Az Autós Gyorsasági Szakági Bizottság határozatai
2016

GY H 1/2016. AGYB határozat 2016.01.08.
Az Autós Gyorsasági Bizottság 2016. évben, a versenyzői visszajelzéseknek próbálva eleget tenni,
több nyílt szakági ülés (3‐4) megtartását tervezi. Ezek időpontjáról a későbbiekben, emailben és
közleményben is kapnak értesítést a versenyzők és a csapatok.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 2/2016. AGYB határozat 2016.01.08.
A határozat közzététele a Sporttanács vezetőjének ellenjegyzésére vár
GYH 3/2016. AGYB határozat 2016.01.29.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a Biztonsági Bizottság vezetőjével (Dr. Szél Attila) történt egyeztetés
alapján, különös tekintettel az induló hegyi bajnokságra, Butyka György sporttársat felmenti a
Gyorsasági Bizottságban betöltött pozíciójától, és felkéri a Biztonsági Bizottság vezetőjét, hogy Butyka
György Biztonsági bizottsági tagfelvételét az Elnökség felé mielőbb szíveskedjen kezdeményezni.
Egyúttal a Gyorsasági Bizottság ezúton is megköszöni Butyka György eddigi munkáját, helyének
betöltéséről a bizottság legkésőbb 2015. március 15‐ig dönt.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GYH 4/2016. AGYB határozat 2016.01.29.
Az Autós Gyorsasági Bizottság kéri a titkárságot a Tömasu Kft‐vel kötött (médiaanalízis, médiafigyelés
stb.) szerződés kapcsán benyújtott 453/15. sz. számla kifizetésére.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 5/2016. AGYB határozat 2016.03.24.
Előzmény:
Keszthelyi Zoltán, Keszthelyi Vivien édesapja (gondviselője) meghallgatást kért a bizottságtól,
Keszthelyi Vivien “ nagytúra” autós indulási jogának tárgyában.
A bizottság az érintetteket meghallgatva az alábbi határozatot hozta.
A Bizottság felkéri kérelmezőt, hogy az Audi Motorsport hivatalos képviselőjétől nyújtson be a szakág
részére egy igazolást, mely tartalmazza, hogy érintett versenyző az Audi Motorsportnál teszteken
részt vett, az Audi Motorsport alkalmasnak találja és javasolja a versenyző “nagytúra” autók közötti
versenyzését a nemzeti bajnokságban.
Ezen dokumentum meglétét követően tesz javaslatot a szakági bizottság a Sporttanács illetve
az Elnökség felé, a versenyző licencével kapcsolatban.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 6/2016. AGYB határozat 2016.04.05.
Az Autós Gyorsasági Bizottság felkéri az Elnökséget a Mediakit Kft., a JM ‐ Central Média Kft. és a Ki‐
Ve Bt‐vel kötendő szerződések aláírására.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.

GY H 7/2016. AGYB határozat 2016.04.30.
A bizottság felkéri az Elnökséget és a Sporttanácsot, hogy a HS ZRt ‐ MNASZ közötti, Forma 1‐et nem
érintő szerződése miatt kieső bejelentési díjaink kompenzálására, melyek nagyon komoly hiányt
jelentenek szakágunk költségvetésében, az előző évekhez hasonlóan, 2.500.000.‐ Ft + ÁFA összeget a
központi költségvetésből a Gyorsasági szakághoz szíveskedjen átcsoportosítani.
Nevezett összeget a szakág elsőként a televíziós műsorok elkészítésére, ezen felül rendezvény
támogatásra kívánja fordítani.
Egyúttal kérjük, fenti költségkeret terhére a Tempó Produkcióval a tavalyi évnek megfelelően a
szerződés megkötését, mely garantálja a szakági bajnoki rendezvények televíziós műsorainak
elkészítését és megjelenését. A szerződést kérjük 200.000.‐ Ft+ÁFA/rendezvény összegre megkötni.
Fenti határozatot az AGYB 1 fő távollétében, 5 igen szavazattal elfogadta.
GY H 8/2016. AGYB határozat 2016.04.30.
A hegyi bajnokság újjászületése okán szükségessé válik a díjtábla módosítása, az alábbiak szerint:
‐ lehetőség nyílik gyorsasági hegyi (GYH vagy Hill Climb)) nevezői és versenyzői licenc kiváltására,
mely a jelenleg érvényes díjtáblázatban szereplő díjak 50%‐a.
Ezen versenyzők a bajnokságban I. osztályú indulókként kerülnek értékelésre.
Részükre a kölcsönadás díja 1.000.‐ Ft.
‐ azon versenyzők részére, akik nem kívánnak licencet kiváltani, de az MNASZ bármely egyéb
sorozatában érvényes versenyzési engedéllyel, igazolvánnyal (MARB, Szlalom) rendelkeznek,
lehetőség van a versenyeken napi licenc kiváltására, melynek díja 2500 Ft/nap. Esetükben
fontos, hogy valamely más szakágban rendelkezzenek nevezői licenccel és az adott nevező
írásbeli nyilatkozat formájában hozzájárulását adja. Ők a bajnokság II. osztályú
értékelésében szerepelnek. Azon versenyzők, akik az MNASZ más szakágainál érvényes éves
licenccel rendelkeznek, de Hegyi licencet nem váltanak, kiválthatják a napi licencet, és az I.
osztályban kerülnek értékelésre. (pl. Rallye I., Rallye II., Off‐Road stb.)
‐ minden induló részére szükséges az éves regisztráció megtétele, melynek díja előzetes
regisztráció esetén 2000.‐Ft, (gyorsági/hegyi licenccel ingyenes) helyszíni regisztrációnál
5000.‐Ft (gyorsasági/hegyi licenccel ingyenes). Az előzetes regisztráció az első verseny
nevezési zárlatáig tart. Az ehhez szükséges adatlapot és egyéb információkat az MNASZ
honlapján rövidesen közzé tesszük.
‐ Az Autós Gyorsasági Bizottság felkéri a Sporttanácsot fenti díjtételek soron kívüli
megjelentetésére a díjtáblázatban.
Fenti határozat a GYH 2/2016.01.29. határozat módosítása, a Sporttanáccsal történt egyeztetések
alapján.
Fenti határozatot az AGYB 1 fő távollétében, 5 igen szavazattal elfogadta.
GY H 9/2016. AGYB határozat 2016.05.10.
Az Autós Gyorsasági Bizottság az Elnökség 46/5/2016.05.03. számú határozatában jóváhagyott
2.500.000.‐ Ft összeg felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:
- a Tempó Produkció részére, a Gyorsasági Bajnokság 5 versenyhétvégéjének valamint a Hegyi
Bajnokság 2 rendezvényének televíziós műsorainak elkészítésére 200.000.‐Ft
+ÁFA/rendezvény összeg kifizetésére
- az orfűi hegyi verseny‐ költség felhasználás 500.000.‐ Ft+ÁFA
- a parádsasvári hegyi verseny‐ költség felhasználás 500.000.‐Ft+ÁFA
- valamint videoklip készítésre 100.000.‐Ft+ÁFA használja.

GY H 10/2016. AGYB határozat 2016.05.10.
Az Autós Gyorsasági Bizottság az RTH Versenybroncs Kft‐vel történt előzetes egyeztetés alapján, a
2014‐ben megkötött együttműködési megállapodás 17. pontját 2016. évre módosítja. A titkársággal
történő egyeztetést követően kéri az Elnökséget a megállapodás módosítás aláírására.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.

GY H 11/2016. AGYB határozat 2016.05.10.
Az Autós Gyorsasági Bizottság felkéri az Elnökséget, hogy a 2014‐2015. költségvetési évek, összesen
2.883.000.‐Ft pénzmaradványát szakági felhasználásra szíveskedjen felszabadítani.
Fenti összeget a szakág a brno‐i verseny költségeinek (serleg díjak, utazási és szállás költségek)
fedezésére, a szakág és a versenyzők részére nélkülözhetetlen média‐analízis elkészítésére, valamint
a parádsasvári hegyi verseny kapcsán a szakági és egyéb támogatói kör szállás költségeinek
hozzájárulására kívánja fordítani.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 12/2016. AGYB határozat 2016.05.10.
Az Autós Gyorsasági Bizottság, a Hungaroringen 2016. április 28‐30. között megrendezett,
speedzone.hu Kupa rendezvény II. kategóriájának versenyzőitől, a versenyt követően több szóbeli és
írásbeli észrevételt kapott az 55. rajtszámú versenyző veszélyes versenyzői magatartására
vonatkozóan.
A bizottság megvizsgálva a rendelkezésére álló dokumentumokat, az F‐2 Silver Racing Kft.
versenyzőjét, Eszenyi Lászlót, írásbeli figyelmeztetésben részesíti és egyben felszólítja, hogy a
továbbiakban a biztonságra fokozott figyelmet fordítson versenyzése során.
Jelen határozat ellen az Alapszabály szerinti fellebbezésre van lehetőség.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 13/2016. AGYB határozat 2016.05.10.
Az Autós Gyorsasági Bizottság felkéri a Sporttanácsot, hogy az I., II. és VII. kategóriát érintő, brno‐i
zóna és országos bajnoki futamok bejelentését, ameddig a cseh rendezővel a végleges megállapodás
nem jön létre, a mellékelt szervezői felelősség vállalási nyilatkozat szerint a versenynaptárban
megjelentetni szíveskedjen.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 14/2016. AGYB határozat 2016.06.06.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a GYH 8/2016.04.30. számú határozatát kiegészítve, a Hegyi versenyek
bejelentési díját, a gyorsasági szakágra vonatkozó, díjtáblázatban szereplő díj 50%-ban állapítja meg.
Az eddig már befizetett díjak tekintetében kérjük a többlet összeg visszafizetését.
A Bizottság felkéri a Sporttanácsot a díjtáblázat fentiek szerinti módosítására.
Fenti határozatot az AGYB 6 igen szavazattal elfogadta.
GY H 15/2016. AGYB határozat 2016.09.01.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a 2016. augusztus 26-28. között, a Slovakiaringen megrendezett
országos bajnoki futam díjátadó gáláján történt események miatt fegyelmi eljárás elindítását kéri Elnök
Úrtól, Alelnök Úrtól és Főtitkár Úrtól, Keszthelyi Vivien versenyző, valamint gondviselői ellen.
A fenti eseményen, az endurance versenyt követő díjkiosztón, fent nevezett versenyző és gondviselői
a sporttal és a sportszabályokban megfogalmazottakkal teljesen összeegyezhetetlen magatartást
tanúsítottak, ezzel mind a magyar autósportot, mind a szakágat és annak versenyzőit negatív színben
feltüntetve. Az eseményt sajnálatos módon a Slovakiaring több vezetője is végignézte, értesítve közben
a biztonsági szolgálatot. A Slovakiaringgel és az ott dolgozókkal a pálya megépítése óta kiváló
kapcsolata van szakágunknak. Ezen jó kapcsolatnak, valamint a versenyzőtársak testi épségének
veszélyeztetése kimeríti a Fegyelmi szabályzat II. fejezet 5.§ g. pontjában leírtakat.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.

GYH 16/2016. AGYB határozat 2016. 09.01.
Az orfűi hegyi verseny lemondása okán a Bizottság az alábbi határozatot hozta:
A bajnokság és a kupa év végi értékelését a lebonyolított futamok alapján (Parádsasvár) végzi el. Mind
a bajnokság, mind a kupa állása a honlapon megtekinthető.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.
GYH 17/2016. AGYB határozat 2016.09.01.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a szakág által az orfűi hegyi verseny támogatására elkülönített 500000
Ft összeget, a parádsasvári hegyi verseny sajtóiroda és az ehhez kapcsolódó járulékos költségek
kiegyenlítésére fordítja.
Az Elnökség 46/5/2016.05.03. és a GYH 9/2016.05.10. számú határozatokban, az orfűi hegyi versenyre
kijelölt összeget a Bizottság javasolja a parádsasvári hegyi verseny veszteségének támogatására
fordítani. A Bizottság kéri ennek jóváhagyását.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
GYH 18/2016. AGYB határozat 2016.09.01.
Az Autós Gyorsasági Bizottság az éves díjátadó gála időpontját 2016. december 17. (szombat) tűzte ki.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.
GYH 19/2016. AGYB határozat 2016.09.01.
Az Autós Gyorsasági Bizottság kéri Kocsik Tamás felvételét a 2017. évre érvényes sportfelügyelői
listára.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.
GYH 20/2016. AGYB határozat 2016.09.01.
Az Autós Gyorsasági Bizottság médiaelemzés és médiafigyelés szolgáltatásra a Mediator Group Kft-vel
kíván szerződést kötni. A tárgyalások és az ajánlat értelmében, fenti szolgáltatások, a 2016. április 15.
és 2016. november 15. közötti időszakra vonatkozóan biztosítottak.
Fentiek alapján, a bizottság felkéri Elnök Urat, a költségvetésben erre a célra elkülönített összeg
terhére, a szerződés aláírására.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta

GY H 21/2016. AGYB határozat 2016.10.28.
Az Autós Gyorsasági Bizottság döntött az év végi díjátadó gála díjazottainak névsoráról, mind a
gyorsasági mind a hegyi bajnokság tekintetében.
Mivel a hegyi bajnokság és kupa belépése növeli a díjátadó gala költségeit, így a bizottság a serleg díjakra
fordítandó összeget 500.000.-Ft-tal, a díjátadó megrendezésére fordítandó összeget 500.000.-Ft-tal
megemeli.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.
GYH 22/2016. AGYB határozat 2016. 10.28.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a díjátadó gála hivatalos fotós munkáinak elvégzésére felkéri és
megbízza Kollár Attilát. Ezen munka ellenértékét 100.000.- forintban határozza meg.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.
GYH 23/2016. AGYB határozat 2016.10.28.
Az Autós Gyorsasági Bizottság, a sok éves megbízható munka tapasztalatai alapján, a díjátadó gála
rendezésére megbízza a Gáspár Racing Kft-t, egyben felkéri az Elnökséget a szerződés aláírására.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.

GYH 24/2016. AGYB határozat 2016.10.28.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a díjátadó gálára több külföldi partnerét meg kívánja hívni, ezért a
szállás költségek (K04) költségvetési sorra 200.000.-Ft átcsoportosításának jóváhagyását kéri.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.

GY H 25/2016. AGYB határozat 2016.11.11.
Az Autós Gyorsasági Bizottság, a bajnokság végeredményére vonatkozó észrevételek kivizsgálását
követően jóváhagyta azt, s a titkárság részére megküldte.
Ezúton kéri az Elnökséget a végeredmény elfogadására és intézkedését a honlapon történő
megjelentetésre
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal, 1 fő távollétében elfogadta.

GY H 26/2016. AGYB határozat 2016.11.18.
Az Autós Gyorsasági Bizottság, „Az év autóversenyzője címre Michelisz Norbertet (WTCC) a PRO-M
Kft. versenyzőjét, „Az év junior versenyzője címre Nagy Norbertet (ETCC 3. helyezett) a Zengő
Motorsport Kft. versenyzőjét javasolja.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal elfogadta.

GY H 27/2016. AGYB határozat 2016.11.21.
Az Autós Gyorsasági Bizottság, a változtatás jogát fenntartva, elfogadja a 2017. évi versenynaptár
tervezetet.
- 2017. április 21-23. Hungaroring (Zóna+OB) – Főnix Motorsport Kft.
- 2017. június 23-25. Pannonia-ring (Zóna+OB) – Gáspár Racing Kft.
- 2017. augusztus 18-20. Slovakiaring (Zóna+OB) – Slovakiaring Agency
- 2017. szeptember 8-10. Brno (Zóna+OB, I.,II.,VII.) – Automotodrom Brno a.s.
- 2017. október 6-8. (még tárgyalás alatt) Hungaroring OB – Gáspár Racing Kft.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal elfogadta.

GYH 28/2016. AGYB határozat 2016.12.02.
Az Autós Gyorsasági Bizottság előző ülésén meghallgatta a SportEvo Kft. képviselőjének, Bertalan
Zsoltnak a kérését a Pannonia-ringi verseny megrendezésével kapcsolatban.
A Bizottság a Rendező kérését elfogadja, részére a verseny rendezés jogát engedélyezi, dupla
kauciós díj befizetése mellett.
Egyúttal felkéri a Sporttanácsot, hogy amennyiben a bejelentés minden előírt feltételnek
megfelelően megtörtént, az előírt díjak befizetésre kerültek, a versenynaptárban a rendezvény
ennek megfelelően szíveskedjenek közzé tenni.
Egyúttal kéri, hogy fentiek teljesülése esetén a Gáspár Racing Kft. bejelentését szíveskedjenek
semmisnek tekinteni.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal elfogadta.
GYH 29/2016. AGYB határozat 2016.12.02.
Az Autós Gyorsasági Bizottság a 2017. évi Alapkiírás kapcsán folyamatosan végzi annak javítását,
pontosítását. A zóna szabályok elfogadását követően (mely várhatóan december közepe), azok
összehangolásával készíti el végleges kiírását, és mindezeket követően nyújtja be elfogadásra.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal elfogadta.

GYH 30/2016. AGYB határozat 2016.12.02.
Az Autós Gyorsasági Bizottság meghallgatta Kovács Kolost, a BZ Racing Hungary Kft.versenyzőjét, a
Hungaroringen, 2016. október 16-án, a Swift Cup Europe futamán történt incidens kapcsán. A
Bizottság a versenyzővel közösen megtekintette a felvételeket, a versenyzőt szóbeli
figyelmeztetésben részesítette.
Fenti határozatot az AGYB 5 igen szavazattal elfogadta.

