
 
 

SZERVEZŐI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 
Naptári szám: ___________________ 

 
* Világbajnoki (VB), Európa-bajnoki (EB), FIA Zóna Trófea (ZT), Zóna, de nem trófea (Z), 
Nemzetközi (NK), OB Külföldi részvétellel (EU), Országos Bajnoki (OB), Országos Meghívásos 
(OM), külföldi rendező által rendezett hazai esemény autóversenyre / gokart versenyre. 
 
A(z)________________________________________________________________________ 
 
Székhelye:__________________________________________________________________  
 
Képviselő neve, címe:   ________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________ Telefax: _____________ e-mail: _____________________________                
(továbbiakban, mint szervező), ezennel hivatalosan kijelenti a Magyar Nemzeti Autósport 
Szövetség (továbbiakban MNASZ) részére, hogy a vonatkozó jogszabályok és nemzetközi 
sportszabályok, valamint MNASZ szabályzatok rendelkezései szerint meg kívánja rendezni 
 
a(z) ________________________________________________________________________ 
- elnevezésű - autóversenyt. 
A verseny időpontja: 1./ __________________________ 2./ ___________________________ 
 
A verseny helyszíne: __________________________________________________________ 
 
Résztvevő kategóriák: _________________________________________________________ 
 
A verseny felelőse: ___________________________________________________________ 
A szervező *hozzájárul / nem járul hozzá, hogy a versennyel kapcsolatos adatokat a rendező 
címével, telefon és telefax számával együtt az MNASZ nyilvánosságra hozza. 
 
A szervező kijelenti, hogy feltétel nélkül tudomásul veszi a hátlapon leírtakat. 
 
Dátum: _____________  A rendező cégszerű aláírása: ________________________  PH. 
 
Az MNASZ igazolja, hogy a fenti verseny szervezője: 
- a „Rendezői licencigénylő lap”-ot leadta, 
- az MNASZ naptári bejelentési díjat: _________________________,-Ft-ot befizette, 
 
- az óvadékot ________________,-Ft-ot befizette. 
 
Dátum: _______________________    Aláírás:__________________________ 
 
A szakági bizottság véleménye: 
 
______________________________________________________________________  
 
Dátum: _____________________   Aláírás: _________________________ 

FONTOS TUDNIVALÓK A HÁTOLDALON! 
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1. A rendező jelen Nyilatkozat aláírásával elismeri, hogy a versenyrendezéssel kapcsolatos 

hazai és nemzetközi szabályzatokat ismeri, és az abban foglaltakat betartja. 
 

2. Rendező, az MNASZ mindenkori előírásai szerint óvadékot és MNASZ naptár bejelentési 
díjat köteles fizetni. Az óvadékba helyezett összeget, az MNASZ nem használhatja, azt 
letéti számlán helyezi el és azt - a verseny szabályszerű megrendezése után - a 
szervezőnek kiszolgáltatja. A verseny szabályszerű megrendezését a versenyt jóváhagyó 
szervezet vezetője igazolja.  
Az óvadékból az MNASZ közvetlenül kielégítést nyerhet, ha a szervező nem, vagy nem a 
szabályzatok szerint, illetve nem szerződésszerűen teljesít. Az MNASZ az óvadékkal való 
rendelkezését követően elszámol a szervezővel. Amennyiben a szerződésszegés 
következményeinek elhárítása után az óvadékból marad vissza pénzösszeg, azt 
kiszolgáltatja a szervezőnek. Amennyiben a szerződésszegés következményei a letett 
óvadékból nem háríthatók el, a különbözet megtérítésére a szervező köteles. 
Amennyiben az MNASZ a vonatkozó sportszabályok megszegése miatt büntetést szab ki 
a szervezőre, annak összegét az óvadékból levonhatja. A szervező a döntés ellen 
fellebbezéssel élhet. A büntetés csak a határozat jogerőre emelkedésével válik jogerőssé. 

 
3. A szervezőnek - a Nyilatkozatnak az MNASZ titkárságra való leadásához - előzetesen be 

kell szereznie az illetékes szakágvezető írásbeli támogatását (a Nyilatkozat utolsó 
rovatának kitöltésével.) 

 
4. A versenynek az MNASZ végleges versenynaptárában való megjelenésével válik 

jogosulttá a szervező a verseny megrendezésére, figyelembe véve az MNASZ mindenkori 
előírásait. 

 
5. A versenyen indulók gépjármű-felelősségbiztosítását a szervező az MNASZ tárgyévre 

érvényes „Biztosítási információk” c. kiadványában foglaltak szerint köti meg. 
 

6. Ha a verseny nemzetközi (VB, EB, ZT, Z, vagy NK) bejelentést igényel, a szervező a 
Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által az MNASZ-nek ezzel összefüggésben küldött 
számla ellenértékét - az MNASZ forintban továbbszámlázott számlája átvétele után - 15 
napon belül az MNASZ-nek megfizeti. 
A szervező vállalja, hogy a versennyel összefüggésben a FIA által kiszabott – és az 
MNASZ által megelőlegezett büntetést – az MNASZ-nek megtéríti. 

 
7. Szervező kötelezettséget vállal, hogy tárgyév január 31-ig aláírja az adott versenyre 

vonatkozó Versenyrendezői Megállapodást. 
 

8. Jelen Szervezői Felelősségvállalási Nyilatkozat aláírásával Szervező kötelezi magát, hogy 
tárgyév január 31-ig megújítja tagságát az MNASZ tagszervezetei között, vagy felvételét 
kéri az MNASZ tagszervezetei közé. 

 
9. Jelen Szervezői Felelősségvállalási Nyilatkozat aláírásával Szervező kötelezi magát, hogy 

tárgyév január 31-ig eleget tesz az MNASZ tagdíj befizetési kötelezettségének, valamint 
hogy tárgyév január 31-ig az adott szakágra érvényes rendezői licencét kiváltja. 

 
10. Amennyiben a Szervezői Felelősségvállalási Nyilatkozatban szereplő kötelezettségeinek 

Szervező nem tesz eleget, úgy MNASZ jogosult a versenyt a hivatalos versenynaptárból 
törölni. Ebben az esetben Szervező semmiféle kártérítési igénnyel nem élhet MNASZ felé.  

 
 
 
 
 


