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A Sporttanács határozatai 2021 

 
 
1/2021.sz (2021.01.02) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja az Offroad Szakági Bizottság kérésére a Rallycross Versenyek 
Szabályai 2021 szabályzatot. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. január 5.) 
 

2/2021.sz (2021.01.02) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja az Offroad Szakági Bizottság kérésére az Autocross Versenyek 
Szabályai 2021 szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. január 5.) 
 
3/2021.sz (2021.01.07) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Szabó Tamás külföldi licenc váltási kérelmét és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. január 11.) 
 
4/2021.sz (2021.01.07) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Rally Szakági Bizottság vezetőjének javaslatára kinevezi Holecz Krisztián 
sporttársat a bizottság tagjává.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. január 11.) 
 
5/2021.sz (2021.01.10) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Locher János külföldi licenc váltási kérelmét és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. január 11.) 
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6/2021. sz. (2021.01.13) Sporttanácsi határozat  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
Bernhardt János, mb. Sporttanács vezető, az Alapszabály 37.§-ra hivatkozva, személyes 
érintettsége okán, hatáskörét átruházza Majerszky Gábor Sporttanács tagra és a 
határozathozatalban az Alapszabály 34.§ 4.pontjára hivatkozva felmentését kéri, nem vesz 
részt. 
A Sporttanács megvizsgálta a Turán Motorsport Kft. 2020.12.11. kelt levelét, és az alábbi 
megállapításokat teszi: 

- A levél tárgya: „Felülvizsgálati kérelem”. Az MNASZ szabályrendszerei nem ismerik ezt 

az eljárási fogalmat, az FIA Nemzetközi Sportkódex 14. cikkeje rendelkezik a 

felülvizsgálati jogról: 

kizárólag „FIA Bajnokság, Kupa, Trófea, Challange, Sorozat, vagy Nemzetközi 
sorozat részét képező verseny kapcsán…. a verseny végét követő 14 napon 
belül… a Felügyelőknek… nyújtható be Felülvizsgálati kérelem” 

A levélben foglaltak nem felnek meg a fent leírt feltételeknek, a Sporttanács 
felülvizsgálati jogkörrel nem rendelkezik. 

- A Sporttanács az Alapszabály VIII. fejezet 30.§ (2) k. pontja alapján megvizsgálta 

2020.11.25-én született rally szakági elektronikus határozatokat és megállapította: 

o az 52/E/2020 határozatot a Szakágvezető 2020.11.25-én 13:07-kor bocsátotta 

elektronikus szavazásra és 2020.11.27-én 14:00-kor zárta le a szavazást, a 

szavazás az előírt minimális időnél tovább tartott, 

o 4 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta, 

o  a szavazáskor 7 szavazati joggal rendelkező tagja volt a Bizottságnak, a 

szavazatarány megfelelő volt, 

tehát a szavazás megfelelt az alapszabály XI. fejezet 42.§ 5. pontjában előírtaknak. A 
Szakági Bizottságnak jogában állt határozatot hozni a fent leírt módon. A határozat az 
MNASZ honlapon való megjelenéssel hatályba lépett. A szakági határozatok ellen az 
MNASZ Általános Sportszabályzat és Előírások 35.2.1. szerint, a kézhezvételétől (jelen 
esetben a megjelenésétől) számított 7 napon belül a Sporttanácshoz lehet fellebbezni. 
Ilyen fellebbezés a Sporttanácshoz nem érkezett. 

- Az MNASZ honlapján időközben megjelent Rally1 Országos Bajnokság Ideiglenes 

eredményének jóváhagyása az Alapszabály VII. 25.§ (2) i. alapján az Elnökség 

hatásköre. 

A határozatot a Sporttanács 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2021. január 14.) 
 
7/2021.sz (2021.01.13) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács engedélyezi a Sportfelügyelői Bizottság kérésére Emmer Veronika sporttárs 
részére a Sportfelügyelői igazolvány soron kívüli kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. január 14.) 
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8/2021.sz (2021.01.13) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Terep-rally Szakági Bizottság vezetőjének kérésére, Faluvégi Péter, 
Garamvölgyi Zoltán, Gyimóti Péter és Molnár Balázs sporttársakat kinevezi a Terep-rally 
Szakági Bizottság tagjává. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. január 14.) 
 
9/2021.sz (2021.01.13) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács eddigi munkáját megköszönve felmenti Toma József sporttársat a Technikai 
Bizottsági tagsága alól. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. január 14.) 
 
10/2021.sz (2021.01.13) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Terep-rally Szakági Bizottság vezetőjének javaslatára kinevezi Solti Szabolcs 
sporttársat a Technikai Bizottság tagjává.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. január 14.) 
 
11/2021.sz (2021.01.24) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja Deniel Lukjanov külföldi licenc váltási kérelmét, és engedélyezi a 
NOC igazolás kiadását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. január 14.) 
 
12/2021.sz (2021.02.02) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 van jelen a Sporttanács határozatképes.  
Bernhardt János mb. Sporttanács vezető, az Alapszabály 37.§-ra hivatkozva, személyes 
érintettsége okán, hatáskörét átruházza Majerszky Gábor Sporttanács tagra és a 
határozathozatalban az Alapszabály 34.§ 4. pontjára hivatkozva felmentését kéri, nem vesz 
részt.  
A Sporttanács megtárgyalta a Turán Motorsport 2021. január 18-án kelt fellebbezését. 
Személyesen meghallgatta a fellebbező képviselőjét, Turán Frigyest.  
A rendelkezésre álló dokumentumok és információk alapján megvizsgálta az RSB 
határozatalkotási szándékát, és ezek figyelembevételével a fellebbezést elutasítja.  
A Sporttanács a befizetett fellebbezési díj fellebbező részére történő visszafizetését nem 
engedélyezi.  
Jelen határozattal szemben fellebbezőt az MNASZ Általános Sportszabályzat és Előírások 
35.2.2 pontja szerinti jogorvoslati lehetőségek illetik meg.  
A határozatot a Sporttanács 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2021. február 4.) 
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13/2021.sz (2021.02.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja Szilágyi János és Váradi Alexandra külföldi licenc váltási kérelmét, és 
engedélyezi a NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 4.) 
 
14/2021.sz (2021.02.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács elfogadásra javasolja az Elnökségnek az MNASZ 2021.évi versenynaptár 
tervezetét, azzal a megjegyzéssel, hogy az adminisztratív szempontból hiányos versenyek 
"rendezői hiánypótlás szükséges" megjegyzéssel, megcsillagozva szerepeljenek.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 4.) 
 
15/2021.sz (2021.02.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Rally Versenyek Szabályai 2021. szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 4.) 
 
16/2021.sz (2021.02.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Gyorsulási-Drag Országos Bajnokság 2021.évi 
alapkiírását.   
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 5.) 
 
17/2021.sz (2021.02.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Drift Bajnokság 2021.évi alapkiírását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 9.) 
 
18/2021.sz (2021.02.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács elfogadja a módosított Általános Sportszabályzat és Előírások 2021. 
szabályzatot. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 9.) 
 
19/2021.sz. (2021.02.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Kerék István külföldi licenc váltási kérelmét és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 22.) 
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20/2021.sz (2021.02.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács elfogadja a módosított Rally Versenyek Szabályai 2021 szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. február 22.) 
 
21/2021.sz. (2021.02.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács megvizsgálta Krepcsik Áron kérelmét, aki pályázaton elnyerte az FIA Driving 
Academy Trophy versenysorozaton való indulás lehetőségét, de az FIA előírása szerint  "csak 
olyan magánszemély lehet a nevező, aki a szülők egyike, vagy a jog szerinti törvényes 
képviselő". Az egyedi körülményekre való tekintettel a Sporttanács engedélyezi az Alapszabály 
VIII. 30.$ (2) j) alapján Krepcsik Áron versenyzői licencén nevezőként Krepcsik Zsoltot 
feltüntetni és a nevezői licencet Krepcsik Zsolt (édesapa) nevére díjmentesen kiadni. A nevezői 
licenc csak ezen versenysorozaton való nevezésre jogosít.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 22.) 
 
22/2021.sz (2021.02.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Hernádi László külföldi licenc váltási kérelmét és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 22.) 
 
23/2021.sz (2021.02.24) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Gajdos István külföldi licenc váltási kérelmét, és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. február 26.) 
 
24/2021.sz (2021.02.24) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács az Autós Technikai Bizottság javaslatára elfogadja a Vezető Technikai ellenőri, 
és a Technikai átvétel vezetői listákat.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. március 2.) 
  

25/2021.sz (2021.02.25) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Sportfelügyelői Bizottság javaslatára a 2021. évre érvényes 
Sportfelügyelői névjegyzéket.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 2.) 
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26/2021.sz (2021.03.02) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács az RSB  23/e/2021.sz határozatában felsorolt, a Rally Versenyek Szabályai 2021 
szabályzattól való, a versenyek lebonyolítását érintő eltéréseket a járványügyi veszélyhelyzet 
fennállásáig engedélyezi, és jóváhagyja a Salgó Rally versenykiírását.  
A Rally Versenyek Szabályai 2021.szabályzat a fenti változások ideiglenes és nem kötelező 
jellege miatt nem kerül módosításra.  
A Sporttanács a határozatot egyhangúan elfogadta.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 3.) 
 

27/2021.sz (2021.03.04) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a rendező 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 Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 9.) 
 

28/2021.sz (2021.03.05) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára jóváhagyja a Körpályás Gyorsasági Autóversenyzés 
Szabályai 2021. szabályzatot. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. március 9.) 
 
29/2021.sz (2021.03.10) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Polacsek Tibor külföldi licenc váltási kérelmét, és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. március 11.) 
 
30/2021.sz (2021.03.10) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára jóváhagyja a Gokart Országos Bajnokság 2021.évi 
alapkiírását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
31/2021.sz (2021.03.11) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Swift Cup Europe 2021 alapkiírást és technikai szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
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32/2021.sz (2021.03.11) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozat képes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Lotus Cup Europe 2021 alapkiírást és technikai szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
 

33/2021.sz (2021.03.12) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozat képes.  
A Sporttanács az Offroad Szakági Bizottság kérésére jóváhagyja a Rallycross Versenyek 
Szabályai 2021. szabályzat módosítását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
34/2021.sz (2021.03.12) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a rendezők (Wild Dogs Slalom Kft, Kelet-Autósport Kft, Laroco MSC) kérésére, a 
szakág javaslatára jóváhagyja a Rally szakágat érintő versenynaptár módosításokat, és új 
verseny bejelentést.  
 

Orfű Rally 2021.03.06.-07. helyett 2021.04.10.-11. (Rally2, Rally3, Historic)  

Miskolc Rally 2021.04.16.-18. helyett I. Boldogkő Rally 2021.04.17.-18. (CEZ, Rally1)  

Salgó Rally 2021.03.26.-27. helyett 2021.06.04.05. (CEZ, Rally1, Rally2, Historic)  

Ózd-Eger Rally 2021.05.28-30. helyett 2021.05.14.-16. (Rally1, Rally2, Rally3, Historic)  

Parád Rally 2021.06.18.-20. helyett 2021.06.05.-06. (Rally3, hegyi felfutó)  

Mór-Vértes Rally 2021.08. 27.-29. (Rally1, Rally2, Historic) 

A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
35/2021.sz (2021.03.13) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Miskolczi Marcell külföldi licenc váltási kérelmét, és engedélyezi a 
NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
36/2021.sz (2021.03.13) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Szlalom Országos Bajnokság 2021.évi 
alapkiírását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
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37/2021.sz (2021.03.13) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Nyéki Kornél, és Müller János külföldi licenc váltási kérelmét, és 
engedélyezi a NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
38/2021.sz (2021.03.16) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Kloó László és ifj. Kloó László külföldi licenc váltási kérelmét, és 
engedélyezi a NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 16.) 
 
39/2021.sz (2021.03.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Sportfelügyelői Bizottság javaslatára jóváhagyja a Sportfelügyelők Működési 
Kódexe 2021.szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 19.) 
 

40/2021.sz (2021.03.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Terep Rally Országos Bajnokság 2021. évi 
alapkiírását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 19.) 
 

41/2021.sz (2021.03.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára jóváhagyja a Rally Versenyek Szabályai 2021 szabályzat 
módosítását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. március 22.) 
 
42/2021.sz (2021.03. 31) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a módosított Sportfelügyelői névjegyzéket. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. április 7.) 
 
43/2021.sz (2021.03.30) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács elfogadja a 2021.évi Licencek és Igazolványok szabályzatot. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. április 9.) 
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44/2021.sz (2021.04) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Szász László és Tomcsányi Tamás külföldi licenc váltási kérelmét, és 
engedélyezi a NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. április 9.) 
 

45/2021.sz (2021.04) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Főnix Motorsport Kft kérésére jóváhagyja a TCR Eastern Europe, és az ESET 
Cup Series versenynaptári bejelentését 2021.04.15.-17.dátumra, helyszíne a Hungaroring, 
valamint a GFS Racing Kft kérésére törli a versenynaptárból a 2021.05.22.-23.-i dátummal a 
Red Bull Ringre bejelentett Swift Cup Europe, és Lotus Cup Eastern Europe versenyeket, az 
Ausztriában érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt és a szlovák kormány járványügyi 
rendelkezéseire való tekintettel törli a versenynaptárból a 2021.04.17.-re bejelentett 
Powerfest Drift Cup eseményt.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2021. április 9.) 
 


