
 
 

az MNASZ Rallysport Bizottság 2023. évi határozatai 
 
 
1/2023.02.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat 
Az RSB elkészítette a 2023. évi Rally Versenyek Szabályai című dokumentumot (továbbiakban: 
RVSZ). Az RSB az elkészült RVSZ-t jóváhagyásra megküldi a Sporttanács részére.  
A fenti határozatot az RSB 7 igen szavazattal elfogadta. 
  
2/2023.02.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
A Laroco Motorosport Club, mint a Székesfehérvár Rally 2023 bajnoki futam rendezője elkészítette 
és az RSB számára benyújtotta a rendezvény forgatókönyvét, melyet az RSB megvitatott és mint a 
verseny előkészítésének iránymutató dokumentumát elfogadta. 
A fenti határozatot az RSB 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
3/2023.02.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az online szabályismereti vizsgafelület frissítése és újraindítása érdekében annak 
üzemeltetőjével történő szerződéskötést kezdeményez az MNASZ Elnökségénél.  
A fenti határozatot az RSB 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
4/2023.02.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az online szabályismereti vizsgafelület újraindításáig megbízza Szilassy Arnold RSB tagot, 
a szükséges szabályismereti vizsgák megszervezésével és lebonyolításával. 
A fenti határozatot az RSB 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
5/2023.02.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat 
Az RSB a 2023. évi Rally Sprint bajnokság vonatkozásában RS Technikai Regisztráció („sprint 
gépkönyv”) bevezetéséről dönt, valamint előterjeszti annak bevezetését, illetve díjtáblába illesztését. 
Az RS Technikai Regisztráció – RSB által javasolt – díja 10.000Ft (tízezer forint). 
A fenti határozatot az RSB 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
6/2023.02.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat 
Az RSB elkészítette a 2023. évre vonatkozó költségvetés tervezetét, melyet annak jóváhagyása után az 
MNASZ Elnöksége felé jóváhagyásra továbbít. 
A fenti határozatot az RSB 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
7/2023.03.01. Rallysport Bizottság elektronikus határozat 
Az RSB a Sporttanács módosító észrevételei alapján elkészítette a 2023. évi Rally Versenyek 
Szabályai című dokumentumot (továbbiakban: RVSZ).  
Az RSB az átdolgozott RVSZ-t jóváhagyásra megküldi a Sporttanács részére.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
8/2023.03.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB a HUMDA Országos Rally Bajnokság Székesfehérvár Rally 2023 elnevezésű futamának 
nevezési határidejét a Nemzetközi Pirelli Murva Kupa érdekeit figyelembe véve meghosszabbítja 
2023. 03. 23. 24:00 óráig.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 



 
 

9/2023.03.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Turán Frigyes versenyző vonatkozásában 
a „33” számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 33-s rajtszám 
2023 évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
10/2023.03.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Tóth Tibor versenyző vonatkozásában a „7” 
számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 7-s rajtszám 2023 
évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
11/2023.03.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Velenczei Ádám versenyző vonatkozásában 
a „5” számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 5-s rajtszám 
2023 évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
12/2023.03.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB Hadik András többszörös abszolút bajnok versenyző vonatkozásában a „9” számra érkezett 
egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 9-s rajtszám 2023 évre szóló 
kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
13/2023.03.18. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB a Rally Szakági Bizottság 18/2021 számú 2021. 02. 11 napon kelt határozatát hatályon kívül 
helyezi! Ugyanakkor az utánpótlás nevelés szempontjait előtérben tartva keresi a szakág az 
utánpótlás korosztályába sorolható versenyzők támogatásának lehetőségét.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
14/2023.03.23. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Vincze Ferenc versenyző vonatkozásában 
a „2” számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 2-s rajtszám 
2023 évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
15/2023.03.23. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Német Gábor versenyző vonatkozásában 
a „6” számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 6-s rajtszám 
2023 évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
16/2023.03.23. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Bodolai László versenyző vonatkozásában 
a „3” számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a 3-s rajtszám 
2023 évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
 

17/2023.03.23. Rallysport Bizottság elektronikus határozat  
Az RSB az RVSZ II. 7.4 pontja alapján az RSB irányába Ollé Sándor versenyző vonatkozásában a 
„8” számra érkezett egyedi rajtszám igényt megvizsgálta és a versenyző számára a kérelmében 
foglalt indoklások alapján a 8-s rajtszám 2023 évre szóló kiadását elfogadta.  
A fenti határozatot az RSB elektronikus szavazás útján 7 igen szavazattal elfogadta. 
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