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A Sporttanács határozatai 2020 

 
 
1/2020.sz. (2020.01.12.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja a Technikai Bizottság kérésére a 2020 évre vonatkozó "P" csoportos 
szabályokat. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. január 13.) 
 
2/2020.sz. (2020.01.14.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Rally Szakági Bizottság kérésére a  Rally Versenyek Szabályai 2020 
szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.   
(A közzététel dátuma: 2020. január 15.) 
 
3/2020.sz. (2020.01.14.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Rally Szakági Bizottság kérésére az Amatőr Rally3 Versenyek 
Szabályai 2020 szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 15.) 
 
4/2020.sz. (2020.01.15.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakági bizottság egyetértésével, jóváhagyja Hideg Krisztián és Kerék István 
külföldi licenc váltási kérelmét.  
A Sporttanács a határozatot egyhangúan elfogadta.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 16.) 
 
5/2020.sz. (2020.01.15.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakági bizottság egyetértésével jóváhagyja Szilágyi János és Váradi Alexandra 
külföldi licenc váltási kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 16.) 
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6/2020.sz. (2020.01.15.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakági bizottság egyetértésével jóváhagyja Somogyi Tamás külföldi licenc 
váltási kérelmét.  
A Sporttanács a határozatot egyhangúan elfogadta.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 16.) 
 
7/2020.sz. (2020.01.16.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
 A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Locher János külföldi licenc váltási 
kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 17.) 
 
8/2020.sz (2020.01.24.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Kárpáti Péter külföldi licenc váltási 
kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 24.) 
 

9/2020.sz (2020.01.24.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Müller János és Nyéki Kornél külföldi 
licenc váltási kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 24.) 
 

10/2020.sz (2020.01.26) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Technikai Bizottság javaslatára elfogadja a Technikai Ellenőrök Működési 
Kódexe 2020 szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 4.) 
 

11/2020.sz (2020.01.26) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Technikai Bizottság javaslatára elfogadja a 2020. évre érvényes, Vezető 
Technikai Ellenőrök listáját.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 4.) 
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12/2020.sz (2020.02.03) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács elfogadásra javasolja az Elnökségnek az MNASZ 2020. évi versenynaptárát, azzal 
a megjegyzéssel, hogy az a verseny melynek rendezője az Általános Sportszabályzat és 
Előírások szabályzat 4.5.4, 4.6.1 vagy a Licencek és Igazolványok szabályzat 4.4.1.pontjában 
előírtakat nem teljesítette határidőre, "megcsillagozva" szerepeljen a versenynaptárban, és 
amennyiben 2020.02.20-ig ezeket a befizetéseket nem pótolja, a Sporttanács az Általános 
Sportszabályzat és Előírások szabályzat 4.4. pontjának megfelelően fog eljárni.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 4.) 
 
13/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat. 
 A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakágvezető javaslatára, eddigi munkáját megköszönve, Szigetvári Mátyás 
sporttársat felmenti a Gyorsasági Szakági Bizottsági tagságából.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
14/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Gokart szakág kérésére jóváhagyja a Gokart versenyzés szabályai 2020. 
szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
15/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács elfogadja a Licencek és Igazolványok Szabályzat módosítását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
16/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat 
 A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a Sportbírói Bizottság által elfogadásra javasolt Sportbírók Működési Kódexe 
szabályzatot módosítva elfogadja. 
A Sporttanács a határozatot egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
17/2020.sz (2020.02.19.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Suzuki Swift Cup Europe alapkiírást és technikai szabályzatot.  
A Sporttanács egy tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 20.) 
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18/2020.sz (2020.02.19.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Lotus Cup Europe alapkiirást.  
A Sporttanács egy tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 20.) 
 
19/2020.sz (2020.02.20.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Földesi Csaba külföldi licenc váltási 
kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 20.) 
 
20/2020.sz (2020.02.21.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Rally Szakági Bizottság kérésére jóváhagyja a Rally3 Bajnokság Szabályai 2020 
módosítását.  
A Sporttanács 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 24.) 
 
21/2020.sz (2020.02.23.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Licencek és Igazolványok szabályzat 5.6.1.pontja alapján Baumgartner Zsolt 
méltányossági kérelmének helyt ad, és számára a gyorsasági szakágra érvényes "A" licenc 
kiadását engedélyezi.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 24.) 
 
22/2020.sz (2020.02.27) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Terep - Rally Országos Bajnokság 2020.évi 
alapkiírását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 3.) 
 
23/2020.sz. (2020.02.27) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a szakági bizottság javaslatára elfogadja a Drag Országos Bajnokság és 
Sportsman Nemzeti Kupa 2020. évi alapkiírását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. március 3.) 
 
24/2020.sz. (2020.02.27) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Szlalom Bajnokság 2020.évi alapkiírását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. március 3.) 
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25/2020.sz. (2020.03.04) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Garamvölgyi Zoltánt, kérésére, ezúton is megköszönve eddigi munkáját, 
felmenti a Terep-rally Szakági Bizottsági tagságából. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 9.) 
 

26/2020.sz. (2020.03.08) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a módosított Vezető Technikai Ellenőri listát. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 9.) 
 
26/2020.sz. (2020.03.10) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács az ATB vezető javaslatára módosítja a Vezető Technikai Ellenőrök listáját, Toma 
József sporttárs a terep-rally és a drag szakágban is elláthat vezető technikai ellenőri 
tisztséget.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
27/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács, Polgár László terep-rally szakágvezető lemondása miatt az MNASZ Alapszabály 
42/A (6) alapján a bizottság tagjait, Pataky Péter, Trebitsch Sándor, Varga Imre Sporttársakat, 
eddigi munkájukat megköszönve, felmenti bizottsági tagságuk alól. A bizottságvezető 
kinevezéséig az engedélyezési feladatokat az Általános Sportszabályzat és Előírások szerint a 
Sporttanács Vezetője látja el.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
28/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Polgár László tereprally szakágvezető lemondása miatt az általa az Autós 
Technikai Bizottságba delegált Tüskés László Sporttársat, eddigi munkáját megköszönve, 
felmenti bizottsági tagsága alól. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
29/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács Polgár László tereprally szakágvezető lemondása miatt, az általa a Sport 
Felügyelői Bizottságba delegált Oroszlán Tibor Sporttársat, eddigi munkáját megköszönve, 
felmenti bizottsági tagsága alól.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
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30/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Polgár László tereprally szakágvezető lemondása miatt az általa a Sportbírói 
Bizottságba delegált Faluvégi Péter Sporttársat, eddigi munkáját megköszönve, felmenti 
bizottsági tagsága alól.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
31/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a Sportfelügyelői Bizottság Vezető javaslatára elfogadja a 2020. évre érvényes 
Sportfelügyelői listát. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
32/2020.sz. (2020.04.02) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács, az FIA Cross-Country Sporting Regulations 2020. 03.11-én megjelent változásai 
miatt módosítja Terep-Rally Versenyek Szabályait. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. április 03.) 
 
33/2020.sz. (2020.04.05) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Körpályás Gyorsasági Autóversenyzés Szabályai 
2020. szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. április 06.) 
 
34/2020.sz (2020.04.25) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács saját kérésére, eddigi munkáját megköszönve, felmenti Rally Bizottsági tagsága 
alól Merényi Tibor sporttársat.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. április 27.) 
 
35/2020.sz (2020.05.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Sportbírói Bizottság által elkészített 2020. évre érvényes 
Versenyigazgatói névjegyzéket.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. május 21.) 
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36/2020.sz (2020.05.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Sportbírói Bizottság kérésére a Sportbírói Kódex 3.10 pontjában szereplő 
igazolvány kiváltási határidőt (06.30.) a járványhelyzeti korlátozásokra való tekintettel 2020. 
08.31-re módosítja.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. május 21.) 
 
37/2020.sz (2020.05.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a mai naptól, a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig, a 170/2020.sz 
kormányrendelet hatályának időtartama alatt: 

a) Az Általános Sportszabályzat és Előírások 8.és 16.pontjához az alábbi kiegészítést fűzi: 
a rendezők kötelesek a versenykiírásban egyértelműen rögzíteni, hogy a rendezvény 
az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával kerül megrendezésre, nézők 
számára a belépés tilos. Amennyiben a járványügyi rendelkezések a kiírás megjelenése 
és a rendezvény kezdete között megváltoznak, azokat végrehajtási utasításban kell 
megjelentetni.  

b) A rendezőknek jogukban áll az Általános Sportszabályzat és Előírások 11.6-ban és 21.6-
ban foglaltakat a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig oly módon korlátozni, hogy a 
rendezvény területére való belépést csak a benevezettek és a sportszakmai 
személyzet számára engedélyezi, egyéb licenceket és igazolványokat (az ellenőrzésre 
jogosultakon kívül) nem fogad el. Ezt a korlátozást a kiírásban közölni kell.  

A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. május 21.) 
 


