
 
 
Az Autós Gyorsasági Bizottság 2014. június 7-i ülésén az alábbi határozatokat hozta: 
 
GY H 1/2014./AGYB határozat  2014.06.07. 
A BFR Driver Academy Kupa (Hungaroring, 2014. 04.24-27.) rendezvény során a  Felügyelő 
Testülethez jelentés érkezett, hogy a GFS Racing Kft. versenyzőjének (rsz.507) hivatalos jogi 
képviselője a boxban, fennhangon, a sajtó munkatársai és egyéb személyek előtt, a Szövetség 
Elnökét minősíthetetlen jelzőkkel ruházta fel. Az Autós Gyorsasági Bizottság az ügy 
kivizsgálására felkéri az Etikai Bizottságot.  
Egyúttal a GFS Racing Kft. vezetőjének és a fent nevezett versenyző hivatalos jogi 
képviselőjének figyelmét felhívja, hogy a gyorsasági szakágnak jogában áll a 16 év alattiak 
licencét indoklás nélkül visszavonni, amely joggal élni fog hasonló esetek megismétlődése 
esetén, hisz a sportra való nevelés legfontosabb része az etika. 
 
 GY H 2/2014./AGYB határozat 2014.06.07. 
Az Autós Gyorsasági Bizottság felhívja a GFS Racing Kft.  figyelmét, hogy a jövőben 
kiemelten figyeljen a GY H 1/2014. határozatban leírt  problémák megelőzésére. 
 
 GY H 3/2014./AGYB határozat 2014.06.07. 
 Az Autós  Gyorsasági Bizottság konzultált az Autós Technikai Bizottság vezetőjével és     
képviselőjével a Swift Cup Europe homologizációja kapcsán. A konzultáci eredményeképpen, 
a körülmények ismeretében azt a (közös) döntést hozták, hogy a sorozat autói a technikai 
bizottsági plomba megléte és a technikai összehasonlító megállapodás aláírása nélkül nem 
indulhatnak a következő futamokon.  
 
GY H 4/2014./AGYB határozat 2014.06.07. 
A Bizottság létrehozta az alapkiiras@gmail.com e-mail címet,  melyre várja a szakági tagok 
módosítási  javaslatait, felhívva a figyelmet az FIA alapvető irányelveire és szabályzataira 
illetve arra, hogy lényegi változtatásokat egyik évről a másikra bevezetni nem célszerű, 
bizonyos esetekben nem is lehetséges. A javaslatok 2014. szeptember 30-ig küldhetők el fenti 
e-mail címre. 
 
GY H 5/2014./AGYB határozat 2014.06.07. 
A Gáspár Racing Kft. kérte a bizottság hozzájárulását a Pannonia-ringi verseny rendezőjének 
megváltoztatásához. Az új rendező az F&F Menedzsment Kft., akinek a részére teljes körű 
rendezői licenc kérelem jóváhagyás szükséges a Sporttanácstól. Minden díjat F&F Kft. fizet 
meg MNASZ részére, Gáspár Racing Kft. a bent lévő kaucióját felajánlja F&F Kft. részére. 
A Bizottság hozzájárul, hogy az F&F Menedzsment Kft. lehessen a rendező, kérését a 
Sporttanács felé továbbítja engedélyezésre. 
 
GY H 6/2014./AGYB határozat 2014.06.07. 
A Főnix Motorsport Kft. rendezésében, a Hungaroringen 2014. április 24-27. között 
lebonyolított rendezvény rendben lezajlott. A rendezővel történt egyeztetés alapján, a 
befizetett kauciót, a későbbiekben általa rendezendő eseményekre szeretné görgetve 
felhasználni. Ezen kérést a Bizottság támogatja, a görgetést engedélyezi.  
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