
Sportszakmai beszámoló 

 

Tisztelt MNASZ Tagok, Tisztelt Sporttársak! 

 

A 2016. év sportszakmai erőfeszítései nyomán újabb komoly és előremutató változások 

következtek be Szövetségünk életében.  A felfrissült szemléletű sportszakmai irányítás, 

illetve az azzal kapcsolatosan megváltozott versenyző centrikus alapfelfogás nyomán, komoly 

eredményeket értünk el.  A korábbi évhez hasonlóan, ismételten sikerült olyan forrásokat 

bevonni a bajnokságaink lebonyolításának támogatási rendszerében, amelyek megalapozták 

a rendezvényeink sikeres lebonyolításának lehetőségét. A megváltozott a szemléletmód a 

szakmai irányítás területén, beváltotta hozzá fűzött reményeket, és mára elmondhatjuk, 

hogy Szövetségünk sportszakmai irányítása, a kor szellemének és elvárásainak megfelelő 

színvonalon működik.   

Egységes szerkezetbe foglalva ismételten megújult szabályrendszerünk, mely Szövetségünk 

átalakított, és felhasználóbarát honlapján keresztül minden felhasználó számára könnyen és 

gyorsan hozzáférhetővé vált. A Sporttanács felgyorsította a szakmai munkát, alkalmanként 

heti rendszerességgel ülésezett, és nagy hangsúlyt fektetett a szakágakkal történő 

folyamatos kommunikáció és párbeszéd fenntartására. Az év folyamán meghozott több mint 

300 határozat is jelzi a sportszakmai tevékenység és felügyelet rendkívüli aktivitását. 

A versenyeink száma ismét növekedett, és a szakágak Sporttanács által koordinált és 

kontrolált munkájának köszönhetően sikeres és eredményes bajnokságokat tudhatunk 

magunk mögött. 

Versenyzőink nemzetközi sikerei ismételten felülmúlták várakozásainkat. Kiemelendő az Off-

road, a Rallye-, az Autós gyorsasági-, és a Gokart szakágunk versenyzőinek számos 

nemzetközi sikere. 

A korábbi évekhez hasonlóan a tisztségviselőink, és nemzetközi rendezvényeink továbbra is 

kiváló értékeléseket kaptak, mind a rendezőknek, mind a versenyeken közreműködő szakmai 

stáboknak köszönhetően, mely sikerekhez ez úton is külön gratulálunk! 

Az előző év gyakorlatát követve sikerült díjkiosztóinkat tárgy évben megvalósítanunk, az 

alapkiírások megjelentetését, az előzetes versenynaptárak közzétételét is időben tudtuk 

végrehajtani. 

Az amatőr versenyek helyzetét sikerült tovább stabilizálni, mind a Rallye, mind pedig az Off-

road szakágunk tekintetében. Az amatőr bajnokságaink ügyének rendezését folytatni kell a 

többi szakág kapcsán is. Kiemelendő, hogy a Magyarország Amatőr Rallye Bajnoksága 

(MARB) a szakág erőfeszítései és a versenyzők tárgyévbeli, komoly anyagi áldozatvállalása 



nyomán, 2017 évben minden alapvető biztonsági előírásnak megfelelő sporteszközökkel 

kerülhet lebonyolításra. Ezzel kapcsolatosan Szövetségünk, az amatőr Rallye további 

támogatása érdekében, eddig példa nélküli és rendkívüli kedvezményeket nyújt a 

sporteszközök megfelelő technikai dokumentációs hátterének megteremtése érdekében. 

Az MNASZ Alapszabályában rögzített módon a Szövetség sportszakmai tevékenységét az 

előző Közgyűlés óta eltelt időszakban a Sporttanács irányította. 

 Előkészítette és az elnökség elé terjesztette az éves hazai versenynaptárt. 
Engedélyezte az évközi módosításokat. 

 Közreműködött a szakági alapkiírások megfelelő színvonalú és FIA kompatibilis 
elkészítésében. 

 Koordinálta a Sportszakemberek külföldi képzéseit, és kijelölte a Magyarország 
területén lebonyolított FIA nemzetközi versenyek sport- tisztségviselőit. 

 Tevékenységében kérelmeket vizsgált meg és bírált el, döntést hozott a sportágakkal 
kapcsolatos technikai- és sportszabályokról, a rendezvényeken közreműködő 
bizottságok szabályzatairól, azok módosításairól. 

 Megújította a versenyzői engedélyek kiváltásának ügymenetét. 

 Megújította a verseny bejelentési rendszert. 

 Tisztségviselőket delegált, az elnökség jóváhagyásával, a Nemzetközi Szövetség 
szervezeteibe és külföldi versenyekre. 

 Döntést hozott a költségvetéssel kapcsolatos kérelmekben. 

 A Sporttanács vezetője a sportszakmai tevékenységről elnökségi üléseken számolt be 
az MNASZ elnökségének. 

 
A szakmai részleteket a szakágak által elkészített beszámolók tartalmazzák, ezeket a 

szakágvezetők által beküldött formában, változtatás nélkül közöljük. 

 

Bízom abban, hogy a Tisztelt Tagság is érzékeli a változások pozitív hatásait, és a beszámoló 
elfogadásával továbbra is támogatja a Sporttanács munkáját. 
 

Tisztelettel, 

 

 

Varga Imre 
 


