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

Az MNASZ Titkársága
2002. december 24. és 2003. január 5. között

ZÁRVA lesz.
(Lásd még! 3/d. pontot)

Mellékelve!
- MNASZ Alapszabály módosítás indoklása és magyarázata (Közgyűlési anyag!)
- MNASZ Díjtáblázat 2003
- Nevezési lap az MNASZ 2003. évi Országos Bajnokságaira és nevezői licencigénylő
- 2003. évre Autóversenyzői licencigénylő lap
- 2003. évre Gokart versenyzői licencigénylő lap

Az  OTP-GARANCIA BIZTOSÍTÓ Rt.
a Szövetség hivatalos biztosítója.

A  NEMZETI  SPORT
a Szövetség hivatalos lapja és a sportág támogatója.
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I./ Közlemények
1./ Az Elnökség közleménye

a./ Közgyűlés
Az Elnökség határozatának megfelelően Szövetségünk Közgyűlése
2003. január 25-én lesz. (A meghívót és a szükséges anyagokat az
MNASZ Alapszabályban leírtak szerint küldjük meg T. Tagjainknak.)

b./ Bajnokok bálja 2003
A Szövetség immár harmadik alkalommal, 2003. január 11-én, 19:30 órai
kezdettel ismét megrendezi a Bajnokok Bálját.
Helyszín: Grand Hotel Hungária Szálló, Budapest, VII. Rákóczi út 90.

A rendezvény programja:
19:30-20:00 érkezés, welcome drink
20:00 elnöki köszöntő
20:05 a bál megnyitása
20:15 díjak átadása
20:45 műsor
21:00 vacsora
22:00-04:00 zene, tánc közben 00:30-kor tombola

A vacsora büférendszerben történik.
A belépő ára: 10.000.- Ft/fő.
A díjazott résztvevők a Szövetség vendégei.

Szállás lehetőség helyben:- 1 ágyas szoba reggelivel 14.000.- Ft. / - 15%
 - 2 ágyas szoba reggelivel 16.000.- Ft. / - 15%

A terem befogadóképessége maximum 300 fő. A tavalyi tapasztalatokat
figyelembe véve kérjük, időben jelezzétek részvételi szándékotokat a
szövetség titkárságán Sztankovics Györgyinél, a belépők ugyanitt
december 9-től átvehetők.
Szeretnénk jelezni, hogy a bálon alkalmi ruhában lehet csak megjelenni.

c./ Helyesbítés!
A 4/2002. sz. Főtitkári körlevél 1/b. pontjában a Jelölő Bizottság tagjaként
szereplő Huberth István mobil telefonszáma helyesen 20/3138702.

2./ Az IB közleménye
a./ A 2002. év autó-, ill. gokart versenyzője

Sporteredményei alapján:
2002-ben az „Év autóversenyzője” címet Botka Dávid a Botka Team
autocross versenyzője, az „Év gokart versenyzője” címet ifj. Magyar
Miklós a Magyar Autósport Egyesület sportolója kapta.
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3./ A Titkárság közleménye
a./ Magyar versenyzők dobogós eredményei a 2002. évi FIA Zóna Trófeán

A FIA Közép-Európai Zóna Trófeán a magyar versenyzők az alábbi
dobogós eredményeket érték el:
- Pálya Gr. A +2000 1. Brachna László Porsche
- Hegyi Gr.A 1. Hernádi László BMW M3

E2 –3000 2. Szász László Reynard Zytek
- Rallycross Div. 4. 1. Tóth Mihály Lancia Delta

2. Móricz Józsf Ford Escort
3. Révész Bálint Audi S2

Div. 1. 2. Révész Tamás Toyota Corolla
- Autocross Div. 1. 1. Botka Dávid Proton

2. Kárai Tamás Audi S2
3. Barati Tomas Mazda 323

Div. 3. 3. Botka Krisztián Audi
Div.4. Junior Buggy2. Makovics Ádám Honda

3. Hell Gergely Hollós Suzuki
- Gokart ICA (12-15 év) 2. Moczó Tamás

ICA (15 év felett) 3. Magyar Miklós

Versenyzőink november 22-én Zágrábban, a FIA Zóna Trófea díjkiosztóján
vették át a díjakat. A díjkiosztón jelen volt Max Mosley úr is a FIA Elnöke.
A részletes göngyölt eredménylisták az Interneten a Zóna Titkárság
honlapján megtekinthetők, ill. letőlthetők - www.osk.or.at, ill. az MNASZ
Titkárságán beszerezhetők.

b./ Az MNASZ jelöltjei a jó tanuló, jó sportoló kitüntetésre
Az Oktatási Minisztérium, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, a
Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport
Szövetség és a Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség által 2002-ben
kiírt

„ A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója”
pályazatra Szövetségünk 5 ifjúsági korú sportolója pályázott.
(Darázs Ágnes – autocross szakág; Kiss László, Kiss Pál Tamás, Moczó
Tamás, Csere Kitty – go-kart szakág)
Az Oktatási Minisztériumtól kért tájékoztatás szerint a nagyszámú
jelentkezés mellett, a világversenyeken, Európa bajnokságokon szerzett
eredmények voltak a döntőek. Mivel ezekkel a mi sportolóink nem
rendelkeztek, így az erkölcsi elismerésen kívül a cím nem került odaítélésre
egyikük esetében sem.
(Az MNASZ vezetői ezúton is gratulálnak ifjú versenyzőiknek!)

c./ Pontosítások az 2002. évi bajnoki végeredményeken
A korábban már kiküldött – nem hivatalos végeredményeken - történt
pontosítások az alábbiak (kiemelve a pontosított adatok):
Gokart Országos Bajnokság
2002. évi nem hivatalos végeredménye
Nemzeti Top 100
Hely Versenyző n.   Egyesület                 I.  II.   III. IV. V. VI.   VII. VIII.   IX.    X. XI. XII. XIII. XIV.     Össz.
1.    Móró Márk Tribet Racing 20 20 25 25 10 10 20   25   25 NÉ 20 25  25    -    -    240 225
2.    Kiss Tibor G-Kart Team / 8/ 8  11 10 16 16    0   20      16    25 NÉ 13 16 16            167
3.    Nagy Zoltán Hargtiai Racing SK 13 NÉ 13 16 20 Kiz. /8/  16      20    11 20 20  /8/ 13            162
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6.4. Tóth Márk Hargitai Racing SK   0 11 NÉ 13 13 25   NÉ NÉ   - 25    16   7 NÉ 25 25    135  160
4.5. Márton László Visual Motorsport Egyesület 16 16 NÉ NÉ 25  9   13  NÉ     NÉ      -  16 16 20 20 151
5.6. Gyuricza Péter Tribet Racing SK 25 25 20 20     4  8   25    8        -        -    -    -   -    - 135

Az MNASZ 2002. évi bajnokságainak és kupáinak hivatalos - javított és
teljes – végeredményét a februári körlevél mellett küldjük meg az
egyesületeknek / szakosztályoknak, ill. a Titkárságon január végétől
beszerezhető.

d./ Ügyintézés a Titkárságon – FIGYELEM!

Az MNASZ Titkársága
2002. december 24. és 2003. január 5. Között

ZÁRVA lesz.

A Titkárságon az ügyintézés - 2003. január 6-tól – lehetséges.

A Szövetség székhelye januárközepén megváltozik.
(Az épület tulajdonosa eladta az épületet.)
Az új székhely címe:

1095 Budapest, IX. Soroksári út 158.
(Az ABRONCS Kersekedőház mögötti épület I. emeletén lesz!)

Az új helyen történő nyitás időpontját és az új telefonszámokat külön
értesítésben küldjük meg Önöknek.

e./ Hirdetési lehetőség a Szövetség kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2003-ban megjelenő - alábbi - szövetségi
kiadványokban:
• Bajnokságok és kupák végeredménye 2002 (január 6 / 600)
• FIA Nemzetközi Sportkódex,

Általános előírások 2003 (január 6 / 350)
• FIA Nemzetközi Sportkódex H, L, O függelék 2003 (január 6 / 350)
• FIA M függelék Rallycross és Autocross EB szabályok

Egyi Európa Bajnokság,
Elektro-Solar Kupa 2003 (január 6/ 350)

• Szakági alapkiírások 2003 - 6 füzet    (január 8 / 200-600)
• Az MNASZ Felépítése és működése,

Általános szabályai 2003 (január 31 / 350)
• Technikai szabályok 2003 (január 15 / 350)
hirdetéseket tudunk megjelentetni fekete/fehér, vagy litó (3 szín) kivitelben.
(A zárójelben a megrendelés határideje/példányszám szerepel.)
A füzeteket térítésmentesen kapják: versenyzők, egyesületek / szakosz-
tályok, sportbírók, szakújságírók, tisztségviselők.
A füzetek A/5 álló formátumban, irka fűzéssel és karton borítással jelennek
meg.
A hirdetési árak kivitel szerint (ezer forintban):

Oldalak              f/f        litó                                       f/f        litó
- első belső 40 50 - hátsó belső 20 30
- hátsó külső 35 40 - belső oldalak 25 35
(Az árak a nyomdai előkészítés ellenértékét és az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
További információk a Titkárságtól szerezhetők be.
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f./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik a 2002. évi adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósporttot
szeretők, 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 támogatással lehetőség nyílik a versenyzési körülmények, valamint az
utánpótlás nevelés gyorsabb fejlesztésére és talán a Tagjainkra,
Versenyzőinkre háruló anyagi terhek csökkentésére is.
Amennyiben az autósport támogatása mellett dönt kérjük, hogy az
adóbevalláshoz mellékelt rendelkezésen a 18083907-2-41 MNASZ
adószámot jelöljék meg.
Az Önök támogatását ezúton is köszönjük.

g./ A 45 év feletti versenyzők orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45 év feletti sportolók, csak abban az
esetben kaphatnak 2003. évre versenyzői licencet, amennyiben terheléses
EKG vizsgálaton vesznek részt és a vizsgálat díját 10.000,-Ft-ot a vizsgálat
elött befizetik a Szövetség Titkárságán – kézpénzben, postai utalványon,
vagy banki utalással. A vizsgálat eredménye 2 évig érvényes.
(Az érintett versenyzőket külön is értesítjük.)
A vizsgálat időpontja: január 23. – január 30. – február 6. – február 17.
A vizsgálat helye Sportkórház, Kutató Osztály, Teljesítmény Élettan
Laborban - Budapest, XII. Győri u. 19. kell jelentkezni a múlt évi licenc és
egy, 1 hónapnál nem régebbi terheléses EKG lelet bemutatásával     dr.
Malomsoki Jenő úrnál.
Egy nap maximum 10 fő vizsgálata lehetséges, így az előzetes - a
Titkárságon telefonon történő - jelentkezés szükséges.
Kérjük, hogy a vizsgalatra náthásan, illetve betegen senki ne menjen el, és
mindenki megfelelő sportruházatot vigyen magával.

4./ Szakágak és bizottságok közleményei
a./ Autocross szakág

Versenyző lehet, aki a 16. életévét betöltötte, és jogosítvánnyal rendelkezik
ill. ha nem, akkor alkalmasságát, a szakág által kijelölt szakemberek előtt
bizonyította, amit jegyzőkönyvbe foglaltak.
18. év alatti, jogosítvánnyal nem rendelkező versenyző, amennyiben nem
indult előzőleg a Junior kategóriában, max. 1600 cm3-es motorral ellátott
járművel állhat rajthoz.

b./ Bajnoki Díjkiosztók 2002
Gyorsasági szakág december 21. 16 óra, ELTE Egyetemi

Kongresszusi Központ, Pázmány sétány.
Autocross szakág január 18. Hotel Men Dan, Zalakaros.

c./ Technikai bizottság közleménye – FIGYELEM!
A FIA legfrissebb tájékoztatása alapján az ATB értesíti a nevezőket,
versenyzőket, hogy 2004. január 1-től, csak az új 2000-es címkéjű ruhák
lesznek használhatók, ezért régebbi címkéjű ruhát ne vásároljanak.
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d./ Bírói Kollégium
• Évadnyitó bírói értekezlet

A 2003-es évadnyitó bírói értekezlet és összeírás időpontja:
2003. február 1-én (szombat) 9 óra.

Helyszíne - a szokásos - a Petőfi híd budai hídfőjénél:
Budapest Műszaki Egyetem

„E” épület, első emeleti „A”előadó terem.

Ugyanitt lehet a 2003. évi központi bírói tanfolyamra is jelentkezni.
A jelentkezés feltétele: betöltött 18 életév, legalább középfokú
végzettség. A jelentkezők február elsején csak egy jelentkezési lapot
töltenek ki, míg a tanfolyam február-március hónap során egymást
követő öt szombaton 8-8 órában kerül megtartásra, várhatóan a
Sportszövetségek Székházában (Dózsa Gy. Út 1-3.). A pontos
dátumokat és az időbeosztást február elsején közöljük. A tanfolyam az
MNASZ valamennyi szakágára kiterjedő ismereteket oktat. A kurzust
tesztlapos vizsga zárja le. A vizsgára bocsájtás feltétele, valamennyi
tanfolyami napon való részvétel, hiányzás maximum egy alkalommal
lehetséges. A sikeres vizsgázók az első évben gyakorló bírói
igazolványt kapnak, az eredményes éves tevékenységet követően
kaphat a sporttárs bírói igazolványt. A tanfolyam és a vizsga díja a
jelöltek számától függ, de várhatóan kb. 15-18.000,-Ft lesz. Ez az
összeg tartalmazza a vizsga és a gyakorló igazolvány díját is. Az
összeget legkésöbb a második tanfolyami hétvégéig kell befizetni.

• Minimumvizsga lehetőségek
Minimumvizsgázni 2003. február 20-tól, minden csütörtökön 15.30
és 16.30 órakor az OTSH Szakszövetségek Székháza (Budapest, XIV.
Dózsa Gy. u. 1-3.) I. emelet 131. sz. termében lehet, az MNASZ
Titkárságán legalább 24 órával előbb telefonon leadott előzetes
jelentkezés alapján.
További lehetőségek:
- MISKOLC – Jelentkezni, időpontot egyeztetni Szedelényi Zsolt
területi bírói vezetőnél lehet a 06-30-2581692 mobiltelefon számon.
- KAPOSVÁR – Jelentkezni, időpontot kérni a Budai Autóház
telefonszámán a 06-82-528888 lehet. A vizsgáztató: Szántó László.
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II./ Tájékoztató a 2003. évi Országos Bajnokságokba való
nevezés és a nevezői- és versenyzői licenc, valamint a
versenyengedély kérelmek benyújtásáról
MNASZ Licencei
Az MNASZ az Országos Bajnokságba (OB) való nevezést az alábbiak teljesí-
téséhez 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,
APEH -, valamint a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról szóló
nyilatkozat – melléklése a „Nevezési lap az MNASZ 2003. évi Országos
Bajnokságaira és nevezői licencigénylő”-höz.

 a „… nevezői licencigénylő” benyújtása az MNASZ Titkárságon.
 a nevezői licenc díjának befizetése.

Nevezői licencek
Az MNASZ nevezői licenckérelmet az MNASZ-nél tagsági viszonnyal rendelkező
sportegyesületek, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaságok jelenthetnek
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 licencigénylő lap"-
on kérheti akkor, ha bírósági nyilvántartási számmal és végzéssel rendelkezik,
valamint tagja az MNASZ-nek.
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 tartal-
mazza.

Versenyzői licencek
A versenyzői licenc, csak az igényelt szakágra nevezői licenccel rendelkező
sportegyesület, vagy szakosztály tagjának állítható ki.
Az Intéző Bizottság határozata értelmében a sportpályafutását kezdő
versenyzőknek licenc, csak a minimumvizsga megléte esetén adható ki.
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 BBP
biztosítással együtt érvényes.
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A versenyzői licencek fajtája
Autó

 „A” = nemzetközi versenyzői licenc,
 „B” = versenyzői licenc,
 „C” = kezdő versenyzői licenc,
 „C II.” = II. osztályú versenyzői licenc (autocross szakágban),
  „N” = navigátori licenc (versenyzőtárs),
 „T” = teszt licenc,
 „TRA” = amatőr terep-rallye vezetői és navigátori licenc,
 „UGY” = utánpótlás gyorsasági licenc,
 „UAC” = utánpótlás autocross licenc,
 „E” = egy alkalomra szóló versenyzői licenc (egy évben csak egy alka-

lommal váltható – AC és GO),

Gokart
 Int. A / Int.B / Int.C = CIK, Zóna és MNASZ OB-ban érvényes licencek,
 Kadet = OB futamra érvényes licenc.

Fent felsorolt valamennyi licenc érvényes az országos bajnokságokra.

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
letölthetőek.

A licenc igénylését a versenyző sportegyesületétől (szakosztályától) a
"versenyzői licencigénylő lap" 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 feltün-
tetett szakág/ak versenyeire ad versenyzési jogosultságot.
A versenyzői licenc igénylésének módja
A licencigénylő lap beküldésének – pótlék mentes - határideje a MNASZ
Titkárságra tárgyév január 31. (Postabélyegző kelte)

A licencigénylő laphoz mellékelni kell:
 a licenc/ek díjának befizetését igazoló MNASZ csekk, vagy banki átutalás

másolatát.
(A Szövetség bankszámlájának neve és száma: WLB 12118063-20623689.
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.)
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Az MNASZ különféle díjainak összegét a mindenkor érvényes díjtáblázat
tartalmazza!)

 a versenyzésre „ALKALMAS” sportorvosi vizsgálat eredményét,
(A licenc beadása előtt kell elvégezni a sportorvosi vizsgálatot. Az ehhez
szükséges nyomtatványt a licenckérő lap tartalmazza. A sportorvost a kitöltött
licenckérőlappal kell felkeresni ! A vizsgálat eredményét a Titkárságon vezetik fel
a licencre, és az okmányt is itt őrzik meg.)

 1db 4x4 cm-es színes fényképet, vagy amennyiben a versenyző még nem
rendelkezik EÜ könyvvel, vagy az EÜ könyv 5 éves érvényessége lejárt, akkor
2 db fényképet 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.)

Egyéb tudnivalók
A licenc csak az előző, valamint az alábbiakban ismertetett feltételek együttes
teljesülése esetén állítható ki.
A megadott időpont után is lehet licencigényeket benyújtani, illetve kiváltani a
MNASZ tárgyévre érvényes díjtáblázatában megadott licencdíj, plusz eljárási díj
befizetése mellett. Ez a szabály a kezdő - első – ill. előző évben licencet nem
váltókra, nem vonatkozik.

A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licencigénylő lap az
egyesület /szakosztály részére visszaküldésre kerül, azok csak az eljárási
díj egyidejű befizetése ellenében nyújthatók ismételten be.
A licenceket a Titkárság nyilvántartásba veszi és készíti el.

Az Intéző Bizottságnak jogában áll a licenc kiadását megtagadni!

A szakágvezetőnek jogában áll meglévő licenc esetében, annak vissza-
vonására, vagy visszaminősítésére a MNASZ Intéző Bizottságának javaslatot
tenni, amennyiben a versenyző másokat veszélyeztetve versenyez, vagy
sportszerűsége, emberi és sportolói magatartás, illetve versenyzői képességei,
vagy egészségi állapota miatt (pl. baleset, sérülés után) megalapozott kifogás
merül fel.

Versenyzői licencjogosultság szakáganként 2003. évre

Rallye szakág
Licencet a rallye bármelyik osztályában, csak olyan versenyző kaphat, aki
legalább kétéves „B” kategóriás gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik.
(Kiállítás dátuma régebbi, mint 2001. január 31.).

„A” licencre jogosultak:
• Azok a versenyzők, akik 2001. vagy 2002. évben „A” licenccel

rendelkeztek, a 2000-es vagy a 2001-es versenyévadban az I. osztályú
rallye bajnokság legalább 3 futamán elrajtoltak és az I. osztályú rallye



5/2002.sz.FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

11

bajnokságban abszolút, gépcsoport, géposztály vagy F2000 pontot
szereztek.

• Azok a versenyzők, akik a 2002. évet megelőző 5 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 szereztek meg.

• Azok a versenyzők, akik a 2002. évi rallye II. osztályú bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-10. helyet, vagy valamely
gépcsoport 1-3. helyét, vagy valamely géposztály 1-2. helyét, illetve ha
valamely géposztályban 10-nél kevesebb versenyző került értékelésre az
1. helyét szerezték meg. Amennyiben valamely géposztályban 5-nél
kevesebb versenyző kerül értékelésre géposztály értékelés alapján
licencet szerezni nem lehet.

• Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése alapján,
méltányosságból licencet ad. Itt szempontok lehetnek: eredményeik, illetve
más szakág MNASZ I. osztályú bajnokságában pont szerzés, vagy a
korábbi években I. oszt. bajnokságban prioritást szerezése, vagy
kategóriájukban bajnokság.

„B” licencre jogosultak
• Azok a versenyzők, akik a 2002. évet megelőző 5 év valamelyikében „A”

vagy „B” licenccel rendelkeztek és ennek az időszaknak, valamely
versenyévadában legalább 3 alkalommal az MNASZ rallye bajnokság
versenyén elrajtoltak.

• Azok a versenyzők, akik a 2002. évet megelőző évben „C” licenccel
rendelkeztek és a II. osztályú rallye bajnokság futamai közül legalább
kettőt értékelhetően teljesítettek.

• Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése alapján,
méltányosságból licencet ad. Itt szempontok lehetnek: eredményeik, illetve
más szakág vezetőjének ajánlása, eredményeik egy nem MNASZ által
rendezett sorozatban, amennyiben a sorozat rendezője a sorozat
dokumentumait (nevezési listák, eredménylisták) a szövetségbe eljuttatja.

„C” licencre jogosultak
• Azon versenyzők, akik „A” vagy „B” licencre nem jogosultak, azonban csak

Magyar Suzuki-val, vagy N 1 géposztályban indulhatnak.
Navigátorként csak „C” jelű licencces versenyzővel történő indulásra
jogosít.

Azok a versenyzők, akik 2003. évre bármilyen rallye bajnoki osztályra
érvényes licencet váltottak, más rallye licencet 2003. évben még
jogosultság esetén sem kaphatnak.

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.
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Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:
 2002. évben pálya- és hegyi versenyen 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.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik:

 2002. évben a bajnoki versenyek 50%-án indult,
 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 („teszt”-re) 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: „E” csoportba tartozó versenyautókra, 1600 ccm-ig.
Jogosult: Azok a jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az
országos gokartbajnokságban legalább két éve részt vesznek.

„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.

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.
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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 II. osztályú futamain versenyzőként való
részvételre.
Jogosult: Minden kezdő versenyző.
Korlátozás: A kezdő versenyzők csak 2000 ccm-nél kisebb hengerűrtartalmú
gépjárművel vehetnek részt a bajnokságban.

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  I1. 1-6.helyen,
 Divízió   2. 1-6.helyen,
 Divízió   3. 1600-ig 1-6.helyen,
 Divízió   3. 1600 felett 1-6.helyen végeztek az országos bajnok-

ságban.
 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.

„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: Az ifjúsági kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden ifjúsági versenyző, 10. és 16. életév között.
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„C II” licenc
Jogosít: A II. osztályú Autocross kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden 16 év feletti versenyző, aki az Autocross II. osztályú kupa
versenyeken kíván részt venni.

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 2002-ben 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 2002-ben bajnoki pontot
nem szereztek - mindazok, akik új résztvevői kívánnak lenni a szakág
versenyeinek.

„TRA” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság autós amatőr kupájában való indulásra.
Jogosultak: Mindazok, akik az amatőr autós kupában kívánnak indulni, és
„A”, „B” vagy „N” liceccel 2001. és 2002. 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.
Jogosult: Minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.

Gokart szakág
Magyarországon, illetve az ország területén kívül rendezett gokartversenyen
csak az alábbiakban felsorolt típusú érvényes licenccel rendelkező versenyző
vehet részt.
A licenc kérelemhez csatolni kell a licenc fokozat jogosságát alátámasztó
eredmény listák másolatát, valamint az egészségügyi alkalmasságot igazoló
érvényes sportorvosi igazolást.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a kérelem tárgyát képező licenc
fokozat kiadásához előírt eredményekkel, feltételekkel, akkor a licenckérelmet
méltányossági kérelemmel és indoklással kell benyújtani. A Gokart szakág
ezen kérelem(ek) felülvizsgálatát követően dönt a licenc megadásáról, illetve a
kérelem elutasításáról.
Lehetőség van a minősitési feltételek megléte esetén több kategóriára is
licencet kérni.
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Nemzetközi licenc
„INT A” licenc
Jogosít:
A CIK-FIA által kiírt bajnokságok eseményein való részvételre, ahová az A
licenc az előirás, nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és
nemzetközi eseményeken való részvételre.
Az összes MNASZ álltal jóváhagyott és a zóna országokban megrendezett
versenyen való részvételre,
Kiállítható:
- 15. életévét betöltött versenyző részére, aki a kérelem benyújtásának napját
megelőző évben az alábbi eredményekkel rendelkezik:

- CIK-FIA által kiírt eseményre (nem sorozat verseny) nevezett versenyzők
létszámát alapul véve legalább a mezőny 33 %-nak megfelelő helyezés,
vagy
- CIK-FIA esemény (sorozat verseny) pontszerző helyezést,
 vagy
-három, a nemzetközi versenynaptárban szereplő eseményen a kérelmező
az 1-5. helyezést érte el.

„INT B” licenc
Jogosít:
A CIK-FIA által kiírt bajnokságok eseményein való részvételre, ahol a CIK-FIA
az „INT B” licencet irja elő.
A nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és nemzetközi eseményeken
való részvételre.
Az összes MNASZ által jóváhagyott és a zóna országban megrendezett
versenyen való részvételre.
Kiállítható
- 15. életévét betöltött versenyző részére, aki a kérelem benyújtásának napját
megelőző évben az alábbi eredményekkel rendelkezik:

- a Zóna bajnokságon, vagy a nemzetközi versenynaptárban szereplő
eseményen a kérelmező az 1-6,
- OB-ban bármelyik nemzetközi kategóriában1-6 helyezést ért el.

„INT C” Junior licenc
Jogosít:
A CIK-FIA által az Intercontinental A Junior kategória részére kiírt bajnokságok
eseményein való részvételre.
A nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és nemzetközi eseményeken
való részvételre.
Az összes hazai és Zóna országban megrendezendő Intercontinental A Junior
versenyen való részvételre.
Kiállítható:
- Az Intercontinental A Junior géposztály 13-15 éves versenyzői részére az
alábbiak szerint:
- a licenc kiállitásának feltétele hogy versenyző betöltötte a 13.-ik életévét.
- az a versenyző, aki adott versenyévben 15-ik életévét betöltötte, a tárgy év
végéig rendelkezhet ezzel a licenc fokozattal
- akik a kérelem benyújtásának napját megelőző évben OB kadet
géposztályban 1 - 6. helyezést ért el.
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„INT C” Senior licenc
Jogosít: Hazai és nemzetközi versenyeken való részvételre.
Kiállítható: a 15. életévét betöltött sportolók részére.

Nemzeti licenc
„Kadet” licenc (Kezdő licenc)
Jogosít:
Kadet kategóriára a Magyar bajnokságban és zóna országokban rendezett
eseményekre.

„Egyszeri” licenc (EÜ könyv nélkül)
Jogosít: regisztrált versenyen való elindulásra.

Rendezői licencek
Az MNASZ Rendezői licenckérelmet az MNASZ-nél tagsági viszonnyal
rendelkező sportegyesületek, vagy jogi személyiséggel rendelkező társaságok
jelenthetnek be.

Általános előírások
Az MNASZ versenynaptárában csak olyan rendezvény kerülhet, illetve csak
olyan rendezvényt lehet MNASZ versenyként megrendezni, amelynek
kérelmezője az adott versenyévre érvényes Rendezői licenccel rendelkezik és
megfelel az FIA és az MNASZ egyéb szabályzatában foglaltaknak.

A rendezői licenc kiadásának feltételei
 érvényes MNASZ tagság
 szakágankénti rendezői licenckérelem benyújtása legkésőbb az előző év

december 31-ig, megjelölve, hogy teljes, vagy korlátozott rendezői licencet kíván
e váltani.
(Lásd még! „Az MNASZ Felépítése és működése, Általános Szabályai 2002. 119. old.)

Versenyengedély
Az Ifjúsági és Sportminiszter 3/2001. (IV.5.)ISM rendelete az amatőr és a
hivatásos sportolók részére versenyengedély kiadását rendelte el.
A versenyengedély közokirat.
A versenyengedélyt a sportoló kérelmére a szakszövetség jogosult kiadni. A
versenyengedély iránti kérelmet a tárgyévre érvényes autó-, ill. gokartversenyzői
licenc- és versenyengedély kérelem tartalmazza.
A licenc kérelem, csak az „Adatlap a versenyengedély igazolvány iránti
kérelemhez” egyidejű aláírásával együtt érvényes.
A versenyengedély igazolványt a sportoló a licenccel együtt kapja meg a
Szövetség Titkárságán. Ezt az igazolványt a hazai versenyeken a licenccel
együtt kell használni!

A versenyengedély biztosítást is tartalmaz ennek részleteit főtitkári körlevélben
fogjuk kiadni.

Tarlós István sk.
főtitkár


