MNASZ 2018. évi RALLYE SZABÁLYISMERETI VIZSGA
A rallye szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának feltétele – az MNASZ Licencek és Igazolványok
szabályzatban meghatározott alapfeltételeken túl – a „B” kategóriára érvényes vezetői engedély (kivétel
MARB navigátorok), a sportorvos általi alkalmasság és az érvényes rallye szabályismereti vizsga megléte.
A szabályismereti vizsga érvényessége: a vizsga időpontjának éve, december 31-ig.
Szabályismereti vizsga oldal elérhetősége:
http://szabalyismeret.mnasz.hu/
A szabályismereti vizsga díja
ORB, ORC, Rallye2 és Historic versenyzők: 5 000 forint.
MARB versenyzők: díjmentes.
A szabályismereti vizsga menete
A szabályismereti vizsgát tevő versenyző az MNASZ e-ügyviteli rendszerében használt e-mail címével
léphet be a vizsgafelületre, amennyiben igénylése már benyújtásra került és befizette vagy átutalta a
szabályismereti vizsga díját.
A versenyző a vizsgaoldalon a bekért adatok megadásával tud bejelentkezni. A sikeres bejelentkezést
követően megjelennek a vizsgalapok kategóriái: ORB/ORC, Rallye2, Historic vagy MARB. A versenyzőnek
a bajnokságnak megfelelő vizsgalapot kell kiválasztania.
A versenyzőnek kérdésenként 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszadásra.
Amennyiben nem sikerül 30 másodperc alatt válaszolni egy adott kérdésre, úgy a feladatsor
automatikusan átlép a következő kérdésre. A meg nem válaszolt kérdést a rendszer az értékeléskor
rontott válaszként veszi figyelembe.
Az ORB, az ORC, a Historic és a Rallye2 versenyzők 50 kérdésre legfeljebb 13 hibás választ adhatnak. 13
hibás válaszadás felett a vizsga sikertelen.
A MARB versenyzők 30 kérdésből legfeljebb 8 hibás választ adhatnak. 8 hibás válaszadás felett a vizsga
sikertelen.
A vizsga eredményéről azonnali e-mail értesítést kap a vizsgázó.
Az elrontott kérdéssort a vizsgázó minden esetben emailben megkapja.
Sikertelen vizsga
Sikertelen vizsga esetén egy újabb, azonnali próbálkozásra van lehetőség.
Második próbálkozás esetén a két vizsgasor kitöltésére összesen 1 óra áll rendelkezésre.
Amennyiben a második vizsgasort sem sikerül a versenyzőnek sikeresen megoldania, úgy pótvizsgát kell
tennie.
Pótvizsga esetén a vizsga a fentiekben leírtak szerint történik, azzal a különbséggel, hogy a
vizsgafelületre csak a pótvizsga díjának befizetést követően lehet újra belépni. (Kivétel MARB
versenyzők, akik részére a pótvizsga díjmentes)

Pótvizsga díja
ORB, ORC, Rallye2 és Historic versenyzők: 10 000 forint.
MARB versenyzők: díjmentes.
A vizsga díjainak megfizetése
A szabályismereti vizsga díját, illetve az esetleges pótvizsga díját az MNASZ Raiffeisen Bank Zrt-nél
vezetett 12001008-00103962-00100004 számú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni. Minden
esetben kérjük feltüntetni a vizsgázó nevét, valamint a közleménybe kérjük beírni: „SZV”.
A vizsgadíjat az MNASZ Titkárságán is be lehet fizetni készpénzben.
Sikeres vizsgázást kívánva,
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség

Budapest, 2018. február 9.

