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MNASZ
LICENCEI ÉS IGAZOLVÁNYAI
2013
I. MNASZ LICENCEI ÉS IGAZOLVÁNYAI
A licenceket és az igazolványokat az MNASZ Titkársága adja ki és tartja nyilván.
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!
1. LICENCEK
Az MNASZ az Országos Bajnokságba (OB) való nevezést a szükséges licencek
kiváltásához köti.
1.1. NEVEZŐI LICENC
A nevezői licenc kiváltásának feltételei:
 az MNASZ tagság,
 a Sporttörvényben foglaltak teljesítése, együttes adóigazolás, vagy nyilatkozat a
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről,
 a „Nevezői licencigénylő” benyújtása az MNASZ Titkárságon,
 a nevezői licenc díjának befizetése.
Nevezői licenckérelmet az MNASZ-nél tagsági viszonnyal rendelkező
sportegyesületek, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaságok nyújthatnak 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 licencigénylő lap"-on
kérheti akkor, ha bírósági nyilvántartási számmal és végzéssel rendelkezik, valamint
tagja az MNASZ-nek.
A nevezői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett szakág
versenyeire ad nevezői jogosultságot. Egy egyesület, több szakágra is igényelhet
nevezői licencet, melynek díját szakáganként kell fizetni, összegét a mindenkor
érvényes díjtáblázat tartalmazza.
1.2. VERSENYZŐI LICENC
A versenyzői licenc, csak az igényelt szakágra nevezői licenccel rendelkező
tagszervezet tagjának állítható ki. Ez alól a szabály alól az amatőr és utánpótlás
versenyzők esetében lehet kivételt tenni, amely szabályok a szakági alapkiírásokban
kerülnek meghatározásra.
A sportpályafutását kezdő versenyzőknek licenc csak a szabályismereti vizsga
megléte esetén adható ki. Egyebekben a szabályismereti vizsgára kötelezett
versenyzők körét a Szakágak saját hatáskörükben határozzák meg.
Minden nevező ill. versenyző az MNASZ szabályoknak megfelelő licencet kap.
Mindazon licenceken, ahol az MNASZ licenc fokozata azt lehetővé teszi, az
FIA/CIK licenc fokozat is feltüntetésre kerül. Csak ilyen licencek birtokában szabad
külföldi versenyen indulni - az egyéb szabályok betartása mellett.
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A nemzetközi licencet váltó versenyzők, licencükhöz 5 évig érvényes „Nemzetközi
egészségügyi könyv”-et (un. „EÜ könyvet”) kapnak a FIA előírásoknak megfelelően.
A nemzeti licencek külföldön CSAK külön szakági hozzájárulással, az adott
versenyre szóló egyszeri rajtengedéllyel együtt érvényesek. A licencek külföldön
történő használatának általános feltételeit az FIA Nemzetközi Sportkódex
tartalmazza. A fenti előírásokon túl ezek betartása is kötelező.
A versenyzői licencek fajtái:
Nemzetközi licencek:
- „Arany” = arany nemzetközi versenyzői licenc,
- „A” = nemzetközi versenyzői licenc,
- „H” = historic versenyzői licenc,
- „H4”= historic regularity licenc
- „N” = navigátori licenc (versenyzőtárs)
Nemzeti licencek:
- „B” = versenyzői licenc,
- „B3” = versenyzői licenc,
- „T” = teszt licenc,
- „U” = utánpótlás licenc (UGY=gyorsasági, UAC=autocross, stb.)
- „Napi licenc” (Terep-rallye, Off-Road, Drag és Gokart esetében)
A versenyző csak egy licenccel rendelkezhet!
A szakág a licenc használatára korlátozást írhat elő. Ennek jele a betűjel melletti „k”
betű (Pld.: Bk.).
A licenc igényléséhez szükséges nyomtatvány a honlapunk nyomtatványok rovatából
letölthető, vagy az MNASZ Titkárságán igényelhető, mely szabadon sokszorosítható.
A licenc igénylését a versenyző sportegyesületétől (szakosztályától) a "…versenyzői
licenc- és versenyengedély kérelem …" kitöltésével kérheti, ha:
- a tárgyévre nevezői licenccel rendelkező sportegyesület tagja,
- versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálati eredménnyel
rendelkezik,
- érvényes - a versenyágnak megfelelő kategóriájú (a szakági
szabályozásokban meghatározott kivételekkel) - gépjárművezetői
engedéllyel rendelkezik.
A versenyzői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett
szakág/ak versenyeire ad versenyzési jogosultságot.
1.2.1. A VERSENYZŐI LICENC IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA
A licenckérelem beküldésének – pótlék mentes – határideje:
- rallye, terep-rallye és off-road:
február 22.
- többi szakág:
március 8.
A licencigénylő laphoz mellékelni kell:
 a licenc/ek díjának befizetését igazoló bizonylat.
(A Szövetség bankszámlájának neve és száma: Raiffeisen Bank 1200100800103962-00100004.)
A csekk vagy utalás megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni, a versenyző nevét
és hogy 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.
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a versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenc beadása előtt kell elvégezni a sportorvosi vizsgálatot. Az ehhez
szükséges nyomtatványt a licenckérő lap tartalmazza. A sportorvost a kitöltött
licenckérőlappal kell felkeresni ! A vizsgálat eredményét a Titkárságon vezetik fel
a licencre, és az okmányt is itt őrzik meg.)
1db 4x4 cm-es igazolványképet, vagy amennyiben a versenyző még nem
rendelkezik EÜ könyvvel, vagy az EÜ könyv 5 éves érvényessége lejárt, akkor
2 db-ot kell mellékelni.

1.2.2. EGYÉB TUDNIVALÓK
A licenc csak az előző, valamint az alábbiakban ismertetett feltételek együttes
teljesülése esetén állítható ki.
A megadott időpont után is lehet licencigényeket benyújtani, illetve kiváltani a
MNASZ tárgyévre érvényes díjtáblázatában megadott licencdíj, plusz eljárási díj
befizetése mellett. Ez a szabály az előszöri licencet váltókra, illetve az előző évben
licencet nem váltókra, nem vonatkozik.
A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licencigénylő lap az egyesület
/szakosztály részére visszaküldésre kerül, azok csak az eljárási díj egyidejű
befizetése ellenében nyújthatók ismételten be.
A licenceket a Titkárság veszi nyilvántartásba és készíti el.
Az Intéző Bizottságnak jogában áll a licenc kiadását megtagadni!
A szakágvezetőnek jogában áll meglévő licenc esetében, annak visszavonására,
vagy visszaminősítésére az MNASZ Intéző Bizottságának javaslatot tenni,
amennyiben a versenyző másokat veszélyeztetve versenyez, vagy sportszerűsége,
emberi és sportolói magatartása, illetve versenyzői képességei, vagy egészségi
állapota miatt (pl. baleset, sérülés után) megalapozott kifogás merül fel.
1.2.3. VERSENYZŐI LICENCJOGOSULTSÁG SZAKÁGANKÉNT 2013. ÉVRE
1.2.3.1. RALLYE SZAKÁG
Licencet a rallye bármelyik osztályban, csak olyan versenyző kaphat, aki
rendelkezik legalább "B" kategóriás gépjárművezetői engedéllyel, érvényes
rallye szabályismereti vizsgával és az RSB licencváltási engedélyével. (A
Rallye szabályismereti vizsga érvényessége: a vizsga évét követő év
december 31.)
- „Arany” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, az ORB és a Historic Rallye Bajnokság futamain első és
második (vezető és navigátor) versenyzőként, valamint a Rallye2
Bajnokság futamain második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások, kizárólag a magyar
versenynaptárban szereplő ORB versenyeken, ahol a licenc tulajdonosa
vezetőként indul:
- 2 db itiner, 2 db szervizitiner,
- meghívás az RSB sajtótájékoztatóira,
- meghívás a versenyek sajtótájékoztatóira,
- kiemelt hely a szervizparkban, 2 db szerviz autó részére.
Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik az adott évben nemzeti prioritással rendelkeznek.
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- „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az ORB és a Historic Rallye Bajnokság futamain első és
második (vezető és navigátor), valamint a Rallye2 Bajnokság futamain
második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
 Azok a versenyzők, akik vezetőként 2011. vagy 2012. évben „A”
licenccel rendelkeztek, a 2011-es vagy 2012-es versenyévadban az
ORB legalább 3 futamán elrajtoltak és ORB abszolút, csoport vagy
géposztály pontot szereztek.
 Azok a versenyzők, akik vezetőként a 2013. évet megelőző 3 év
valamelyikében az ORB-ben vagy NYRB-ben abszolút 1-10. helyet,
valamely csoportban 1-3. helyet, vagy legalább 5 értékelhető
versenyzővel rendelkező géposztályban 1. helyet szereztek meg.
 Azok a versenyzők, akik a 2012. évi Rallye2 Bajnokság végeredménye
alapján vezetőként az abszolút 1-5. helyet, vagy valamely csoport 1-3.
helyét, vagy valamely géposztály 1-2. helyét, illetve ha valamely
géposztályban 5-nél kevesebb versenyző került értékelésre az 1. helyét
szerezték meg. Amennyiben valamely géposztályban 3-nál kevesebb
versenyző került értékelésre, géposztály értékelés alapján licencet
szerezni nem lehet.
 Azok a versenyzők, akik részére az adott szakági bizottság
méltányosságból licencet ad.
- „H” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely historic
rallye és historic regularity versenyen, illetve az Országos Historic Rallye
Bajnokság futamain első és második (vezető és navigátor), valamint az
ORB és Rallye2 Bajnokság futamain második (navigátor) versenyzőként
való részvételre.
Jogosultak: minden versenyző, aki részt kíván venni a Historic Rallye
Bajnokságban.
- „H4” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi vagy az MNASZ versenynaptárában szereplő
bármely regularity versenyen első és második (vezető és navigátor),
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: minden versenyző, aki részt kíván venni regularity versenyen.
- „B3” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Rallye2
Bajnokság futamain minden géposztályban (F/3 géposztályban is) első, és
második (vezető és navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik részére a versenyzői múlt igazolását
követően az RSB megítéli a licenc váltásának lehetőségét.
- „B” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Rallye2
Bajnokság futamain (kivéve F/3 géposztály) első (vezető), minden
géposztályban második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
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Jogosultak: Minden versenyző, aki ilyen licencet igényel
- „N” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az Országos Rallye Bajnokság, és Historic Rallye
Bajnokság futamain második versenyzőként való részvételre valamint
Országos Rallye2 Bajnokság futamain első és második (vezető és
navigátor) versenyzőként való részvételre, kivéve a Bajnokság F/3
géposztályát, ahol kizárólag második (navigátor) versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak: minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.
Azok a versenyzők, akik 2012. évben „ARANY” illetve „A” licencet váltottak,
más rallye licencet 2013. évben még jogosultság esetén sem kaphatnak. Azok
a versenyzők, akik „B” vagy „B3” licencet váltottak és indulni szeretnének az
Országos Rallye Bajnokság vagy a Historic Rallye Bajnokság futamain - mint
navigátorok - kiválthatnak „N” licencet. Jelen szabály alól az RSB egyedi
felmentést adhat.
1.2.3.2. AUTÓS GYORSASÁGI SZAKÁG
Versenyzői licencek
A licencek kiváltásának korhatára az FIA előírásai szerint.
Egyedi esetben 12 éves kortól licenc adható, abban az esetben, ha ezt az
AGYB javasolja és az MNASZ Intéző Bizottsága által erre kijelölt bizottság által
előírt feltételek teljesülnek.
(12 – 14 éves kor között kizárólag a Suzuki Swift Kupában lehetséges az
indulás.)
Amennyiben a kérelmező elvégezte az MNASZ által elfogadott Versenyző
iskolát, azt az AGYB az elbírálás során figyelembe veszi.
- „Arany” licenc
Jogosít: „A” licenc szerint. Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások kizárólag
a versenynaptárban szereplő magyar rendezésű OB versenyeken:
 a Rendezvények során a rendezők a boxigénylések alkalmával
kötelesek a licencet elsőbbséggel figyelembe venni,
 soron kívüli megjelenés az adminisztratív átvételen,
 meghívás a szakág és a versenyek sajtótájékoztatóira.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akiknek ezen licenckérelmét az AGYB
jóváhagyja.
- „A” licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő, az FIA Nemzetközi Sportkódex L
függelék előírásai szerint jelzett, bármely nemzetközi gyorsasági (körpályás
és hegyi) rendezvényen, illetve az országos bajnokság futamain
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Az AGY OB minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik:
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a 2012. versenyévben (hegyi illetve körpályás rendezvényen) pontot
szereztek, és a bajnoki rendezvények legalább 50 %-án részt vettek, vagy
akik részére az AGYB saját elbírálás, illetve más szakági vezető ajánlása
alapján engedélyt ad.
Az AGYB a versenyzőt vezetési próbára kötelezheti, akinek nincs
jogosítványa, annak kötelező (új licenc esetén).

- „A” korlátozott
Feltételei megegyeznek az „A” licenc feltételeivel, -2000 ccm korlátozással.
- „B” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi
rendezvényen versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Az AGY OB valamennyi csoport és géposztály versenyautójára
Jogosultak: azok a versenyzők, akik:
 a 2012. évben a bajnoki rendezvények 50 %-án indultak, vagy
 akik részére az AGYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása
alapján engedélyt ad.
 Az AGYB a jelentkezőt vezetési próbára kötelezheti, akinek nincs
jogosítványa, annak kötelező.

- „B” korlátozott
Feltételei megegyeznek a „B” licenc feltételeivel, -2000 ccm korlátozással
- „U” licenc
Jogosít: az OB futamain és hazai nemzetközi rendezvényen versenyzőként
való részvételre.
Érvényes: Az AGY OB minden csoport és géposztály versenyautójára,
1600 ccm-ig.
Jogosultak: Minden kezdő versenyző (érvényes jogosítvánnyal) illetve azok
a jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az országos
gokartbajnokságban legalább két éve részt vesznek, vagy akik részére az
AGYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása alapján engedélyt
ad.
Az „U” licenccel rendelkező versenyzőknek
rendezvény előtt tesztvezetésen részt venniük.

kötelező az

első

- „T” licenc
Jogosít: az AGYB által szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően előírt
tesztvezetésen való részvételre.
Érvényes: az adott naptári évre illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: Az a versenyző aki erre vonatkozó licenckérelmet ad be.
(Jogosítvány nem szükséges.)
A versenyzői licenc kiváltásának feltétele évente a versenyzői
szabályismereti vizsga sikeres teljesítése. A vizsga teljesítése kötelező,
melynek időpontja Főtitkári körlevélben kerül közzétételre, vagy az Autós
Gyorsasági Bizottsággal egyedi időpont egyeztethető. A versenyév során
tapasztalt, a Szabályok nem megfelelő ismeretéből adódó szabálytalanság
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elkövetése esetén, a vétkes versenyzőt a Felügyelő Testület vagy az Autós
Gyorsasági Bizottság ismételt szabályismereti vizsgára kötelezheti.
- II. osztályú licenc
Jogosít: az AGYB által elfogadott II. osztályú futamokon való részvételre
Érvényes: az adott naptári évre illetve, az I. osztályú versenyzői licenc
kiadásáig
Jogosult: Az a versenyző, aki legalább 1 éve rendelkezik „B” típusú
jogosítvánnyal, sportorvosi igazolással és licenckérelmet ad be.
Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautóra.
Az a versenyző aki nem 1 éve, illetve egyáltalán nem rendelkezik
jogosítvánnyal, az AGYB egyedi engedélye alapján az 1600 ccm alatti
csoportba tartozó versenyautókra érvényes licencet kaphat.
- II. osztályú NAPI licenc
Jogosít: az AGYB által elfogadott – egy darab – II. osztályú futamon való
részvételre
Érvényes: az adott, egy darab versenyen való részvételre
Jogosult: Az a versenyző, aki legalább 1 éve rendelkezik „B” típusú
jogosítvánnyal, és a rendezvény helyszínén elvégzett orvosi vizsgálat
alapján kiadott egyedi egészségügyi engedéllyel rendelkezik, vagy
érvényes sportorvosi igazolást tud bemutatni.
Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautóra
Minden versenyzőnek javasolt körpályás rendezvényen való indulás előtt
egy, az AGYB által rendezett vagy elfogadott MNASZ edzésen részt venni.
1.2.3.3. OFF-ROAD SZAKÁG
A Szakágban kiadott licencek Autocross-Rallycross versenyekre
érvényesek.
-„A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi naptáraiban szereplő bármely Autocross és
Rallycross versenyen, illetve az Országos Bajnokságok futamain
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: azok az autocross versenyzők, akik az előző évben az
Országos Bajnokság Touring Autocross, Buggy1600 és SuperBuggy
kategóriájában indultak, valamint azok a rallycross versenyzők, akik az
előző évben az Országos Bajnokság SuperCars, Super1600, TouringCars
és SuperNational kategóriájában indultak, továbbá mindazon versenyzők,
akik az autósport bármely területén „A” licenccel rendelkeztek és indultak
előző évben OB futamon.
-„B” licenc
Jogosít: az Országos Bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: minden 18. évet betöltött, autósportban ezidáig licenccel
rendelkező versenyző, továbbá minden kezdő versenyző. A szakág az
életkor-korlátozástól indokolt esetben – igazolt versenyzői múlt esetén –
eltérhet.
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-„UAC” licenc
Jogosít: a Junior Bajnokságban versenyzőként való részvételre.
Jogosult: autocrossban: minden 10 és 18 év közötti
rallycrossban: minden (betöltött) 10 és 18 év közötti versenyző.

versenyző,

- „Napi” licenc
Jogosít: az Országos Bajnokságban versenyzőként való részvételre.
Jogosult: azon versenyzők, akik jogosultak lennének „A”, ”B” vagy „UAC”
licenc kiváltására.
Korlátozás: Bajnoki pontot csak abban az esetben szerez, ha a napi licencét
a versenyt követő héten rendes licenc kiváltásával becseréli.
1.2.3.4. TEREP-RALLYE SZAKÁG
- „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:
 azok a terep-rallye versenyzők, akik 2012-ben a „T” abszolút
értékelésben, vagy az A, B, C, D géposztályban bajnoki pontot
szereztek.
 akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.
- „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
 azok a terep-rallye versenyzők, akik 2012-ben bajnoki pontot nem
szereztek
 mindazok, akik új résztvevői kívánnak lenni a szakág versenyeinek.
- „N” licenc
Jogosít:
 Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely terep-rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain második
versenyzőként való részvételre,
 Open kategóriában 2. versenyzőként való indulásra.
Jogosult: Minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.
- „Napi” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain „Open” kategóriában való
indulásra.
Jogosultak: Mindazok, akik a Open kategóriában kívánnak indulni, és
„A”, „B” vagy „N” licenccel 2011. és 2012. évben a Terep-rallye
szakágban nem rendelkeztek.
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1.2.3.5. DRAG SZAKÁG
- „A" licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő bármely nemzetközi Drag
rendezvényen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként
való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik az elmúlt években Drag
versenyeken „profi” kategóriákban pontot szereztek, és/vagy akik részére
a DRB egyedi elbírálás alapján engedélyt ad.
- „B" licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi ( CEZ )
rendezvényen versenyzőként való részvételre.
Érvényes: valamennyi csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik az elmúlt években a bajnoki
rendezvények valamelyikén indultak és ott akár „profi” akár „Street”
osztályban pontot szereztek, és / vagy akik részére a DRB egyedi
elbírálás alapján engedélyt ad.
- „C" licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain versenyzőként való részvételre.
Érvényes: „Street” osztály csoportban és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik az a versenyző aki érvényes
jogosítvánnyal rendelkezik és a helyszínen lévő orvos engedélyt ad az
indulására illetve licenc kérelmet ad be.
- „Napi” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain versenyzőként való részvételre,
pontszerzés kizárása mellett.
Érvényes: az adott naptári napra illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik jogosítvánnyal rendelkeznek
és/vagy licenckérelmet adnak be. Amennyiben valaki „Napi” licencet vált
és a következő versenyig érvényes „A” , „B” , vagy „C” licencet szerez,
úgy a „Napi” licences versenyen szerzett pontjai érvényesek lesznek az
Országos Bajnokság értékelésében.
1.2.3.6.

GOKART
Gokart alapkiírás szerint

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 versenynaptárába csak olyan rendezvény kerülhet, illetve csak olyan
rendezvényt lehet MNASZ versenyként megrendezni, amelynek kérelmezője az adott
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versenyévre érvényes Rendezői licenccel rendelkezik és megfelel az FIA és az
MNASZ egyéb szabályzatában foglaltaknak.
1.3.2. RENDEZŐI LICENC FAJTÁI
 „Korlátozott rendezői licenc” (csak másod, illetve harmadosztályú, vagy hazai
meghívásos verseny rendezésére jogosít)
 „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
 érvényes MNASZ tagság
 szakágankénti rendezői licenckérelem benyújtása legkésőbb a tárgyév január
31-ig, megjelölve, hogy teljeskörű vagy korlátozott rendezői licencet kíván e
váltani,
 elbírálás nélkül jogosult teljeskörű 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.
 szakági javaslatra az IB dönt annak az igénylőnek a teljeskörű 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.
 új rendezői licenckérelem esetén mellékelni kell referencialapot, amelyben ki kell
térni:
 A szervezet nevére,
 A rendezésben közreműködő személyek felsorolására (ezek között
legalább egy főnek az adott szakágban több éves múlttal kell rendelkeznie
pl. versenyző, szakosztályvezető, sportbíró stb.)
 Korábbi szervezések, rendezvények ismertetése (referenciák),
 A szervezet felszerelésére, eszközeire,
 A szervezet anyagi fedezetére,
 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 teljeskörű rendezői licenc is kiadható, ha ezt az IB is
elfogadja.
 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
Az a szervezet, aki korábban rendelkezett bármilyen rendezői licenccel, de az
elmúlt évben az adott szakágban a szakági bizottság megítélése szerint nem tett
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eleget minden kötelezettségének, vagy rendezői tevékenységét nem megfelelő
színvonalon végezte, a szakág a rendezőt 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.
1.4. AMATŐR VERSENYZŐI IGAZOLVÁNYOK
Az amatőr sorozatokban kiállított versenyzői igazolványok kiállítási rendjét az adott
sorozat szabályai tartalmazzák.
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II. IGAZOLVÁNYOK
Kérésre a Titkárság - az MNASZ versenynaptárában szereplő rendezőjének az esemény előtt –
mintatáblákat küld a rendezvény lebonyolításában közreműködő személyek eligazítása, ill. a
rendezvény szabályos lebonyolításának elősegítése érdekében.

2. IGAZOLVÁNYOK
2.1. NEMZETKÖZI NEVEZŐI IGAZOLVÁNY – NEVEZŐI LICENC
Jogosultak: a Szövetségnél nyilvántartott érvényes nevezői licenccel rendelkező
szövetségi tagok.
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség és az FIA vagy CIK versenynaptárában szereplő eseményekre versenyzőt nevezni.
2.2. NEMZETKÖZI VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY – VERSENYZŐI ARANY LICENC
Jogosultak: a szakágankénti jogosultságoknál meghatározott feltételek teljesítői
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség versenynaptárában szereplő
versenyeken való versenyzésre, valamint az FIA vagy CIK versenyein való indulásra
és a szabályzatokban foglalt kedvezmények igénybevételére.
2.3. NEMZETKÖZI VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY – VERSENYZŐI LICENC
Jogosultak: a szakágankénti jogosultságoknál meghatározott feltételek teljesítői
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség versenynaptárában szereplő
versenyeken való versenyzésre, valamint az FIA vagy CIK naptárában szereplő
versenyeken való indulásra.
2.4. NEMZETI VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY
Jogosultak: a szakágankénti jogosultságoknál meghatározott feltételek teljesítői
Jogosít: a szakági alapkiírásokban meghatározott versenyeken történő indulásra.
2.5. AMATŐR VERSENYZŐI IGAZOLVÁNY
Jogosultak: az amatőr sorozatokra nevező versenyzők.
Jogosít: az MNASZ által kiírt amatőr versenysorozatokban való indulásra
2.6. RENDEZŐI LICENC
Jogosultak: a Szövetségnél nyilvántartott rendezői licenccel rendelkező szövetségi
tagok.
Jogosít: a licencen megjelölt szakágban a Szövetség versenynaptárában szereplő
események megrendezésére.
2.7. HIVATALOS SZEMÉLY IGAZOLVÁNY
Sorszámok: - sportbírók: 1-4999-ig
- sportfelügyelők: 5000-5999-ig
- technikai felügyelők, technikai ellenőrök 6000-6999-ig
Jogosultak: az MNASZ által szervezett célirányos oktatásokat és továbbképzéseket
igazoltan elvégző sporttársak – sportfelügyelők, technikai felügyelők, technikai
ellenőrök és sportbírók.
Jogosít: egy adott rendezvényen a beosztásával járó feladatok ellátására.
2.8. SPORTVEZETŐI IGAZOLVÁNY
Jogosultak: a Közgyűlés által választott tisztségviselők és a főtitkár, valamint a
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kinevezett bizottsági tagok és a Titkárság dolgozói.
Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken a szabad mozgásra,
de a nézők elől elzárt területeken, csak a rendezők engedélyével tartózkodhat.
2.9. CSAPATVEZETŐI IGAZOLVÁNY
Jogosultak: az érvényes nevezői licenccel rendelkező sportegyesület / szakosztály /
csapatvezetője.
Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken a szabad mozgásra,
de a nézők elől elzárt területeken, csak a rendezők engedélyével tartózkodhat. Az
igazolvány tulajdonosát a verseny rendezője köteles ellátni az MNASZ szabályoknak
megfelelő, a rendezvényre érvényes gépkocsibelépővel a verseny adminisztratív
átvételén, amely rallye versenyeken a STOP állomásig való behajtásra jogosít.
2.10. SAJTÓ IGAZOLVÁNY
Jogosultak: az orgánum vezetői/főszerkesztői által kijelölt, valamint az MNASZ
nyilvántartásában szereplő újságírók, fotóriporterek és operatőrök.
Jogosít: az MNASZ naptárában szereplő versenyeken médiaakkreditációt előzetes
bejelentkezés nélkül felvenni és az adott eseményt – a saját felelősségére - a pálya
mellett figyelemmel kísérni, akár gépkocsival is.
2.11. MNASZ PÁLYA- ÉS VENDÉGBELÉPŐ
Jogosult: 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 „Vendégbelépő”, csak „MNASZ Pályabelépő”-vel, vagy „Sportvezetői igazolvány”-nyal
rendelkező személy kísérésére jogosít!)

Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő versenyeken a szabad mozgásra,
de a nézők elől elzárt területeken csak a rendezők engedélyével tartózkodhat.
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.
FIA sorozatokba tartozó rendezvények esetén mind a belépésre, mind a pálya
térségében történő mozgásra a sorozatra vonatkozó speciális akkreditációs
szabályokat kell figyelembe venni!
Jóváhagyta 2013. február 5-én az MNASZ Intéző Bizottsága
Összeállította és kiadja: az MNASZ Titkárság
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