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6/2004. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

Az MNASZ Titkársága 2005. január 3-ig ZÁRVA van.

NYITÁS,
2005. január 4-én a Magyar Sport Házában.

A Szövetség szabályai, versenynaptára, versenyzők
minősítése, stb. megtalálható az Interneten a

www.mnasz.hu című WEB lapunkon.
e-mail címünk: mnasz@mnasz.hu

Mellékelve!
 MNASZ Díjtáblázat 2005
 Nevezési lap az MNASZ 2005. évi Országos Bajnokságaira és nevezői licencigénylő
 2005. évre autóversenyzői licencigénylő lap
 2005. évre gokart versenyzői licencigénylő lap
 A 166/2004. (V.21.) Kormány rendelet adatszolgáltató lapjai
 A Magyar Sport Házának – a Szövetség új székhelyének - Házirendje

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

GRAND HOTEL HUNGÁRIA
BUDAPEST
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1./ Az Elnökség közleménye
a./ Bajnokok bálja

A Szövetség immár ötödik alkalommal, 2005. január 15-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 tombola

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

Szállás lehetőség helyben – árkedvezménnyel - intézhető!

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

2./ A Titkárság közleménye
a./ Az MNASZ a Magyar Sport Házában

Szövetségünk beköltözött a Magyar Sport Házába (MSH) félszáz
sportszervezet társaságában.

A költözés miatt a Szövetség Titkárságán
december 14 és január 3-a között szünetel az ügyintézés.

A Szövetség titkárságának címe:
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (III. emelet 301.)

(Gépkocsival behajtás a vendégparkolóba az Istvánmezei út felöl, a személybejárat a
Dózsa György út felöl történhet.)

Az új telefon, ill. telefax számok:
(1) 460-6875; (1) 460-6876; telefax szám: (1) 460-6930

Tisztelettel kérjük Szervezeteinket, Versenyzőinket, Tisztségviselőinket,
Vendégeinket, hogy a megváltozott és most alakuló környezetünkre
tekintettel legyenek türelemmel, amikor a Szövetség Titkárságát
felkeresik!
Az MSH üzemeltetőinek és az MNASZ dolgozóinak szándéka a Házba
lépők és az MNASZ-t felkeresők udvarias és maradéktalan kiszolgálása.
Az MSH Házirendje a körlevél melléklete.
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b./ Adatszolgáltatási kötelezettség – NAGYON FONTOS!
Ezúton is felhívjuk T. Tagjaink figyelmét az alábbiakra.

A 166/2004. (V.21.) Kormány rendelet az állami sportinformációs
rendszerről az alábbi kötelezettséget írja elő a sportszervezetek részére.
Az 1. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató lapot elektronikus
formában az asr@gyism.gov.hu címre, postai úton a Nemzeti Sporthivatal
részére (1054. Budapest, Hold u. 1.) kell megküldeni 2004. december 31-
ig.
A 4. sz. mellékletben szereplő adatszolgáltató lapot a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség részére kell megküldeni 2004. december 31-ig postai
úton.
Jelen anyagok megtalálhatók és letölthetőek az alábbi honlapról:
www.nsh.hu sportügyeken pont alatt adatszolgáltatás a sportinformációs
rendszer részére.
Az adatszolgáltató lapokat körlevelünkhöz mellékeljük.
A rendelet be nem tartása – határidőn túli, pontatlan adatszolgáltatás - a
Szövetség 2005. évi központi működési támogatásának megvonását is
jelentheti.

c./ Hírdetési lehetőség a Szövetség 2005. évi kiadványaiban
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2005-ben megjelenő, alábbi szövetségi
kiadványokban:
• Bajnokságok és kupák végeredménye (január 5. / 400)
• Szakági alapkiírások 2005 - 6 füzet (január 5. / 100-600)
• Technikai szabályok 2005 (január 15. / 300)

hirdetéseket tudunk megjelentetni fekete/fehér, vagy szines 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 megjelenés szerint (ezer forintban):

Oldalak                                                   Oldalak                               
- első belső 50 - hátsó belső 40
- hátsó külső 60 - belső oldalak 30
(Az árak a nyomdai előkészítés ellenértékét és az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
További információk a Titkárságtól szerezhetők be.

d./ 1% a magyar autósportnak
Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy az autósportot 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 fejlesztésére és talán a Tagjainkra, Versenyzőinkre
háruló anyagi terhek csökkentésére is.
Amennyiben az autósport támogatása mellett dönt kérjük, hogy az
adóbevalláshoz mellékelt rendelkezésen a 18083907-2-43 MNASZ
adószámot jelöljék meg.
Az Önök támogatását ezúton is köszönjük.
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e./ A 45 év feletti versenyzők orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 45 év feletti sportolók, csak abban az
esetben kaphatnak 2005. 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./ Szakágak és Bizottságok közleménye
a./ Fegyelmi Bizottság

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Fegyelmi Bizottsága 2004.
november 10-én megtartott ülésén ifj. Érdi Tibor ellen elrendelt Fegyelmi
eljárás során az alábbi, jogerős határozatot hozta.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség Fegyelmi Bizottsága ifj. Érdi Tibor
rallye versenyző ellen sportfegyelmi vétség alapos gyanúja miatt
folyamatban levő eljárásban megállapítja, hogy ifj. Érdi Tibor az MNASZ
Sportfegyelmi Szabályzata 2 § (1) bekezdésének foglalt kötelezettségeit
vétkesen megszegte, amikor érvényes vezetői engedély nélkül,
érvénytelen iratokkal nevezett, félrevezetve ezzel a verseny rendezőjét.
Magatartása az FIA és a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
szabályzataiba ütközik, ezért - önálló büntetésként - MNASZ Fegyelmi
Szabályzata 3 § (2) a. pontja szerint a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetségén belüli versenyzői tevékenységtől 1 - egy- évre eltiltja.
Mellékbüntetésként a 2004. évben szerzett bajnoki pontjaitól megfosztja.

b./ Sportbírói Bizottság
- Évadnyitó bírói értekezlet

A 2005-es évadnyitó bírói találkozója és összeírás időpontja:
2005. február 5-én (szombat) 9 óra.

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

„E” épület, I. emeleti „A”előadó terem.
Cím: 1111 Budapest, Egry J. u. 1.

Kérjük minél nagyobb létszámban megjelenéseteket.

Tájékoztatjuk az autósport iránt érdeklődőket, hogy ugyanitt lehet a 2005.
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 szombaton 8-8 órában kerül
megtartásra. Az első alkalom február 12-én lesz, de a tanfolyami napok
pontos időbeosztását és helyszínét már február 5-én 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
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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 2005. február 17-től, minden csütörtökön 15.30 és
16.30 óra között lehet az MNASZ Titkárságán legalább 24 órával
előbb telefonon leadott előzetes jelentkezés alapján a Titkárságon
közölt címen.
További lehetőségek:
- MISKOLC – Jelentkezni, időpontot egyeztetni Szedelényi Zsolt
területi bírói vezetőnél lehet a 06-30-2581692 mobiltelefon számon.
- KAPOSVÁR – Jelentkezni, időpontot kérni a 06-82-422273
telefonszámon lehet. A vizsgáztató: Szántó László.

4. Tájékoztató a 2005. 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 2005. évi Országos
Bajnokságaira és nevezői licencigénylő”-höz.

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

Nevezői licencek
Az 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.
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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.

A versenyzői licencek fajtája
Autó

 „Arany” = arany nemzetközi versenyzői licenc,
 „A” = nemzetközi versenyzői licenc,
 „B” = versenyzői licenc,
 „N” = navigátori licenc (versenyzőtárs),

 „C” = kezdő versenyzői licenc,
 „D” = gyorsulási (drag) versenyzői licenc

  „J” = rallye junior (28 éves kor alatt)
 „JB” = rallye junior (28 éves kor felett)
 „T” = teszt licenc,
 „MA” = minden amatőr vezetői és navigátori licenc,
 „UGY” = utánpótlás gyorsasági licenc,
 „UAC” = utánpótlás autocross licenc,

Gokart
 Int. A / Int.B / Int.C = CIK, Zóna és MNASZ OB-ban érvényes licencek,
 Junior C, 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.
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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:

Raiffeisen Bank Rt.: 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.)

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
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sportszerűsége, emberi és sportolói magatartása, illetve versenyzői képességei,
vagy egészségi állapota miatt (pl. baleset, sérülés után) megalapozott kifogás
merül fel.

Versenyzői licencjogosultság - szakáganként - 2005. évre
Rallye szakág

Licencet a rallye bármelyik osztályban, csak olyan versenyző kaphat, aki
legalább kétéves "B" kategóriás gépjárművezetői engedéllyel rendelkezik.

 „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 verenykiírás, 2 db itiner, 2 db szervízitiner,
 meghívás az RSB sajtótájékoztatóira,
 meghívás a versenyek sajtótájékoztatóira,
 ingyenes külföldi rajtengedély,
 nemzeti prioritás,
 kiemelt hely a szervízparkban, 2 db szervízautó részére.

Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik a 2004. évi országos rallye bajnokság végered-
ménye alapján vezetőként az abszolút 1-15. 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) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:

 Azok a versenyzők, akik 2003. vagy 2004. évben „A” licenccel
rendelkeztek, a 2003-as vagy a 2004-es versenyévadban az Országos
Rallye Bajnokság legalább 3 futamán elrajtoltak és a bajnokságban
abszolút, gépcsoport, vagy géposztály pontot szereztek.

 Azok a versenyzők, akik a 2005. 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 szereztek meg.

 Azok a versenyzők, akik a 2004. évi Junior Rallye Bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-10. 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 kerül értékelésre géposztály
értékelés alapján licencet szerezni nem lehet.

 Azok a versenyzők, akik részére a szakági bizottság döntése
alapján, méltányosságból licencet ad.
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 „J” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Junior Rallye
Bajnokság futamain első és második (vezető és navigátor) versenyzőként
való részvételre.
Jogosult: Azok a versenyzők, akik részt kívánnak venni az Országos Junior
Rallye Bajnokságban és a licencigénylés leadásáig nem töltötték be, vagy a
tárgyévben töltik be 28. életévüket.

 „JB” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Junior Rallye
Bajnokság futamain első és második (vezető és navigátor) versenyzőként
való részvételre.
Jogosult: Azok a versenyzők, akik részt kívánnak venni az Országos Junior
Rallye Bajnokságban és a licencigénylés leadásáig már betöltötték 28.
életévüket.

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

Azok a versenyzők, akik 2005. évben „ARANY, ill. „A” licencet váltottak, más
rallye licencet 2005. évben még jogosultság esetén sem kaphatnak. Azok a
versenyzők, akik „N” licencet váltottak és indulni szeretnének az Országos Junior
Rallye Bajnokság futamain - mint vezetők, vagy navigátorok - kiválthatnak „J”,
vagy „JB” licencet attól függően, hogy koruk alapján melyik licenc kiváltására
jogosultak. A „J”, ill. „JB licenccel rendelkező versenyzők válthatnak „N” licencet.
Jelen szabály alól az RSB egyedi felmentést adhat.

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:

 2004. évben pálya- és hegyi versenyen pontot szereztek, és a
futamok legalább 50%-án résztvettek.

 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:
 2004. évben a bajnoki versenyek 50%-án indultak,
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 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.

„D” licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő gyorsulási versenyen, illetve az országos
bajnokság futamain versenyzőként való részvételre.
Érvényes: a gyorsulási bajnokság összes kategóriájában.
Jogosultak: minden jogosítvánnyal rendelkező személy, aki részére valamely
MNASZ tag a licencet megkéri.

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

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   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 18. életév között.

„C II” licenc
Jogosít: Az Autocross Amatőr Kupában versenyzőként való részvételre.
Jogosult: Minden 16 év feletti versenyző, aki az Autocross II. osztályú kupa
versenyeken kíván részt venni.
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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 2004-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 2004-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 2003. és 2004. 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
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- akik a kérelem benyújtásának napját megelőző évben OB kadet
géposztályban 1 - 6. helyezést ért el.

„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.

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 2004.)

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!

Tarlós István sk.
főtitkár


