MNASZ
LICENCEI ÉS IGAZOLVÁNYAI
2006 (PIROS KÖNYV)

I. MNASZ LICENCEI ÉS IGAZOLVÁNYAI
A licenceket és az igazolványokat kiadja és nyilvántartja az MNASZ Titkársága, kivéve
azokat a tisztségviselői igazolványokat – sportbíró, sportfelügyelő, technikai felügyelő
és ellenőr - amelyeket az illetékes bizottság ad ki és tart nyílván.
A „Nevezői- és rendezői licenc”, kivételével az alább felsorolt fényképes licencek és
igazolványok
térítésmentes
belépésre
is
jogosítanak
a
Szövetség
versenynaptárában szereplő események NÉZŐTERÉRE a Forma-1 verseny
kivételével!
A l i c e n c e k é s i g a z o l v á n y o k á t r u h á z á s a T I L O S!
A licencekkel való bárminemű visszaélés a licenc bevonását eredményezi. !
1. LICENCEK
Az MNASZ az Országos Bajnokságba (OB) való nevezést az alábbiak teljesítéséhez
köti.
Az Országos Bajnokságokba való nevezés feltétele:
¾ az MNASZ tagság (a tagsági díj egyidejű megfizetése mellett),
¾ a Sporttörvény 32.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesítése, - a köztartozásokkal
kapcsolatos - tartozása nincs, záradékú - igazolások – VPOP és APEH -, valamint a
Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló nyilatkozat – melléklése a
„Nevezési lap az MNASZ 2006. évi Országos Bajnokságaira és nevezői licencigénylő”höz.
¾ a „Nevezői licenc igénylő lap” benyújtása az MNASZ Titkárságon,
¾ a nevezői licenc díjának befizetése.
1.1. NEVEZŐI LICENC
Nevezői licenckérelmet az MNASZ-nél tagsági viszonnyal rendelkező
sportegyesületek, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaságok (továbbiakban:
sportszervezetek) jelenthetnek be.
Az MNASZ Szabályai a nemzetközi és a hazai OB versenyekre való nevezés, valamint
a versenyzői licenc igénylésének jogát nevezői licenchez köti.
A nevezői licencet, az arra igényt tartó egyesület a „Nevezői licenc igénylő lap”-on
kérheti akkor, ha bírósági nyilvántartási számmal és végzéssel rendelkezik, valamint
tagja az MNASZ-nek. A nevezői licenc befizetésének a versenyzői licenc beadásával
együtt kell megtörténnie.
A nevezői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett szakág
versenyeire ad nevezői jogosultságot. Egy egyesület/szakosztály, több szakágra is
igényelhet nevezői licencet, melynek díját szakáganként kell fizetni, melynek
összegét a mindenkor érvényes díjtáblázat tartalmazza.
Az egyes versenyeken a nevezői licenc bemutatója gyakorolja a nevező jogát, ezért:
¾ A licenc átadásakor a képviselőnek jogosultságát igazolnia kell,
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¾ A nevezői licenc elvesztése, eltulajdonítása esetén ezt a tényt az MNASZ
Titkárságán haladéktalanul be kell jelenteni.
1.2 VERSENYZŐI LICENC
A versenyzői licenc, csak az igényelt szakágra nevezői licenccel rendelkező sportszervezet tagjának állítható ki. Ez alól a szabály alól az amatőr és utánpótlás
versenyzők esetében lehet eltérni, amely szabályok a szakági alapkiírásokban
kerülnek meghatározásra.
Az Intéző Bizottság határozata értelmében a sportpályafutását kezdő versenyzőknek
licenc, csak a minimumvizsga megléte esetén adható ki. Egyebekben a
minimumvizsgára kötelezett versenyzők körét a Szakágak saját hatáskörükben
határozzák meg. Minden nevező ill. versenyző - az FIA/CIK és MNASZ szabályoknak
megfelelő - nemzetközi licencet kap.
A versenyzők, licencükhöz 5 évig érvényes „Nemzetközi egészségügyi könyv”-et (un.
„EÜ könyvet”) kapnak a FIA előírásoknak megfelelően.
A licenc külföldön, CSAK az adott versenyre szóló rajtengedéllyel és utazási
biztosítással együtt érvényes. A licencek külföldön történő használatának általános
feltételeit az FIA Nemzetközi Sportkódex tartalmazza. A fenti előírásokon túl ezek
betartása is kötelező.
A versenyzői licencek fajtái:
Autó:
¾ „Arany”
= arany nemzetközi versenyzői licenc,
¾ „A”
= nemzetközi versenyzői licenc,
¾ „B”
= versenyzői licenc,
¾ „N”
= navigátori licenc (versenyzőtárs)
¾ „H”
= historic versenyzői licenc,
¾ „C”
= kezdő versenyzői licenc,
¾ „CII” = autocross II. osztály
¾ „D”
= gyorsulási (drag) versenyzői licenc
¾ „T”
= teszt licenc,
¾ ”MA” = minden amatőr vezetői és navigátori licenc,
¾ „UGY” = utánpótlás gyorsasági licenc
¾ „UAC” = utánpótlás autocross licenc
Gokart:
¾ Int. A / Int.B / Int.C = CIK, Zóna és MNASZ OB futamra érvényes licencek,
¾ Junior C, Kadet
= OB futamra érvényes licenc.
A fent felsorolt valamennyi licenc érvényes az országos bajnokságokra.
A licenc/ek igényléséhez szükséges nyomtatvány az MNASZ Titkárságán
igényelhető, melyek szabadon sokszorosíthatóak, valamint az Internetről letölthető.
A licenc igénylését a versenyző nevezőjétől a "versenyzői licenc- és
versenyengedély kérelem…" kitöltésével kérheti, ha:
¾ a tárgyévre nevezői licenccel rendelkező sportszervezet tagja,
¾ versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálati eredménnyel rendelkezik,
¾ érvényes - a versenyágnak megfelelő kategóriájú (a gyorsasági utánpótlás,
gokart és ifjúsági autocross kivételével) - gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik.
A versenyzői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett
szakág/ak versenyeire ad versenyzési jogosultságot.
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1.2.1 A versenyzői licenc igénylésének módja
A licenci kérelem beküldésének – pótlék mentes - határideje a MNASZ
Titkárságra tárgyév január 31. (Postabélyegző kelte)
A licenci kérelemhez mellékelni kell:
¾ a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás
másolatát.
(A Szövetség bankszámlájának neve és száma: Raiffeisen Bank 1200100800103962-00100004).
A csekkre, vagy utalásra rá kell írni, hogy hány darab és milyen típusú licenc
ellenértéke került feladásra. Amennyiben ez az információ nem fér el a csekken, vagy
átutaláson kérjük, hogy levélben értesítsék a Titkárságot a feladott összeg
részleteiről, hivatkozva az átutalás dátumára és összegére.)
(Az MNASZ különféle díjainak összegét a mindenkor érvényes díjtáblázat
tartalmazza!)
¾ a versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenc kérelem beadása előtt kell elvégezni a sportorvosi vizsgálatot. Az ehhez
szükséges nyomtatvány részt a licenckérelem tartalmazza. A sportorvost a kitöltött
licenc kérelemmel kell felkeresni ! A vizsgálat eredményét a Titkárságon vezetik fel
a licencre, és az okmányt is itt őrzik meg.)
¾ 1db 4x4 cm-es útlevél fényképet, vagy amennyiben a versenyző még nem
rendelkezik EÜ könyvvel, vagy az EÜ könyv 5 éves érvényessége lejárt, akkor 2 dbot kell mellékelni.
(A versenyző fényképe elektronikus úton kerül a licencre. Amennyiben a versenyző
licenckérelmét személyesen nyújtja be a titkárságon, úgy mód van arra, hogy
kérésére ott lefényképezzék és így egy jobb minőségű kép kerüljön a licencére
annál, mintha a beküldött fényképét másolnák a licencre.)
1.2.2 Egyéb tudnivalók
A licenc csak az előző, valamint az alábbiakban ismertetett feltételek együttes
teljesülése esetén állítható ki.
Január 31-ét követően is lehet licencigényt benyújtani, azonban ekkor a licencdíjon
kívül a díjtáblázatban megadott pótdíj is fizetendő, mely megfizetésétől mentes az a
licencigénylő, aki versenypályafutás kezdi, vagy a tárgyévet megelőző évben
versenyzői licenccel nem rendelkezett.
A verseny hetében benyújtott licencigény esetén valamennyi licencigénylő köteles a
díjtáblázatban meghatározott pótdíjat megfizetni, függetlenül attól, hogy pályafutasát
kezdi, vagy tárgyévet megelőző évben versenyzői licenccel nem rendelkezett.
A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licenc kérelem az egyesület
/szakosztály részére visszaküldésre kerül, azok csak az eljárási díj egyidejű
befizetése ellenében nyújthatók ismételten be.
A licenceket a Titkárság nyilvántartásba veszi és készíti el.
Az Intéző Bizottságnak jogában áll az 1.1. és 1.2. pontban felsorol licencek
kiadását megtagadni, a szakág javaslata alapján amennyiben a versenyző,
vagy sportszervezet emberi, vagy sportolói magatartása, sportszerűsége,
illetve versenyzői képességei miatt megalapozott kifogás merül fel, különösen:
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¾ a korrekt és tárgyilagos tájékoztatás elveinek megsértése a Szövetség
szervezeteivel, tisztségviselőivel, tagjaival szemben,
¾ érvényes, és ilyen értelmű fegyelmi határozat hatálya,
¾ a versenyzői képességek kirívó hiánya, nagyfokú, más versenyzőket
veszélyeztető versenyzői magatartás,
¾ visszatérő sportszerűtlen magatartás, a versenysport elveivel össze
egyeztethetetlen sportolói megnyilvánulás,
¾ a Szövetséggel szemben fennálló tisztázatlan jogi, vagy gazdasági kérdés.
Ezen döntését az Intéző Bizottságnak a versenyzővel írásban kell közölni.
A szakágvezetőnek jogában áll évközben a licenc visszavonására, vagy visszaminősítésére vonatkozóan az MNASZ Intéző Bizottságának javaslatot tenni,
amennyiben a versenyző másokat veszélyeztetve versenyez, vagy sportszerűsége,
emberi és sportolói magatartás, illetve versenyzői képességei, vagy egészségi
állapota miatt (pl. baleset, sérülés után) megalapozott kifogás merül fel.
1.2.3. Versenyzői licencjogosultság szakáganként 2006. évre
1.2.3.1. Rallye szakág
Licencet a rallye bármelyik osztályban, csak olyan versenyző kaphat, aki rendelkezik
legalább kétéves "B" kategóriás gépjárművezetői engedéllyel, két évnél nem régebbi
rallye szabályismereti minimum vizsgával és az RSB licencváltási engedélyével.
¾ „Arany” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második (vezető és
navigátor) versenyzőként való részvételre.
Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások a csak magyar versenynaptárban
szereplő versenyeken:
¾
2 percenkénti rajtolás, melyet szélvédő matrica igazol,
¾
2 db versenykiírás, 2 db itiner, 2 db szervízitiner,
¾
meghívás az RSB sajtótájékoztatóira,
¾
meghívás a versenyek sajtótájékoztatóira,
¾
ingyenes külföldi rajtengedély,
¾
nemzeti prioritás,
¾
kiemelt hely a szerviz parkban, 2 db szerviz autó részére.
Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik a 2006. évi AGIP Országos Rallye Bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-15. helyet szerezték meg.
¾ „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második (vezető és
navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
¾
Azok a versenyzők, akik vezetőként 2004. vagy 2005. évben „A”
licenccel rendelkeztek, a 2004-es, vagy 2005-ös versenyévadban az ORB
legalább 3 futamán elrajtoltak és az ORB abszolút, gépcsoport, géposztály
pontot szereztek.
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¾
Azok a versenyzők, vezetőként a 2006. évet megelőző 3 év
valamelyikében az I. osztályú rallye bajnokságban abszolút 1-10. helyet,
valamely gépcsoportban 1-3. helyet, vagy legalább 5 értékelhető
versenyzővel rendelkező géposztályban 1. helyet szereztek meg.
¾
Azok a versenyzők, akik a 2005. évi Junior Rallye Bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-5. helyet, vagy valamely
gépcsoport 1-3. helyét, vagy valamely (A-N) géposztály 1-2. helyét, illetve ha
valamely (A-N) géposztályban 10-nél kevesebb versenyző került értékelésre
az 1. helyét szerezték meg. Amennyiben valamely géposztályban 5-nél
kevesebb versenyző kerül értékelésre géposztály értékelés alapján licencet
szerezni nem lehet.
¾
Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése alapján,
méltányosságból licencet ad.
¾ „B” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Matador Rallye2
Bajnokság futamain első és második (vezető és navigátor) versenyzőként való
részvételre.
Jogosult: Azok a versenyzők, akik részt kívánnak venni az Országos Matador
Rallye2 Bajnokságban. „N” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az Országos Rallye Bajnokság, Historic Rallye Kupa és az
Országos Matador Rallye2 Bajnokság futamain második versenyzőként való
részvételre.
Jogosult: minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.
¾ „H” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Historic Rallye Kupa futamain
első versenyzőként való részvételre.
Jogosult: minden versenyző, aki részt kívánnak venni a Historic Rallye
Kupában.
Azok a versenyzők, akik 2006. évben „ARANY, ill. „A” licencet váltottak, más rallye
licencet 2006. évben még jogosultság esetén sem kaphatnak. Azok a versenyzők,
akik „N” licencet váltottak és indulni szeretnének az Országos Matador Rallye2
Bajnokság futamain - mint vezetők – kiválthatnak „B” licencet. „B” licenccel
rendelkező versenyzők válthatnak „N” licencet. Jelen szabály alól az RSB egyedi
felmentést adhat.
1.2.3.2.
Autós gyorsasági szakág
A szakág 2006. évre valamennyi licenc kiadását szabályismertei minimumvizsgáhz
köti.
¾ „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely gyorsasági (pálya és
hegyi) versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való
részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:
¾
2005. évben pálya- és hegyi versenyen pontot szereztek, és a futamok
legalább 50%-án részt vettek,
¾
akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.
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¾ „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:
¾
2005. évben a bajnoki versenyek 50%-án indultak,
¾
akik részére a szakági bizottság saját elbírálás ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.
¾ „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: N, A, H, E, F csoportba tartozó versenyautókra - lásd még a
„Jogosult” alatt leírtakat – 1600 ccm-ig.
Jogosult: Minden kezdő versenyző, [A szakági bizottság a jelentkezőt vezetési
próbára (teszt-re) kötelezheti.] valamint az „E” csoportban indulni szándékozó
versenyző, ha legalább két alkalommal az MNASZ edzésen részt vesz és ezt a
zakág írásban igazolja.
¾ „U” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Minden kategóriában 1600 ccm-ig
Jogosult: Azok a jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az
országos gokart bajnokságban legalább két éve részt vesznek.
¾ „T” licenc
Jogosít: A Hungaroringen szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően előírt
tesztvezetésen való részvételre.
Érvényes: Az adott naptári évre, illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: Minden személy, aki részére valamely MNASZ tag a teszt licencet
megkéri.
1.2.3.3
Rallycross szakág
A szakág 2006. évre valamennyi licenc kiadását szabályismertei minimumvizsgáhz
köti.
¾ „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely rallycross versenyen,
illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
Azok a rallycross versenyzők, akik az előző évben a:
¾
Div. 1. és Div. 4.
1-6. helyen,
¾
Div. 1. kétkerék hajtású autók és
¾
Div. 4. 1600 ccm alatti kategória 1-2. helyen végeztek a bajnokságban.
Továbbá, minden versenyző, aki az előző évben az autósport, bármely
területén „A” licenccel rendelkezett és legalább a bajnokságba számító
versenyek 50%-án rajthoz állt.
¾ „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely területén
a bajnokságba számító versenyek legalább 50%-án rajthoz állt.
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¾ „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és Div 9. Kategóriában való indulásra.
Jogosult: Minden kezdő versenyző. [A szakági bizottság a jelentkezőt vezetési
próbára (tesztre) kötelezheti.]
1.2.3.4.
Autocross szakág
¾ „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely autocross versenyen,
illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
Azok az autocross versenyzők, akik az előző évben a:
¾
Divízió I1.
1-6.helyen,
¾
Divízió 3. 1600 ccm-ih 1-6.helyen,
¾
Divízió 3. 1600 ccm felett1-6.helyen
végeztek
az
országos
bajnokságban.
¾
Továbbá, minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely
területén „A” licenccel rendelkezett és a bajnokságba számító versenyek
legalább 50%-án rajthoz állt.
¾ „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain, hazai nemzetközi és zóna versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely területén
legalább a bajnokságba számító versenyek 50%-án rajthoz állt.
¾ „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain, hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden kezdő versenyző.
Korlátozás: A 18 éves életkorát még be nem töltött, jogosítvánnyal még nem
rendelkező kezdő versenyzők, csak 1600 ccm-nél kisebb hengerűrtartalmú
gépjárművel vehetnek részt a bajnokságban.
¾ „UAC” licenc
Jogosít: Az ifjúsági kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden ifjúsági versenyző 10. és 18. életév között.
¾ „C II” licenc
Jogosít: Az Autocross Amatőr Kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden 16 év feletti versenyző, aki az Autocross Amatőr Kupa
versenyeken kíván részt venni.
1.2.3.5.
Terep-rallye szakág
A szakág 2006. évre valamennyi licenc kiadását szabályismertei minimumvizsgáhz
köti.
¾ „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely terep-rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második /vezető és
navigátor/ versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
¾
azok a terep-rallye versenyzők, akik 2005-ben a „T” abszolút
értékelésben, vagy az 1T, 2T, 3T, géposztályban bajnoki pontot szereztek.
¾
akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.
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¾ „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: azok a terep-rallye versenyzők, akik 2005-ben bajnoki pontot nem
szereztek - mindazok, akik új résztvevői kívánnak lenni a szakág versenyeinek.
¾ „TRA” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság autós amatőr kupájában való indulásra.
Jogosultak: Mindazok, akik az amatőr autós kupában kívánnak indulni, és „A”,
„B” vagy „N” licenccel 2004. és 2005. évben, egyik szakágban sem
rendelkeztek.
¾ „N” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő, bármely terep-rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain második versenyzőként való
részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.
1.2.3.6.
Gokart szakág
A nemzetközi licenc és nemzetközi rajtengedély kiadásának 2006. évre vonatkozó
speciális feltételeit az éves alap-versenykiírás tartalmazza.
NEMZETKÖZI LICENC
¾ „Int. A” licenc
Jogosít:
A CIK-FIA által kiírt bajnokságok eseményein való részvételre, ahová az "A"
licenc megléte indulási feltétel:
¾
a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és külföldi nemzetközi
eseményeken való részvételre,
¾
valamennyi MNASZ által jóváhagyott és a Zóna országok nemzetközi
versenynaptárában szereplő versenyen való részvételre.
Kiállítható:
15. életévét betöltött versenyző részére, aki a kérelem benyújtásának napját
megelőző évben az alábbi eredményekkel rendelkezik:
¾
CIK-FIA által kiírt eseményre (nem sorozat verseny) nevezett versenyzők
létszámát alapul véve legalább a mezőny 33 %-nak megfelelő helyezést ért el,
vagy
¾
CIK-FIA esemény (sorozat verseny) pontszerző helyezést ért el, vagy
¾
három, a nemzetközi versenynaptárban szereplő eseményen a kérelmező
az 1-5. helyezést érte el.
¾ „Int. B” licenc
Jogosít:
A CIK-FIA által kiírt bajnokságok eseményein való részvételre, ahol a CIK-FIA
az "Int. B" licencmegléte indulási feltétel:
¾
a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és külföldi nemzetközi
eseményeken való részvételre,
¾
valamennyi MNASZ által jóváhagyott és a Zóna országok nemzetközi
versenynaptárában szereplő versenyen való részvételre.
Kiállítható:
15. életévét betöltött versenyző részére, aki a kérelem benyújtásának napját
megelőző évben az alábbi eredményekkel rendelkezik:
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¾
a Zóna bajnokság futamain, vagy a nemzetközi versenynaptárban
szereplő eseményen a kérelmező az 1-6 helyezést ért el, vagy
¾
2005. évi Gokart Országos bajnokságban bármelyik nemzetközi
kategóriában 1-6 helyezést ért el,
¾ „Int. C” Junior licenc
Jogosít:
¾
a CIK-FIA által az Intercontinental A-Junior kategória részére kiírt
bajnokságok eseményein való részvételre
¾
a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és külföldi nemzet-közi
eseményeken való részvételre.
¾
valamennyi MNASZ által jóváhagyott és a Zóna országok nemzetközi
versenynaptárában szereplő Junior versenyen való részvételre.
Kiállítható:
Az Intercontinental A-Junior géposztály 13-15 éves versenyzők részére az
alábbiak szerint:
¾
a licenc kiállításának feltétel, hogy a versenyző betöltötte a 13. életévét,
¾
az a versenyző, aki adott versenyévben 15. életévét betöltötte, a tárgyév
végéig rendelkezhet ezzel a licenc fokozattal,
¾
akik a kérelem benyújtásának napját megelőző évben OB kadet
géposztályban 1-6. helyezést ért el,
¾ "Int. C" Senior licenc
¾
Jogosít: a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és külföldi
nemzetközi eseményeken való részvételre,
¾
valamennyi MNASZ által jóváhagyott és a Zóna országok nemzetközi
versenynaptárában szereplő versenyen való részvételre.
Kiállítható:
¾
15. életévét betöltött sportoló részére
NEMZETI LICENC
¾ Kadet licenc
¾
Jogosít: a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és külföldi
nemzetközi eseményeken való részvételre,
¾
valamennyi MNASZ által jóváhagyott és a Zóna országok nemzetközi
versenynaptárában szereplő kadet versenyen való részvételre.
Kiállítható:
A Kadet géposztályok azon versenyzői részére, akik megfelelnek a kategóriára
vonatkozó feltételeknek.
1.3

RENDEZŐI LICENC

Az MNASZ Rendezői licenckérelmet az MNASZ-nél tagsági viszonnyal rendelkező
sportegyesületek, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaságok jelenthetnek be.
A rendezői licenc díjának befizetési határideje tárgyév január 31.
1.3.1 Általános előírások
Az MNASZ versenynaptárában csak olyan rendezvény kerülhet, illetve csak olyan
rendezvényt lehet MNASZ versenyként megrendezni, amelynek kérelmezője az adott
versenyévre érvényes Rendezői licenccel rendelkezik és megfelel az FIA és az
MNASZ egyéb szabályzatában foglaltaknak.
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1.3.2 Rendezői licenc fajtái
¾ „Korlátozott rendezői licenc” (csak másod, illetve harmadosztályú, vagy hazai
meghívásos verseny rendezésére jogosít)
¾ „Teljekörű rendezői licenc”
Mindkét fajta licenc a kiadáskor megjelölt szakágra és az adott naptári év december
31-ig érvényes.
1.3.3 A rendezői licenc kiadásának feltételei
¾ érvényes MNASZ tagság
¾ szakágankénti rendezői licenckérelem benyújtása legkésőbb az előző év
december 31-ig, megjelölve, hogy teljes, vagy korlátozott rendezői licencet kíván e
váltani,
¾ elbírálás nélkül jogosult teljes körű rendezői licencre az aki az előző évben ilyen,
vagy korlátozott rendezői licenccel már rendelkezett és az elmúlt két évben meg is
rendezett az adott szakágban legalább egy versenyt úgy, hogy minden
kötelezettségének eleget tett, a kaucióját maradéktalanul visszakapta, valamint
semmilyen rendezői büntetésben nem részesült. Eltérő esetben a szakág
javaslatára az IB dönt a licenc kiadásáról.
¾ szakági javaslatra az IB dönt annak az igénylőnek a teljes körű rendezői licencre
vonatkozó kérelméről is, aki az előző évben másik szakágban rendezett már
korlátozott, vagy teljeskörű rendezői licenccel és abban a szakágban az elmúlt két
évben meg is rendezett legalább egy versenyt úgy, hogy minden kötelezettségének
eleget tett, a kaucióját maradéktalanul visszakapta, valamint semmilyen rendezői
büntetésben nem részesült, de most új szakágra kér.
¾ új rendezői licenckérelem esetén mellékelni kell referencia lapot amelyben ki kell
térni:
¾ A szervezet nevére,
¾ A rendezésben közreműködő személyek felsorolására (ezek között legalább
egy főnek az adott szakágban több éves múlttal kell rendelkezni pl. versenyző,
szakosztályvezető, sportbíró stb.)
¾ Korábbi szervezések, rendezvények ismertetése (referenciák),
¾ A szervezet felszerelésére, eszközeire,
¾ A szervezet anyagi fedezetére,
¾ A rendezési elképzelések írásos kifejtésére
Az adott szakági bizottságnak személyesen kell meghallgatnia a jelentkezők
képviselőit és ennek alapján korlátozott licencet adhat ki a szakág a jelentkező
megfelelése esetén.
Eseti és indokolt esetben teljes körű rendezői licenc is kiadható, ha ezt az IB is
elfogadja.
¾ Egy szakágban évente maximum 10 db rendezői licenc adható ki, amennyiben
több igénylő van, úgy az IB állítja fel a rangsort, illetve ad egyedi engedélyt.
1.3.4 A rendezői licenc elvesztése
¾ Az a szervezet, aki korábban rendelkezett bármilyen rendezői licenccel, de az
elmúlt évben az adott szakágban nem rendezett a licenc fokozatának megfelelő
versenyt, az adott fokozatú licencre való jogosultságát elveszti. Amennyibe a licenc
tulajdonosa a megelőző évi tevékenysége alapján, vagy a szakági bizottság
megítélése szerint nem tett eleget minden kötelezettségének, vagy rendezői
tevékenységét nem megfelelő színvonalon végezte, a szakág a rendezőt
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visszaminősítheti, vagy megtagadhatja a rendezői licenc kiadását. A szakág
döntése ellen az IB-nél lehet fellebbezni.
1.3.5 A rendezői licenc díja
MNASZ díjtáblázata tartalmazza.
2. IGAZOLVÁNYOK
A Titkárság, mindegyik - az MNASZ versenynaptárában szereplő rendezőjének az
esemény előtt – minta táblákat küld a rendezvény lebonyolításában közreműködő
személyek eligazítása, ill. a rendezvény szabályos lebonyolításának elősegítése
érdekében.
A „Nevezői- és rendezői licenc”, kivételével az alább felsorolt fényképes licencek és
igazolványok
térítésmentes
belépésre
is
jogosítanak
a
Szövetség
versenynaptárában szereplő események NÉZŐTERÉRE a Forma-1 verseny
kivételével!
2.1. A SZÖVETSÉG 2006. ÉVBEN ÉRVÉNYES LICENCEI
A.

NEMZETKÖZI NEVEZŐI IGAZOLVÁNY – NEVEZŐI LICENC*

Kivitele: Felül barnás narancssárga, alul fehér színű háttéren F-1 kerék, jobb felső
sarkában az EU zászló kék árnyalatával és öt csillagával, valamint színes MNASZ és
fehér FIA emblémával díszített, laminált műanyag kártya.
Mérete: 86x54 mm
Jogosultak: a Szövetségnél nyilvántartott, érvényes nevezői licenccel rendelkező,
szövetségi tagok.
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség és a FIA, vagy CIK
versenynaptárában szereplő eseményekre versenyzőt/versenyzőket nevezni.
B.
NEMZETKÖZI VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY – VERSENYZŐI ARANY
LICENC
Kivitele: Felül lila, alul fehér háttéren F-1 kerék, jobb felső sarkában az EU zászló kék
árnyalatával és néhány csillagával, valamint színes MNASZ és fehér FIA
emblémával díszített, laminált műanyag kártya, digitális versenyzői fényképpel. A
fénykép mellett aranyozott rombusz és a FIA embléma felett „GOLD LICENCE 2006”
felirat látható. Laminált műanyag kártya.
Mérete: 86x54 mm
Jogosultak: azok a versenyzők, akik a 2005. évi rallye I. osztályú bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-15 helyet szerezték meg.
Jogosít: szabályzatban foglalt kedvezmények igénybevételére és a licencen
megjelölt szakágban a Szövetség versenynaptárában és regisztrációjában szereplő
versenyeken való versenyzésre, valamint rajtengedéllyel és un. BBP biztosítással a
FIA, vagy CIK versenyein való indulásra.
C.

NEMZETKÖZI VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY – VERSENYZŐI LICENC

Kivitele: Felül lila, alul fehér háttéren F-1 kerék, jobb felső sarkában az EU zászló kék
árnyalatával és néhány csillagával, valamint színes MNASZ és fehér FIA
emblémával díszített, laminált műanyag kártya, digitális versenyzői fényképpel.
Mérete: 86x54 mm
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Jogosultak: a szakági engedéllyel, 2006-ra licenccel rendelkező autó és gokart
versenyzők.
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség versenynaptárában és
regisztrációjában szereplő versenyeken való versenyzésre, valamint rajtengedéllyel
és un. BBP biztosítással a FIA, vagy CIK naptárában szereplő versenyeken való
indulásra.
D.

NEMZETI VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY – AMATŐR VERSENYZŐI LICENC

Kivitele: Felül kék, alul fehér háttéren F-1 kerék, valamint színes MNASZ
emblémával díszített, laminált műanyag kártya, digitális fényképpel.
Mérete: 86x54 mm
Jogosultak: az országos bajnokság autós amatőr kupájában való indulásra.
Jogosít: mindazok, akik az amatőr kupában kívánnak indulni, és „A”, „B”, „C” vagy
„N” licenccel 2004. és a 2005. évben, egyik szakágban sem rendelkeztek.
E.
RENDEZŐI LICENC*
Kivitele: Felül sárga, alul fehér háttéren F-1 kerék, jobb felső sarkában az EU zászló
kék árnyalatával és öt csillagával, valamint színes MNASZ és fehér FIA emblémával
díszített, laminált műanyag kártya.
Mérete: 86x54 mm
Jogosultak: a Szövetségnél nyilvántartott, rendezői licenccel rendelkező, szövetségi
tagok.
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség versenynaptárában szereplő
események megrendezésére.
F.

HIVATALOS SZEMÉLY IGAZOLVÁNY

Kivitele: ez évi MNASZ licenc arculatú, név, beosztás és licencszám feltüntetésével
sötétzöld árnyalatú digitális fényképpel ellátott, laminált műanyag kártya.
Sorszámok: - sportbírók:
1-4799-ig
- technikai mentő (rescue)
4800-4999-ig
- sportfelügyelők:
5000-5999-ig
- technikai felügyelők, -ellenőrök 6000-6999-ig
Mérete: 54x86 mm
Jogosultak: az MNASZ által szervezett célirányos oktatásokat és továbbképzéseket
igazoltan elvégző sporttársak – sportfelügyelők, technikai felügyelők, technikai
ellenőrök kimentő személyek és sportbírók.
Jogosít: egy adott rendezvényen a beosztásával járó feladatok ellátására. Az
igazolvány tulajdonosa az MNASZ biztosítási szabályzatában foglalt feltételek
alapján balesetbiztosítással rendelkezik.
2.2 A SZÖVETSÉG 2006. ÉVBEN ÉRVÉNYES IGAZOLVÁNYAI
G.

VÁLASZTOTT ÉS KINEVEZETT „SPORTVEZETŐI IGAZOLVÁNY”

Kivitele: 01-30-ig sorszámmal a választott tisztségviselők (elnökség, IB, ellenőrző-,
fegyelmi bizottság és a Főtitkár) és 31-től a kinevezett tisztségviselők (RSB,
AGYB, ACB, RCB, TRB, GB, TB, FB, BB, OB, EB, stb.) ez évi MNASZ licenc
arculatú, kék színű, digitális fényképpel ellátott, laminált műanyag kártya. Mérete:
86x54 mm
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- Gépkocsi / Motor belépővel: ez évi MNASZ licenc arculatú, kék árnyalatú,
2006. évszámmal és GÉPKOCSIBELÉPŐ / MOTORBELÉPŐ felirattal és
sorszámmal ellátott, fóliázott kartonlap.
Mérete: - autós 280x63 mm
- motoros 100x23 mm
Jogosultak: a Közgyűlés által választott tisztségviselők és a főtitkár, valamint a
kinevezett bizottsági tagok.
Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken a szabad mozgásra,
de a nézők elől elzárt területeken, csak a rendezők engedélyével tartózkodhat.
H.

CSAPATVEZETŐI IGAZOLVÁNY

Kivitele: ez évi MNASZ licenc arculatú, sorszám, név, beosztás és licencszám
feltüntetésével világoskék árnyalatú digitális fényképpel ellátott, laminált műanyag
kártya.
Mérete: 86x54 mm
Jogosultak: az érvényes nevezői licenccel rendelkező sportegyesület / szakosztály /
nevező csapatvezetője. (Rallye-ban, a junior csapatnak, külön lehet vezetője.)
Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken a szabad mozgásra,
de a nézők elöl elzárt területeken, csak a rendezők engedélyével tartózkodhat. Az
igazolvány tulajdonosát a verseny rendezője köteles ellátni az MNASZ szabályoknak
megfelelő, a rendezvényre érvényes gépkocsi belépővel a verseny adminisztratív
átvételén, amely rallye versenyeken a STOP állomásig való behajtásra jogosít.
I.

SAJTÓ IGAZOLVÁNY

Kivitele: ez évi MNASZ licenc arculatú, liláskék árnyalatú digitális fényképpel ellátott,
laminált műanyag kártya. Névvel, fényképpel és a képviselt média nevével, valamint
nagy PRESS felirattal ellátva.
Mérete: 86x54 mm
Jogosultak: az orgánum vezetői/főszerkesztői által kijelölt, valamint az MNASZ
nyilvántartásában szereplő újságírók, fotóriporterek és operatőrök.
Jogosít: az MNASZ naptárában szereplő versenyeken (kivétel F-1) média
akkreditációt előzetes bejelentkezés nélkül felvenni.
- Fotós mellénnyel
Kivitele: 01-99-ig számmal ellátott, narancs színű, fekete FOTÓ/TV/MÉDIA feliratú
mellény.
- Gépkocsi belépővel
Kivitel: ez évi MNASZ licenc arculatú, liláskék árnyalatú, SAJTÓ / 2006 / PRESS
felirattal, valamint sorszámmal ellátott fóliázott kartonlap. Mérete: 285x85 mm
Jogosultak: az orgánumok vezetői / főszerkesztői által kijelölt, valamint az MNASZ
nyilvántartásában szereplő, fotóriporterek és operatőrök.
Jogosít: a sajtó belépővel együtt, az adott eseményt – a saját felelősségére - a pálya
mellett figyelemmel kísérni, akár gépkocsival is. (Kivéve F1)
Használata:
A versenypályára érvényes gépkocsi belépő tulajdonosa közúti jellegű versenyeken
a pályazárást megelőző 15 percig - a versenyigazgató tudomásával - behajthat a
versenypályára úgy, hogy a pályazárásig a versenypálya nyomvonalát el kell hagynia
és/vagy a gépkocsit az első védelmi vonal mögött el kell helyeznie. Körpályás
versenyeken csak kivételes esetekben és a versenyirányítás engedélyével hajthat
bármely időpontban a versenypályára.
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Az igazolványt a gépkocsi szélvédője mögött - kívülről is látható helyen - kell
elhelyezni.
Ismételt pályára hajtás, csak a pályanyitás - zöld zászló elhaladása - után történhet a
közelben tartózkodó pályabíró engedélyével.
A mellény tulajdonosa - a belépő átvételekor - nyilatkozatot ír alá arról, hogy:
• a közönség elől elzárt területen saját felelősségére, csak a fotós mellényben
tartózkodhat, ill. végezheti munkáját.
• az autóversenyek lebonyolítási szabályait és a versenypályák melletti veszélyes
zónákat ismeri.
• figyelembe veszi a tisztségviselők figyelmeztetését és irányítását,
• kijelenti, hogy a versenyen ill. a versenypálya mellett saját felelősségére
tartózkodik és az MNASZ-szel, az egyes versenyek rendezőivel, versenyzőkkel
és
nevezőkkel,
valamint
a
versenyek
hivatalos
tisztségviselőivel,
közreműködőivel szemben mindenféle kártérítési igényről lemond.
• a naptári év utolsó versenye után 30 napon belül a „fotós mellény”-t az MNASZ
Titkárságán leadja.
J.

KÖZREMŰKÖDŐ IGAZOLVÁNY, GÉPKOCSI BELÉPŐVEL

Kivitele: ez évi MNASZ licenc arculatú, cég névvel és nagy számmal ellátott,
citromsárga színű laminált műanyag kártya.
Mérete: 54x86 mm
Jogosult: a rendező kérésére a szakág által engedélyezett a verseny
lebonyolításához szükséges, ill. szerződésben megnevezett közreműködő.
Jogosít: az MNASZ naptárában szereplő hazai rendezvényre az illetékes rendezővel
egyeztetve
a
rendezvény
előkészítésében
és
lebonyolításában
való
közreműködésre.
Gépkocsi belépő: ez évi MNASZ licenc arculatú, citromsárga árnyalatú, 2006.
évszámmal és KÖZREMŰKÖDŐ felirattal és sorszámmal ellátott, fóliázott
kartonlap.
Mérete: - autós 280x63 mm
K.

MNASZ PÁRTOLÓ TAG / SUPER VIP IGAZOLVÁNY

Kivitele: ez évi MNASZ licenc arculatú, cég névvel és nagy számmal ellátott, lila, ill.
aranysárga színű laminált műanyag kártya. A kártya a felső szélénél aranyozott
tartóba foglalva.
Mérete: 54x86 mm
Jogosult: Pártoló tagok / Super VIP személyek az Elnökség határozata alapján.
Jogosít: az MNASZ naptárában szereplő hazai rendezvényekre.
(A rendezőket az Elnökség ezen igazolvánnyal kapcsolatos feladatáról külön levélben
is tájékoztatja.)
L.

MNASZ PÁLYA- ÉS VENDÉG BELÉPŐ

Kivitele: fekete-sárga, illetve sárga-fekete színű, szitázott műanyag lap, fekete-sárga
felirattal.
Mérete: 85x53 mm
Jogosult: lehet, a Szövetség működését jelentős mértékben segítő, támogató
személy, valamint a sportágban, ill. annak működtetésében vitathatatlan érdemeket
szerzett személy. A pályabelépővel rendelkező személy kíséretében lévő/k/nek
„Vendég” feliratú belépővel kell rendelkezni.
(A „Vendég belépő”, csak „MNASZ Pályabelépő”-vel, vagy „Sportvezetői
igazolvány”-nyal rendelkező személy kisérésére jogosít!)

14

Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken a szabad mozgásra,
de a nézők elől elzárt területeken csak a rendezők engedélyével tartózkodhat.
2.3.

NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG IGAZOLVÁNYAI

M.

REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA

Kivitele: nemzeti színeinket megjelentető, a háttérben a különböző sportágak
jellegzetes mozdulatát ábrázoló rajzolatokkal, a Nemzeti Sportszövetség logójával
ellátott, fénykép nélküli, laminált kártya. Hátoldalán a kedvezményes szolgáltatást
nyújtó cégek logója van. A Regisztrációs kártya közokirat!
Mérete: 85x53 mm
Jogosult: a Szövetség nyilvántartásában szereplő nemzetközi licenccel rendelkező
versenyzők, akik a regisztrációs kártyát a licenccel együtt kapják meg a Szövetség
Titkárságán.
Jogosít: a licenccel együtt az MNASZ naptárában szereplő hazai versenyeken való
részvételre.
N.

NSSZ - PÁLYABELÉPŐ

Kivitele: sötétkék alapon, a háttérben különböző sportágak jellegzetes mozdulatát
ábrázoló rajzolattal, NSSZ logóval, a kártya tulajdonos szövetség valamint a kártya
tulajdonos nevének dombornyomásával és hologrammal.
Mérete: 86x54 mm
Jogosult: GYISM, NSSZ, sport-, és szakszövetségek tisztségviselői.
Jogosít: a magyarországi sportesemények megtekintésére. (Kártya tulajdonos és +1
fő részére!)
(Az esetleges korlátozások az NS www.nssz.hu honlapján olvashatók.)
Megjegyzés: az MNASZ események rendezői kötelesek a fenti versenyzői
licenceket és igazolványokat a leírtak szerint elfogadni, valamint azokról a
rendezvényükön közreműködő rendőröket és rendezőket eligazítani az IB által
kiszabható büntetés terhe mellett.
A rendezők megtehetik, hogy a hivatalos igazolvány tulajdonosának kiegészítő
jelzéseket, ill. a protokoll igazolvány tulajdonosának - a lehető legkevesebb
akadályoztatással - alkalmi belépőjegyet adnak ki, a fent leírtak szerinti mozgásszabadsággal.
* = térítésmentes belépésre nem jogosító licencek/igazolványok!
(A licenc és igazolvány mintákat a Szövetség titkárságán lehet megtekinteni.)
Igazolvány minták:
A mintákat a Szövetség titkárságán lehet megtekinteni.
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