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B E S Z Á M O L Ó 
 

az MNASZ Sportfelügyelői Bizottság 2018. évi tevékenységéről 
 
 
 
Az MNASZ Sportfelügyelői Bizottság a 2018. évben 50 fős létszámmal látta el feladatait, 
akikből 18 fő „A” kategóriás, 33 fő „B” kategóriás, 9 fő pedig „C” kategóriás felügyelő volt. 
 
Az MNASZ előírásainak megfelelően a 2018. évben minden MNASZ regisztrált autósport 
rendezvényre megfelelő létszámú, szakmailag felkészült felügyelőt/felügyelőket delegáltunk, 
ami az amatőr versenyekkel együtt az év során 193 versenyt jelentett. 
A hazai versenyek mellett több külföldi versenyre is delegáltunk sportfelügyelőket, akik a 
visszajelzések alapján kiváló munkát végeztek. 
 
4 fővel részt vettünk az FIA által rendezett éves felügyelői továbbképzéseken és ki kell 
emelnünk Móni István sporttársunkat, aki Genfben az év eleji továbbképzésen a nemzetközi 
mezőnyben 3. helyezést ért el, a legjobb nem angol anyanyelvű sportfelügyelőként. 
Eredménye alapján kiválasztásra került az FIA felügyelői utánpótlás programjába, így az év 
során már WRC és F1 futamokon is gyakorló sportfelügyelőként tevékenykedett. 
 
Felügyelői döntés vagy felügyelő tevékenysége ellen az év során panasz nem érkezett, 
sportfelügyelővel szemben fegyelmi vagy etikai eljárás nem indult. 
 
Felügyelőtestület által kiszabott büntetés ellen 3 esetben érkezett versenyző részéről 
fellebbezés, ebből két esetben a rallye szakágban, melyet másodfokon a Rallye Bizottság 
vizsgált ki, 1 esetben a gyorsasági szakágban – CEZ versenyen – melyet Fellebbviteli Bíróság 
vizsgált ki. 
 
A Sportfelügyelői Bizottság önálló költségvetéssel nem rendelkezik, a sportfelügyelők 
üzemanyag költségét a rendezők, költség térítését az érintett szakág állja. A Sportfelügyelői 
Bizottság 2018. évben 500.000 forint támogatást kapott az Elnökségtől egységes felügyelői 
ruházat beszerzésének hozzájárulása céljából, melynek felhasználása technikai okok miatt az 
év során nem történt meg, ezért kérte az Elnökséget ennek 2019. évre történő átütemezésére. 
 
A 2019. évben a Sportfelügyelői Bizottság az előző évhez hasonló szakmai tevékenységet 
kíván folytatni. Az FIA Sportfelügyelőkre vonatkozó előírásai a 2019. évben jelentős mértékben 
változnak, célunk a sportfelügyelők erre történő megfelelő felkészítése és az ennek megfelelő 
munkavégzés biztosítása.  
 
 
Kozármisleny, 2019. január 12. 
 
 
         dr. Szél Attila 
        MNASZ Sportfelügyelői Bizottság Vezető 


