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Az Autós Technikai Bizottság 2016-ban, a szakágakkal szorosan együttműködve aktualizálta 
és egységesítette a korábbi szabályrendszereket, az FIA által előírt minimális és alapvető 
biztonsági rendszerek és felszerelések tekintetében. 
 
 Magyarország Amatőr Rallye Bajnokságban 2016-tól bevezetésre került technikai szabály 
változások fogadtatása nem a legnépszerűbb volt. Ezért az év elején megrendezésre került 
nyilvános fórumokon az ATB is képviselte magát, és a versenyzők rendelkezésére állt, 
kérdéseik megválaszolásában. A három régióban kiírt MARB futamokra az ATB 1 fő ellenőrt 
delegált, aki segítette a régiós technikai személyzet munkáját és ellenőrizte a biztonsági 
bukóketrecek megfelelőségét. Segítséget nyújtott a szabályok értelmezésében és 
tájékoztatást adott a 2017-től bevezetésre kerülő további változásokról. 
 
Az ORB és Rally2 Bajnokságokban, év közben egy új gumiabroncs ellenőrző rendszer 
használatát kezdte meg az ATB. Ezen rendszer apró hibáit, a gumis partnerek és a szakággal 
karöltve kiküszöböltük. Így eleget tudtunk tenni a gumis szerződésben foglaltak, az MNASZ 
által vállalt, ATB-re eső kötelezettségeknek. Jelenleg azon is dolgozunk, hogy 2017-től a 
Gyorsasági szakágban egy, ehhez hasonló abroncs ellenőrzőt tudjunk használni. 
 
  Az idei évben, bizottságunk javaslatot tett több szakágnak és a Sport Tanácsnak, az FIA 
követelményekkel harmonizáló biztonsági felszerelések bevezetésére. 
A technikai szabályrendszereket a referenseinken keresztül igyekszünk, a bizottságokkal 
szorosan együttműködve MNASZ és FIA komforttá alakítani. 
Elfogadásra került a Technikai Ellenőrök kódexe, mely 2016. szeptember 01-től hatályos. 
Szintén elfogadásra került, egy új gépkönyvezési rendszer szoftveres fejlesztése, amit 
várhatóan jövő év februárjától tudunk használni. Ezzel együtt új gépkönyv formulát 
használunk 2017-től, elsősorban azon szakágakban ahol a Közúti Közlekedés Szabályainak 
meg kell felelni. A többi szakágban legkésőbb 2018-tól. 
  
A 2016-os évi költségvetésünk igen takarékosra sikeredett. Az elmúlt évekhez képest 
bevételeinket jelentős összeggel növeltük, mindazok ellenére, hogy megkezdtük eszközeink 
a kor követelményeinek megfelelő modernizációját. 
 
2017. január hónapban tervezünk egy továbbképzést. Az oktatási anyag tervezett tartalma, 
az általános technikai szabályok, szakág specifikus szabályok változáskövetéssel, valamint egy 
elsősegély oktatás. Ezzel is kívánjuk biztosítani, megfelelően képzett kollégiumi tagsággal, a 
jövő évi szezon bajnokságainak lebonyolítását.   
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