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12/2008. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vezetői és dolgozói
nevében ezúton kívánunk boldog karácsonyt, békés és
eredményekben gazdag új évet minden kedves
Sporttársunknak és Támogatónknak.

Az MNASZ Titkársága
2008. december 24 – 2009. január 4-ig ZÁRVA van.
NYITÁS 2009. január 5-én.
KÖZGYŰLÉS
Az MNASZ 2008.12.14-én megtartott Közgyűlésén az alábbi tisztségviselők
kerültek megválasztásra.
Elnök: Ferjáncz Attila
Általános alelnök: Herczeg Lajos
Sportszakmai alelnök: Cselényi Balázs
Elnökségi tagok:
dr.Komáromi Endre
Lányi Tamás
dr.Tóth István
Vizin László
Záprel Zsolt
Etikai Bizottság vezetője:
Csizmadia Gábor

1./ Az Intéző Bizottság hírei
Az MNASZ Intéző Bizottsága megtárgyalta a PLG 2002 kft. II.fokú
fellebbezését valamint az ATB, illetve RSB indítványát, és az alábbi
határozatokat hozta.
a./ Az IB helybenhagyta a Gokart Bizottság, mint I. fokú fellebbezési bizottság,
2008.10.06-án kihirdetett K-485/2008 számú határozatában foglaltakat.
b./Az IB a feltárt eljárási hibák miatt visszautalta az RSB-hez az Allianz Rallyen történt fellebbezések kivizsgálását, egyben az RSB által felállított
fellebbezési bizottság határozatát hatályon kívül helyezte.

2./ A Titkárság hírei
a./ Adatszolgáltatási kötelezettség – NAGYON FONTOS!
A 166/2004. (V.21.) kormányrendelet az állami sportinformációs
rendszerről az alábbi kötelezettséget írja elő a sportszervezetek részére
tárgyév december 31-ig. Az 1. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató
lapot postai úton az ÖTM Szakállamtitkárság részére (1054 Budapest,
Hold u. 1.) kell megküldeni. A 4. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató
lapot a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség részére kell megküldeni
email-en, vagy postai úton.
Az adatszolgáltató lapok megtalálhatóak és letölthetők a Nyomtatványok
menüpont alól (Adatszolgáltatási lap).
A rendelet be nem tartása – határidőn túli, pontatlan adatszolgáltatás - a
Szövetség 2009 . évi központi működési támogatásának megvonását is
jelentheti.
b./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósportot kedvelők és
eddig is arra sokat áldozók, jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
továbbra is segítsék a szakágak és a Szövetség működését, ezáltal a
magyar autósport fejlődését.
A támogatást az utánpótlás nevelésére fordítjuk.
Amennyiben az autósport támogatása mellett döntenek, kérjük, hogy az
adóbevalláshoz mellékelt rendelkezésen a 18083907-2-43 MNASZ
adószámot jelöljék meg.
Ezúton is köszönjük támogatásukat.
c./ Tagdíjbefizetés
Ezúton is felhívjuk T. Tagjaink figyelmét az Alapszabályunk 12 §-ra, mely
január 31-ig írja elő a tagdíjfizetési kötelezettséget.
A 2009. évi MNASZ tagdíj összege: 55000,-Ft (ÁFA mentes)
d./ A 2009 évre érvényes díjtételeket honlapunkon rövidesen közzétesszük.
e./ A 45 év feletti versenyzők orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45 év feletti sportolók, csak abban az
esetben kaphatnak 2009. évre versenyzői licencet, amennyiben
terheléses EKG vizsgálaton vesznek részt. A vizsgálat eredménye 2
évig érvényes.
Az érintett versenyzőket külön is értesítjük. Az értesítés tartalmazni fogja
a vizsgálaton való részvétel részleteit (időpont, hely, díja, stb.)

3./ Szakági Bizottságok hírei, közleményei
a./ Rallycross Bizottság:
Az éves díjkiosztó tervezett időpontja:
2009. január 24.
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b./ Sportbírói Bizottság
Évadnyitó sportbírói értekezlet, új sportbírói képzés
A 2009-es évad nyitó sportbírói találkozója és összeírás időpontja:
2009. február 7-én (szombat) 9 óra.
Helyszín: az MNASZ székhelyén a Magyar Sport Házá-nak
I. emeleti Díszterme.
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Kérjük minél nagyobb létszámban megjelenéseteket.
Tájékoztatjuk az autósport iránt érdeklődőket, hogy ugyanitt lehet a
2009. évi sportbírói képzésre is jelentkezni Bolgár Iván Sportbírói
Bizottság oktatási felelősénél.
A jelentkezés feltétele: betöltött 18 életév, legalább középfokú
végzettség.
A jelentkezők jelentkezési lapot töltenek ki. A tanfolyam február március
hónap során egymást követő öt szombaton 8-8 órában lesz megtartva.
Az első alkalom február 14-e, a tanfolyami napok pontos időbeosztását
és helyszínét február 7-én közöljük. A tanfolyam az MNASZ valamennyi
szakágára kiterjedő ismereteket oktat. Az oktatást tesztlapos vizsga
zárja le. A vizsga feltétele, valamennyi tanfolyami napon való részvétel,
igazolt hiányzás összesen egy alkalommal lehetséges.
A sikeres vizsgázók azelső két évben gyakorló bírói igazolványt kapnak,
majd eredményes két éves tevékenységet követően kaphat a sporttárs
általános bírói igazolványt. A tanfolyam, a vizsga és a gyakorló igazolvány
díja:18.000,-Ft. Sikertelen vizsga esetén díjvisszatérítés nem lehetséges.
Az összeget legkésőbb a második tanfolyami hétvégéig kell befizetni.
Amennyiben a sportbírói munkával kapcsolatos kérdésed van, írjál az
sbb@mnasz.hu email címre.

4./ Tájékoztató a 2009. évi Országos Bajnokságokba való nevezés
és a nevezői- és versenyzői licenc, valamint a versenyengedély
kérelmek benyújtásáról
MNASZ licencei és igazolványai
A licenceket és az igazolványokat az MNASZ Titkárság adja ki és tartja nyilván.
A l i c e n c e k é s i g a z o l v á n y o k á t r u h á z á s a T I L O S!
1. LICENCEK
Az MNASZ az Országos Bajnokságba (OB) való nevezést az alábbiak
teljesítéséhez köti.
Az Országos Bajnokságokba való nevezés feltétele:
- az MNASZ tagság,
- a Sporttörvény 32.§ (2) bekezdésében foglaltak teljesítése, - a
köztartozásokkal kapcsolatos - tartozása nincs (záradékú) - igazolások –
VPOP és APEH -, valamint a Számviteli törvény szerinti beszámoló
elfogadásáról szóló nyilatkozat – mellékelése a „Nevezési lap az MNASZ
2009. évi Országos Bajnokságaira és nevezői licencigénylő”-höz.
- a „Nevezői licenc igénylő lap” benyújtása az MNASZ Titkárságon.
- a nevezői licenc díjának befizetése.
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1.1. NEVEZŐI LICENC
Nevezői licenckérelmet az MNASZ-nél tagsági viszonnyal rendelkező
sportegyesületek, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaságok
nyújthatnak be.
Az MNASZ Szabályai a nemzetközi és a hazai OB versenyekre való
nevezés, valamint a versenyzői licenc igénylésének jogát nevezői
licenchez köti.
A nevezői licencet, az arra igényt tartó egyesület a "Nevezői licenc igénylő
lap"-on kérheti akkor, ha bírósági nyilvántartási számmal és végzéssel
rendelkezik, valamint tagja az MNASZ-nek. A nevezői licenc befizetésének
a versenyzői licenc beadásával együtt kell megtörténnie.
A nevezői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is feltüntetett
szakág versenyeire ad nevezői jogosultságot. Egy egyesület, több szakágra
is igényelhet nevezői licencet, melynek díját szakáganként kell fizetni,
melynek összegét a mindenkor érvényes díjtáblázat tartalmazza.
1.2 VERSENYZŐI LICENC
A versenyzői licenc, csak az igényelt szakágra nevezői licenccel rendelkező
sportegyesület vagy szakosztály tagjának állítható ki. Ez alól a szabály alól
az amatőr és utánpótlás versenyzők esetében lehet kivételt tenni, amely
szabályok a szakági alapkiírásokban kerülnek meghatározásra.
Az Intéző Bizottság határozata értelmében a sportpályafutását kezdő
versenyzőknek licenc csak a szabályismereti vizsga megléte esetén adható
ki. Egyebekben a szabályismereti vizsgára kötelezett versenyzők körét a
Szakágak saját hatáskörükben határozzák meg.
Minden nevező ill. versenyző az MNASZ szabályoknak megfelelő licencet
kap.
Mindazon licenceken, ahol az MNASZ licenc fokozata azt lehetővé teszi, az
FIA/CIK licenc fokozat is feltüntetésre kerül. Csak ilyen licencek birtokában
szabad külföldi versenyen indulni - az egyéb szabályok betartása mellett.
A versenyzők, licencükhöz 5 évig érvényes „Nemzetközi egészségügyi
könyv”-et (un. „EÜ könyvet”) kapnak a FIA előírásoknak megfelelően.
A licenc külföldön CSAK az adott versenyre szóló rajtengedéllyel és utazási
biztosítással együtt érvényes. A licencek külföldön történő használatának
általános feltételeit az FIA Nemzetközi Sportkódex tartalmazza. A fenti
előírásokon túl ezek betartása is kötelező.
A versenyzői licencek fajtái:
- „Arany” = arany nemzetközi versenyzői licenc,
- „A” = nemzetközi versenyzői licenc,
- „B” = versenyzői licenc,
- „N” = navigátori licenc (versenyzőtárs)
- „H” = historic versenyzői licenc,
- „C” = kezdő versenyzői licenc,
- „T” = teszt licenc,
- ”TRA” = terep-rallye Challange Kupa licenc
- „U” = utánpótlás licenc (UGY=gyorsasági, UAC=autocross, stb.)
A versenyző, csak egy licenccel rendelkezhet!
A szakág a licenc használatára korlátozást írhat elő. Ennek jele a betűjel
melletti „k” betű (Pld.: Bk.).
A licenc/ek igényléséhez szükséges nyomtatvány az MNASZ Titkárságán
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igényelhető, melyek szabadon sokszorosíthatók, valamint a honlapunk
nyomtatványok rovatából letölthetők.
A licenc igénylését a versenyző sportegyesületétől (szakosztályától) a
"…versenyzői licenc- és versenyengedély kérelem …" kitöltésével kérheti,
ha:
- a tárgyévre nevezői licenccel rendelkező sportegyesület tagja,
- versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálati eredménnyel
rendelkezik,
- érvényes - a versenyágnak megfelelő kategóriájú (a gokart és ifjúsági
autocross kivételével) - gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik.
A versenyzői licenc csak az igénylő által megjelölt és a licencen is
feltüntetett szakág/ak versenyeire ad versenyzési jogosultságot.
1.2.1. A versenyzői licenc igénylésének módja
A licenckérelem benyújtásának – pótdíjmentes – határideje:
- rallye, terep-rallye, autósgyorsasági január 31,
- autocross, rallycross, gokart február 28.
A licenckérelemhez mellékelni kell:
- a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás
másolatát.
(A Szövetség bankszámlájának neve és száma: Raiffeisen Bank 1200100800103962-00100004.)

A csekkre, vagy utalásra rá kell írni, hogy hány darab és milyen típusú
licenc ellenértéke került feladásra. Amennyiben ez az információ nem fér el
a csekken, vagy átutaláson, kérjük, hogy levélben értesítsék a Titkárságot a
feladott összeg részleteiről, hivatkozva az átutalás dátumára és összegére.)
- a versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenckérelem beadása előtt, kell elvégeztetni a sportorvosi vizsgálatot.
Az ehhez szükséges nyomtatványrészt a licenckérelem tartalmazza. A
sportorvost a kitöltött licenckérelemmel kell felkeresni! A vizsgálat
eredményét a Titkárságon vezetik fel a licencre, és az okmányt is itt őrzik
meg.)
- 1db 4x4 cm-es útlevél fényképet, vagy amennyiben a versenyző még nem
rendelkezik EÜ könyvvel, vagy az EÜ könyv 5 éves érvényessége lejárt,
akkor 2 db-ot kell mellékelni.
1.2.3. Egyéb tudnivalók
A licenc csak az előző, valamint az alábbiakban ismertetett feltételek
együttes teljesülése esetén állítható ki.
A megadott időpont után is lehet licenckérelmeket benyújtani, illetve
kiváltani a MNASZ tárgyévre érvényes díjtáblázatában megadott licencdíj,
plusz eljárási díj befizetése mellett. Ez a szabály az első alkalommal
licencet váltó, ill. előző évben licencet nem váltókra, nem vonatkozik.
A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licenckérelmet az
egyesület részére visszaküldjük, azok csak az eljárási díj egyidejű
befizetése ellenében nyújthatók ismételten be.
A licenceket a Titkárság készíti el és nyilvántartásba veszi.
Az Intéző Bizottságnak jogában áll megtagadni a licenc kiadását!
A szakágvezetőnek jogában áll meglévő licenc esetében, annak
visszavonására, vagy visszaminősítésére a MNASZ Intéző Bizottságának
javaslatot tenni, amennyiben a versenyző másokat veszélyeztetve
versenyez, vagy sportszerűsége, emberi és sportolói magatartása, illetve
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versenyzői képességei, vagy egészségi állapota miatt (pl. baleset, sérülés
után) megalapozott kifogás merül fel.
1.3. RENDEZŐI LICENC
A rendezői licenc díjának befizetési határideje tárgyév január 25.
1.4. AMATŐR VERSENYZŐI IGAZOLVÁNYOK
Az amatőr sorozatokban kiállított versenyzői igazolványok kiállítási rendjét
az adott sorozat szabályai tartalmazzák.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár
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