
 

Az MNASZ együttműködő partnere 

 Budapest, 2023.01.23. 
 
           TITKÁRSÁGI KÖZLEMÉNY 
 
 
Tisztelt Tagszervezetek! Tisztelt Versenyzők! 
 
 
Elsőként engedjétek meg, hogy nagyon boldog, sikeres új évet és jó egészséget kívánjunk 2023.-ra! 
 
Igyekszünk a titkárság szolgáltatásait, munkamenetét úgy alakítani, hogy az számotokra is könnyítse 
feladataitok elvégzését. 
Ennek érdekében, titkársági közlemények formájában mindenről próbálunk tájékoztatni Benneteket. 
 
Kit és milyen témában kereshettek, elérhetőségek: 
 

- Venesz Ágnes – titkarsag@mnasz.hu, +36309422428 
• minden titkárságot érintő sportszakmai feladat  
• a tisztségviselők, bizottságok, munkacsoportok vezetői, tagjai munkájának segítése 
• tagszervezetek vezetői, tagjai, versenyzők segítése sportszakmai, biztosítási 

kérdésekben  ( tagszervezeti kérelmek, licenc beadás, NOC igazolás, rajtengedély, 
egyedi biztosítási igények, regisztrált versenyek, kölcsönadás, átigazolás) 

• minden egyéb, titkárságot érintő kérdés 

      -  Galambosi Éva – ugyint2@mnasz.hu, +36307912110 
• FIA nemzetközi ügyek 
• tagszervezeti kérelmek, licenc beadás, amatőr igazolványok 
• homológ lapok 
• versenynaptár 
• igazolványok  (tisztségviselők, média) 

 
- Szőnyiné Börzsönyi Szilvia – konyveles@mnasz.hu, +36305543946 

•  pénzügyek ( számlák, díjbekérők) 
•  számlázás, utasbiztosítás 
• szakágak, bizottságok költségvetési tájékoztatói 
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- Sztankovics Györgyi – irvez@mnasz.hu , +36306960364 

 
• felelősségbiztosítás, biztosítási ügyek, flotta igénylés 
• minősítő szakvélemény másolat készítés, kiadás 
• pénztári ügyintézés 
• gépkönyvek tulajdonos átírás  

Kérünk Benneteket, hogy kérdéseiteket, kéréseiteket lehetőleg email útján legyetek szívesek  
elküldeni, ezzel is gyorsítva az ügyintézési időt! 
 
 
 
 
 
Aktuális információk: 

- kérjük, akik a tagszervezeti megújítási kérelmükre vonatkozó díjat már befizették, legyenek 
szívesek az e-ügyviteli rendszerben is elvégezni a regisztrációt! 

- kérjük befizetéseiteket lehetőség szerint banki úton, átutalással szíveskedjetek rendezni! 
- utasbiztosítás: megkötésére legkésőbb az utazás megkezdése előtti napon van lehetőség, 

erre kérjük figyeljetek! Biztosítás kötésre irányuló kérelmetek mellé javasoljuk a befizetést 
igazoló banki bizonylat másolatának csatolását. 

Közleményünk mellékleteként megtaláljátok a tagfelvételi kérelmekre, nevezői és versenyzői  
licencek igénylésére vonatkozó összefoglalót (1. számú melléklet), valamint a MNASZ Díjtételek 
2023. táblázatot, mely reméljük segíti munkátokat. 
 
 
Jó felkészülést kívánunk! 
 
 
A Titkárság munkatársai 
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1. számú melléklet a 2023. évi 1. titkársági közleményhez 

 
Tagfelvétel, nevezői és versenyzői licencek igénylése új tagszervezetek esetében 

1. Tagfelvételi kérelem 

• az e-ügyviteli oldalon tagszervezeti regisztráció kitöltése és tagfelvételi kérelem benyújtása 
szükséges, 

• feltöltendő dokumentumok: cégkivonat/törvényszéki kivonat/bejegyző végzés, aláírási 
címpéldány, belépési nyilatkozat aláírva (a tagfelvételi kérelem benyújtását követően automatikus 
emailben küldi a rendszer), 

• tevékenységi körként szerepelnie kell sporttevékenységnek a cégkivonaton, sportegyesületek 
esetében a Civil szervezetek névjegyzékében az egyesület sportegyesületi jellegét fel kell tüntetni 
(egyesület formája), 

• tagdíj befizetése, amelyhez a tagfelvételi kérelem benyújtását követően díjbekérőt küldünk, 
(tagszervezeti hosszabbítás esetén is) 

• a feltételek teljesülése esetén az elnökség határozatot hoz a tagfelvételről. 

2. Nevezői licenc igénylése 

• nevezői licencigénylés benyújtása az e-ügyviteli felületen, 

• 3 hónapnál nem régebbi „nullás” adóigazolás feltöltése, (minden évben szükséges) 

• adóigazolás helyett megfelelő, ha a cég szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, 

• csapatvezetői kártyához igazolványkép feltöltése szükséges, 

• nevezői licenc díjának befizetése az MNASZ Díjtételek 2023. táblázat alapján. 

3. Versenyzői licenc igénylése 

• versenyzői licencigénylés benyújtása az e-ügyviteli felületen, 

• kötelező adatok hiánytalan, személyi okmányok szerinti kitöltése, 

• sportorvosi igazolás feltöltése, (minden évben szükséges) 

• 18 év alatti versenyző esetében mindkét szülő által aláírt hozzájáruló nyilatkozat feltöltése; 
(évente szükséges) 

• 16 év alatti versenyző esetében mindkét szülő által aláírt hozzájáruló nyilatkozat és iskolai 
igazolás/hozzájáruló nyilatkozat; (évente szükséges) 

• javasoljuk az alábbi letölthető igénylőlap használatát, és a kitöltött dokumentum csatolását az 
online igényléshez: Versenyzői licenc- és versenyengedély kérelem (a nyomtatvány változása 
esetén közzétesszük az MNASZ weboldalán) 

• szabályismereti vizsga teljesítése a szakági követelményeknek megfelelően, 

• versenyzői licenc díjának befizetése az MNASZ Díjtételek 2023. táblázat alapján: licencdíj + 
biztosítás + vizsgadíj. 

 
Javasoljuk, hogy a befizetett díjak banki bizonylatának másolatát is töltsétek fel az online rendszerbe, ezzel is 
gyorsíthatjuk az elbírálások, licenc kiadások menetét. 


