
 

  

  

    

 

 
 

 

MNASZ Offroad Szakági Bizottsági Határozatok 2020 

 

 

001/2020.01.06./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad szakág vezetőjének javaslatára az Offroad Szakági Bizottság Életműdíjat 
adományoz Cselényi Vilmos Úrnak a magyar autócrossban és rallycrossban végzett több 
évtizedes áldozatos munkájáért. A díj átadására a szakág 2019. éves díjkiosztóján kerül sor. 
A köszönet mellett kívánjuk, hogy hosszú ideig tevékenykedjen az autósportban.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

 

002/2020.01.13./E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság nyílt szakági értekezletet hirdet a szakág versenyzőinek, 
csapatainak részére. A szakági értekezlet keretében kerül sor a 2020-as szabályismereti 
vizsga megrendezésére is. 

A szakági értekezlet időpontja: 2020. Február 29.-e szombat 10.30. 

Az értekezlet helyszíne: Magyar Sportok Háza (MNASZ) 1. emeleti Konferencia terem  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

 

 

 



003/2020.03.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával engedélyezi az Elektromos Supercars 
versenygépkocsik rajthoz állását a magyar bajnoki futamokon. A versenyt együtt futják a 
Supercars kategóriával, bajnoki pontokat nem kapnak, nem kerülnek értékelésre a magyar 
bajnokságban. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 jelenlevő tag igen 1 nem szavazatával 
elfogadta.” 

 

004/2020.03.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság pontosítja a Rallycross Alapkiírás 5. pontjában meghatározott 
MNASZ Tisztségviselők létszámát. A Magyarországon megrendezésre kerülő bajnoki 
futamokon 2 db FIA minősítéssel rendelkező Rescue gépkocsi 2-2 fővel kiállítása kötelező. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 jelenlevő tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

005/2020.03.04. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: azokon a rallycross magyar 
bajnoki futamokon, amely egyben CEZ bajnoki futam is, betét futam, kiegészítő program 
nem rendezhető. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 jelenlevő tag igen szavazatával elfogadta.” 

006/2020.03.10/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozata alapján kéri az MNASZ elnökségét, hogy 
támogassa, az MNASZ Elnökét, hogy írja alá, az Autocross és Rallycross bajnokságok 2020-
as versenyeinek (Rallycross 8 db OB futam, Autocross 4 db OB futam) média közvetítéseire 
vonatkozó éves szerződést a Tempo Produkció Kft.-vel.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen, 1 tag tartózkodása 
melletti szavazatával elfogadta.” 

007/2020.03.10/E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával hozzájárul, hogy a Rabocsiring Kft. 2020 
április 11-12.-én megrendezze a Húsvéti Rallycross Parádé amatör rallycross futamot. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 5 tag elektronikus igen, 1 tag nem szavazatával 
elfogadta.” 

 

 

 



008/2020.05.05/ Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozatával úgy döntött, hogy a kialakult járványügyi 
helyzetre való tekintettel, a járványügyi helyzet fenntartásáig, a 170/2020-as 
Kormányhatározat érvénye alatt, a kötelezően zártkapus körülmények között 
megrendezendő magyar bajnoki futamokon, enyhítendő a rendezők nézői bevételekből 
származó kiesését, minden kategóriában egységesen brutto 15 000 Ft-al megemeli a 
fizetendő nevezési díjat.   

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen, szavazatával elfogadta.” 

 

009/2020.06.26/ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozata alapján kéri az MNASZ elnökségét, hogy 

támogassa, az MNASZ Elnökét, hogy írja alá, az Autocross és Rallycross bajnokságok 2020-

as versenyeinek (Rallycross 5 db OB futam, Autocross 3 db OB futam) média közvetítéseire 

vonatkozó éves szerződést a DH Trade Kft.-vel.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

 

010/2020.06.29/ E Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság jelen határozattal kiegészíti a Junior Kupa gumihasználatra 

vonatkozó technikai előírását. A Junior Kupa 2020-ban megrendezett versenyein kizárólag a 

2019-ben gyártott Yokohama 032 „M” jelű gumiabroncsok használata engedélyezett.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag elektronikus igen szavazatával elfogadta.” 

 

011/2020.07.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a mai ülésén értékelte a SUZUKI Hybrid kategória első 

versenyén tapasztaltakat. Ezek után a következő határozatot hozza: az ATB legkésőbb  

2020. Július 20.-ig küldje meg a technikai hiányosságokat és módosításokat tartalmazó 

hibalistát. A sorozat Promótere köteles legkésőbb 2020. Július 31.-ig maradéktalanul ezeket 

kijavítani. Amennyiben ezen időpontig a hibák nem kerülnek kijavításra, akkor a Suzuki 

Hybrid kategória, a magyar Rallycross Bajnokság II. futamán biztonsági okok miatt nem 

indulhat. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

 

 



012/2020.07.14. Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: a Rallycross Alapkiírás 12. 

pontjában meghatározottak alapján, aki az adminisztratív átvételen személyesen nem jelenik 

meg, az 50 000 Ft pénzbüntetést köteles fizetni a helyszínen. Ez az összeg bekerül az 

MNASZ költségvetésébe. 

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

013/2020.07.14.  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

„Az Offroad Szakági Bizottság a következő határozatot hozza: a Junior Kupa gépkocsijait a 

Magyar Rallycross Bajnokság II futamának kezdetétől, fokozott technikai ellenőrzés alá 

vonja.  

A határozatot az Offroad Szakági Bizottság 6 tag igen szavazatával elfogadta.” 

 

014/2020.07.24.  Offroad Szakági Bizottsági Határozat. 

Az MNASZ OFF-road Bizottsága revidiálta a korábban, a versenyek adminisztratív 
átvételével kapcsolatos döntését. Köszönhetően annak, hogy az idén bevezetésre került az 
online nevezés, ez nagyban megkönnyíti a rendezők, végső soron az adminisztratív 
átvételen dolgozók munkáját. Ezért a jövőben, a Magyarország területén rendezendő bajnoki 
futamokon az adminisztratív átvételen nem kell megjelennie a versenyzőnek. A szükséges 
dokumentumokat a csapatból bárki bemutathatja, de csak abban az esetben kap zöld utat, 
ha minden adminisztrációs és pénzügyi feltétel maradéktalanul teljesült. Az adminisztrációs 
átvételen be kell mutatni a versenyző liszenszét. A versenyzői eligazításon minden 
versenyzőnek kötelező a részvétel, ezt aláírással kell bizonyítani. Aki nem vesz részt a 
versenyzői eligazításon, az nem indulhat az első szabadedzésen. 

 


