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A Sporttanács határozatai 2020 

 
 
1/2020.sz. (2020.01.12.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja a Technikai Bizottság kérésére a 2020 évre vonatkozó "P" csoportos 
szabályokat. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. január 13.) 
 
2/2020.sz. (2020.01.14.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Rally Szakági Bizottság kérésére a  Rally Versenyek Szabályai 2020 
szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.   
(A közzététel dátuma: 2020. január 15.) 
 
3/2020.sz. (2020.01.14.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Rally Szakági Bizottság kérésére az Amatőr Rally3 Versenyek 
Szabályai 2020 szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 15.) 
 
4/2020.sz. (2020.01.15.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakági bizottság egyetértésével, jóváhagyja Hideg Krisztián és Kerék István 
külföldi licenc váltási kérelmét.  
A Sporttanács a határozatot egyhangúan elfogadta.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 16.) 
 
5/2020.sz. (2020.01.15.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakági bizottság egyetértésével jóváhagyja Szilágyi János és Váradi Alexandra 
külföldi licenc váltási kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 16.) 
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6/2020.sz. (2020.01.15.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakági bizottság egyetértésével jóváhagyja Somogyi Tamás külföldi licenc 
váltási kérelmét.  
A Sporttanács a határozatot egyhangúan elfogadta.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 16.) 
 
7/2020.sz. (2020.01.16.) elektronikus formában hozott Sporttanácsi határozat 
 A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Locher János külföldi licenc váltási 
kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 17.) 
 
8/2020.sz (2020.01.24.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Kárpáti Péter külföldi licenc váltási 
kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 24.) 
 

9/2020.sz (2020.01.24.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Müller János és Nyéki Kornél külföldi 
licenc váltási kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. január 24.) 
 

10/2020.sz (2020.01.26) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Technikai Bizottság javaslatára elfogadja a Technikai Ellenőrök Működési 
Kódexe 2020 szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 4.) 
 

11/2020.sz (2020.01.26) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Technikai Bizottság javaslatára elfogadja a 2020. évre érvényes, Vezető 
Technikai Ellenőrök listáját.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 4.) 
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12/2020.sz (2020.02.03) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács elfogadásra javasolja az Elnökségnek az MNASZ 2020. évi versenynaptárát, azzal 
a megjegyzéssel, hogy az a verseny melynek rendezője az Általános Sportszabályzat és 
Előírások szabályzat 4.5.4, 4.6.1 vagy a Licencek és Igazolványok szabályzat 4.4.1.pontjában 
előírtakat nem teljesítette határidőre, "megcsillagozva" szerepeljen a versenynaptárban, és 
amennyiben 2020.02.20-ig ezeket a befizetéseket nem pótolja, a Sporttanács az Általános 
Sportszabályzat és Előírások szabályzat 4.4. pontjának megfelelően fog eljárni.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 4.) 
 
13/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat. 
 A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakágvezető javaslatára, eddigi munkáját megköszönve, Szigetvári Mátyás 
sporttársat felmenti a Gyorsasági Szakági Bizottsági tagságából.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
14/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Gokart szakág kérésére jóváhagyja a Gokart versenyzés szabályai 2020. 
szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
15/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács elfogadja a Licencek és Igazolványok Szabályzat módosítását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
16/2020.sz (2020.02.12.) Sporttanácsi határozat 
 A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a Sportbírói Bizottság által elfogadásra javasolt Sportbírók Működési Kódexe 
szabályzatot módosítva elfogadja. 
A Sporttanács a határozatot egyhangú szavazással elfogadta. 
(A közzététel dátuma: 2020. február 17.) 
 
17/2020.sz (2020.02.19.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Suzuki Swift Cup Europe alapkiírást és technikai szabályzatot.  
A Sporttanács egy tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 20.) 
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18/2020.sz (2020.02.19.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Lotus Cup Europe alapkiirást.  
A Sporttanács egy tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 20.) 
 
19/2020.sz (2020.02.20.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág hozzájárulásával engedélyezi Földesi Csaba külföldi licenc váltási 
kérelmét.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 20.) 
 
20/2020.sz (2020.02.21.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Rally Szakági Bizottság kérésére jóváhagyja a Rally3 Bajnokság Szabályai 2020 
módosítását.  
A Sporttanács 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 24.) 
 
21/2020.sz (2020.02.23.) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Licencek és Igazolványok szabályzat 5.6.1.pontja alapján Baumgartner Zsolt 
méltányossági kérelmének helyt ad, és számára a gyorsasági szakágra érvényes "A" licenc 
kiadását engedélyezi.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. február 24.) 
 
22/2020.sz (2020.02.27) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Terep - Rally Országos Bajnokság 2020.évi 
alapkiírását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 3.) 
 
23/2020.sz. (2020.02.27) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a szakági bizottság javaslatára elfogadja a Drag Országos Bajnokság és 
Sportsman Nemzeti Kupa 2020. évi alapkiírását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. március 3.) 
 
24/2020.sz. (2020.02.27) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Szlalom Bajnokság 2020.évi alapkiírását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. március 3.) 
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25/2020.sz. (2020.03.04) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Garamvölgyi Zoltánt, kérésére, ezúton is megköszönve eddigi munkáját, 
felmenti a Terep-rally Szakági Bizottsági tagságából. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 9.) 
 

26/2020.sz. (2020.03.08) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a módosított Vezető Technikai Ellenőri listát. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 9.) 
 
26/2020.sz. (2020.03.10) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács az ATB vezető javaslatára módosítja a Vezető Technikai Ellenőrök listáját, Toma 
József sporttárs a terep-rally és a drag szakágban is elláthat vezető technikai ellenőri 
tisztséget.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
27/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács, Polgár László terep-rally szakágvezető lemondása miatt az MNASZ Alapszabály 
42/A (6) alapján a bizottság tagjait, Pataky Péter, Trebitsch Sándor, Varga Imre Sporttársakat, 
eddigi munkájukat megköszönve, felmenti bizottsági tagságuk alól. A bizottságvezető 
kinevezéséig az engedélyezési feladatokat az Általános Sportszabályzat és Előírások szerint a 
Sporttanács Vezetője látja el.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
28/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Polgár László tereprally szakágvezető lemondása miatt az általa az Autós 
Technikai Bizottságba delegált Tüskés László Sporttársat, eddigi munkáját megköszönve, 
felmenti bizottsági tagsága alól. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
29/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács Polgár László tereprally szakágvezető lemondása miatt, az általa a Sport 
Felügyelői Bizottságba delegált Oroszlán Tibor Sporttársat, eddigi munkáját megköszönve, 
felmenti bizottsági tagsága alól.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
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30/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Polgár László tereprally szakágvezető lemondása miatt az általa a Sportbírói 
Bizottságba delegált Faluvégi Péter Sporttársat, eddigi munkáját megköszönve, felmenti 
bizottsági tagsága alól.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
31/2020.sz. (2020.03.10) határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a Sportfelügyelői Bizottság Vezető javaslatára elfogadja a 2020. évre érvényes 
Sportfelügyelői listát. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. március 10.) 
 
32/2020.sz. (2020.04.02) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács, az FIA Cross-Country Sporting Regulations 2020. 03.11-én megjelent változásai 
miatt módosítja Terep-Rally Versenyek Szabályait. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. április 03.) 
 
33/2020.sz. (2020.04.05) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a szakág javaslatára elfogadja a Körpályás Gyorsasági Autóversenyzés Szabályai 
2020. szabályzatot.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. április 06.) 
 
34/2020.sz (2020.04.25) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács saját kérésére, eddigi munkáját megköszönve, felmenti Rally Bizottsági tagsága 
alól Merényi Tibor sporttársat.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. április 27.) 
 
35/2020.sz (2020.05.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Sportbírói Bizottság által elkészített 2020. évre érvényes 
Versenyigazgatói névjegyzéket.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. május 21.) 
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36/2020.sz (2020.05.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Sportbírói Bizottság kérésére a Sportbírói Kódex 3.10 pontjában szereplő 
igazolvány kiváltási határidőt (06.30.) a járványhelyzeti korlátozásokra való tekintettel 2020. 
08.31-re módosítja.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. május 21.) 
 
37/2020.sz (2020.05.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a mai naptól, a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig, a 170/2020.sz 
kormányrendelet hatályának időtartama alatt: 

a) Az Általános Sportszabályzat és Előírások 8.és 16.pontjához az alábbi kiegészítést fűzi: 
a rendezők kötelesek a versenykiírásban egyértelműen rögzíteni, hogy a rendezvény 
az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával kerül megrendezésre, nézők 
számára a belépés tilos. Amennyiben a járványügyi rendelkezések a kiírás megjelenése 
és a rendezvény kezdete között megváltoznak, azokat végrehajtási utasításban kell 
megjelentetni.  

b) A rendezőknek jogukban áll az Általános Sportszabályzat és Előírások 11.6-ban és 21.6-
ban foglaltakat a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig oly módon korlátozni, hogy a 
rendezvény területére való belépést csak a benevezettek és a sportszakmai 
személyzet számára engedélyezi, egyéb licenceket és igazolványokat (az ellenőrzésre 
jogosultakon kívül) nem fogad el. Ezt a korlátozást a kiírásban közölni kell.  

A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. május 21.) 
 
38/2020.sz (2020.05.25) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a tereprally szakágvezető javaslatára Kéri Szilveszter, Horváth Lajos, Pataky 
Péter és Polgár László sporttársakat nevezi ki a Tereprally szakági bizottság tagjaivá.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.)  
 
39/2020.sz (2020.05.25) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a tereprally szakágvezető javaslatára Faluvégi Péter sporttársat kinevezi a 
Sportbírói Bizottság tagjává.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.)  
 
40/2020.sz (2020.05.25) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a tereprally szakágvezető javaslatára Oroszlán Tibor sporttársat kinevezi a 
Sportfelügyelői Bizottság tagjává.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.)  
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41/2020.sz (2020.05.25) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a tereprally szakágvezető javaslatára Toma József sporttársat kinevezi a 
Technikai Bizottság tagjává.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.)  
 
42/2020.sz (2020.05.25) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács megállapítja, hogy a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányzati 
döntések miatt az Elnökség felfüggesztette a versenynaptárt és új bejelentésre illetve a 
bejelentések megerősítésére szólította fel a rendezőket 50-es számú határozatában. Ezért a 
Sporttanács úgy ítéli meg, hogy a jelen helyzet nem évközi módosításnak minősül, a 
2020.05.15-ig bejelentett versenyek az Általános Sportszabályzat és Előírások 5.1 szerinti éves 
versenynaptárba kerüléséről az Elnökség jogosult dönteni. A Sporttanács a Titkárság által 
összeállított versenynaptárt elfogadásra javasolja az Elnökségnek az alábbi megjegyzéssel: 
Az Általános Sportszabályzat és Előírások 5.3 pontjának megfelelően a hiányos bejelentések a 
versenynaptárba megcsillagozva kerülhetnek, a hiánypótlásra való határidő 
meghatározásával.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.)  
 
43/2020.sz (2020.05.25) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a mai naptól, a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig, a 170/2020.sz 
kormányrendelet hatályának időtartama alatt: 
Az Általános Sportszabályzat és Előírások 7. és 8. pontjához az alábbi kiegészítést fűzi: a 
regisztrációs kérelmet benyújtó rendezők kötelesek a versenykiírásban egyértelműen 
rögzíteni, hogy a rendezvény az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával kerül 
megrendezésre,  nézők számára a belépés  tilos. Amennyiben a járványügyi rendelkezések a 
kiírás megjelenése, és a rendezvény kezdete között megváltoznak, az akkor érvényes 
korlátozások betartásáért a rendező felel. Az érintett szakág vezetője csak abban az esetben 
járulhat hozzá a rendezvény megrendezéséhez, amennyiben a kiírás tartalmilag megfelel a 
fent leírtaknak. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.)  
 
 
44/2020.sz (2020.05.29) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács megállapítja, hogy a Garilla Racing Kft megfelel a Licencek és Igazolványok 
szabályzat 4.4.6 pontjában foglaltaknak, ezért javasolja az Elnökségnek az igényelt tereprally 
szakágra érvényes "A" típusú rendezői licenc váltását engedélyezni. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. június 8.) 
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45/2020.sz (2020.06.08) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.   
A Sporttanács jóváhagyja a Rally Szakági Bizottság kérésére a Rally Versenyek Szabályai 2020 
szabályzatot érintő módosításokat.   
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 12.) 
 
46/2020.sz (2020.06.09) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Tomcsányi Tamás sporttárs külföldi licenc váltási kérelmét, és az 
adminisztratív és pénzügyi feltételek teljesítése engedélyezi a NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 12.) 

 
47/2020.sz (2020.06.09) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Szász László sporttárs külföldi licenc váltási kérelmét, és az 
adminisztratív és pénzügyi feltételek teljesítése esetén engedélyezi a NOC igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 12.) 
 
48/2020.sz (2020.06.15) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Gokart szakág 2020.06.21-i dátumra, Kecskemétre bejelentett 
Meghívásos Gokart Verseny nevű rendezvényének versenynaptárba kerülését.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. június 17.) 
 
49/2020.sz (2020.06.15) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Wild Dogs Slalom Kft 2020. 09.19-20-ra bejelentett, Geresdlak 
Rally3 nevű rendezvényének versenynaptárba kerülését.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. június 17.) 
 
50/2020.sz (2020.06.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Tuti Car Racing Kft versenynaptári időpont módosítási kérelmét, a 
2020.07.04. Bolyk (SVK)drag verseny új időpontja és helyszíne 2020.08.09. Trencsény (SVK).  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 22.) 
 

51/2020.sz (2020.06.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Tuti Car Racing Kft Kiskunlacháza, 2020.07.12. - i Drag OB 
futamának versenynaptárba kerülését.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot 
(A közzététel dátuma: 2020. június 22.) 
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52/2020.sz (2020.06.19) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a gokart szakágvezető kérésére, eddigi munkáját megköszönve, felmenti 
bizottsági tagsága alól Locskai Lajos sporttársat, és egyúttal kinevezi a Gokart szakági bizottság 
tagjává Emmer Veronikát. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 22.) 
 
53/2020.sz (2020.06.22) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Varga Racing Team A. S. E. által bejelentett Adrenalin Kupa Bugac 
tereprally OB futam, 2020.07.10-12 - i dátumon való versenynaptárba kerülését.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. június 25.) 
 
54/2020.sz (2020.06.29) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a GFS Racing Kft versenynaptári bejelentéseit ill. időpont 
módosításait, a következő időpontokra: 
Swift Cup Europe: 
Salzburg 2020.07.10-12.  (besorolás: NK; OB) 
Slovákiaring  2020.08.21-23.  (besorolás: NK; OB) 
Brno  2020.09.04-06.  (besorolás: NK; OB) 
Slovákiaring  2020.10. 09-11.  (besorolás: NK; OB) 
Hungaroring  2020.10.16-18.  (besorolás: NK; OB)  
 
Lotus CEE: 
Slovákiaring  2020.08.21-23. (besorolás: NK; OB) 
Brno 2020.09.04-06.  (besorolás: NK; OB) 
Hungaroring 2020.10.23-25.  (besorolás: NK; OB)  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. június 30.) 
 
55/2020.sz (2020.07.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Tuti-Car Racing Kft, a versenynaptárba 2020.10.10-re 
(Hungaroring) bejelentett drag OB futamának időpont módosítását 2020.09.19-re. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 6.) 
 
56/2020.sz (2020.07.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Tuti-Car Racing Kft, a versenynaptárba 2020.10.10-re 
(Hungaroring) bejelentett szlalom OB futamának időpont módosítását 2020.09.19-re.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 6.) 
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57/2020.sz (2020.07.02) Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja Deniel Lukianuk külföldi licenc váltási kérelmét és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 6.) 
 
58/2020.sz (2020.07.09) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja az MGOSZ által 2020.07.19-i (Trinec, CZ) dátummal bejelentett 
gokart meghívásos verseny versenynaptárba kerülését.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 13.) 
 
59/2020.sz (2020.07.10) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács, eddigi munkáját megköszönve, felmenti Doleschall István sporttársat a Rally 
Szakági Bizottsági tagságából.  
A Sporttanács 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 13.) 
 
60/2020.sz (2020.07.13) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja ifj. Ficza Ferenc külföldi licenc váltási kérelmét, és engedélyezi a NOC 
igazolás kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 15.) 
 
61/2020.sz (2020.07.23) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Rally szakágvezető javaslatára kinevezi Keszthelyi Róbert sporttársat a Rally 
Szakági Bizottság tagjává.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 31.) 
 
62/2020.sz (2020.07.27) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács engedélyezi Szente Norbert külföldi licenc váltási kérelmét, és a NOC igazolás 
kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 31.) 
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63/2020.sz (2020.07.29) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Főnix Motorsport Kft, International GT Open, Euroformula Open, 
és GT Cup Open Europe versenyekre vonatkozó versenynaptár időpont módosítási kérelmét. 
Az új időpont 2020.08.07-09. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. július 31.) 
 
64/2020.sz (2020.07.30) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács Gáll Csaba sporttársat, tekintettel a Salgó Rallyn történtekkel kapcsolatban írt 
levelére, eddigi munkáját megköszönve felmenti Rally Szakági Bizottsági tagsága alól.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. augusztus 2.) 
 
65/2020.sz (2020.08.06) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács az RSB 43/2020.sz határozatában foglalt, a Licencek és Igazolványok szabályzat 
5.8.1.pontja szerinti javaslatára a fegyelmi eljárás lefolytatásáig visszavonja Gáll Csaba 
versenyzői licencét. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. augusztus 10.) 
 
66/2020.sz (2020.08.10) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács engedélyezi a Gokart szakág kérésére, a 2020. 08.21-23-ra bejelentett (Bruck 
AUT) verseny időpontjának módosítását 2020.08.28-30-ra. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. augusztus 13.) 
 
67/2020.sz (2020.08.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács engedélyezi Rónay Richárd külföldi licenc váltási kérelmét és a NOC igazolás 
kiadását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. augusztus 24.) 

 
68/2020.sz (2020.08.18) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács engedélyezi a Hegcsi Kft 2020.09.20-ra bejelentett Szlalom OB futamának 
időpont és helyszín módosítását, az új időpont 2020.10.10., helyszín Dunaújváros.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. augusztus 24.) 
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A 69/2020.sz (2020.08.26) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács visszavonja az Alapszabály VIII.30.(2) j. pontjában foglalt jogkörében Felfalusi 
István szlalom szakágra érvényes versenyzői igazolványát, mert a Főtitkártól kapott 
tájékoztatás szerint, az MNASZ-szel szembeni tartozását nem fizette meg. A tartozás oka: meg 
nem fizetett fellebbezési díj. Az FIA Nemzetközi Sportkódex 15.5.2 és 15.5.3 rendelkezik a 
fellebbezési díj megfizetéséről, annak határidejéről, ill. az elmaradt befizetés esetén a 
szankcióról. A Sporttanács döntését ennek figyelembevételével hozta. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. augusztus 28.) 
 

A 70/2020.sz (2020.08.06) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács engedélyezi a Wild Dogs Slalom Kft. kérésére, a versenynaptárba 2020.09.19-
20.-ra bejelentett Geresdlak Rally3 futam időpontjának 2020.10.24-25.-re való módosítását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 8.) 
 

A 71/2020.sz (2020.09.09) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács engedélyezi az MGSZ mint rendező kérésére a Gokart bajnokság V. futamának 
(2020.09.20. Kecskemét) versenynaptárba kerülését.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 10.) 
 
A 72/2020.sz (2020.09.09) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat. 
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács engedélyezi a Kelet-Autó Sport Kft. kérésére a 2020.10.03-04-re bejelentett 
Rally3 bajnoki futam időpont módosítását 2020.09.26-27-re helyszín Lyukóbánya - Parasznya. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 10.) 
 
73/2020.sz (2020.09.15) Sporttanácsi határozat.   
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Hegcsi Kft. mint rendező kérésére a Szlalom Országos Bajnokság 4. 
futam (Kakucsring) versenynaptárba kerülését 2020. 09.19. dátumon. 
 A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 15.) 
 
74/2020.sz (2020.09.15) Sporttanácsi határozat 
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Hungaroring Sport Zrt. mint rendező kérésére az Audi R8 LMS Cup 
(Hungaroring) nemzetközi gyorsasági verseny naptárba kerülését 2020. 10. 16.-18. dátummal. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 15.) 
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75/2020.sz (2020.09.15) Sporttanácsi határozat  
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Tuti-Car Racing Kft kérésére a versenynaptárban 2020. 09. 
26.(Kiskunlacháza) dátumon szereplő Drag OB futam 2020.10.03-ra való módosítását.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 15.) 
 
76/2020.sz (2020.09.15) Sporttanácsi határozat   
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a GFS Racing Kft mint rendező kérésére a versenynaptárban 
2020.10.16-18.dátumon szereplő Swift Cup Europe futam időpont módosítását 2020.10.23-
25-re. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 15.) 
 
77/2020.sz (2020.09.15) Sporttanácsi határozat   
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen, a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács törli a 69/2020.sz elektronikus úton hozott határozatában foglalt "versenyzői 
engedély visszavonása" szankciót, mert a kiváltó ok (fellebbezési díj meg nem fizetése) 
megszűnt, a fellebbezési díjat Felfalusi István sporttárs időközben az MNASZ pénztárába 
befizette.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 15.) 
 
78/2020.sz (2020.09.15) Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 5 tag van jelen a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács a Biztonsági Bizottság 3.sz. határozatában foglalt kérésére, Doleschall István 
sporttársat kinevezi a Biztonsági Bizottság tagjává. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 22.) 
 

79/2020.sz (2020.09.20) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Rally Szakági Bizottság határozata alapján a Rally Versenyek 
Szabályai 2020 módosítását. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 22.) 
 
80/2020.sz (2020.09.24) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja a Főnix Motorsport Kft, mint rendező kérésére a TCR Eastern Europe 
nemzetközi futam (Hungaroring) versenynaptárba kerülését 2020.10.23-25. dátumon. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. szeptember 25.) 
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81/2020.sz (2020.10.05) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes.  
A Sporttanács jóváhagyja az MGOSZ - mint rendező kérésére - a Gokart OB VI. futam 
(Kecskemét) versenynaptárba kerülését 2020.10.24-25. dátumon.  
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. október 5.) 
  
82/2020.sz (2020.10.15) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja a Hegcsi Kft, mint rendező kérésére, a versenynaptárban 
2020.10.24-i dátummal szereplő Szlalom Országos Bajnokság VI. futam helyszín változását, 
Kakucsringről Visontára. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. október 15.) 
 
83/2020.sz (2020.10.16) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács Miskolczi Marcell kérésére, külföldi licenc váltási kérelmét (szlalom szakágban) 
és a NOC igazolás kiadását engedélyezi. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. október 16.) 
 
84/2020.sz (2020.10.16) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 7 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács a Kelet-autó Sport Kft., mint rendező kérésére engedélyezi a versenynaptárban 
szereplő Nyíregyháza Rally3 futam helyett, ugyanazon időpontban az I. Pálháza Rally2 futam 
naptárba kerülését. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. október 16.) 
 
85/2020.sz (2020.10.29) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács jóváhagyja az MGOSZ, mint rendező kérésére a Gokart szakágban két 
meghívásos verseny naptárba kerülését. 

1. Winter Cup (Bruck AUT) 2020.11.07-09. 
2. Bakos László Memorial (Kecskemét) 2020.11.14. 

A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot. 
(A közzététel dátuma: 2020. október 30.) 

 
86/2020.sz (2020.11.02) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 8 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács, az Általános Sportszabályzat és Előírások 16.2.1. szerint, jóváhagyja a III. 
Nyíregyháza Rally versenykiírását az 1.sz. végrehajtási utasítással kiegészítve. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. november 04.) 
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87/2020.sz (2020.11.14) elektronikus úton hozott Sporttanácsi határozat.  
A Sporttanács 8 tagjából 6 tag szavazott a Sporttanács határozatképes. 
A Sporttanács az Autós Gyorsasági Szakág 6.sz. határozatának az alapkiírás 3.9.1. pontját 
érintő részét jóváhagyja ("az I. II. kategória részére a 2020.09.04-06.-án, Magyarország 
területén kívül rendezett plusz egy futam az év végi értékelésben minuszolásra kerül."). Az V. 
kategória esetében, a promóterrel való egyeztetés alapján, a futam része az éves 
értékelésnek. 
A Sporttanács egyhangú szavazással elfogadta a határozatot.  
(A közzététel dátuma: 2020. november 17.) 


