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1./ Az Elnökség közleménye 
a./ Az MNASZ honlapján megjelentetett Elnökségi közlemények 

Az Elnökség ülések után a Szövetség honlapján megjelentetett 
közlemények a továbbiakban a Főtitkári körlevélben nem, csak a honlapon 
jelennek meg. 
 

b./ Az Elnökség által kinevezett tisztségviselők 2007 - kiegészítés 
Az Elnökség február 7-én megtartott ülésén a gokart szakág vezetésével 
Herczeg Lajost bízta meg. 
 

c./ Az Elnökség megalakította a Tanácsadó Testületet 
A testület tagjai: Ágó Béla, Benik József, Dancsó Pál, dr. Dézsi Mihály, 
Géczi András, Komáromi Endre, Móczár Péter, Dr. Berniczei Roykó Ádám, 
Dr. Simon Lajos, Török Péter, Kőváry György. 
További tagok: Basa Balázs, Doszpot Péter. 
 

2./ Az Intézőbizottság közleménye 
a./ Felügyelők névjegyzéke 2007 - kiegészítés 

- SPORTFELÜGYELŐK 
Gokart: Bolgár Iván, Cserkuti József, Márton László, Tasnády Róbert, 
Varga Brigitta. 
 
- TECHNIKAI FELÜGYELŐK 
Cselényi Balázs, Guba István, Lakos László, Moldvay Tibor, Perjési Zsolt, 
Szabados Tibor, Szilágyi Béla, Vörös Gábor. 

 
b./ Versenyigazgatói névjegyzék 2007 - kiegészítés 

Gyorsasági: hegyi versenyen felkérhető versenyigazgató Szabó Norbert. 
Rallye: csak a „Miskolc Rallyen” felkérhető versenyigazgató Pacher Péter. 
Gokart: Bolgár Iván, Csáki József, Kovács Károly, Tasnády Róbert, Uher 
Tibor (SK). 
 

c./ Személyi változások az MNASZ bizottságaiban 
Az Autocross Bizottságot Németh Zoltánnal bővítették. 
 

d./ Az MNASZ igazolványok belépésre jogosultságának korlátozása 
Ezúton is felhívjuk minden érintett figyelmét arra, hogy az MNASZ 
igazolványai és licencei a Magyar Formula 1 versenyre nem érvényesek, 
valamint a nyirádi rallycross és autocross EB futamra, csak az arcképpel 
ellátott MNASZ Sportvezetői igazolványok érvényesek úgy, hogy az 
igazolványok tulajdonosai a rendezőtől tiszteletjegyet igényelhetnek. 
 

e./ MNASZ Licenccel rendelkező technikai gyorsbeavatkozó szolgálatok 
City Petrol’97 Kft. – Tanúsítvány szám: K-118/2007 
Elérhetőség: Németh Szilvia 06-30/9527587. 
Speciál Transport Kft. – Tanúsítvány szám: K-119/2007 
Elérhetőség: Túri István 06-20/9352787. 
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3./ A Titkárság közleménye 
a./ Változás a Titkárság nyitvatartásában 

A hatékonyabb munkavégzés érdekében  
szerdai napokon az ügyintézés szünetel. 

Hétfőn-kedden-csütörtökön 9-16 óráig, pénteken 9-14 óráig vehetők 
igénybe a Titkárság szolgáltatásai. 

 
b./ Fórum az MNASZ honlapján 

Honlapunkon megteremtettük a lehetőségét annak, hogy tagjaink, 
versenyzőink – szükség szerint – észrevételeiket, javaslataikat a 
szövetség honapján jelezzék, ill. vitassák meg. Így a szövetség illetékes 
bizottságai a fórumon széles körben megvitatott, sportágunk fejlődését és 
működését segítő véleményeket és javaslatokat a lehető leghamarább 
tudják munkájuk során felhasználni. 
Kérjük, hogy minél többen használják ki ezt a lehetőséget. 

 
c./ Szabályok 2007 

A magyar autósport működése szempontjából szükséges és fontos 2007. 
évi FIA és MNASZ szabályok megtalálhatók a honlapunkon. 
 

d./ Aki FIA Zóna versenyt rendez 
A budapesti FIA Közép-Európai Zóna (CEZ) értekezlet résztvevői úgy 
döntöttek, hogy a Zóna versenyek kiírását meg kell jelentetni a 
www.osk.or.at honlapon. Ezért kérjük a CEZ versenyek rendezőit, hogy 
versenykiírásuk angol nyelvű változatát pdf, vagy word formátomban 
küldjék meg a CEZ titkárságának a kurt.wagner@oamtc.at e-mail címre. 
 

e./ Csak regisztrált versenyzők kaphatnak pontot 
Egyes FIA bajnokságokban kizárólag elektronikus regisztráció után 
kaphatnak helyezéseik szerint pontokat a versenyzők. Ilyenek többek 
között a Terep-rallye Világkupa sorozat, a Historic Rally Bajnokság és a 
Rallye Európa-bajnokság. Amennyiben valaki regisztrálni szeretne, az a 
www.fia.com honlapon megtalálja az egyes bajnokságokra vonatkozó 
regisztrációs lapot. Minden versenyzőnek önállóan kell regisztrálnia. 
Szükség szerint a Titkárságon pontos útmutatással tudnak szolgálni a 
kérvények benyújtását illetően. 
 

f./ Tagjaink csak e-mail címmel 
A Szövetség tervezi, hogy a közejövőben tovább fejleszti az e-
ügyintézését. A Főtitkári körlevelek, szabályzatok, stb. csak a 
honlapunkon lesznek elérhetők. Ezért kérjük T. Tagjainkat, hogy 
gondoskodjanak, ill. a Titkárságnak adják meg e-mail elérhetőségüket. 
 

g./ A 2008. évi FIA, ill. nemzetközi versenyek bejelentése 
Azok az egyesületek, illetve szervezetek, akik 2008. évben nemzetközi, 
nemzeti verseny külföldi részvétellel (NEAFP) és zóna versenyet kívánnak 
rendezni, szándékukat július 10-ig a Titkárságtól igényelt, vagy a netről 
letöltött formanyomtatványon a szakági vélemény beszerzése után tehetik 
meg. 
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Lásd még a Szövetség honlapján a szabályzatok/sportszabályok/nemzeti 
(MNASZ) szabályok/„Az autósporttal kapcsolatos általános előírások 
2007” alatt leírtakat. 
 

4./ A szakágak, bizottságok közleménye 
a./ Rallye szakág közleménye 

1. Tisztelt Versenyzők! Mint számotokra is ismeretes, az 
Egészségbiztosítási jogszabályok a Rallye versenyeket az extrém 
sportok közé sorolta. Ennek megfelelően, a verseny baleseteket követő 
egészségügyi ellátás költségeit a TB nem fedezi. Ezeket a 
versenyzőnek maguknak kell fizetniük. Ezen költségekre sem a licenc 
kiváltásakor (balesetbiztosítás), sem az adminisztratív átvételkor 
(kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kiegészítő biztosítás) kötött 
biztosítás nem nyújt fedezetet. 
A Szövetség és a Szakág vezetői folyamatosan keresik a megoldást. A 
pillanatnyi helyzet alapján remény van arra, hogy a komlói versenyig, 
erre a biztosítási formára is lehetőség lesz. 
Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás honlapunkon fog megjelenni. 
 

2. A Duna Rallye-n az RSB fokozottan ellenőrizte a tiltott 
szerviztevékenységet. A tapasztalatok alapján, a versenyek tisztasága 
érdekében az évad hátra lévő versenyein a fokozott ellenőrzések 
megismétlésre kerülnek. A szabályok megsértőit a versenyek Felügyelő 
Testülete szigorúan szankcionálni fogja. 

 
a./ Rallycross szakág közleménye 

Ezúton is felhívjuk a rallycross iránt érdeklődők figyelmét arra, hogy 2007. 
évben kiírásra került a Rallycross Junior Kupa. 
A részvétel és az egyes futamok lebonyolítási szabályai megtalálhatók a 
Szövetség honlapján a Szabályzatok/Alapkiírások/Rallycross OB Alapkiírás 
2007 c. dokumentumban. 

 
b./ Autocross szakág közleménye 

Az Autocross alapkiírás 7.7.1. Az értékelés menete c. pontja helyesen: 
Egyes futamokban elsődlegesen azok kerülnek értékelésre befutási 
sorrendben, akik az előírt távot teljesítették. 

 
c./ Az ATB közleménye 

- A 2007-es hegyi kupa futamain a versenyzőknek az FIA L függelékben 
előírt teljes homológ ruházat viselése kötelező. 
- Új sor a 2007. évi MNASZ Díjtáblázatban V/9a: "Sportcélú átalakítási 
szakvélemény műszaki vizsgához" díja: 10.000,-Ft. 
 

 
Tarlós István sk. 
főtitkár 


