja a Rallye Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett „2019. évi Magyarország Amatőr Rallye Bajnokságának 
Szabályai”-nak módosítását. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 14.) 
 
36/2019 (2019.03.22) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az Drift Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Drift Bajnokság Alapkiírása és Technikai Szabályzata 2019.”-t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 26.) 

 

37/2019 (2019.03.22) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 6 tagjából 6 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Hernádi 
László Horvátországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 26.) 
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38/2019 (2019.03.22) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 5 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács a Terep-Rallye Szakági Bizottság támogatása alapján jóváhagyja a TROB CEZ+OB. 
GYULA futam időpont módosítását. A Sporttanács felkéri a Titkárságot, hogy az adminisztratív 
és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén vezesse át az időpont módosítást: 2019.06.14-16. 
eredeti dátumról, 2019.06.07-09-ra, illetve dátum módosítást a CEZ Titkárságon is 
kezdeményezni szíveskedjen. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 26.) 
 
39/2019.03.26.számú elektronikus úton meghozott határozata 
A határozat hozatalakor a Sporttanács 7 tagjából 7 szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja a Rallye Szakági Bizottság által előterjesztett és a és a Sporttanács 
által kijelölt Sporttanács tagokkal egyeztetett „Rallye Versenyek Szabályai, Rallye Bajnokságok 
Alapkiírásai 2019” módosítását a Peugeot 208 Rallye Cup Hungary Kupa tekintetében. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta! 
(A közzététel dátuma: 2019. március 28.) 
 
 

40/2019.03.26.számú elektronikus úton meghozott határozata. 
A határozat hozatalakor a Sporttanács 7 tagjából 7 szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja a Rallye Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt Sporttanács tagokkal egyeztetett „Rallye Versenyek Szabályai, Rallye Bajnokságok 
Alapkiírásai 2019” módosítását a KIA Platinum Kupa tekintetében. 
Fenti határozatát a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta! 
(A közzététel dátuma: 2019. március 28.) 
 

41/2019 (2019.03.28) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Kárpáti 
Péter Németországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. március 28.) 
 

42/2019 (2019.03.30) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Katona 
Péter Németországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 2.) 
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43/2019 (2019.03.30) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az Off-Road Szakági Bizottság támogatásával, az adminisztratív és a pénzügyi 
feltételek teljesülése esetén jóváhagyja az Autocross Bajnokság AC CEZ és Magyar OB futam 
Losonci (SVK) futamának időpont módosítását 2019.09.07-08-ról 2019.09.14-15-re. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 2.) 
 
44/2019 (2019.03.30) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az Off-Road Szakági Bizottság támogatásával, az adminisztratív és a pénzügyi 
feltételek teljesülése esetén a 2019.08.31-09.01 között Molca (SVK) helyszínnel 
megrendezendő versenyt felveszi a Magyar Autocross Bajnokság futamai közé. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 2.) 
 
45/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
Az Elnökség döntéséig nem jelenhet meg 
 
46/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Márton 
Zoltán Cseh Köztársaságban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
47/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén a „KIA Platinum 
Cup”-t (2019.04.26-29; Hungaroring) a versenynaptárba felveszi. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
48/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén a „Riverside Baja”-
t (2019.05.10-11; Magyargencs) a versenynaptárba felveszi. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
 
 



A Sporttanács közleménye Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 

13 / 20 

 
 

 
 

49/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén a „Raid of the 
Champions (2019.11.08-10 – Nyirád)”-t  a versenynaptárba felveszi. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
50/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az Drag Szakági Bizottság által előterjesztett és a Sporttanács által 
kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Dragracing Publik Kupa Alapkiírás 2019”-t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
51/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett és a 
Sporttanács által kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Körpályás Gyorsasági Autóversenyzés 
Szabályai Autós Gyorsasági Bajnokságok Alapkiírásai 2019” módosítását. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
52/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett és a 
Sporttanács által kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Hegyi Felfutó Autóversenyzés Szabályai 
Autós Hegyi Felfutó Bajnokságok Alapkiírásai 2019”-t.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
53/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett és a 
Sporttanács által kijelölt ST tagokkal egyeztetett „Gyorsasági Autóversenyezés Nemzeti 
Technikai Szabályzat 2019”-t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
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54/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács a rendező és a Rallye Szakági Bizottság vezetőjének meghallgatását követően, 
az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén 2019. július 25-27-i dátummal az 
„Int. Baranya Kupa 2019” rendezvényt Rallye2 és Historic versenyként, illetve ezzel egy időben 
és helyen önálló Országos Meghívásos (OM) és Mitropa Kupaként megrendezésre kerülő, 
később megnevezésre kerülő versenyt a versenynaptárba felveszi.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
55/2019 (2019.04.11) Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Sportbírói Bizottság vezetőjének beszámolóját a 2019. évi sportbírói 
képzésekről. A Sporttanács felkéri a Sportbírói Bizottságot, hogy működjön közre a 
Sportanáccsal egy szakterületeket átvelő szakember utánpótlási és képzési program 
előkészítésében.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. április 11.) 
 
56/2019 (2019.05.01) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat  
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.) 
A Sporttanács, mint I. fokú Fellebbezési Fórum, Pryma Zoltán (lakcím:….., anyja neve: ……….), 
meghatalmazott jogi képviselője dr. Rendes Attila ügyvéd, útján a 26/E/2019Rallye Szakági 
Bizottság elektronikus határozata ellen 2019. április 12-én 12 óra 40 perckor benyújtott 
fellebbezését elutasítja. A fellebbezés elutasítása alapján a fellebbezéshez tartozóan 2019. 
április 25-én 12 óra 20 perckor az MNASZ bankszámlájára átutalással megfizetett fellebbezési 
díj visszafizetendő.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 7.) 
 
57/2019 (2019.05.06) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Szász 
László Horvátországban történő licenckiváltásához.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 7.) 
 
58/2019 (2019.05.06) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Somogyi 
Tamás Horvátországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
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(A közzététel dátuma: 2019. május 7.) 
 
59/2019 (2019.05.06) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul 
Tomcsányi Tamás Horvátországban történő licenckiváltásához.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 7.) 
 
60/2019 (2019.05.06) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 6 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett „Körpályás 
Gyorsasági Autóversenyzés Szabályai Autós Gyorsasági Bajnokságok Alapkiírásai 2019” 
módosítását.   
Fenti határozatot a Sporttanács 3 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett NEM FOGADTA EL. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 7.) 
 
61/2019 (2019.05.08) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Müller 
János Horvátországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 9.) 
 
62/2019 (2019.05.08) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Nyéki 
Kornél Horvátországban történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 9.) 
 
63/2019 (2019.05.08) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 6 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az Autós Gyorsasági OB Red Bull Ring-i futamára egyedi felmentést ad a szakági 
bizottság és a rendező részére a "Körpályás Gyorsasági Autóversenyzés Szabályai Autós 
Gyorsasági Bajnokságok Alapkiírásai 2019" III. 3. pontjában szereplő nevezési díj korlátozás 
alól, az MNASZ Díjtételekben szereplő összeghatárig. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 9.) 
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64/2019 (2019.05.08) Sporttanácsi határozat 
Az ST határozathozatal nélkül intézkedést tett szakági eljárás lefolytatására 
 
65/2019 (2019.05.09) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja a Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett „Körpályás 
Gyorsasági Autóversenyzés Szabályai Autós Gyorsasági Bajnokságok Alapkiírásai 2019 (IV. 
Swift Cup Europe Alapkiírása 2019)” módosítását. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 10.) 
 
66/2019 (2019.05.09) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 6 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja a Gyorsasági Szakági Bizottság által előterjesztett „FIA Swift Cup 
Europe Alapkiírása 2019”-t. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 10.) 
 
67/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Drag Szakági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
68/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
69/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Terep-Rallye Szakági Bizottság képviselőjének vezetőjének 
beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 

70/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja az Off-Road Szakági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
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71/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Szlalom Szakági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
72/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Gokart Szakági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
73/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Drift Szakági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
74/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Sportfelügyelői Bizottság vezetőjének beszámolóját a 2019. évi 
sportfelügyelői képzésekről. A Sporttanács felkéri a Sportfelügyelői Bizottságot, hogy 
működjön közre a Sportanáccsal egy szakterületeket átívelő szakember utánpótlási és képzési 
program előkészítésében.  
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
75/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács elfogadja a Biztonsági Bizottság vezetőjének beszámolóját. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
76/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén hozzájárul Szabó 
Tamás Ausztriában történő licenckiváltásához. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
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77/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az Off-Road Szakági Bizottság támogatása alapján jóváhagyja a Autocross OB 
Dömsöd futam időpont módosítását. A Sporttanács felkéri a Titkárságot, hogy az 
adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén vezesse át az időpont módosítást: 
2019.07.14. eredeti dátumról, 2019.06.22-23-ra. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
78/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az Off-Road Szakági Bizottság támogatása alapján jóváhagyja a Autocross 
CEZ+OB Dömsöd futam időpont módosítását. A Sporttanács felkéri a Titkárságot, hogy az 
adminisztratív és a pénzügyi feltételek teljesülése esetén vezesse át az időpont módosítást: 
2019.09.27-28. eredeti dátumról, 2019.10.05-06-ra, illetve dátum módosítást a CEZ 
Titkárságon is kezdeményezni szíveskedjen. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
79/2019 (2019.05.15) Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 5 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács a Szlalom Szakági Bizottság támogatása alapján jóváhagyja a versenynaptár 
módosítását úgy, hogy 2019.06.08-i 78. Hegcsi Race Kupa rendezője Hegcsi Kft-ről Tuti-Car 
Racing Kft-re változzon, valamint a rendezvény helyszíne Egerről Kiskunlacházára változzon. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
80/2019 (2019.05.19) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács Groll Róbert Technikai Bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul 
veszi, eddigi munkáját a Sporttanács ezúton megköszöni. A Drag Szakági Bizottság vezetőjének 
az MNASZ Alapszabály 43. § (3) szerinti kezdeményezésére az MNASZ Alapszabály 30. § (2) l) 
pontja alapján Sporttanács Kohári Zoltánt nevezi ki a Technikai Bizottság tagjává. 
Fenti határozatot a Sporttanács 2 igen, 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett NEM FOGADTA 
EL. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
81/2019 (2019.05.26) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja a Titkárság által előterjesztett versenynaptár módosításokat. 
Fenti határozatot a Sporttanács egyhangúan elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
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82/2019 (2019.05.26) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 7 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács a Gokart szakágvezető javaslatára felmenti Laskai Kristófot a Technikai 
Bizottsági tagsága alól. A Gokart szakágvezető javaslatára a Sporttanács Solti Istvánt nevezi ki 
a Technikai Bizottság tagjává. 
Fenti határozatot a Sporttanács 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. május 27.) 
 
83/2019 (2019.07.04) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes) 
A Sporttanács a Szlalom szakág javaslatára hozzájárul a Driftaréna Kft teljeskörű (szlalom) 
rendezői licenc váltásához a szükséges adminisztratív és pénzügyi feltételek teljesítése esetén. 
Fenti határozatot a Sporttanács 8 igen szavazat mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. július 16.) 
 
84/2019 (2019.07.05) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács az MNASZ Orvosi Bizottságának előterjesztésére jóváhagyja az MNASZ 
Sportegészségügyi szabályzatát. 
Fenti határozatot a Sporttanács 8 igen szavazat mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. július 10.) 
 
85/2019 (2019.07.05) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács módosítja az MNASZ Általános Sportszabályok és Előírások szabályzatát. 
Fenti határozatot a Sporttanács 8 igen szavazat mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. július 10.) 
 
86/2019 (2019.07.05) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja a Szlalom szakági bizottság kérésére a Szlalom Országos Bajnokság 
2019.07.27.-i futam rendezőjének változását: Hegcsi Kft helyett Driftaréna Kft.  
Fenti határozatot a Sporttanács 8 igen szavazat mellett elfogadta. 
 (A közzététel dátuma: 2019. július 10.) 
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87/2019 (2019.07.10) Elektronikus úton meghozott Sporttanácsi határozat 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja az RSB 38. sz. határozatában javasolt RVSZ módosítást. 
 

38/2019 Rallye Szakági Bizottság elektronikus határozat 2019.07.02. 
A Rallye Szakági Bizottság úgy határoz, hogy javítást eszközöl az RVSZ 20. oldal 3.2 
bekezdésben szereplő pontban. 

-          Fentieken kívül a 6-os géposztály futamonkénti első három – kupában 
induló - helyezettje pénzdíjazásban részesül az alábbiak szerint: 1. helyezett: 
220.000.- Ft 2. helyezett: 160.000.- Ft 3. helyezett: 110.000.- Ft Fenti díjak 
kifizetése, a nevező által az MNASZ részére kiállított számla ellenében 
utólagosan történik. 
 

Helyesen: 
-          Fentieken kívül az RC4-es géposztály futamonkénti első három – kupában 
induló - helyezettje pénzdíjazásban részesül az alábbiak szerint: 1. helyezett: 
220.000.- Ft 2. helyezett: 160.000.- Ft 3. helyezett: 110.000.- Ft Fenti díjak 
kifizetése, a nevező által az MNASZ részére kiállított számla ellenében 
utólagosan történik. 

Fenti határozatot a Rallye Szakági Bizottság 9 tag igen szavazatával elfogadta 

 
Fenti határozatot a Sporttanács 8 igen szavazat mellett elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2019. július 10.) 
 
88/2019 (2019.07.16) sz. elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
(A határozathozatalkor a Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott, ezért a Sporttanács 
határozatképes.)  
A Sporttanács jóváhagyja a Gokart Szakág naptármódosítási javaslatát, 2019.07.26-28.-i 
dátumon Országos Meghívásos Gokart verseny kerül felvételre a versenynaptárba, a 
szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek teljesítése esetén.  
Fenti határozatot a Sporttanács 7 igen szavazat mellett elfogadta. 
 (A közzététel dátuma: 2019. július 18.) 
 


