
MNASZ Amatőr Rallye versenyek minimális technikai előírásai 
 

A versenyeken részt vehet bármilyen gyártmányú, valaha, vagy jelenleg is sorozatban gyártott, a 
szabályok szerint átalakított személygépkocsi. A versenyeken semmilyen formában nem indulhatnak, 
nem vehetnek részt a motorkerékpár motorral szerelt (hajtott) versenyautók. 
 
Turbóval, vagy bármilyen más feltöltővel szerelt motor használata esetén a tényleges 
hengerűrtartalmat benzinmotor esetén 1,7-el, wankel motor esetén 1,4-el, és diesel motor esetén 
1,5-el kell szorozni, és az így kapott érték alapján kell az autót a megfelelő csoportba besorolni. 
 
Bukócső: 
Új autó építéskor fokozottan ajánlott a mindenkori FIA J függelék 253.fejeztete szerinti bukócső 
használata. 
Minimális előírás: 
• Főkapu (min. 45 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság). 
• Első letámasztás, a főkapuhoz kötve, a tetőkoszorú belső pereménél elvezetve, az „A” oszlop mellett 
a lehető legszorosabban illesztve és talpalva a padlólemezen, (min. 38 mm-es külső méret, 2,5 mm-es 
falvastagság). 
• Hátsó merevítő támasz, egyenes csövekkel, a főkapuhoz kötve, talpalás a hátsó padlólemezen, 
vagy a hátsó futómű bekötési pontjain. (min. 38 mm-es külső méret, 2,5 mm-es falvastagság). 
• A fentieken kívül a bukócső kiegészíthető további elemekkel is, de a csövek külső átmérője és a 
falvastagság nem lehet kevesebb a hátsó merevítőknél előírt méreteknél. 
• A bukócső talpalási pontjainál, a karosszéria padlólemezét meg kell erősíteni. Az erősítés minimum, 
a padlólemez egyik oldalán, egy 10 x 10 cm–es, legalább 2 mm vastag, hegesztéssel rögzített lemez. 
A bukócső talpalásánál alkalmazott, un.”doboz” erősítésként elfogadott. 
• A fentieken kívül elfogadott minden olyan bukócső, aminek valamilyen gyártó által kiadott 
eredetigazolása (certifikat) van és azt megfelelően beépítették. 
 

 
 
Biztonsági övek: 
Kötelező, a minimum három pontos „E” jelzéssel ellátott, és nem elfogadott a klasszikus, szériában 
gyártott, gyári kialakítású. 
• Az öv anyagán semmiféle sérülés nem lehet, csak és kizárólag a gyári, eredeti varrás az 
elfogadott. 
• Nem elfogadhatóak, az automata övek. 
• A váll felett hátramenő öveket, fajtájuktól függően lehet egy pontban és két pontban is rögzíteni. 
• Az öv rögzítéséhez, elsősorban a gyárilag kialakított, eredeti rögzítési pontokat kell használni, 
amennyiben ez nem megoldható, úgy a kialakított rögzítési pontokat megfelelő erősítéssel kell ellátni, 
ez minimum egy 5 x 5 cm-es, legalább 2 mm vastagságú lemez, amit a padlólemezhez hegesztéssel 
kell kötni. Az így kialakított erősített pontoknál, a „versenycélú” biztonsági öveknél alkalmazott, 



becsavarható rögzítő karikát kell használni, kivétel a gyárilag, lecsavarozható rögzítő füllel készült 
övek, ahol ezeket a rögzítő füleket, min. M10-es méretű és 8,8-as szakítószilárdságú csavarokkal 
lehet az eredeti, vagy a megfelelően megerősített rögzítő pontokhoz csavarozni. 
• A biztonsági öv rögzítési pontjai nem lehetnek az ülésen, az üléstartó konzolon, és az üléssínen. 
• Az öv hátsó rögzítéséhez használható, a bukócső egy olyan vízszintes eleme, ami a hátsó 
kitámasztó csöveket köti össze. Ezen a ponton a rögzítés lehet, egy, a csőben megfelelően beépített 
(hegesztett!!) beakasztó szem, vagy amennyiben az öv kialakítása lehetővé teszi, úgy a hagyományos 
„átfűzés”.  
• Minden esetben ajánlott az övek rögzítéséhez az eredeti rögzítési pontok használata. 
 
Bukósisak 
Minimális előírás, az áll alatt összecsatolható „E” jelű bukósisak, melyet a gépátvételen kötelező 
bemutatni. 
 
Ruházat 
Egyrészes, zárt overall kötelező, ami nem lehet műszálas. A Ruházat és a Bukósisak 
megfelelősségét és állapotát a verseny ideje alatt a sportbírók és a verseny tisztségviselői fokozottan 
ellenőrzik. 
 
Ülés 
Minimum „GT” ülés, de csak olyan, aminek fejtámlája egy egységet képez az üléssel. Az ülőlapnak 
és a háttámlának párnázottnak kell lennie. Rögzítése minimum 4 ponton történjen, minimum M8-as, 
8.8 szakítószilárdságú acélcsavarral. Az ülés sín használata engedélyezett, de kizárólag úgy, hogy 
egy adott ülésen mindkét sín rögzíthető legyen az elmozdulás ellen. Az ülés szabályos rögzítése a 
gépátvételen kiemelten kerül ellenőrzésre. 
 
Üzemanyag tank 
A gyárilag beépített, minden esetben elfogadott. Amennyiben az üzemanyagtank nem az eredeti, 
hanem azt az utastérbe, vagy a csomagtartóba építik be, akkor azt csavaros kötéssel, fixen a 
padlólemezhez kell rögzíteni. Az utastérben belül elvezetett üzemanyagcső esetében, kizárólag 
fémhálós biztonsági cső használható, ami egy darabból kell, hogy legyen, vonatkozik ez a visszafolyó 
ágra, és a túlfolyó csőre is. Kidörzsölődést megakadályozó védőburkolattal kell ellátni az 
üzemanyagcsövet minden olyan ponton, ahol azt átvezetik a karosszéria bármely lemezén. Az 
átvezetések használata engedélyezett. 
Az utastérben, vagy a csomagtérben elhelyezett üzemanyagtank szellőző, túlfolyó csövét, ki kell 
vezetni a karosszérián kívülre, a kipufogó rendszertől, lehetőleg a legtávolabbi ponton. 
Az utastérrel egy légtérben elhelyezett üzemanyagtankot, AC pumpát, üzemanyagszűrőt, minden 
esetben el kell látni egy szivárgásmentes, tűzálló burkolattal. 
 
Akkumulátor 
Amennyiben az eredeti beépítési helyet megtartják, úgy fokozottan ajánlott az eredeti rögzítésen kívül, 
egy + rögzítő pánt felszerelése, ami lehet heveder is. A pozitív pólus szigetelése kötelező! 
Az akkumulátor áthelyezése esetén, kettő párhuzamos acélpánttal, azt csavaros kötéssel kell 
rögzíteni (minimum 8.8-as acél), és burkolattal kell ellátni, a savkifolyás megakadályozása céljából. 
 
Áramtalanító kapcsoló 
Beszerelése kötelező, de úgy kell beépíteni, hogy azt mindkét versenyző bekötött állapotban elérje, és 
működtetni tudja. Elfogadhatónak az, az áramtalanító minősül, amely, áramtalanítás esetén leállítja 
az autó motorját. Ezt a versenyek gépátvételén fokozottan ellenőrzik. 
 
Tűzoltó készülék 
Az autóban kötelező felszerelés egy min. 2 kg töltetű (Minimális tűzoltó anyag mennyiség: 2,0 kg), 
működőképes kézi tűzoltó készülék. A tűzoltó készüléket könnyen mindkét versenyző által elérhető 
módon, a navigátor ülése elé, a fenéklemezre kell rögzíteni. Továbbá csak gyorskioldó fémrögzítő 
(„béka zár”) és fémpánt fogadható el (minimum 2 db). Minden tűzoltó készüléket a megfelelő 
védelemmel ellátva kell felszerelni úgy, hogy azok rögzítése 25G lassulásnak ellenálljon. A készülék 
hitelesítését, és rögzítését a gépátvételen ellenőrzik. 
Minden tűzoltó készüléken az alábbi információkat kell feltüntetni: 
- űrtartalom 
- az oltóanyag típusa 



- az oltóanyag mennyisége (súly vagy térfogat) 
- a következő ellenőrzés időpontja, mely nem lehet több két évnél a töltés, illetve az utolsó ellenőrzés 
idejétől számítva. 
 
Vonószem 
Elöl, hátul kötelező. Alkalmasnak kell lennie, arra, hogy az autót a vonószemhez csatlakozva el 
lehessen vontatni. 
Ezeket a vonószemeket piros, vagy sárga színre kell festeni, és a karosszérián piros nyíllal jelölni kell 
a helyét. 
 
Motorház és csomagtértető 
A motorháztetőt el kell látni, kívülről és gyorsan nyitható biztonsági rögzítéssel, a motorháztető eredeti 
zárszerkezetét, valamint biztonsági reteszét el kell távolítani. 
Amennyiben a csomagtér tetőn is elhelyezésre kerül, a biztonsági rögzítő, úgy az eredeti 
zárszerkezetet ott is el kell távolítani. 
Ezek a biztonsági rögzítő elemek nem lehetnek balesetveszélyesek, és a karosszéria síkjából 
maximum 10 mm-t állhatnak ki. 
 
Karosszéria síkja 
A gépkocsi karosszériájának függőleges síkjából semmilyen alkatrész nem lóghat ki, bele értve a 
kerekeket, és az utólag felszerelt vontatószerkezeteket is. 
A kerekek rögzítésére szolgáló tőcsavarok hosszát, úgy kell kialakítani, hogy azok ne lógjanak ki a 
kerekek külső síkjából. 
 
Üvegek 
A szélvédő kivételével bármelyik üveg kicserélhető, helyettesíthető poli-carbonát lemezekkel, de azok 
vastagsága minimum 3mm kell, hogy legyen. 
Az üvegek, bevonása biztonsági fóliával ajánlott, de minden esetben meg kell őrizni azok 
átláthatóságát, nem alkalmazható olyan fólia, ami magakadályozza az autó belső terébe történő 
belátást. 
Az átláthatóság biztosítása a poli-carbonát lemezeknél is kötelező! 
A szabad kilátást zavaró első szélvédő üveggel elrajtolni tilos! ( sérült, törött ) 
 
Turbószűkítő 
A versenyekre nevezett minden feltöltős autót szűkítővel kell felszerelni, amelyet a kompresszor 
házához kell rögzíteni. 
 
A szűkítő legszűkebb pontjának belső átmérője maximum 32 mm. 
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