
 

                                                                                                               

Szakági közlemény
2022.07.13.

Kedves Versenyzők, Tisztelt Sporttársak,

Alábbiakban olvashatjátok Lakatos Róbert (Laroco MSC) levelét melyben tájékoztat mindannyiunkat a 2022. 
évi Vértes Rally lemondásáról. Tekintettel arra, hogy a a verseny 40 nap múlva került volna megrendezésre, 
így ilyen rövid idő alatt ugyanebben az időpontban másik rendezvény megtartása sajnos már nem 
kivitelezhető. A szakágvezetés haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a rally rendezőinkkel a verseny - más 
időpontban - való pótlásának lehetőségének egyeztetéséről melyről rövidesen tájékoztatunk benneteket. 

Megértéseteket köszönjük!

Budapest, 2022.07.13.

Sporttársi üdvözlettel:

Berényi Ákos
Rally szakágvezető

Buna Zoltán, Juhász István, Keszthelyi Róbert, Holecz Krisztián, Rónavölgyi Endre, Bodony Béla  
RSB tagok



 
 
VÉRTES RALLYE 2022 
 
LEMODÁS 
 
 
Tisztelt Oláh Gyárfás Úr! 
Tisztelt Berényi Ákos Úr! 
Tisztelt MNASZ tisztségviselők! 
Tisztelt Versenyzők és KEDVES RALLYET SZERETŐ RAJONGÓK! 
 
 
Fájdalmas döntést kellett meghoznunk a mai napon!  
Az elmúlt hónapokban próbáltuk helyreállítani a rendezvény megingott gazdasági hátterét. 
Sokan bíztattak, drukkoltak nekünk, hogy ez sikerüljön! Ezúton is szeretném megköszönni 
azoknak akik bátorítottak és a támogattak minket ezen az úton!  
Sajnos nem értünk célt és elbuktunk! Egyedül maradtunk a végére, és hosszas mérlegelés 
és tépelődés után be kell, hogy lássuk el kell engednünk a Vértes Rallye megrendezésének 
lehetőségét! 
Az utolsó utáni pillanatig a verseny megtartása volt a célunk – nem a lemondása – de sajnos 
a sportegyesületünk nem tudja felvállalni a rendezéssel kapcsolatos terheket, mert nem 
rendelkezünk az ehhez szükséges forrásokkal! 
 
Bocsánatot kérünk mindazoktól akiket ezzel a döntésünkkel megbántunk, csalódást okozunk! 
Az MNASZ elhivatott tisztségviselőitől, versenyzőktől és a rallye lelkes szurkolóitól! 
Személy szerint is nagyon szégyellem magam a kialakult helyzet miatt! 
 
Kudarcunkért kizárólag minket terhel a felelősség, mert talán nem mértük fel időben, és 
helyesen a helyzetünket, lehetőségeinket! 
 
Köszönettel tartozunk az MNASZ Elnökének és az MNASZ/RSB tagjainak, akik időt adtak 
nekünk, hogy életben maradhasson a Vértes Rallye megrendezésnek a reménye! 
Sajnos azonban az időnk lejárt! 
 
Mindannyiunk nevében köszönöm Mór városának, hogy szerető házigazdája volt a 
rendezvénynek! 
Köszönöm valamennyi érintett település vezetőinek és lakóinak, hogy türelemmel és 
szeretettel fogadták a versenyzőket és közönségüket!  
Köszönöm a Vérteserdő Zrt vezetőinek, hogy mindvégig segítettek és támogattak minket! 
Köszönöm a többszáz lelkes sportbíró és közreműködő munkáját és elkötelezettségét! 
 
Őszintén hiszem és remélem, hogy lesz aki folytatja és tovább viszi a Vértes Rallye 
megkezdett hagyományát! 
 
 
 
Veszprém, 2022. július 11. Türelmüket megköszönve, 

Tisztelettel: 
 

 
 

Lakatos Róbert 
szerv. biz elnök 


