
Az MNASZ Rallye Szakági Bizottságának 2017. évi beszámolója  
  
A Rallye Szakági Bizottság 2017-ben ismét megújította, aktualizálta és egységesítette a korábbi 
szabályrendszereket, és ki írta a Rallye Bajnokságokat. Mind az ORB, mind az ORC és a Rallye2 valamint 
a MARB szabályrendszere, egységes szerkezetben és formában, az MNASZ webes felületén közzétételre 
került. 
  
Kiírásra került a régiókban Magyarország Amatőr Rallye Bajnoksága a MARB is. 
  
Az év elején meghirdetett Országos Bajnokságainkat le tudtuk bonyolítani, és elmondhatjuk, hogy 
rendezvényeink színvonala tovább emelkedett. Az ORB, ORC, Rallye2 és MARB futamok így sikeresen 
megrendezésre kerültek, azok értékelése kapcsán nem merült fel probléma. Figyelembe véve az FIA és az 
MNASZ sporttanácsa által előírt szabályváltozásokat, elmondható, hogy a 2017. évi Rallye Versenyek 
Szabályai továbbra is jó alapjául szolgáltak a Bajnokságok és Kupák megrendezése során.  
  
Nemzetközi szinten ismét kimagasló sikert könyvelhettünk el, hiszen a Botka Dávid, Ifj. Érdi Tibor, Várkonyi 
Szabolcs, Klausz Kristóf, Fischer Dániel versenyzőink idén is remek teljesítményt nyújtottak a nemzetközi 
versenyeken. Ez úton is gratulálunk!  
  
A szakág költségvetésének alakulására továbbra is kedvező hatással voltak az úgynevezett gumis 
szerződések, melyekből származó bevételek stabilizálták a korábban költségvetési gondokkal küzdő 
szakágunk anyagi helyzetét. A Pirelli és a Hankook gumiabroncs gyár importőrei, az ORB, az ORC és a 
Rallye2 versenyeink szervizparkjaiban kereskedelmi tevékenységet végeztek egész évben a versenyzőink 
és kereskedelmi partnereink közös megelégedésére. 
  
2017. évben az RSB külön hangsúlyt fordított a Rallye rendezvények kiemelt támogatására, és a fiatalok, 
az utánpótlás nevelés elősegítésére. 
 
A 2018 évben a legfontosabb célunk egy kupa sorozat kiírása a Peugeot Hungária és a TRT segítségével a 
6-os kategóriában, Peugeot 208 R2-es autók részvételével. 
A kidolgozása a 2017. évben már megtörtént, így minden lehetőség adott ezen kupasorozat 
megvalósításának. 
  

Végezetül, de nem utolsó sorban fontosnak tartjuk leszögezni, és ez úton is, minden érdeklődővel és 

közreműködővel tudatni, hogy az RSB továbbra is elkötelezetten a megtisztulás és a modernizáció 

megkezdett útját fogja járni, és nem enged azoknak, akik saját meggazdagodásuk és személyes sikerük 

érdekében, az egyéni érdekérvényesítés útvesztőjébe terelnék sportágunkat. 
  
Ez úton is köszönjük a sporttársaink bizalmát, és köszönjük az Rallye Bizottságunk munkájának további 
támogatását. 
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