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MNASZ
NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS
ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT
2004 (piros könyv)
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöksége az autósportban versenyszerűen
tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról és átigazolásáról a következő
szabályzatot alkotja:
1.§
A Szabályzat hatálya az autósportban - a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez tartozó
sportágak
versenyszabályában,
versenykiírásaiban
és
egyéb
szabályzataiban
meghatározottak szerint - versenyszerűen résztvevőkre (továbbiakban: amatőr sportoló)
valamint az őt tagsági vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és
sportvállalkozásokra (a továbbiakban: sportszervezet) terjed ki.
2.§
(1) Az amatőr sportolókról a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) alapszabályában rögzített szakágak szerinti - nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásba vételt az amatőr sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet együttes
kérelmére, mely kérelem megegyezik a sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet által
együttesen benyújtott versenyzői licenc kérelemmel, az MNASZ főtitkárának irányításával az
MNASZ Titkársága végzi.
(3) A versenyzői licenc fajtáját, érvényességi körét és megadásának feltételeit az MNASZ
Szabálykönyvének „Az MNASZ általános szabályai” című fejezete tartalmazza.
(4) Az MNASZ illetékes szervei által megadott licenc engedély alapján az MNASZ
nyilvántartásba veszi az amatőr sportolót az MNASZ adatbázisába, illetve ezzel egyidejűleg a
nyilvántartást a szakág és a nyilvántartási szám megjelölésével bejegyzi az amatőr sportoló
licencére, amelyet átvétel igazolása mellett kiad az amatőr sportoló, vagy az őt foglalkoztató
sportszervezet képviselője részére.
3.§
(1) Az MNASZ és a Nemzetközi Szövetség (FIA) éves hivatalos versenynaptárában szereplő
versenyen az amatőr sportoló csak akkor vehet részt, ha egyesületi tagsággal vagy
sportvállalkozással kötött amatőr sportolói szerződéssel rendelkezik, a szövetség
nyilvántartásba vette és az adott naptári évre szóló licenccel rendelkezik.
(2) Az amatőr sportoló a licencet, mint sportegyesület tagja, vagy mint a sport-vállalkozással
sportszerződés alapján szerződéses jogviszonyban álló személy kapja.
(3) A licenc csak akkor adható ki, ha a versenyző érvényes sportorvosi igazolással
rendelkezik.
(4) A licenc kiadását meg kell tagadni, ha
a) annak kiadása jogszabályba, illetve az MNASZ, vagy FIA szabályzatába ütközik,
illetve,
b) ha a sportoló érvényes eltiltás alatt áll
c) ha a sportoló, vagy a sportszervezet valótlan adatot szolgáltatott a kérelem benyújtásakor.

(5) A licenc kiállításáért díjat kell fizetni, amelyet a kérelmező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg köteles megfizetni. A díj megfizetéséig a licenc kiadása megtagadható.
(6) A licencért fizetendő díj mértékét az MNASZ éves díjtáblázata határozza meg. Az MNASZ
Intéző Bizottsága a meghatározott díjakat évente felülvizsgálja, és mértékét megváltoztathatja.
(7) A licenc a kiadásának évében érvényes, a kiváltás időpontjától függetlenül kizárólag az
adott naptári évre szól. Az érvényességét az MNASZ illetékes szervei indokolt esetben az
adott naptári éven belül korlátozhatják.
(8) Az elektronikus úton előállított éves licenc tartalmazza az érvényesség dátumát.
4§
(1) Az igazolt, azaz licenccel rendelkező amatőr sportoló más sportszervezetbe történő
átigazolását, az amatőr sportoló és az átvevő sportszervezet által benyújtott együttes
kérelemre, mely a licenckérő lapon történik, a főtitkár irányításával az MNASZ Titkársága
végzi.
(2) Az átigazolás új licenc kiadását jelenti.
(3) Az átigazolást, amennyiben az a törvényi előírásoknak megfelel a kérelem benyújtásától
számított 15 napon belül végre kell hajtani.
5.§
Érvényes sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló bármikor átigazolható, az
amatőr sportoló korábbi sportszervezetének az átigazolásért nevelési költségtérítés nem
fizethető, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
6.§
(1) Az amatőr sportoló amennyiben érvényes sportszerződéssel rendelkezik csak a
sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a
hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti.
(2) A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az átadó sportszervezet a licenckérő
lap kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben az átvevő
sportszervezet hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a licenckérő lapot az átadó sportszervezetnek
átadta és arra 15 napon belül nem kapott választ, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(3) A sportszerződés érvényessége alatt az amatőr sportoló csak hozzájárulással igazolható
át, vagy adható kölcsön más sportszervezetnek. Az amatőr sportoló a hozzá-járulás
megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
7. §
(1) A Szabályzatban meghatározott átigazolási eljárásért az MNASZ Intéző Bizottsága által
meghatározott, az MNASZ éves díjtáblázatában közzétett mértékű eljárási díjat kell fizetni.
(2) Az eljárási díjat az átigazolást kérő sportszervezet köteles az MNASZ részére megfizetni.
8. §
(1) A Szabályzat 2001. augusztus 14. napján lép hatályba.
(2) A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem bírált
kérelmekre is alkalmazni kell, ha az, az amatőr sportoló számára kedvezőbb.
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