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Versenyek MNASZ regisztrációja a 2004. évi I. Törvényt módosító 2011.
évi CLXXII. Törvény előírásai alapján.

a) Jogszabályi előírások:
2011. évi CLXXII. Törvény (továbbiakban Stv.) vonatkozó paragrafusai.
49. § (1) Az Stv. 65. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Magyarország nemzeti ünnepein versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett verseny, mérkőzés
kizárólag a nemzeti válogatott részvételével megrendezésre kerülő vagy a sportág nemzetközi szövetségének
versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvényként szervezhető.”
(2) Az Stv. 65. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kizárólag a szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával tartható
olyan sportrendezvény, amelynek résztvevői a versenyzés során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak
(veszélyes üzem).
A szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség a hozzájárulását nem tagadhatja meg, ha a
sportrendezvény lebonyolítása a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban meghatározott biztonsági előírásoknak megfelel, és megtartása a sportág versenyrendszerének
(bajnokság) működtetését nem veszélyezteti.”
50. § Az Stv. 68. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének az e törvényben és a sportrendezvények
biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételei hiányoznak vagy nem megfelelőek, és a
szervező a szakszövetség felhívására a hiányzó feltételeket nem pótolja, vagy a biztonságtechnikai ellenőrzésre
nem került sor, vagy a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség 65. § (4) bekezdésében megjelölt
hozzájárulása hiányzik, a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség a sportrendezvény megtartását
vagy a sportrendezvény nézők részvételével való megtartását megtiltja, vagy a nézők részvételét a
sportlétesítmény meghatározott részére korlátozza. A szervezőt és a rendőrséget a tiltásról, illetve a korlátozásról
a szakszövetség, illetve az országos sportági szövetség öt napon belül értesíti.”

b) Jogszabályi előírások végrehajtása:
b1)
Az MNASZ bajnokságaiban illetve kupasorozataiban szereplő hazai és nemzetközi
események, illetve a versenynaptárban szereplő egyéb rendezvények az MNASZ általános előírásai
szerint kerülnek engedélyezésre, és az engedély kiadásával együtt a törvényben meghatározott
hozzájárulás is kiadásra kerül.
b2)
Az MNASZ által nem meghirdetett, vagy még nem elismert hazai versenyek szervezői, a
verseny megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal írásban, a jelen szabályzatban
meghatározott mellékletek benyújtásával kérhetik rendezvényük regisztrálását – és egyben a
törvényben előírt hozzájárulás kiadását - az MNASZ titkársága címére benyújtott kérelemmel. A
kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni (készpénz, vagy átutalás formájában) az MNASZ
díjtáblázatában közzétett eljárási, továbbá regisztrációs díjakat.
b2-1) A formai és pénzügyi követelményeknek megfelelő kérelmet az MNASZ Titkársága
nyilvántartási számmal ellátja, és a beérkezéstől számított 2 napon belül másolati formában továbbítja
a kérelmezett verseny jellege alapján illetékes MNASZ Szakági Bizottság vezetőjéhez, aki 3 napon
belül írásban (nyomtatott, vagy elektronikus levél) nyilatkozik, hogy a kérelmező által megrendezni
szándékozott verseny megtartása nem veszélyezteti-e a sportág versenyrendszerének (bajnokság)
működtetését. A versenyrendszer veszélyeztetésére vonatkozó megállapítása esetén, a Szakági
Bizottság vezetője rövid indoklást is mellékel.
b2-2) Ezt követően – amennyiben a szakág nem emelt kifogást - a kérelmet és mellékleteit az
MNASZ Titkárság továbbítja az MNASZ illetékes Biztonsági megbízottjának.
A Biztonsági megbízott – a benyújtott dokumentációkban, és nyilatkozatokban foglaltakat összeveti a
kérelmezett verseny jellegének megfelelő – az MNASZ hivatalos honlapján is megtalálható –
érvényben lévő hazai és nemzetközi biztonsági előírásokkal.
Amennyiben az elbíráláshoz szükséges, a Biztonsági megbízott hiánypótlást, illetve kiegészítést
kérhet be a kérelmezőtől. A pótlólagosan bekért adatokat, dokumentumokat a hiánypótlás bekérésétől
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számított 5 napon belül – az elutasítás terhe mellett - a kérelmezőnek az MNASZ Titkárságára kell
írásban eljuttatnia (nyomtatott, vagy elektronikus levél).
Az esetlegesen hiánypótlással kiegészített összes dokumentum, illetve a kérelmező versenyszervezői
felelősségi nyilatkozatának benyújtásától számított 10 napon belül a Biztonsági megbízott értesíti az
MNASZ Titkárságát az elbírálás eredményéről.
b2-3) Amennyiben az érintett szakág vezetője, illetve a Biztonsági megbízott is hozzájárulását
írásban megadta, úgy az MNASZ Titkársága kiadja a rendezvényre vonatkozó írásbeli hozzájárulást
tartalmazó formanyomtatványát, ellenkező esetben az elutasítást tartalmazó formanyomtatványt.
Amennyiben a hozzájárulás kiadásra került, a rendezvény bekerül az MNASZ regisztrált versenyek
naptárába - típus, időpont, helyszín, és rendezői adatok – feltüntetésével. A rendező a versenyt ekkor
nyilvánosan (MNASZ regisztrált verseny megjegyzéssel) meghirdetheti, és versenykiírást közzéteheti.
Az így regisztrált versenyen az MNASZ tagjai, szervezetei, tisztségviselői, alkalmazottai, valamint az
MNASZ által kiadott nevezői, versenyzői, rendezői, hivatalos személyi licencek tulajdonosai részt
vehetnek, illetve ezek szervezésében és lebonyolításában közreműködhetnek, de az igazolványokhoz
fűződő jogok és kötelességek nem érvényesíthetők.
A regisztrált versenyek megrendezésének színvonaláért, sportszakmai igényességéért, a rendező
által előzetes anyagokban szereplő biztonsági feltételek helyszíni betartásáért, a versenyen az
esetleges versenyzőt, nézőt, külső személyt ért sérülésekért, ill. a versenyautóban, bármely más
tárgyban bekövetkezett károkért az MNASZ felelősséget nem vállal. A Szövetség biztosítási
szerződése(i) az ilyen eseményekre nem érvényes(ek).
b2-4) A
törvényben
megkövetelt
hozzájárulás
megtagadása
(elutasítást
tartalmazó
formanyomtatvány kiadása) esetén a kérelmező a tervezett versenyt nem tarthatja meg, illetve az
ilyen rendezvény a sportszabályok alapján tiltott rendezvénynek minősül, azaz, az MNASZ tagjai,
szervezetei, tisztségviselői, alkalmazottai, valamint az MNASZ által kiadott nevezői, versenyzői,
rendezői, hivatalos személyi licencek tulajdonosai ezek előkészítésében, lebonyolításában sem
közreműködőként, sem résztvevőként nem vehetnek részt..
Az elutasító határozatról az MNASZ 5 napon belül írásban értesíti a területileg illetékes rendőrséget is.
Abban az esetben, amennyiben a hozzájárulást az MNASZ megtagadja, úgy a kérelmező által
befizetett regisztrációs díj visszafizetésre kerül a kérelmezőnek, azonban az eljárási díjat az MNASZ –
az eljárás költségeinek fedezeteként – megtartja, azt a kérelmező részére nem fizeti vissza.
c) A regisztráció alapelvei, a kérelemhez szükséges dokumentumok:
c1)
Az MNASZ csak olyan versenyeket/rendezvényeket regisztrál, melyeknek rendezői
rendelkeznek MNASZ tagsággal, és legalább korlátozott rendezői licenccel, vagy nyilvántartásba
vételre kerülnek, mint regisztrált versenyszervező. Ettől az alapelvtől csak indokolt esetben lehet
eltérni. (pl. karitatív vagy jótékonysági rendezvény, stb.)
c2)

Nem regisztrálható olyan rendezvény,
amely a Stv, Magyarország nemzeti ünnepeire vonatkozó korlátozása alá esik;
amely az MNASZ regisztrációt megelőzően használja az „MNASZ által regisztrált verseny”
jelzést;
amely rendezvény a regisztrációs kérelméhez nem biztosítja a jelen szabályzatban felsorolt
információkat, dokumentumokat;
amely rendezvény nem teljesíti az „MNASZ díjtételei” táblázatban meghatározott díjfizetési
kötelezettségeit;
amelynek megrendezése várhatóan veszélyezteti, vagy hátrányosan befolyásolja az MNASZ
bajnokságainak megrendezhetőségét;
amely rendezvény nem teljesíti a hazai és nemzetközi szabályokban előírt biztonsági
követelményeket, illetve az MNASZ Biztonsági megbízottja kiemelt biztonsági kockázatot lát a
rendezvény megrendezésének feltételeiben;
amely verseny megrendezéséhez nem rendelkezik az egyéb jogszabályokban előírt szükséges
engedélyekkel;
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c3)

c4)

amely rendezvényen a résztvevő gépkocsikra vonatkozó előírások lehetővé teszik a résztvevők
biztonsági feltételek nélküli indulását;
mely kiírásában a rendező nem tájékoztatja a nevezőket a rendezvénnyel kapcsolatos biztosítási
feltételekről;
A regisztrációs kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
Regisztrációs kérelem és versenyszervezői felelősségi és helytállási nyilatkozat (MNASZ
honlapjáról letölthető nyomtatvány szerint)
Versenykiírás, mely legalább az itt felsorolt információkat kell, hogy tartalmazza:
 a verseny neve, jellege;
 a versenyt szervező jogi személy neve, címe;
 a verseny biztonságáért felelős személy neve és elérhetősége (e-mail, telefon);
 a verseny helyszíne;
 a verseny időbeosztása;
 kiírt jármű kategóriák;
 az elfogadható gépjárművek minimális technikai és biztonsági előírásai;
 biztosítási információk – versenyzők baleset és extrém biztosítása, kiegészítő
felelősségbiztosítás, rendezvénybiztosítás.
Biztosítási, vagy biztonsági terv, mely legalább az itt felsorolt információkat kell, hogy
tartalmazza:
 a verseny útvonalának vagy versenypályának a leírása (térképvázlat, és/vagy pályarajz);
 lezárt szakaszok, pályák meghatározása;
 nézők elhelyezése és védelme, illetve tiltott helyek jelzése, elhatárolása;
 egészségügyi biztosítás leírása;
 technikai mentőszolgálat;
 fokozottan tűzveszélyes helyszínek tűzvédelme;
 kommunikáció leírása, eszközei,
 pályabiztosítás leírása, pályabiztosítói létszám meghatározása,
A verseny megrendezéséhez beszerzett, hatósági, tulajdonosi, területkezelői illetve
önkormányzati engedélyek felsorolása, meglétükről írásos nyilatkozat.
Forma-nyomtatványok megnevezése, elérhetősége:
 Autóverseny nyilvántartásba vételi kérelem és felelősségi nyilatkozat;
A felsorolt nyomtatvány letölthető, illetve megtekinthető az MNASZ honlapján (www.mnasz.hu) ,
a „nyomtatványok” menüpont alatt.

Jelen szabályzatot az MNASZ IB javaslatára az MNASZ Elnöksége 2012. január hónap 24. napján
elfogadta, és azonnal hatályba lépteti.
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