
 

 
 

MNASZ Sportbírói Bizottság határozatai 
2015 

 
 
 
 

1/2015.03.10. sz. SBB határozat 
 
Tárgy: Buna Zoltán versig. listára kerülés 
 
Az SBB az alábbi szavazási aránnyal, az RSB kérése alapján támogatja, hogy Buna Zoltán a 

versenyigazgatói listára felkerüljön „MARB” megjegyzéssel, vagyis nevezett csak a MARB 

versenyeken láthat el versenyigazgatói tevékenységet. 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 

2/2015.03.10. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Egyedi oktatási kérelmek elbírálása 
 

Az SBB az egyedi továbbképzési és vizsgakérelmek elbírálását, továbbá azok lebonyolításának 

megszervezését az SBB vezetőjének hatáskörébe utalja. 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 

3/2015.03.10. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: MARB versenyek értékelésének rögzítése 
 

Az SBB úgy döntött, hogy a MARB események sajátosságai miatt azok nem kerülnek be a honlap 

jelentkezési rendszerébe, ugyanakkor a versenyigazgatói jelentések alapján a részt vevő 

sportbírók számára az eseményeken való részvételeket elismeri és azok az évad végén 

utólagosan rögzítésre kerülnek a nyilvántartásban.  

Ezzel kapcsolatban felhívja az egyes MARB események versenyigazgatóit, hogy a versenyigazgatói 

jelentések elkészítése és leadása során a kódex előírásai szerint kell eljárniuk.   

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 



 

4/2015.03.10. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Sturcz Mihály versig. listára kerülése 
 

Az SBB, a szakágvezető kérésére Sturcz Mihály versenyigazgató kérelmét egyenlőre nem 

támogatja. Nevezettet a szakágban felkérhető részlegvezetői listára ugyanakkor felveszi.  

Megfelelő tapasztalat után az SBB a versenyigazgatói listára való felvételről újra tárgyal. 

Nem : 5 Igen : 0 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 

5/2015.03.10. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Időmérőeszközök listája 
 

Az SBB az engedélyezett időmérő eszközök listáját a 2014-es adatok alapján változatlan 

formában jóváhagyja. 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 

6/2015.03.10. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Versenyigazgatói, részlegvezetői lista 
 

Az SBB a melléklet szerinti versenyigazgatói listát és a részlegvezetői listát jóváhagyja. 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 

7/2015.04.08. sz. SBB határozat 
 
Tárgy: Dr. Zettner Tamás egyedi engedélye  
 

Az SBB egyedi engedéllyel egyetért azzal, hogy a Főnix MSE által 2015.06.12-14-én rendezendő 

WSR hétvégén Dr. Zettner Tamás (ig.sz:175) legyen a versenyigazgató.  

Az SBB kéri a Sporttanácsot, hogy ehhez járuljon hozzá.  

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 



 

8/2015.04.08. sz. SBB határozat 
 
Tárgy: Buna Zoltán versenyigazgatói listára való kerülése  
 
Az SBB a versenyigazgatói listát a Sporttanács kérésére felülvizsgálta.  
Megértve az RSB vezetőjének a helyzet kritikusságára való hivatkozását, valamint azt tudomásul 
véve, hogy a Sporttanács Buna Zoltán (ig.sz:2774) versenyigazgatói listára történő felvételét még 
az SBB ülés előtt küldött levelében már támogatta, az SBB nem kíván ellenvetést tenni.  

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 

 
 
 
 

9/2015.04.16. sz. SBB határozat 
 
Tárgy: Stigelmaier József (715) és Komáromi István (2682) versenyigazgatói listára való kerülése  
 
Az SBB az alábbi szavazási aránnyal, az RSB kérése alapján támogatja, hogy Stigelmaier József 
(715) és Komáromi István (2682) a versenyigazgatói listára felkerüljön „MARB” megjegyzéssel, 
vagyis nevezett csak a MARB versenyeken láthat el versenyigazgatói tevékenységet.  

Nem : 0 Igen : 4 Tartózkodás : 2 

 
 
 
 

10/2015.04.23. sz. SBB határozat 
 
Tárgy: Cselényi Balázs egyedi engedélye a versenyigazgatói listára kerülésről 
 

Az SBB egyedi engedéllyel egyetért azzal, hogy az ISEUM RA 2015 rendezvényre a rendező kérése 
alapján Cselényi Balázs (ig.sz:752) legyen a versenyigazgató.  
Az SBB kéri a Sporttanácsot, hogy ehhez járuljon hozzá. 

Nem : 0 Igen : 6 Tartózkodás : 0 
 

 
 
 

11/2015.05.18. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Hegedűs Csaba versenyigazgatói listára kerüléséről 
 

A szakág kérésére az SBB az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, hogy Hegedűs Csaba (ig.szám: 
2945) felkerüljön a szlalom szakágban a versenyigazgatói listára.   
Az SBB kéri a Sporttanács hozzájárulását.  

Nem : 0 Igen : 6 Tartózkodás : 0 
 



 

 

12/2015.05.26. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Buna Zoltán (ig.szám: 2774) ellen kezdeményezett vizsgálat eredménye 
 
 
Az SBB Vizsgáló Albizottsága, Oláh Gyárfás, MNASZ Elnökének kérésére vizsgálatot 
kezdeményezett Buna Zoltán (ig.szám: 2774) ellen, a 2015. május 10-én megrendezett 
Cered Rallye 2015 elnevezésű MARB futamon történtek miatt.  
A vizsgáló albizottság döntését az SBB 2015. május 26-i ülésén elfogadta. 

Nem : 0 Igen : 5 Tartózkodás : 0 
 

Az SBB Vizsgáló Albizottságának döntése 

 

Az SBB Vizsgáló Albizottsága, Oláh Gyárfás, MNASZ Elnökének kérésére vizsgálatot 

kezdeményezett Buna Zoltán (ig.szám: 2774) ellen, a 2015. május 10-én megrendezett 

Cered Rallye 2015 elnevezésű MARB futamon történtek miatt.  

Buna Zoltán (2774) versenyigazgatóként a P15-ös rajtszámú versenyautóban 

navigátorként részt vett a versenyben, értékelés nélkül, utolsó autóként a mezőnyben. 

 

Buna Zoltán tettével az alábbi szabályokat szegte meg:  

1. Nem jogosult versenyezni olyan rendezvény versenyén az, aki azon 

tisztségviselőként működik. (FIA Nemzetközi Sportkódex – 11.6.2. cikkely) 

2. Licenc és biztosítási szabályokat szegte meg azzal, hogy nem a saját, licencen 

szereplő néven vett részt a versenyen. 

3. Tisztségviselőként a rajtlistán szerepelt a versenyzők között.  

 

A vizsgáló albizottság döntése:  

 

Buna Zoltán (2774) 2015. december 31-ig nem végezhet vezető sportszakmai 

tisztséget.  

 

Indoklás:  

Figyelmét önkényesen és önkéntesen úgy korlátozta, hogy a versenyigazgatói 

tevékenységében funkcionálisan korlátozva volt. Mindezekkel a hazai és nemzetközi 

sportszabályok alapelveit és tételes szabályait megsértette. Ugyanakkor a bizottság a 

sportbírói tevékenységtől nem kívánja eltiltani, méltányolva eddigi sportszakmai 

munkáját.  

 
Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet írásban, az MNASZ Titkárságán 
kell benyújtani a Sporttanács felé, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.  
 
 

Demeter Magdolna 

 
       SBB Vizsgáló Albizottságának vezetője 



 

 

13/2015.08.27. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Látó Tamás egyedi engedélye 
 
Az SBB egyedi engedéllyel egyetért azzal, hogy a 2015.08.29-30-án rendezendő 

Oroszlány Rallye MARB rendezvényen Látó Tamás (ig.sz: 028) legyen a 

versenyigazgató.  

Az SBB kéri a Sporttanácsot, hogy ehhez járuljon hozzá. 

Nem : 0 Igen : 7 Tartózkodás : 0 
 

 

14/2015.09.08. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Csuri Zoltán részlegvezetői listára kerüléséről 
 

A szakág kérésére az SBB az alábbi szavazati aránnyal megszavazta, hogy Csuri Zoltán 

(ig.szám: 085) felkerüljön az Off Road szakág részlegvezetői listára, pályabírók vezetője 

funkcióban.  

Az SBB kéri a Sporttanács hozzájárulását. 

Nem : 0 Igen : 7 Tartózkodás : 0 
 
 
 

15/2015.09.17. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Vajai Zsolt egyedi engedélye 
 

Az SBB egyedi engedéllyel egyetért azzal, hogy a Laroco MSC által 2015.10.03-04-én 

rendezendő MARB Nyugati Régió – V. futamán Vajai Zsolt (ig.sz: 2899) legyen a 

versenyigazgató.  

Az SBB kéri a Sporttanácsot, hogy ehhez járuljon hozzá. 

Nem : 1 Igen : 5 Tartózkodás : 0 
 
 
 

16/2015.10.05. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Látó Tamás egyedi engedélye 
 

Az SBB egyedi engedéllyel egyetért azzal, hogy a 2015.11.14-15-én, Arrabona Rallye Club 
által rendezendő MARB rendezvényen Látó Tamás (ig.sz: 028) legyen a versenyigazgató.  
Az SBB kéri a Sporttanácsot, hogy ehhez járuljon hozzá.  

Nem : 0 Igen : 7 Tartózkodás : 0 
 
 



 

 

17/2015.10.05. sz. SBB határozat 
 

Tárgy: Holi Pál egyedi engedélye 
 

Az SBB egyedi engedéllyel egyetért azzal, hogy a 2015.10.16-18-án, rendezendő 49. 

Mecsek Rallye Országos rallye bajnokság futamára Holi Pál (ig.sz: 1619) felkerüljön a 

részlegvezetői listára, mint szervizpark vezető. 

Nem : 0 Igen : 7 Tartózkodás : 0 
 

 
 

 18/2015.12.08. sz. SBB határozat  
 
Tárgy: 2016. évi oktatói névsor  
 
Az SBB a 2016. évre az alábbi oktatókat bízza meg a sportbírói továbbképzéseken és új 

bírói képzéseken történő oktatással:  

Bolgár Iván  

Cselényi Balázs  

Cselényi Vilmos  

Demeter Magdolna  

Faluvégi Péter  

Gazdag-Takács Márta  

Hegedűs Csaba  

ifj. Zettner Tamás  

Laczkó László  

Mogyorósi Attila  

Pintér Kálmán  

Polgár László  

Sipos Tamás  

Sztankovics Györgyi  

Szür Ádám  

Varga Brigitta  

 

Nem : 0 Igen : 7 Tartózkodás : 0 
 


