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A Felügyelő Testület sportbírói jelentés alapján az alábbi döntést hozta: 

 

A Felügyelő Testület a Nemzetközi Sportkódex 11.9.3.h. pontjában biztosított jogköre alapján Geiger Miklós pécsi 

lakos, volt autóversenyző részére megtiltja a 55. Mecsek Rally rendezvényre történő belépést.  

A Felügyelő Testület utasítja a biztonsági szolgálatot és a sportbírókat nevezett személy rendezvénytől történő távol 

tartására, valamint felkéri a Rendezőt és az MNASZ Elnökségét a Geiger Miklós részére kiadott belépőkártyák és 

gépkocsibelépők visszavonására.  

 

I n d o k o l á s 

 

Sportbírói jelentés alapján 2022. június 24. napján 8 óra 05 perckor a szervizpark bejáratánál az IKK-577 forgalmi 

rendszámú, szürke színű gépjármű – vélhetően szándékosan elindulva – ellökte az előtte álló és belépési jogosultságát 

ellenőrizni kívánó, emiatt a gépkocsivezetővel vitába keveredő sportbírót, aki a gépkocsi motorházára esve térdeit 

megütötte.  

A történteknek az állomáson munkát végző másik három sportbíró is tanúja volt, akik a sértettel egybehangzóan adták 

elő a történteket.  

A gépkocsin csapathoz tartozó jelzés (szervizmatrica) nem volt, de a sportbírók a gépkocsi vezetőjében az egyik 

versenyző rokonát ismerték fel.  

 

Fentiek alapján a versenyzőt és a csapat vezetőjét a Felügyelő Testület meghallgatta, akik elmondták, hogy az IKK-577 

forgalmi rendszámú furgont ismereteik szerint valóban a versenyző rokona használja, de nem a csapathoz tartozik, 

közöttük a viszony kimondottan rossz, a szervizparkba nem a csapattal kapcsolatos tevékenység miatt hajtott be.  

 

Felügyelő Testület a vizsgálata során megállapította, hogy Geiger Miklós részére az MNASZ VIP Legend kártyát adott 

ki (sorszáma 69), amellyel jogosult a versenyek látogatására.  

A Felügyelő Testület álláspontja szerint Geiger Miklós fenti cselekményével olyan etikailag és morálisan elítélhető 

cselekedetet hajtott végre, amiért indokolt és szükséges a rendezvényről történő kitiltása.  
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