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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYOK

1.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban: MNASZ)
Licencek és Igazolványok az MNASZ Általános Sportszabályzat és
Előírásokban foglaltak alapján meghatározza az egyes licencek
típusait, illetve szabályozza az egyes licencekhez és
igazolványokhoz kapcsolódó jogosultságokat, feltételeket és
eljárásrendeket.
Jelen szabályzat szövegezésével kapcsolatos vitás sportszakmai
kérdések értelmezésére az MNASZ Sporttanácsa jogosult.
A jelen szabályokban nem szabályozott esetekben az FIA
Nemzetközi Sportkódex és függelékeinek vonatkozó cikkelyeit kell
alkalmazni.
Jelen szabályzat értelmében a bajnokság szó magában foglalja a
kupákat, trófeákat, challenge-eket és sorozatokat, kivéve, ahol külön
feltüntetésre kerül.
Az egyes licenctípusoknál részletezett kibocsátási alapfeltételeken
túl licenc csak abban az esetben bocsátható ki, ha a kérelmező nem
áll eltiltás, felfüggesztés vagy más sporthatósági akadályoztatás alatt
és nincs az MNASZ-el szemben fennálló tartozása.
A licenc, az igazolvány és a belépő nem ruházható át.
A licenceket és igazolványokat az MNASZ Titkársága bocsátja ki és
tartja nyilván.
2.

3.3
3.3.1
3.3.2

3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2

3.5.3

4.

Az MNASZ Általános Sportszabályzat és Előírások szerint.

3.1

Nevezői licencek típusai
a)
b)

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5

Adminisztratív szabályok
Egy tag több szakágra is igényelhet nevezői licencet.
A nevezői licenc csak az igénylő által megjelölt szakág
versenyeire ad nevezési jogosultságot.
A licenc díja
A licenc kiváltásának díját szakáganként kell fizetni,
összegét az MNASZ díjtáblázata tartalmazza.
Az utánpótláskorú versenyzők versenyzői licenckiváltási
díja, a versenyzők támogatásának céljából egységesen
100, azaz egyszáz forint. A csökkentett licencdíj a
versenyzői balesetbiztosítás díját nem tartalmazza. A
szakágak határozatban döntenek, minden a tárgyévet
megelőző év december 31-ig, a jogosultak köréről és arról
is, hogy alkalmazzák ezen díjtételt.
A 30 éve folyamatosan az MNASZ versenyzői licencével
rendelkező versenyzők részére - az igénylő tagszervezet
írásos kérelmére - kedvezményes ún. szenior versenyzői
licenckiváltási díjat biztosítandó, amelynek összege 100,
azaz egyszáz forint. A csökkentett licencdíj a versenyzői
balesetbiztosítás díját nem tartalmazza.
RENDEZŐI LICENCEK

Az MNASZ által kiadott rendezői licenc a licenc
tulajdonosának szakmai jogosultságát igazolja, egy adott
verseny megrendezésének jogát MNASZ a Vagyonértékű
jogok hasznosításáról szóló szabályzata szerint, külön
megállapodás keretei között adja át rendező részére.

NEVEZŐI LICENCEK
Nevezői licencre vonatkozó kérelmet az MNASZ-nél tagsági
viszonnyal rendelkező, jogerős bírósági nyilvántartási
számmal és végzéssel rendelkező sportegyesületek és
sportvállalkozások nyújthatnak be az MNASZ hivatalos
weboldalán keresztül.

A licenc az MNASZ hivatalos weboldalán igényelhető.
A
licencigényléshez
mellékelni
kell
a
licenc
kibocsátásának alapfeltételiben szereplő együttes
adóigazolást
nemleges
adótartozásról,
vagy
a
köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről
szóló igazolást.

Rendezői licencre vonatkozó kérelmet az MNASZ-nél tagsági
viszonnyal rendelkező, jogerős bírósági nyilvántartási
számmal és végzéssel rendelkező sportegyesületek és
sportvállalkozások nyújthatnak be az MNASZ hivatalos
weboldalán keresztül

MEGHATÁROZÁSOK

3.

Eljárásrend

4.1

Rendezői licencek típusai és jogosításai
a)

teljeskörű nevezői licenc
korlátozott nevezői licenc

A licenc kibocsátásának alapfeltételei:
MNASZ tagsági viszony és az adott évre befizetett tagdíj;
a Sporttörvényben foglaltak teljesítése;
együttes adóigazolás nemleges adótartozásról (ún. „nullás
igazolás”), vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban
való szereplés;
a nevezői licencigénylés benyújtása az MNASZ hivatalos
weboldalán;
a nevezői licenc kiváltási díjának befizetése.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

b)

c)

„A” jelzésű rendezői licenc: bármely, a licencben
rögzített szakághoz tartozó, az MNASZ éves
versenynaptárában
szereplő
verseny
megrendezésére jogosít
„B” jelzésű rendezői licenc: a nemzetközi versenyek
kivételével bármely, a licencben rögzített szakághoz
tartozó, az MNASZ éves versenynaptárában szereplő
verseny megrendezésére jogosít. A „B” jelzésű
rendezői licenc az FIA által kiírt Közép-Európai Zóna
Bajnokság (CEZ) futamainak megrendezésére is
jogosít.
„C” jelzésű rendezői licenc: a licencben rögzített
szakághoz tartozó, hazai, országos meghívásos,
illetve az MNASZ éves versenynaptárában nem
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szereplő hazai amatőr verseny megrendezésére
jogosít
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4

A licenc kibocsátásának alapfeltételei:
MNASZ tagsági viszony és az adott évre befizetett tagdíj,
együttes adóigazolás nemleges adótartozásról (ún. „nullás
igazolás”), vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban
való szereplés. A kérelmező MNASZ-szel szemben
tartozással nem rendelkezhet. Rendezetlen tartozás
esetén a kérelem bírálat nélkül elutasítható.
Rendezői licenckérelem a szakág és a kért licenc
típusának megjelölésével nyújtható be. Több szakágra
igényelt licenckérelem esetén a kérelmek szakágankét,
külön-külön nyújthatók be;
„A” és „B” jelű rendezői licenckérelem a tárgyév január 31ig nyújtható be, az MNASZ e-ügyviteli felületén.
„C” jelű rendezői licenckérelem a rendezési szándék
bejelentésével egyidőben nyújtható be, az MNASZ eügyviteli felületén.
Azon igénylőnek, akinek a tárgyévet megelőző évben nem
volt MNASZ rendezői licence (továbbiakban: új rendezői
licenc igénylés), az igénylés benyújtásához mellékelnie
kell egy referencialapot, amelyben ki kell térni az
alábbiakra:
a) a szervezet nevére,
b) a rendezésben közreműködő személyek felsorolására,
melyek között legalább egy főnek az adott szakágban
több éves múlttal kell rendelkeznie: pl. versenyző,
szakosztályvezető, sportbíró stb.
c) korábbi szervezések, rendezvények és versenyek
ismertetése (referenciák felsorolásával),
d) a szervezet felszerelésére, eszközeire,
e) a szervezet anyagi fedezetére,
f) a rendezési elképzelések írásos kifejtésére.
Eljárásrend
A licenc az MNASZ e-ügyviteli rendszerén keresztül
igényelhető.
„A” jelű licenc igénylésre jogosult az a kérelmező
szervezet, amely a kérelem benyújtását megelőző évben
„A” vagy „B” jelű (2020 előtt „teljeskörű”) licenccel
rendelkezett és a licencben rögzített szakághoz tartozó, az
MNASZ éves versenynaptárában szereplő nemzetközi
vagy nemzeti versenyt megrendezett úgy, hogy minden
kötelezettségének eleget tett, a kaucióját maradéktalanul
visszakapta, valamint semmilyen büntetésben nem
részesült.
„B” jelű licenc igénylésre jogosult az a kérelmező
szervezet, amely a kérelem benyújtását megelőző évben
rendelkezett az MNASZ által kiadott rendezői licenccel és
a kérelem benyújtását megelőző évben, a licencben
rögzített szakághoz tartozó
• az MNASZ éves versenynaptárában szereplő, vagy
• az MNASZ éves versenynaptárában nem szereplő,
a Rallye szakágban az Mnasz által kiirt bajnokság
versenyét,bármely más szakágban az MNASZ által
regisztrált versenyt megrendezett
úgy, hogy minden kötelezettségének eleget tett, a
kaucióját maradéktalanul visszakapta, valamint semmilyen
büntetésben nem részesült
Új licenc igénylő „C” jelű licenc igénylésre jogosult. Új
rendezői licenc igénylése esetén az adott szakági
bizottságnak személyesen kell meghallgatnia a
jelentkezők képviselőit. A meghallgatás alapján a szakági
bizottság „C” típusú rendezői licenc kiadását
engedélyezheti az igénylő megfelelése esetén.
Adminisztratív szabályok

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.5

„A” és „B” jelű rendezői licenc díjának befizetési határideje
tárgyév január 31
„C” jelű rendezői licenc díjának befizetési határideje a
benyújtás időpontjától számított 5 nap.
A licenc a kiadáskor megjelölt szakágra, a licenc típusának
megfelelő versenyfajtákra és az adott naptári év december
31-ig érvényes.
A rendezői licenc kérelmeket az igényléstől számított 30
napon belül a szakágvezető, a szakági bizottság
határozata alapján bírálja el.
Szakági javaslatra a Sporttanács dönt annak az
igénylőnek a rendezői licencre vonatkozó kérelméről, aki a
tárgyévet megelőző két év valamelyikében másik
szakágban rendelkezett az MNASZ által kiadott 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 büntetésben nem
részesült.
Szakági javaslatra, a Sporttanács előterjesztésére az
Elnökség dönt annak az új igénylőnek a rendezői licenc
kérelméről, amely a tárgyévet megelőző két év
valamelyikében nem rendelkezett az MNASZ által kiadott
rendezői licenccel, de az új szervezetben ugyanaz a
törvényes képviselő mint egy olyan tagszervezetben
amely a szakágban az elmúlt két évben rendezett
versenyt, minden kötelezettségének eleget tett, a kaucióját
maradéktalanul
visszakapta,
valamint
semmilyen
büntetésben nem részesült.
A licenc díja
Az MNASZ díjtáblázata tartalmazza.

5.

VERSENYZŐI LICENCEK – ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A versenyzői licencek kiadásáról, a licencek fajtáiról és a
licencjogosultságról az MNASZ Sporttanácsa évente, szakáganként
határoz, a szakági bizottságok előterjesztése alapján.
A jelen általános szabályok – kivéve az egyes adminisztratív
szabályokat – az éves versenyzői licencekre vonatkoznak. A napi
versenyzői licencek szabályait az egyes szakági licencekre
vonatkozó előírások külön tartalmazzák.
5.1

A nemzeti versenyzői licencek típusai
Az egyes szakágak versenyzői licencre vonatkozó Szabályai
szerint, jelen szabályzat részeként.

5.2

A nemzetközi versenyzői licencek típusai
A nemzetközi versenyzői licencek az FIA Nemzetközi
Sportkódex L függelékében szerepelnek.

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

A licenc kibocsátásának alapfeltételei:
az adott szakágra érvényes nevezői licenccel rendelkező
sportszervezeti tagság;
a licencigénylés szabályos benyújtása;
a versenyzői licenc kiváltási díjának rendezése utalás,
belföldi postautalvány („rózsaszín csekk”) vagy készpénz
befizetés útján;
az érintett szakág szakágvezetőjének jóváhagyása.
Amennyiben a szakágvezető 5 napon belül nem bírálja el
a kérelmet a Sporttanács jogosult azt elbírálni.
Eljárásrend
A licenc az MNASZ hivatalos weboldalán igényelhető.
A licenc igénylését a versenyző sportszervezetén
keresztül kérheti.
A licenckérelmeket pótlékmentesen az alább határidők
szerint lehet benyújtani: tárgyévben az adott szakág első
bajnoki versenyét megelőző 30. napig, illetve tárgyévben
július 1-től. A köztes időszakban benyújtott licenckérelmek
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5.4.4

csak az MNASZ díjtáblázatában meghatározott pótdíj
megfizetésével nyújthatók be.
A licencigényléshez az MNASZ weboldalán keresztül
csatolni kell:
a) a versenyzésre „alkalmas”, vagy ennek értelmével
megegyező, „versenyezhet” minősítésű sportorvosi
vizsgálat eredményét;
b) 45 éves életkor felett nemzetközi licenc igénylése
esetén terheléses EKG-vizsgálati eredményt, illetve az
orvos értékelését az orvos bélyegzőjével és
aláírásával;
c) 18 éves életkor alatt:
− mindkét szülő (vagy törvényes képviselő)
aláírását;
d) 16 éves életkor alatt, a c) ponton felül:
− nappali tagozatos képzésű iskolai igazolást;
e) 18 éves életkor alatt a fentieken felül az egyes szakági
szabályok szigorított követelményeket támaszthatnak
(lásd a versenyzői licencek egyes szakági szabályait);
f)
1 db. álló elrendezésű, jpg képfájl formátumú
igazolványképet
g) más ország állampolgárai esetében a honos ASN
hozzájárulását (ún. NOC-igazolást).
A csekken, utalással vagy banki készpénz befizetéssel
történő fizetéskor a megjegyzés vagy közlemény rovatában
fel kell tüntetni a versenyző nevét, és az igényelt típusú
licencet. Amennyiben ez az információ nem fér el a csekken
vagy az átutalás közlemény mezőjében, a Titkárságot
elektronikus úton kell értesíteni a feladott összeg részleteiről,
hivatkozva az átutalás dátumára és összegére.

5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.5
5.5.1
5.5.2

5.6
5.6.1

5.6.2
5.6.3

A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó
licencigénylés a sportszervezet részére hiánypótlással
vagy elutasítással visszaküldésre kerül, melyről az érintett
versenyző elektronikus úton értesítést kap.
Az egyes bajnokságok első versenyét megelőzően
benyújtott, és a feltételeknek teljes körűen megfelelő
igénylésekre a licencet a Titkárság az adott bajnokság első
versenyének kezdetét megelőző 10 munkanappal, de az
utolsó hiánypótlástól számított minimum 5 munkanappal
adja ki. Egyéb esetben a Titkárság a licencet az utolsó
hiánypótlástól számított minimum 10 munkanappal adja ki.
Amennyiben az utolsó hiánypótlástól számított 10
munkanapon belül kéri az igénylő a licenc kiállítását, úgy
az MNASZ díjtételekben meghatározott pótdíj fizetendő.
Indokolt esetben az igénylő kérheti a licenc kiadását az
5.6.6 cikkelyben meghatározott határidőktől rövidebb
határidővel is. Az indokok megalapozottsága esetén az
MNASZ főtitkára – pótdíj fizetés nélkül - intézkedik a licenc
soron kívüli kiállításáról.
Időtartamban
licenc

korlátozott

érvényességű

5.7
5.7.1
5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.8
5.8.1

5.8.2
5.9
5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.10

Általános adminisztratív szabályok
A Sporttanácsnak jogában áll a licenc kiadását megfelelő
indoklás mellett megtagadni, illetve megfelelő indoklással
ellátott méltányossági kérelemre licenc kiadását
engedélyezni.
Egy versenyző adott szakág adott versenyágában csak
egyféle versenyzői licenccel rendelkezhet.
A versenyzői licenc csak az igénylő által megjelölt, és azon
feltüntetett
szakág
versenyeire
ad
versenyzési
jogosultságot.

A versenyzői licenc csak az igényelt szakágra nevezői
licenccel rendelkező tagszervezet tagjának állítható ki.
Szabályismereti vizsgák
A szabályismereti vizsgára kötelezett versenyzők körét a
szakágak saját hatáskörükben határozzák meg.
Amennyiben valamely versenyzőről bebizonyosodik, hogy
a szabályismerete nem megfelelő, úgy a Felügyelő
Testület vagy az érintett szakági bizottság a versenyzőt új
szabályismereti vizsgára kötelezheti. Ebben az esetben a
versenyző licence az új szabályismereti vizsga letételéig
automatikusan felfüggesztésre kerül.
A
szakágvezető
a
versenyzői
licenckérelem
jóváhagyásával igazolja, hogy az adott versenyző
érvényes szabályismereti vizsgával rendelkezik.
Az adott szakág szakágvezetője köteles a sikeres
szabályismereti vizsgát tett versenyzők listáját a vizsgát
követően 5 napon belül az MNASZ Titkárságának
megküldeni.
Korlátozás, visszavonás és visszaminősítés
A szakág vezetőjének jogában áll meglévő licenc
esetében annak visszavonására vagy visszaminősítésére
az MNASZ Sporttanácsának 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.
A szakág a licenc használatára korlátozást (pl. kategória,
géposztály) írhat elő.
Nemzetközi részvétel
Mindazon licenceken, ahol az igénylő ezt kéri és az FIA
szabályaiban megfogalmazott feltételeknek az igénylő
megfelel, az FIA licencfokozat is feltüntetésre kerül.
Ezeken a licenceken a licenc érvényességének megfelelő
időszakra vonatkozó rajtengedély is feltüntetésre kerül.
A versenyző a nemzeti versenyzői licenc birtokában az
MNASZ által meghirdetett vagy szerződéses formában
engedélyezett bajnokságok, kupák, trófeák, challenge-ek
és sorozatok hazai vagy külföldi rendezésű versenyeire
nevezhet.
CEZ
verseny
esetében
az
FIA
Nemzetközi
Sportkódexében foglaltakat, illetve a CEZ vonatkozó
Szabályait kell figyelembe venni.
A licencek külföldön történő használatának általános
feltételeit az FIA Nemzetközi Sportkódexe tartalmazza. A
fenti előírásokon túl ezek betartása is kötelező.
A licenc díja
Az MNASZ díjtáblázata tartalmazza.

versenyzői

Az
MNASZ
jogosult
időtartamban
korlátozott
érvényességű versenyzői licencet kiállítani.
Az 5.7.1 cikkely szerint meghatározott licencek esetében,
a kérelemben megadott indokok alapján a Sporttanács
jogosult a szabályok alól kivételt engedélyezni.
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5.6.4

6.

VERSENYZŐI LICENCEK – RALLYE SZAKÁG

A rallye szakágra érvényes versenyzői licencet csak olyan versenyző
kaphat:
6.1.1
aki rendelkezik legalább „B" kategóriára érvényes
gépjárművezetői engedéllyel;
6.1.2
aki rendelkezik az Rallye Szakági Bizottság licencváltási
engedélyével.
A versenyzésben csak olyan versenyző vehet részt, aki érvényes
rallye szabályismereti vizsgával rendelkezik. A rallye szabályismereti
vizsga érvényessége: A rallye szabályismereti vizsga érvényessége:
tárgyév (a vizsga sikeres teljesítésének éve) december 31.
A licenc igénylésének módja és a licenckiváltás követelményeinek
általános felsorolása jelen szabályzat „Versenyzői licencek –
általános szabályok” pontjában szerepel.
6.2
6.2.1

„Arany” versenyzői licenc
Jogosít: „A” licenc szerint.
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Jogosultak: azok a versenyzők, akik a tárgyévben nemzeti
prioritással rendelkeznek (lásd Rallye Versenyek
Szabályai II. melléklet).
Az „Arany” versenyzői licenchez járó alábbi extra
szolgáltatások kizárólag az MNASZ versenynaptárában
szereplő, hazai rendezésű Országos Rallye Bajnokság
versenyein érvényesek, ahol a licenc tulajdonosa vezető
versenyzőként indul:
−
2 db itiner, 2 db szervizitiner,
−
meghívás az RSB sajtótájékoztatóira,
−
meghívás a versenyek sajtótájékoztatóira,
−
kiemelt szervízhely a szervizparkban a Rallye
Versenyek Szabályaiban meghatározottak szerint.

6.5.2

6.3

„A” versenyzői licenc

6.7.1

6.3.1

Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely rallye versenyen, a CEZ
versenynaptárban szereplő versenyeken, illetve az
Országos Rallye Bajnokság, az Országos Rallye
Challenge és a Historic Rallye Bajnokság versenyein
vezető és navigátor versenyzőként való részvételre,
valamint a Rallye2 Bajnokság versenyein navigátor
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik vezető versenyzőként a
megelőző két versenyévadban „A” licenccel
rendelkeztek, a megelőző két versenyévad során az
Országos Rallye Bajnokság,vagy Challenge legalább
3 versenyén elrajtoltak, és ott abszolút, géposztály,
vagy kupa pontot szereztek;
b) azok a versenyzők, akik vezetőként a megelőző 3
versenyévad valamelyikében az Országos Rallye
Bajnokságban, vagy Challenge-ben abszolút 1-10.
helyet, vagy legalább 5 értékelhető versenyzővel
rendelkező géposztályban, vagy kupában 1-3. helyet
szereztek meg;
c) azok a versenyzők, akik a megelőző versenyévad
Rallye2 Bajnokság végeredménye alapján vezető
versenyzőként az abszolút 1-5. helyet, 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.

6.2.2

6.2.3

6.3.2

6.4
6.4.1

6.4.2
6.5
6.5.1

„N” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely rallye versenyen, a CEZ
versenynaptárban szereplő versenyeken, illetve az
Országos Rallye Bajnokság, az Országos Rallye
Challenge, az Országos Historic Rallye Bajnokság és az
Országos Rallye2 Bajnokság versenyein navigátor
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: Minden versenyző, aki a licenckiváltás
alapfeltételeinek megfelel.
„H” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely historic rallye versenyen, a CEZ
versenynaptárban szereplő historic rallye versenyeken,
illetve az Országos Historic Rallye Bajnokság versenyein
vezető és navigátor versenyzőként való részvételre,
valamint az Országos Rallye Bajnokság, az Országos
Rallye Challenge és az Országos Rallye2 Bajnokság
versenyein navigátor versenyzőként való részvételre.
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6.6
6.6.1

6.6.2
6.7

6.7.2
7.

Jogosultak: Minden versenyző, aki a licenckiváltás
alapfeltételeinek megfelel.
„B” versenyzői licenc
Jogosít: az MNASZ versenynaptárában szereplő
Országos Rallye2 Bajnokság versenyein vezető
versenyzőként és navigátorként való részvételre, valamint
az Országos Historic Rallye Bajnokság versenyein
navigátor versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: Minden versenyző, aki a licenckiváltás
alapfeltételeinek megfelel.
Közös adminisztratív szabályok
Azok a versenyzők, akik a megelőző évben „Arany” illetve
„A” licencet váltottak, más versenyzői licencet tárgyévben
még jogosultság esetén sem kaphatnak.
A Rallye Szakági Bizottság megfelelő indoklással bármely
licenc kiváltására egyedi engedélyt adhat.
VERSENYZŐI LICENCEK – GYORSASÁGI SZAKÁG

A gyorsasági szakágra érvényes versenyzői licencet csak olyan
versenyző kaphat:
7.1.1
aki rendelkezik legalább „B" kategóriára érvényes
gépjárművezetői engedéllyel, vagy amennyiben azzal nem
rendelkezik, úgy az előírt kötelező tesztvezetést
(vezetéstechnikai felmérés és alkalmassági vizsgálat)
sikeresen teljesíti;
7.1.2
aki rendelkezik a Gyorsasági Szakági Bizottság
licencváltási engedélyével;
7.1.3
16 éves életkor alatt megerősítő pszichológiai
szakvéleménnyel rendelkezik;
7.1.4
12. életévét betöltötte. 14 éves életkor alatt a licenc
kiváltásához a Gyorsasági Szakági Bizottság határozati
szintű jóváhagyása szükséges.
A versenyzésben csak olyan versenyző vehet részt, aki érvényes
gyorsasági szabályismereti vizsgával rendelkezik. A gyorsasági
szabályismereti vizsga érvényessége: tárgyév (a vizsga sikeres
teljesítésének éve) december 31.
A Gyorsasági Szakági Bizottság bármely versenyzőt tesztvezetésre
kötelezheti. Ilyen esetben a tesztvezetés a licenc kiváltásnak
feltétele.
A licenc igénylésének módja és a licenckiváltás követelményeinek
általános felsorolása jelen szabályzat „Versenyzői licencek –
általános szabályok” pontjában szerepel.
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3

7.3
7.3.1

7.3.2

„Arany” versenyzői licenc
Jogosít: „A” licenc szerint.
Jogosultak: azok a versenyzők, akiknek erre irányuló
kérelmét a Gyorsasági Szakági Bizottság jóváhagyja.
Az „Arany” versenyzői licenchez járó alábbi extra
szolgáltatások kizárólag az MNASZ versenynaptárában
szereplő, hazai rendezésű versenyeken érvényesek.
−
az egyes versenyek bokszigénylései alkalmával előnyt
élveznek a más típusú licenc birtokosaival szemben,
−
soron kívüli ügyintézés az adminisztratív átvételek
alkalmával,
−
meghívás a gyorsasági szakág, illetve az egyes
versenyek sajtótájékoztatóira.
„A” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely gyorsasági versenyen, a CEZ
versenynaptárban szereplő versenyeken, illetve az
országos bajnokság versenyein versenyzőként való
részvételre, bármely géposztályban és kategóriában.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik a megelőző versenyévadban
körpályás vagy hegyi felfutó futamokon pontot
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b)

szereztek, és a bajnoki versenyek legalább felén részt
vettek;
azok a versenyzők, akik részére a szakág saját
elbírálása alapján engedélyt ad.

„A - korlátozott” versenyzői licenc

7.4

Megegyezik az „A” licenccel, hengerűrtartalom szerinti
korlátozással.
„B” versenyzői licenc

7.5

Jogosít: az országos bajnokság versenyein és az MNASZ
területén zajló, hazai rendezésű nemzetközi versenyeken
versenyzőként való részvételre, bármely géposztályban és
kategóriában.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik a megelőző versenyévadban
a bajnoki versenyek legalább felén részt vettek;
b) azok a versenyzők, akik részére a szakág saját
elbírálása alapján engedélyt ad.

7.5.1

7.5.2

„B - korlátozott” versenyzői licenc

7.6

vizsga érvényessége: tárgyév (a vizsga sikeres teljesítésének éve)
december 31.
Az Off-road Szakági Bizottság bármely versenyzőt tesztvezetésre
kötelezheti. Ilyen esetben a tesztvezetés a licenc kiváltásnak
feltétele.
Az autocross versenyágban a 16 év alatti, jogosítvánnyal nem
rendelkező versenyzők legfeljebb 1600 ccm hengerűrtartalmú
versenyjárművel indulhatnak. A szakág a fenti korlátozástól igazolt
versenyzői múlt alapján eltérhet.
A rallycross versenyágban a 16 év alatti versenyzők legfeljebb 1600
ccm hengerűrtartalmú versenyjárművel indulhatnak. A szakág a fenti
korlátozástól igazolt versenyzői múlt alapján eltérhet.
A licenc igénylésének módja és a licenckiváltás követelményeinek
általános felsorolása jelen szabályzat „Versenyzői licencek –
általános szabályok” pontjában szerepel.

8.1
8.1.1

Megegyezik az „B” licenccel, hengerűrtartalom szerinti
korlátozással.
„U” versenyzői licenc

7.7

Jogosít: az országos bajnokság versenyein és hazai
rendezésű nemzetközi versenyeken versenyzőként való
részvételre, az országos bajnokság keretében minden
géposztály, kategória és csoport versenyautójával, -1600
ccm korlátozással.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik az országos gokart bajnokság
legalább két versenyévadján részt vettek;
b) azok a versenyzők, akik részére a szakág saját
elbírálása alapján engedélyt ad.

7.7.1

7.7.2

A tesztvezetés az U licenc igénylésének feltétele.

7.7.3

II. osztályú versenyzői licenc (GY2)

7.8

Jogosít: a szakág által jóváhagyott II. osztályú
versenyeken való részvételre, minden engedélyezett
géposztály, kategória és csoport versenyautójával.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik legalább 1 éve
rendelkeznek B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel.

7.8.1

7.8.2

8.2
8.2.1
8.2.2

II. osztályú napi versenyzői licenc

7.9

Jogosít: II. osztályú licenc szerint.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik legalább 1 éve
rendelkeznek B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel,
és érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek.

7.9.1
7.9.2

8.2.3
8.3
8.3.1

„T” licenc

7.10
7.10.1
7.10.2

7.10.3

8.

8.1.2

Jogosít: a szakág által szervezett teszteken, valamint a
kötelező tesztvezetésen való részvételre.
Jogosultak: azok a személyek, akik a licenc
megszerzésére kérelmet adnak be, és kérelmüket a
szakág jóváhagyja.
A „T” licenc az adott évre vagy a versenyzői licenc
kiváltásáig érvényes.

VERSENYZŐI LICENCEK – OFF-ROAD
(AUTOCROSS ÉS RALLYCROSS)

8.3.3
8.4
8.4.1

SZAKÁG

Az Off-road szakágra érvényes versenyzői licencet csak olyan
versenyző kaphat, aki rendelkezik az Off-road Szakági Bizottság
licenckiváltási engedélyével.
A versenyzésben csak olyan versenyző vehet részt, aki rendelkezik
a szakág versenyágának megfelelő (autocross és/vagy rallycross)
érvényes szabályismereti vizsgával. Az off-road szabályismereti
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

8.3.2

8.4.2

„A” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely autocross és rallycross versenyen,
a CEZ versenynaptárban szereplő versenyeken, illetve az
országos bajnokság versenyein versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak:
a) azok az autocross versenyzők, akik a megelőző
versenyévadban az országos bajnokság Touring
Autocross, Touring 1600, Buggy1600 és SuperBuggy
kategóriában indultak;
b) azok a rallycross versenyzők, akik a megelőző
versenyévadban az országos bajnokság SuperCars,
Super1600, TouringCars és SupertouringCars
kategóriában indultak;
c) mindazon versenyzők, akik bármely szakágban „A”
versenyzői licenccel rendelkeztek, és a megelőző
versenyévadban országos bajnoki versenyen indultak,
illetve azok a versenyzők, akik részére a szakág a
licenc kiváltására megfelelő indoklással engedélyt ad.
„B” versenyzői licenc
Jogosít: hazai és külföldi rendezésű CEZ és országos
bajnoki versenyeken versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik 16. életévüket
betöltötték.
A szakág az életkor-korlátozástól megfelelő indoklással,
igazolt versenyzői múlt esetén eltérhet.
„C” versenyzői licenc
Jogosít: hazai és külföldi rendezésű Autocross Kupa
versenyeken versenyzőként való részvételre
Jogosultak: azok a versenyzők, akik 16. életévüket
betöltötték
A szakág az életkor-korlátozástól megfelelő indoklással,
igazolt versenyzői múlt esetén eltérhet.
„Junior D” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely autocross és rallycross versenyen,
a CEZ versenynaptárban szereplő versenyeken, kizárólag
az FIA által meghatározott junior kategóriájú autókra
érvényes, illetve az országos bajnokság versenyein
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok az autocross versenyzők, akik a tárgyévben
betöltik 13. életévüket, és a licenc kiállításának
időpontjáig nem érik el 16. életévüket.
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b)

azok a rallycross versenyzők, akik a tárgyévet
megelőzően betöltik 14. életévüket, és a licenc
kiállításának időpontjáig nem érik el 17. életévüket.

8.5

„Junior C” versenyzői licenc

8.5.1

Jogosít: a Junior bajnokság versenyein és az országos
bajnoksággal együtt megrendezésre kerülő CEZ
versenyeken versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok az autocross versenyzők, akik életkora 10 és 21
év közé esik.
b) azok a rallycross versenyzők, akik életkora 10 és 18
év közé esik.

8.5.2

8.5.3

A versenyző „Junior C” licenccel maximum 1600 ccm
hengerűrtartalmú versenyjárművel vehet részt a
bajnokság versenyein.

„C” versenyzői licenc

9.4

Jogosít: az országos bajnokság, CH csoport versenyein
vezető és navigátor versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik még nem versenyeztek a
terep-rallye szakágban;
b) csak navigátor versenyzőként, olyan vezetői
engedéllyel nem rendelkező személy részére, aki
megfelel
az
„MNASZ,
LICENCEK
és
IGAZOLVÁNYOK” 5.4.4. a. c. d. pontjainak, valamint a
KRESZ IV. fejezet 48. § 7. pontjában leírtaknak (min.
150 cm magasság).

9.4.1

„Napi” versenyzői licenc

9.5

Jogosít: az országos bajnokság versenyein az TH
csoportban navigátor versenyzőként, valamint CH
csoportban
vezető
versenyzőként
és
navigátor
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik az adott
versenyévadban Terep-Rallye szakágban más licencet
nem váltottak, és érvényes sportorvosi igazolással
rendelkeznek.
A „NAPI” licencet a verseny helyszínén is ki lehet váltani a
balesetbiztosítás és a licencdíj egyidejű befizetése mellett
(díjtételeket lásd az MNASZ díjtáblázatában). A NAPI
licenckérő lapot az adminisztratív feltételek teljesülése
esetén a versenyigazgató írja alá, mely ezzel a NAPI licenc
meglétét igazolja. A licencet kiváltó versenyzők
licenckérelmét valamely MNASZ Terep-rallye nevezői
licenccel rendelkező egyesület képviselőjének ellen kell
jegyezni, jelezve ezzel, hogy az érintett versenyzővel
kapcsolatban a nevezői felelősséget vállalja. A helyszínen
váltott NAPI licenc mellé a szabályismereti vizsgát a
versenyigazgató tartja az adminisztratív átvétel első
órájában.

9.5.1

9.5.2
8.6
8.6.1
8.6.2

8.6.3
8.6.4

„Napi” versenyzői licenc
Jogosít: az országos bajnokság versenyein versenyzőként
való részvételre, a Junior Kupa kivételével.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik az „A” vagy „B”
versenyzői licenc kiváltására jogosultak, és érvényes
sportorvosi igazolással rendelkeznek.
„Napi” versenyzői licenc adott versenyévadban csak
egyszer váltható,
A „Napi” versenyzői licenc birtokában a versenyző bajnoki
pontot szerezhet.

9.5.3

VERSENYZŐI LICENCEK – TEREP-RALLYE SZAKÁG

9.

A Terep-rallye szakágra érvényes versenyzői licencet csak olyan
versenyző kaphat:
9.1.1
aki rendelkezik legalább a választott kategóriára érvényes
gépjárművezetői engedéllyel;
9.1.2
aki rendelkezik a Terep-rallye Szakági Bizottság
licenckiváltási engedélyével.
A versenyzésben csak olyan versenyző vehet részt, aki érvényes
terep-rallye szabályismereti vizsgával rendelkezik. A terep-rallye
szabályismereti vizsga érvényessége: a vizsga sikeres
teljesítésének évét követő év december 31.
A licenc igénylésének módja és a licenckiváltás követelményeinek
általános felsorolása jelen szabályzat „Versenyzői licencek –
általános szabályok” pontjában szerepel.
9.2
9.2.1

9.2.2

„A” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett bármely terep-rallye versenyen, a CEZ
versenynaptárban szereplő versenyeken, illetve az
országos bajnokság versenyein vezető és navigátor
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik a megelőző versenyévadban
a T abszolút értékelésben, vagy valamelyik osztályban
bajnoki pontot szereztek;
b) azok a versenyzők, akik részére a szakág saját
elbírálása alapján engedélyt ad.

9.3

„B” versenyzői licenc

9.3.1

Jogosít: az országos bajnokság versenyein és a hazai
rendezésű
nemzetközi
versenyeken
vezető
és
navigátorként versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik a megelőző versenyévad
folyamán nem szereztek bajnoki pontot;
b) azok a versenyzők, akik még nem versenyeztek a
terep-rallye szakágban.

9.3.2
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10.

VERSENYZŐI LICENCEK – DRAG SZAKÁG

A drag szakágra érvényes versenyzői licencet csak olyan versenyző
kaphat, aki rendelkezik a Drag Szakági Bizottság licenckiváltási
engedélyével.
A licenc igénylésének módja és a licenckiváltás követelményeinek
általános felsorolása jelen szabályzat „Versenyzői licencek –
általános szabályok” pontjában szerepel.
10.1
10.1.1

10.1.2

10.2
10.2.1

10.2.2

Drag „A” versenyzői licenc
Jogosít: az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelékének előírásai
szerint jelzett versenyen, a CEZ versenynaptárban
szereplő versenyen, vagy külföldi nyílt bajnokság bármely
versenyén, illetve az országos bajnokság versenyein
valamennyi kategóriában, versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik a megelőző két
versenyévadban „A” vagy „B” licenccel rendelkeztek,
az országos bajnokságban pontot szereztek, és az
elbírálásban
figyelembe
vett
versenyévad
versenyeinek legalább felén elindultak;
b) azok a versenyzők, akik részére a szakág saját
elbírálása alapján engedélyt ad.
Drag „B” versenyzői licenc
Jogosít: az országos bajnokság versenyein és az MNASZ
területén zajló, hazai rendezésű nemzetközi versenyeken
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
a) azok a versenyzők, akik a megelőző két
versenyévadban „A” vagy „B” licenccel rendelkeztek,
az országos bajnokság Street kategóriájában pontot
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b)

b)
c)
d)

Drag „Junior” versenyzői licenc

10.3
10.3.1

10.3.2

Jogosít: az országos bajnokság versenyein és az MNASZ
területén zajló, hazai rendezésű nemzetközi versenyeken
versenyzőként való részvételre, az AP7-Drag Junior
kategóriában.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik életkora 14 és 18 év
közé esik.

15.1.3
15.2
15.2.1
15.2.2

Drag „Napi” versenyzői licenc

10.4
10.4.1

10.4.2

10.4.3

11.

szereztek, és az elbírálásban figyelembe vett
versenyévad versenyeinek legalább felén a Street
kategóriában elindultak;
azok a versenyzők, akik részére a szakág saját
elbírálása alapján engedélyt ad.

Jogosít: az országos bajnokság versenyein versenyzőként
való részvételre. „Napi” versenyzői licenc adott
versenyévadban csak egyszer váltható.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik a versenyen
rajtengedélyért folyamodnak, és érvényes sportorvosi
igazolással rendelkeznek.
A „Napi” versenyzői licenc birtokában versenyző bajnoki
pontot csak akkor szerezhet, ha a bajnokság következő
versenyének nevezési határidejéig „A”, „B” vagy „Junior”
licencet vált ki. Ilyen esetben a „Napi” licenccel elért
pontjait a bajnokság értékelésébe beszámítják, ellenkező
esetben a versenyző pontot nem szerezhet.

VERSENYZŐI LICENCEK – DRIFT SZAKÁG

15.2.3
15.2.4

15.3
15.3.1

15.3.2

A drift sportszabályzata szerint.
12.

VERSENYZŐI LICENCEK – SZLALOM SZAKÁG
A szlalom szakág sportszabályzata szerint.

13.

VERSENYZŐI LICENCEK – GOKART SZAKÁG
A gokart szakág sportszabályzata szerint.

14.

SPORTSZAKMAI TISZTSÉGVISELŐI LICENCEK
A sportszakmai tisztségviselői licencek meghatározása a
Sportbírók Működési Kódexében, a Sportfelügyelők
Működési Kódexében, valamint a Technikai Ellenőrök
Működési Kódexében foglaltak szerint történik.

15.

15.3.3
15.3.4

15.4
15.4.1

AZ MNASZ IGAZOLVÁNYAI
Az MNASZ által kibocsátott igazolványok és belépők a jelen
Szabályokban rögzített keretek között díjmentes belépésre
jogosítanak a Magyarország területén megrendezésre kerülő
Rendezvényekre, azok kivételével, amelyekre az FIA
akkreditációs szabályai érvényesek. Jelen Szabály
vonatkozásában a Rendezvény fogalma a fentiek szerint
értendő.

15.1
15.1.1

15.1.2

15.4.2

15.4.3

Sportvezetői igazolvány
Jogosultak: az MNASZ alábbi szervezeti tisztségviselői:
a) az elnök,
b) a tiszteletbeli elnök,
c) az alelnök,
d) az Elnökség tagjai,
e) a Sporttanács vezetője és tagjai,
f)
a szakági bizottságok vezetője és a szakági
bizottságok tagjai,
g) az Alapszabályban meghatározott bizottságok tagjai,
h) a főtitkár,
i)
a titkárság dolgozói.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes):
a) a Rendezvények területén a szabad mozgásra,
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15.5
15.5.1
15.5.2

15.5.3
15.6
15.6.1
15.6.2

a feladat ellátásához szükséges területre történő
belépésre,
a nézők elől Elzárt Területeken a Rendezők
engedélyével történő tartózkodásra,
a nézők részére fenntartott területekre történő
díjmentes belépésre.

Gépkocsival történő belépésre nem jogosít.
Tisztségviselői (hivatalos személy) igazolvány
Jogosultak: az MNASZ által meghatározott feltételeket
igazoltan teljesítő sportszakmai tisztségviselők.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes):
a) adott versenyen a beosztással járó feladatok
ellátására, a feladat ellátásához szükséges területre
történő belépésre,
b) a nézők részére fenntartott területekre történő
díjmentes belépésre.
Gépkocsival történő belépésre nem jogosít.
Amennyiben az igazolvány tulajdonosa az adott versenyen
nincs tisztségben, úgy az igazolványát nem viselheti
mások által látható módon.
Technikai gyorsbeavatkozó igazolvány
Jogosultak: az MNASZ által meghatározott feltételeket
igazoltan teljesítő technikai gyorsbeavatkozó személyzet
tagjai.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes):
a) adott versenyen a beosztással járó feladatok
ellátására, a feladat ellátásához szükséges területre
történő belépésre,
b) a nézők részére fenntartott területekre történő
díjmentes belépésre.
Gépkocsival történő belépésre nem jogosít.
Amennyiben az igazolvány tulajdonosa az adott versenyen
nincs tisztségben, úgy az igazolványát nem viselheti
mások által látható módon.
Csapatvezetői igazolvány
Jogosultak: az érvényes Nevezői licenccel rendelkező
sportszervezetek MNASZ felé bejelentett csapatvezetője.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): azon Rendezvény versenyén, ahol az
igazolvány szerint érintett MNASZ tag versenyzőt indít,
csapatvezetői vagy ezzel egyenértékű szintű akkreditációt
igényelni.
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.
Szakági VIP igazolvány
Jogosultak: azok a személyek, akiket az MNASZ adott
szakága megjelöl.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): az érintett szakág Rendezvényén a nézők
részére fenntartott területekre történő díjmentes
belépésre.
Gépkocsival történő belépésre nem jogosít.
Média igazolvány
Jogosultak:
az
MNASZ
által
elfogadott
éves
médiaakkreditációt elnyerő médiaképviselők.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): a média igazolvány tulajdonosa jogosult az
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15.6.3

MNASZ versenynaptárában szereplő versenyekre
médiaakkreditációt igényelni.
Gépkocsival történő belépésre nem jogosít.

16.3
16.3.1
16.3.2

MNASZ VIP kártya

15.7
15.7.1

15.7.2

15.7.3

Jogosult: az a személy, akinek részére az MNASZ elnöke,
általános alelnöke vagy főtitkára a kártya kiadását
engedélyezi.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): a kártya tulajdonosa és a társaságában lévő
egy fő vendég jogosult a nézők részére fenntartott
területekre történő díjmentes belépésre.
A nézők vagy a vendégek részére fenntartott parkolóban
jogosult egy gépkocsival díjmentesen parkolni.

16.4
16.4.1
16.4.2

MNASZ VIP LEGEND kártya

15.8
15.8.1

15.8.2

15.8.3

Jogosult: az a személy, akinek részére az MNASZ elnöke,
általános alelnöke vagy főtitkára a kártya kiadását
engedélyezi.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): a kártya tulajdonosa és a társaságában lévő
egy fő vendég jogosult a nézők részére fenntartott
területekre történő díjmentes belépésre.
A nézők vagy a vendégek részére fenntartott parkolóban
jogosult egy gépkocsival díjmentesen parkolni.

16.5
16.5.1
16.5.2

VIP gépkocsi belépő
Jogosult: VIP igazolvány tulajdonosai
Jogosít (kivéve, ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes):
az
MNASZ
bajnokságaihoz
tartozó
Rendezvényen a nézők vagy a vendégek részére
fenntartott parkolóban egy gépkocsival díjmentesen
parkolni.
Szakági VIP gépkocsi belépő
Jogosult: azon szakági VIP igazolvány tulajdonosai, akik
részére az érintett szakág a belépő kiadását engedélyezi.
Jogosít (kivéve, ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): a VIP igazolványon feltüntetett szakághoz
kapcsolódó Rendezvényen a nézők vagy a vendégek
részére fenntartott parkolóban egy gépkocsival
díjmentesen parkolni.
LEGEND VIP gépkocsi belépő
Jogosult: a LEGEND VIP igazolvány tulajdonosai
Jogosít (kivéve, ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes):
az
MNASZ
bajnokságaihoz
tartozó
Rendezvényen a nézők vagy a vendégek részére
fenntartott parkolóban egy gépkocsival díjmentesen
parkolni.

Versenyzői igazolvány

15.9
15.9.1
15.9.2

15.9.3

Jogosult:
a
szakágankénti
jogosultságoknál
meghatározott feltételeket teljesítő versenyző.
Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes):
a) Elzárt Területre belépni azokon a Rendezvényeken,
amelyek versenyén a versenyző részt vesz,
b) a nézők részére fenntartott területekre történő
díjmentes belépésre.
Gépkocsival történő belépésre nem jogosít.

16.

GÉPKOCSI BELÉPŐK

16.1

Gépkocsi belépő

16.1.1

Jogosult:
a) az elnök,
b) a tiszteletbeli elnök,
c) az alelnök,
d) az Elnökség tagjai,
e) a Sporttanács vezetője és tagjai,
f)
a szakági bizottságok vezetője és a szakági
bizottságok tagjai,
g) az Alapszabályban meghatározott bizottságok tagjai,
h) a főtitkár,
i)
akik részére az elnök, az alelnök vagy főtitkár a kiadást
engedélyezi.

16.1.2

Jogosít (kivéve ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): a nézők, a vendégek vagy a tisztségviselők
részére fenntartott parkolóban egy gépkocsival
díjmentesen parkolni.

16.2
16.2.1
16.2.2

Média gépkocsi belépő
Jogosult:
mindazok,
akik
MNASZ
éves
médiaakkreditációval rendelkeznek.
Jogosít (kivéve, ahol az FIA akkreditációs szabályzata
érvényes): a média igazolvány felmutatása mellett a
nézők, a média képviselők vagy a vendégek részére
fenntartott parkolóban egy gépkocsival díjmentesen
parkolni.
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