
 

  

  

    

 

 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Határozatok 2017 

 

001/2017.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja az Autocross 2017-es 
Alapkiírását. Kérjük a Sporttanácsot a szabályzat elfogadására és a szabályzatnak az 
MNASZ honlapján történő megjelentetésére. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta.” 

002/2017.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával elfogadja a Rallycross 2017-es 
Alapkiírását. Kérjük a Sporttanácsot a szabályzat elfogadására és szabályzatnak az MNASZ 
honlapján történő megjelentetésére. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta.” 

003/2016.02.05/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság Nyílt Szakági Értekezletet hív össze a szakágban érdekelt 
nevező egyesületek, versenyzők, média képviselők, érdeklődők részére. Az értekezlet után 
kerül sor mindkét szakágban a szabályismereti vizsgára. 

A Szakági Értekezlet és Szabályismereti Vizsga helyszíne és ideje: MNASZ Székház-
Magyar Sportok Háza. I. emeleti konferencia terem  

Ideje: 2017. Március 11. 10.00-13.00 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta.” 

 

004/2017.02.05/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. 2017. Március 3. 14.00-18.00 Székesfehérvár Bosch szerviz  

2. 2017. Március 5. 09.00-13.00 Kakucsring  

3. 2017. Március 11. 15.00-18.00 Proex Motorsport Bp. XVII. Rétifarkas 5. 

4. 2017. Március 18. 10.30-13.00 8272 Tagyon Akácfa u. 6.  

Szlovákiaringen gépkönyvezésre nincs lehetőség 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.” 

 

005/2017.02.07/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, hogy a Zalaegerszegi 
Autósport Egyesület a 2017-es évadban, az MNASZ-nél bejelentse a Racing Stars 2017 
amatör versenysorozatot. A rendező által mellékelt időpont javaslatokat a bizottság 
elfogadja. Kérjük az MNASZ-t, hogy a feltételek teljesülése esetén, a verseny sorozatot 
vegye fel a 2017-es naptárba. 
 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta. 

 

006/2017.03.13/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával módosítja a Rallycross 2017 évre kiadott 
Alapkiírását. A szabályzat módosításának oka, a CEZ szabályokban 2017. március 9.-én 
meghozott szabály módosítás volt, mely a Rallycross versenyek futamainak értékelését 
érinti. A magyar kiírásban eszközölt változás megfeleltetés a VB, EB és CEZ értékelési 
szabályzatnak. 
 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

007/2017.03.13/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával kéri az MNASZ ATB-t, hogy az Offroad 
szakág részére a nagy érdeklődésre való tekintettel, a következő gépkönyvezési időpontot 
jelölje ki: 

1. 2017. Március 21. kedd 15.00-18.00  Pilisvörösvár Piliscsabai u. 47. 

Szlovákiaringen gépkönyvezésre nincs lehetőség 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta.” 

 



008/2017.04.10/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával módosítja a Rallycross 2017 évre kiadott 
Alapkiírását. A szabályzat módosításának oka, a CEZ szabályokban 2017. március 9.-én 
meghozott szabály módosítás volt, mely a Rallycross versenyek futamainak értékelését 
érinti. A magyar kiírásban eszközölt változás megfeleltetés a VB, EB és CEZ értékelési 
szabályzatnak. Jelen módosítás az értékelés pontosítása 
 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta. 

009/2017.05.03 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával megerősíti a 008/2017.04.10/E bizottsági 
határozatot. 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság a jelen levő 6 tag 6 igen szavazatával elfogadta. 

010/2017.05.03 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság megtárgyalta és kivizsgálta a Rallycross Bajnokság II. 
futamán hozott 3. számú Felügyelő Testületi döntést. A Felügyelő Testület a versenyen 
vizsgálat alá vonta Hangodi Zoltán Supercar versenyzőnek a depóban elkövetett, más 
versenyző társával szembeni sportszerűtlen cselekedetét. A Felügyelő Testület a versenyen 
hozott határozatában, a Szakági Bizottság felé továbbította az esetet. A Szakági Bizottság 
tagjai a versenyen meghallgatták Hangodi Zoltán versenyzőt. A bizottság kivizsgálta az 
esetet és a következő határozatot hozza: 
 
Az Offroad Szakági Bizottság Hangodi Zoltán versenyzőt, versenyző társával szembeni 
sportszerűtlen magatartása miatt, írásbeli figyelmeztetésben részesíti. Felhívjuk figyelmét, 
hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló cselekedetektől, mert ezek nem versenypályákra 
valók. Amennyiben a jövőben ezen cselekedet megismétlődik, jelen határozatot súlyosbító 
körülményként vesszük figyelembe. 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság a jelen levő 6 tag 6 igen szavazatával elfogadta. 

011/2017.05.03 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság megtárgyalta és kivizsgálta a Rallycross Bajnokság II. 
futamának Supertouringcar -2000 kategória döntője után történteket. Több résztvevő 
elmondása alapján a következőket állapítottuk meg: 
A döntöben kialakult csatában ütközött Lajos Gyula Luigi és Karol Sedivy szlovák versenyző. 
Ennek eredményeként a szlovák versenyző autója megsérült és egy kör hátránnyal tudott 
beérkezni a parc fermébe. A parc fermében Karol Sedivy kiszállt az autójából és odament 
Lajos Gyula Luigihez és ököllel mellbe taszította. Ezek után a versenyző társak lecsitították a 
versenyzőt. A vizsgálat eredményeként az Offroad Szakági Bizottság a következő 
határozatot hozza: 
 
Az Offroad Szakági Bizottság Karol Sedivy szlovák rallycross versenyzőt, versenyző társával 
szembeni sportszerűtlen magatartása miatt, írásbeli figyelmeztetésben részesíti. Felhívjuk 
figyelmét, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló cselekedetektől, mert ezek nem 
versenypályákra valók. Amennyiben a jövőben ezen cselekedet megismétlődik, jelen 
határozatot súlyosbító körülményként vesszük figyelembe és javasolni fogjuk licencének 
felfüggesztését. 



Kérjük az MNASZ főtitkárát, hogy jelen határozatot Karol Sedivy versenyzőnek és nevező 
egyesületének eljuttatni szíveskedjenek. 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság a jelen levő 6 tag 6 igen szavazatával elfogadta. 

012/2017.05.03 Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság megkapta a Magyar Rallycross OB III. futamának kiírását. A  
kiírás időtervét, a versenyigazgató által elkészített és a mai nap átküldött időtervnek 
megfelelően fogadja el a szakági bizottság és kérjük a rendezőt ezt módosítani szíveskedjék. 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság a jelen levő 6 tag 6 igen szavazatával elfogadta. 

013/2017.05.23./E. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az Offroad Szakági Bizottság határozatot hozott, hogy a 2017-es Offroad szakági 
költségvetésből, a magyar Autocross bajnokság minden Magyarországon megrendezett 
futamára (5 futam) és a magyar Rallycross bajnokság minden Magyarországon 
megrendezett futamára (4 futam) 100 000 Ft költségtérítést biztosít a rendezőknek, a 
versenyek időmérésének támogatására. 

A határozatot az Offroad szakági Bizottság 7 tag  6 igen szavazatával elfogadta 


