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1./ Az Elnökség közleménye
a./ Közgyűlésről

A Szövetség január 12-én Rendkívüli Közgyűlését tartott, nagy
részvétellel.

A Közgyűlés az alábbi tisztségviselőket választotta meg:

Elnök: Szamos Miklós
Alelnök: Frank Tamás
Sportszakmai alelnök: Faluvégi Péter
Elnökség tagjai: Botka Endre

Cserkuti József
Hajdu Attila
Legeza Miklós
Dr. Széll Attila

(Az Ellenőrző Bizottság, valamint az Etikai Bizottság megegyezik a december 2-án
megválasztottakkal.)
Ellenőrző Bizottság elnöke: Bolgár Iván

- tagjai: Csernitzky Péter
dr. Tóth István

Etikai Bizottság vezetője: Csizmadia Gábor

b./ Az Elnökség által kinevezett, ill. megerősített tisztségviselők
Az Elnökség január 17-i ülésén az alábbi tisztségviselőket erősítette meg,
ill. nevezte ki:
Fegyelmi Bizottság vezetője: Tóth-Gili Ferenc,
Orvosi Bizottság vezetője: Dr. Göndöcs Zsigmond;
Autós Technikai Bizottság vezetője: Cselényi Balázs;
Sportfelügyelői Bizottság vezetője: Sándor István;
Sportbírói Bizottság vezetője: Pintér Kálmán;
Rallye szakág vezetője: Kassai András,
Gyorsasági szakág vezetője: Gáspár István;
Rallycross szakág vezetője: Bánkuti Gábor;
Autocross szakág vezetője: Tóth János;
Terep-rallye szakág vezetője: Bakondi Károly;
Gokart szakág vezetője: (késöbb kerül kinevezésre).

c./ Tagdíjbefizetés
Ezúton is felhívjuk T. Tagjaink figyelmét az Alapszabályunk 12 §-ra, ami
január 31-ig írja elő a tagdíjfizetési kötelezettséget.

2./ Az Intéző Bizottság közleménye
Az MNASZ IB 2007. január 18-i ülésén többek között az alábbiakról
határozott.
1. A 2006. évi díjtáblázat alapvetően 2007 évre is érvényben marad, a
díjak néhány kivételtől eltekintve nem változnak. (Lásd! Díjtáblázat 2007.)
2. Változások a díjtáblázatban:
- a külföldi rajtengedély kiadásának módja nem változik, de díja nincs,
- a kölcsönadási díj első alkalommal 5.000,- Ft, ugyanazon versenyző
ismételt kölcsönadása esetén 20.000,- Ft,
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- a minimumvizsga neve a jövőben: szabályismereti vizsga, díjtétele
3.000,- Ft, a megismételt vizsga 10.000,- Ft, a vizsgázók körét továbbra is
a szakágak határozzák meg,
- a terep-rallye challenge licenc díja 6.270-ről 8.000,- Ft-ra nő (ÁFA miatt),
- a gépkönyv kiállítási díja nem változik, de érvényesítésének díjtétele:
10.000,- Ft (új tétel),
- a vizsgáztatási szakvélemény díja 80.000,- Ft-ra csökken 127.000,- Ft-
ról,
- historic FIA pass kiállítási díja 30.000,- Ft (új tétel),
- 25 oldalnál kevesebb homologizációs lap díja 15.000,- Ft (új tétel),
3. A különleges helyzetre való tekintettel a licenckérelmek beadási
határideje módosul:

- terep-rallye: január 31.
- rally: február 9.
- minden más versenyág: február 22.

Ezen időpontokig a licenckérelmek pótdíj nélkül beadhatók.
4. A versenynaptár készültségi állapota rossz. Az IB nyomatékosan
felhívja a bejelentők figyelmét a hiánypótlásra, melyet január 26-ig
tehetnek meg pótlékmentesen.
5. Az IB január 30-án ismét ülést tart, ahol jóvá kívánja hagyni a 2007. évi
versenynaptárt és a szakági versenykiírásokat.
6. Szabályismereti vizsga
A január 16-i IB határozatának megfelelően:
- A minimum vizsga elnevezés a továbbiakban szabályismereti vizsgára
változik.
- Sorozatos szabályszegés esetén a szakágak, vagy a felügyelő testület
kötelezheti a versenyzőt ismételt szabályismereti vizsgára.

3./ A Titkárság közleménye
a./ Licencigények benyújtása

Az IB, a licenc kérelem beküldésének – pótlékmentes – határidejét
2007. évben az alábbiak szerint határozta meg:
- terep-rallye: január 31.
- rallye: február 9.
- többi szakág: február 22.

Kérjük a T. Tagjainkat, hogy adategyeztetés érdekében a nevezői
licenc benyújtásához – kivételesen – mellékeljenek egy másolatot az
egyesületük, szervezetük hivatalos aláírójának aláírásáról. (Aláírási
címpéldány, banki aláíró karton másolata.)

b./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósportot kedvelők és
az arra eddig 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.



1/2007. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

4

4./ Szakágak és Bizottságok közleménye
Sportbírói Bizottság

A 2006. 12. 18-án kiadott 6/2006. sz. Főtitkári körlevélben 4/a pont alatt
megjelent közleméyben leírtak helyett az alábbi információk az érvényesek.

- Évadnyitó bírói értekezlet
A 2007-es évadnyitó bírói találkozója és összeírás időpontja:
2007. február 3-án (szombat) 9 óra.
Helyszín: az MNASZ székhelyén a Magyar Sport Házá-nak I. emeleti
Dísztermében. Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Kérjük minél nagyobb létszámban megjelenéseteket.

Tájékoztatjuk az autósport iránt érdeklődőket, hogy ugyanitt lehet a 2007. 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, míg a tanfolyam február-
március hónap során egymást követő öt hétvégén (02.11., 02.17., 02. 25.,
03.03., 03.10.) 8-8 órában lesz. Az első alkalom február 11-e (vasárnap), de a
tanfolyami napok pontos időbeosztását és helyszínét már február 3-án közöljük.
A tanfolyam az MNASZ valamennyi szakágára kiterjedő ismereteket oktat. A
kurzust tesztlapos vizsga zárja le. A vizsgára bocsátás feltétele, valamennyi
tanfolyami napon való részvétel, hiányzás maximum egy alkalommal lehetséges.
A sikeres vizsgázók az első két évben gyakorló bírói igazolványt kapnak, az
eredményes éves tevékenységet követően kaphat a sporttárs önálló bírói
igazolványt. A tanfolyam és a vizsga díja 18.000,-Ft lesz. Ez az összeg
tartalmazza a vizsga és a gyakorló igazolvány díját is. Az összeget legkésőbb a
második tanfolyami hétvégéig kell befizetni.

5. Tájékoztató a 2007. 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 nyílván.

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 2007. 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/szakosztály, 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 FIA/CIK
és MNASZ szabályoknak megfelelő - nemzetközi licencet kap.
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 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
igényelhető, melyek szabadon sokszorosíthatóak, valamint az Internetről
letölthető. (A 2007. évben lásd még az 1.2.1 pont első bekezdésében leírtakat.)
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,
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 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 licenc kérelem benyújtásának – pótlékmentes – határidejét lásd a jelen
Főtitkári körlevél, 3. A Titkárság közleményénél!
A licenc kérelemhez mellékelni kell:

 a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás
másolatát.
(A Szövetség bankszámlájának neve és száma: Raiffeisen Bank 12001008-00103962-
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 licenc kérelemmel 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.
(A versenyző fényképe elektronikus úton kerül a licencre. Amennyiben a
versenyző licenckérelmét személyesen nyújtja be a titkárságon, úgy mód van
arra, hogy kérésére ott lefényképezzék és így egy jobb minőségű kép kerüljön a
licencére annál, mintha a beküldött fényképét másolnák a licencre.)

1.2.2. 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 előszőr licencet váltó, ill. előző évben licencet
nem váltókra, nem vonatkozik.
A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licenckérelmet az egyesület
/szakosztály 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 a licenc kiadását megtagadni!
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 versenyzői képességei,
vagy egészségi állapota miatt (pl. baleset, sérülés után) megalapozott kifogás
merül fel.
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1.2.3. Versenyzői licencjogosultság szakáganként 2007. évre
1.2.3.1. Rallye szakág

Licencet a rallye bármelyik osztályában, csak olyan versenyző kaphat, aki
rendelkezik legalább "B" kategóriás gépjárművezetői engedéllyel, érvényes rallye
szabályismereti vizsgával és az RSB licencváltási engedélyével. (A Rallye
szabályismereti vizsga érvényessége: vizsga évét követő év december 31.)

 „Arany” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második (vezető
és navigátor) versenyzőként való részvételre.
Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások a csak magyar versenynaptárban
szereplő versenyeken:

 2 percenkénti rajtolás, melyet szélvédő matrica igazol,
 2 db versenykiírás, 2 db itiner, 2 db szervizitiner,
 meghívás az RSB sajtótájékoztatóira,
 meghívás a versenyek sajtótájékoztatóira,
 nemzeti prioritás,
 kiemelt hely a szerviz parkban, 2 db szerviz autó részére.

Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik a 2006. évi Országos Rallye Bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-10. helyet szerezték meg.

 „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második (vezető
és navigátor), valamint a Rallye2 Bajnokság futamain második (navigátor)
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:

 Azok a versenyzők, akik vezetőként 2005. vagy 2006. évben „A”
licenccel rendelkeztek, a 2005-ös, vagy 2006-os versenyévadban az ORB
legalább 3 futamán elrajtoltak és ORB abszolút, csoport, géposztály pontot
szereztek.

 Azok a versenyzők, akik vezetőként a 2007. évet megelőző 3 év
valamelyikében az I. osztályú rallye bajnokságban abszolút 1-10. helyet,
valamely gépcsoportban 1-3. helyet, vagy legalább 5 értékelhető
versenyzővel rendelkező géposztályban 1. helyet szerezték meg.

 Azok a versenyzők, akik a 2006. évi Rallye2 Bajnokság végeredménye
alapján vezetőként az abszolút 1-5. helyet, vagy valamely gépcsoport 1-3.
helyét, vagy valamely (A-N) géposztály 1-2. helyét, illetve ha valamely (A-N)
géposztályban 10-nél kevesebb versenyző került értékelésre az 1. helyét
szerezték meg. Amennyiben valamely géposztályban 5-nél kevesebb
versenyző került értékelésre géposztály értékelés alapján licencet szerezni
nem lehet.

 Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése alapján,
méltányosságból licencet ad.

 „B” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Rallye2
Bajnokság futamain első és második (vezető és navigátor), valamint az ORB
futamain második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Azok a versenyzők, akik részt kívánnak venni az Országos Rallye2
Bajnokságban.



1/2007. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

8

  „N” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az Országos Rallye Bajnokság, Historic Rallye Kupa és az
Országos Rallye2 Bajnokság futamain második versenyzőként való
részvételre.
Jogosult: minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.

 „H” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Historic Rallye Kupa
futamain első versenyzőként való részvételre.
Jogosult: minden versenyző, aki részt kíván venni a Historic Rallye Kupában.

Azok a versenyzők, akik 2007. évben „ARANY”, ill. „A” licencet váltottak, más
rallye licencet 2007. évben még jogosultság esetén sem kaphatnak. Azok a
versenyzők, akik „N” licencet váltottak és indulni szeretnének az Országos
Rallye2 Bajnokság futamain - mint vezetők – kiválthatnak „B” licencet. Jelen
szabály alól az RSB egyedi felmentést adhat.

1.2.3.2. Autós gyorsasági szakág
 „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely gyorsasági (pálya
és hegyi) versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként
való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:

 2006. évben pálya- és hegyi versenyen pontot szereztek, és a
futamok legalább 50%-án részt vettek,

 akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.

 „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:

 2006. évben a bajnoki versenyek 50%-án indultak,
 akik részére a szakági bizottság saját elbírálás ill. más szakág

vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.
 „C” licenc

Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: N, A, H, E, F csoportba tartozó versenyautókra - lásd még a
„Jogosult” alatt leírtakat – 1600 ccm-ig.
Jogosult: Minden kezdő versenyző, [A szakági bizottság a jelentkezőt
vezetési próbára (tesztre) kötelezheti.] valamint az „E” csoportban indulni
szándékozó versenyző, ha legalább két alkalommal az MNASZ edzésen
részt vesz és ezt a szakág írásban igazolja.

  „U” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: Minden kategóriában 1600 ccm-ig
Jogosult: Azok a jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az
országos gokart bajnokságban legalább két éve részt vesznek.
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 „T” licenc
Jogosít: A Hungaroringen szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően
előírt tesztvezetésen való részvételre.
Érvényes: Az adott naptári évre, illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: Minden személy, aki részére valamely MNASZ tag a teszt licencet
megkéri.

1.2.3.3. Rallycross szakág
 „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely rallycross
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak:
Azok a rallycross versenyzők, akik az előző évben a:

 Div. 1. és Div. 4. 1-6. helyen,
 Div. 1. kétkerék hajtású autók és
 Div. 4. 1600 ccm alatti kategória 1-2. helyen végeztek a bajnok-

ságban.
Továbbá, minden versenyző, aki az előző évben az autósport, bármely
területén „A” licenccel rendelkezett és legalább a bajnokságba számító
versenyek 50%-án rajthoz állt.

 „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely
területén a bajnokságba számító versenyek legalább 50%-án rajthoz állt.

 „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain a Div 9. kategóriában való
indulásra.
Jogosult: Minden kezdő versenyző, [A szakági bizottság a jelentkezőt
vezetési próbára (tesztre) kötelezheti.]

1.2.3.4. Autocross szakág
 „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely autocross
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak:
Azok az autocross versenyzők, akik az előző évben a:

 Divízió 1            1-6.helyen,
 Divízió 3A 1-6.helyen,
 Divízió 3 1-6. helyen végeztek az országos bajnokságban.
 Továbbá, minden versenyző, aki az előző évben az autósport

bármely területén „A” licenccel rendelkezett és a bajnokságba számító
versenyek legalább 50%-án rajthoz állt.

 „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain, hazai nemzetközi és zóna
versenyen versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden versenyző, aki az előző évben az autósport bármely
területén legalább a bajnokságba számító versenyek 50%-án rajthoz állt.
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 „C” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain, hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden kezdő versenyző.
Korlátozás: A 18 éves életkorát még be nem töltött, jogosítvánnyal még
nem rendelkező kezdő versenyzők, csak 1600 ccm-nél kisebb
hengerűrtartalmú gépjárművel vehetnek részt a bajnokságban.

 „UAC” licenc
Jogosít: A Junior Bajnokságban versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden ifjusági versenyző 10. és 18. életév között.

1.2.3.5 Terep-rallye szakág
 „A” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi naptárában szereplő bármely terep-rallye
versenyen, illetve az országos bajnokság futamain első és második /vezető
és navigátor/ versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:

 azok a terep-rallye versenyzők, akik 2006-ban a „T” abszolút
értékelésben, vagy az 1T, 2T, 3T, géposztályban bajnoki pontot szereztek.

 akik részére a szakági bizottság saját elbírálása, ill. más szakág
vezetőjének ajánlása alapján engedélyt ad.

 „B” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.

Jogosultak: azok a terep-rallye versenyzők, akik 2006-ban bajnoki pontot nem
szereztek - mindazok, akik új résztvevői kívánnak lenni a szakág
versenyeinek.

 „TRA” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság autós challange kupájában való indulásra.
Jogosultak: Mindazok, akik a challange kupában kívánnak indulni, és „A”, „B”
vagy „N” licenccel 2005. és 2006. évben egyik szakágban sem rendelkeztek.

  „N” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő, bármely terep-
rallye versenyen, illetve az országos bajnokság futamain második
versenyzőként való részvételre, challenge kupában 2. versenyzőként való
indulásra.
Jogosult: Minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.

1.2.3.6 Gokart szakág
A szakág működésével és a 2007. évi licencekkel kapcsolatos szabályozás és
versenynaptár legkésőbb február végéig jelenik meg.

1.4. RENDEZŐI LICENC
Lásd az MNASZ „piros könyv” ide vonatkozó részét.
A rendezői licenc díjának befizetési határideje - 2007 évben – január 26.

1.5. Az amatőr sorozatokban kiállított versenyzői igazolványok kiállítási rendjét
az adott sorozat szabályai tartalmazzák.

Tarlós István sk.
főtitkár


