
Az MNASZ Rallye Szakági Bizottságának 2018.évi beszámolója 

  
A Rallye Szakági Bizottság 2018-ban apró nehézségek árán kezdte meg munkáját. A ki nem 
nevezett bizottsági tagok a „háttérből” segítették a szakágvezető munkáját, így időben 
megjelenítésre kerültek a szabály rendszerek és kiírásra kerültek a bajnokságok. A szakági 
bizottság fő célja továbbra is a színvonalas rendezvények lebonyolítása volt, hiszen a 
versenyzői létszám újra elérte, sőt megdöntötte az előző, és az azelötti évek létszámát! Azon 
szabályok, amiket immár a vezetésem alatt, a NEGYEDIK általunk kiírt szezonban alkottunk, 
tökéletes alapot jelentettek a versenyzők részére minden bajnokságunkban. 
 
Az év elején meghirdetett Bajnokságainkat maradéktalanul lebonyolítottuk, és 
elmondhatjuk, hogy a rendezvényeink színvonala megfelelt a szakág által elvártaknak. Az 
ORB az ORC és a Rallye2 abszolút Bajnoki címe rendkívül szoros csatában dőlt el, ami 
példázza a bajnokságaink színvonalát, versenyzőink felkészültségét és tudását. Ez évben egy 
új pénzdíjas kupa sorozatot indítottunk el, egységes autókkal, azonos feltételekkel. A 2018-as 
évtől útjára indult Peugeot 208 R2 Kupa, ami a szakág kiemelt kupasorozata hiszen az 
utánpótlás korú versenyzők részére ez az utolsó kategória, ami a legközelebb áll a hazai top 
kategóriának számító R5-ös versenyautókat magába foglaló géposztályhoz. Bebizonyosodott, 
hogy az öt futamos kupa sorozat kiváló bázisa a Magyar Rallye Sport utánpótlás nevelésének. 
Meggyőződésem, hogy ez a sorozat a következő esztendőben még több versenyzőt állít a 
rajtvonalhoz. 
Fontos és kiemelendő esemény, hogy az évadzáró futamunk Nyíregyháza központtal került 
lebonyolításra, és kandidáló futamként tekintett rá az FIA, mint jövőbeni ERC futam. A 
szervezők mindent megtettek ennek érdekében, és lebonyolították az elmúlt évek 
legkiemelkedőbb Rallye futamát. Erre a rendezvényre méltán lehet büszke a Magyar Rallye 
társadalom, hiszen elértük, hogy egyedül álló módon, - az Acropolis Rallye-t váltjuk az ERC 
naptárban -, 2019-től Európa bajnoki futamot rendezhetünk a régióban, Nyíregyháza 
központtal! 
 
Fontos megemlíteni a 2018-as évben megvalósult I. Hilltop Rallye Fesztivált, ami elérte célját, 
hiszen a résztvevő versenyzőink, támogatóink, és a lelkes nézőink egyöntetű visszajelzést 
adtak a rendezvény létjogosultságáról! A versenyzők, a támogatók, a nézők, és minden 
meghívott ingyenesen vett részt a fesztiválon. A szakági bizottság tervei között szerepel a 
rendezvény minden évben történő lebonyolítása, ami kimondottan elősegíti a Magyar 
Rallyesport népszerűsítését. 
 
Nemzetközi szinten ismét kimagasló sikereket könyvelhettünk el, hiszen 
 

− Ifj. Érdi Tibor – Papp György  ERC2 1. hely, 

− Fogasy Gergely – Berendi Dávid  Mitropa abszolút 1. hely, 

− Mekler László – Meklerné Mikó Edit  Historic EB és CEZ 1. hely, 

− Hadik András – Igor Bacigál  CEZ absz. 1. hely, 

− Ifj. Kanyik Antal – Nyírfás Julianna  Mitrópa 2WD 1. hely 

− Fischer Dániel - Buna Zoltán  Alpok-Adria II.hely 

− Juhász Csaba – Juhász Zsolt  CEZ Production Car II. hely 

− Wirtmann Ferenc – Kerekes József  Hist EB, „D” kategoria II. hely  



 
versenyzőink, párosaink 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, melyek mellé a szakági bizottságnak sikerült plusz támogatókat bevonni, 
így a szakág anyagi helyzete tovább stabilizálódott. 
2018. évben a szakági bizottság külön hangsúlyt fordított a rendezvények kiemelt 
támogatására, és a fiatalok, az utánpótlás nevelés elősegítésére 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



2019. évi tervek: 
 
2019. évben 8 ORB, 8 Rallye2, 6 Historic, és 8 MARB futamot tervezünk lebonyolítani. 
 
2019. évi futamok közül a következő futamok lesznek nemzetközi események.  
- Eger rallye 2019 CEZ és CEZ Historic, 
- Baranya kupa 2019, a Mitropa kupa sorozat része 
- Mecsek Rallye 2019, Historic EB futam 
- Nyíregyháza Rallye 2019, ERC futam 
- a szakág terve, hogy 2019-től a Peugeot 208 R2 kupát nemzetközi szintre emelje, így 
külföldi párosok is rész vehetnek a kupában. 
A 2019-es év kiemelt eseménye a II. Nyíregyháza Rallye, amely ettől az évtől Európa bajnoki 
futam lesz! 
 
Szeretném az összes bajnoki futam szakmai színvonalát az I. Nyíregyháza Rallye 
színvonalához emelni. A szervizparkokban egy nagy rallye fesztivált kialakítani, ahol lenne 
egy gyermek vidámpark, színvonalas vendéglátás, fröccsterasz, lennének olyan programok, 
amiért a családok kilátogatnának az eseményre. 
 
A szakág vezetése évről évre elkötelezett az utánpótlás támogatásában. Rengeteg fiatal 
versenyző élvezhette a szakág támogatását az elmúlt években. Számokban kifejezve ez több 
millió forintot jelentett, amit támogatásokban kaptak az utánpótlás versenyzők. Ez évtől 
kezdődően teljesen új alapokra helyezzük a támogatási rendszert, amit az MNASZ utánpótlás 
rendszeréhez igazítunk. 
A rendezvények tekintetében a szakág egy teljesen új pontrendszeren alapuló támogatási 
rendszert dolgoz ki, így minden rendezvény a szakmai szempontok, és egy értékelési 
rendszer alapján tud támogatáshoz jutni. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy az előző öt év (2013-2017) bajnoki szezonjában a 
szakág, rendezvény támogatásra (ORB, R2, Historic) a következő nagyságrendű összegeket 
utalta át a rendezők részére: 

25.000.000.- forint  Laroco MSC, képviselő Lakatos Róbert, 
10.000.000.- forint  Kelet Autósport, képviselő Adamovits Márk 
  7.000.000.- forint  Marco Racing Team, képviselő Markó Tibor 
  2.000.000.- forint  PSN Zrt. képviselő Nagy Csaba 

 
A szakági bizottság nagy hangsúlyt fektet a szakemberi hiány pótlására. Minden érintett 
bizottsággal felveszük a kapcsolatot, hogy milyen lépéseket kell tegyünk ezen probléma 
orvoslására. 
 
Marketing terén teljesen új weboldalt készítünk, ahova folyamatosan és aktuálisan töltjük fel 
a galériákat, a videókat, az eredményeket, a híreket, beüzemeljük a Youtube- és Instagram-
csatornánkat is. Változik az akkreditációs rendszer a rendezvényekre, ami mostanra 
kezelhetetlen lett. Változtatnánk a bajnokságok elnevezését is, az ORB, ORC mellett a Rallye2 
ORB2 lenne, a MARB pedig ORB3 lenne. 
 
 



Végezetül, de nem utolsó sorban fontosnak tartjuk leszögezni, és ez úton is, minden 
sporttársunkkal tudatni, hogy a Rallye szakág mostani vezetése továbbra is elkötelezett a 
Magyar Rallye iránt, és az elért sikereket felhasználva kívánja folytatni a munkát! 
 
 
Ez úton is köszönjük a sporttársaink bizalmát! 
 
 
Üdvözlettel 
 
 
Berényi Ákos 
Rallye szakág vezető 
 
 


