
Budapest, 2011-02-16

2/2011. sz. FŐTITKÁRI KÖRLEVÉL

Felhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy 2011. február 19-én Szövetségünk
Rendkívüli Közgyűlést tart. Várjuk aktív részvételüket!

1.  A Titkárság hírei

a)     Rendkívüli Közgyűlés
• A közgyűlésre szóló meghívó január 18-án postázásra került, kérjük

tagjainkat, hogy annak megérkezését kísérjék figyelemmel.
• Az esetleges határozatképtelenség miatti megismételt közgyűlésre

az eredeti helyszínen, az eredeti dátumon, másfél órával az eredeti
közgyűlésre kiírt időpont után kerül sor.

• A Magyar Sport Házában a tanácsterem foglaltsága miatt a
közgyűlés helye: Hungaroring, főépület

• A rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos dokumentumok szokásos
módon honlapunkról letölthetők.

• A tagsági viszonnyal kapcsolatos különféle táblázatok honlapunkon
nyomonkövethetők.

b)     Licenc beadási határidők
Az IB módosította a versenyző licencek pótdíjmentes beadási határidejét,
az alábbiak szerint:
- Terep-rallye, Drag szakágak 2011. január 31.
- Rallye szakág 2011. február 28.
- Minden más szakág 2011. március 15.

c)     Orvosi Vizsgálatok
• Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 2010. szeptember 1-jén az OSEI

által bevezetett új rendszer alapján a versenyzésre alkalmasságot
igazoló orvosok új típusú, és UV fénnyel ellenőrizhető pecsétet
alkalmaznak. A félreértések elkerülése végett, kérjük sportolóinkat,
hogy az orvosi vizsgálatok során kérjék és kísérjék figyelemmel a
licenckérő lapok szabályos lepecsételését.

• 45 év feletti versenyzők terheléses orvosi vizsgálata
Tájékoztatjuk Önöket, hogy licencek kiadásának feltétele az
érvényes sportorvosi igazolás, valamint, hogy a 45 év feletti
sportolók esetben az érvényes terheléses EKG vizsgálati
eredmény. A vizsgálat eredménye 2 évig érvényes.
A sportorvosi vizsgálatra és a terheléses EKG vizsgálatra a
területileg illetékes sportorvosnál, vagy a Budapesti Sportkórházban
(Budapest XII., Győri út 17-19., 10.épület, kardiológia; tel: 488-
6100/214 mellék), lehet jelentkezni hétfőtől péntekig, 8:00 és 14:00
óra között.
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          d)      Bizottságok névsora
Az IB által elfogadott szakági és bizottsági névsor megtekinthető a
honlapon.

          e)      Nemzetközi licenc felfüggesztése
Az FIA tájékoztatta tagszervezeteit, hogy a Nemzetközi Sportkód 51
§-a alapján Mr. Ricardo Trivino B. mexikói licencét 2011. február 03-tól
6 hónap időtartamra felfüggesztette.

  f)      10. Drogmentes Magyarországért Maraton
A drogmentes Magyarországért Mozgalom felhívása jelen
körlevelünk  3. számú mellékleteként olvasható.

  g)     Szakági logók
Felkerültek honlapunkra a szakági logók, elérhetők a „Nyomtatványok”
menűpont alatt.

  h)     Frissülések a honlapon
Az előző Főtitkári körlevél óta az alábbi szabályok, információk
kerültek fel a honlapra:
- FIA Nemzetközi Sportkódex B függeléke
- FIA Nemzetközi Sportkódex O függeléke
- FIA Technikai Szabályok 251. fejezet: Osztályba sorolás és

meghatározások
- FIA Technikai Szabályok 281. fejezet: A terep gépjárművek

osztályozása és meghatározása
- Ellenőrző Bizottsági határozatok a 01.27-i, illetve a 02.16-i

ellenőrzésekről.

2. Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a)     Sportbírói Bizottság:
A sportbírói továbbképzések időpontjai megtekinthetők az SBB
honlapján: www.mnasz-sbb.hu

b)     Autós Technikai Bizottság:
Gépkönyvezések helyszínei és időpontjai az 1.számú mellékletben
olvashatók.

      
c)     Rallye Sport Bizottság

Az RSB Szabályismereti vizsga szabályzata a 2. számú mellékletben
olvasható.

 

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár

http://www.mnasz-sbb.hu/
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1. sz. melléklet

Gépkönyvezési időpontok

2011.02.27 Vasárnap 10:00-14:00
Rallye
Veszprém, ATI
Kádártai út. 33.

2011. 03. 05. Szombat 9:00-15:00
Rallye
Budapest, Csepel-Autócenter Kft
1215. Budapest, Jókai u. 25.

2011. 03. 12. Szombat 10:00-15:00
Rallye
Miskolc, Twin ’93
3533. Miskolc, Lórántffy Zy. u. 30.

2011. 03. 13. Vasárnap 10:00-14:00
Rallye
Debrecen, Bodnár Car Service Kft.
4030. Debrecen, Kaskötő u. 11.

2011. 03. 15. Kedd 9:00-14:00
Rallye
Vác

2011. 03. 19. Szombat 14:00-19:00
Rallye
Orfű

2011. 03. 26. Szombat 9:00-15:00
Rallye
Budapest, Csepel-Autócenter Kft
1215. Budapest, Jókai u. 25.

Eger Rallyen kiírt gépkönyvezés csak a külföldi rendszámos versenyautók részére
lesz.
Fogadóórát az ATB a gépkönyvezések helyszínén tart, egyéb időpontban
telefonos egyeztetés alapján.
Többi szakág versenyzőinek gépkönyvezésére is lehetőség van ezen
időpontokban előzetes telefonos jelentkezés alapján.
(Többi szakág gépkönyvezési időpontjai később kerülnek kiírásra)

ATB elérhetőségei:
Telefon: +36/30 696 0377
E-mail: atb@mnasz.hu

Autós Technikai Bizottság
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2. sz. melléklet

2011. évi RALLYE SZABÁLYISMERETI VIZSGA
SZABÁLYZATA

A Rallye szakágra érvényes versenyzői licencek kiadásának feltétele az érvényes
vezetői engedély és érvényes Rallye szabályismereti vizsga, amelyet minden
licenccel rendelkező versenyző köteles teljesíteni.
Szabályismereti vizsga érvényessége: Vizsga időpontját követő év december 31-ig

2011. évben azoknak a versenyzőknek kell szabályismereti vizsgát tenni,
akik még nem vizsgáztak, vagy 2009. évben vagy előtte vizsgáztak.

Szabályismereti vizsgára a jelentkezés az alábbiak szerint történik:

Az Interneten és egyéb közleményekben közzétett vizsgahelyszínek és időpontok
közül a versenyzők kiválasztják a számunkra megfelelőt, és jelentkeznek Nagy
Balázsnál +36-30-631-7481 (bnagy@eik.bme.hu) a kiválasztott időpontra.

A vizsgaidőpontok összeállításánál figyelembe vettük a helyszíneken meghirdetett
gépkönyvezési időpontokat, ezzel is segítve a versenyzők lehetőségeit a
megfelelő időpont kiválasztásában.

Időpontok:

Időpont Helyszín Gépkönyvezési
lehetőség

2011. 02. 27. vasárnap   08:30 óra VESZPRÉM VAN
2011. 03. 02. szerda       17:00 óra BUDAPEST nincs
2011. 03. 09. szerda       17:00 óra BUDAPEST nincs
2011. 03. 12. szombat    08:30 óra MISKOLC VAN
2011. 03. 16. szerda       17:00 óra BUDAPEST nincs
2011. 03. 18. péntek       17:00 óra PÉCS nincs
2011. 03. 23. szerda       17:00 óra BUDAPEST nincs

A szabályismereti vizsga 2011. évi díja: 8.000,- (MNASZ Díjtételek 2011)
A díjat a vizsga helyszínén kell fizetni. A befizetésről a versenyzők a helyszínen
átvételi elismervényt kapnak, a számlát a Szövetség postai úton küldi el.

A kiírt időpontoktól eltérő időpontban lévő szabályismereti vizsga időpontját a
versenyző Nagy Balázzsal egyezteti.

2011. évi Rallye Szabályismereti vizsga Bizottság: Büki Ernő
Faluvégi Péter
Kassai András
Szántó László

A hétvégi oktatások és vizsgák időrendi beosztása:
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  8:00 –   8:30 regisztráció (vizsgára jelentkezők egy adatlapot töltenek ki,
vizsgadíjak befizetése)

  8:30 – 11:30 előadások
11:40 – 12:00 vizsga (tesztlap kitöltése

A budapesti oktatások és vizsgák időrendi beosztása:
16:30 – 17:00 regisztráció (vizsgára jelentkezők egy adatlapot töltenek ki,
vizsgadíjak befizetése)
17:00 – 20:00 előadások
20:10 – 20:30 vizsga (tesztlap kitöltése)

Vizsga:
Az előadások befejeztével minden jelentkező egy 50 kérdéses tesztlapot tölt ki.
Tíz hibás válasszal a tesztlap még elfogadható.

A vizsga eredményéről, amennyiben nem sikerült, a vizsgát követő 48 órán belül
e-mail-ben kapnak tájékoztatást a sikertelen vizsgázók.

Azok a vizsgázók, akik nem felelnek meg a vizsgán, megismételt vizsgára
kényszerülnek.
A megismételt vizsga időpontját Kassai András sporttitkárral kell egyeztetni.
A megismételt vizsga díja: 16.000,- Ft. (MNASZ Díjtételek 2011)
A megismételt vizsga tesztlap hatvan kérdést tartalmaz, ebből tizenöt hibázási
lehetőség van.
Amennyiben ez is eredménytelen, a versenyzőnek egy személyes tanfolyamon
kell részt vennie.

Budapest, 2011. február 14.

RSB által jóváhagyva
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3. sz. melléklet

10. Drogmentes Magyarországért Maraton
Sporttal a drogok ellen! - Az ország legnagyobb drogellenes futása

Kedves Sporttársam!

2011. április 23-án szombaton 10:00 órakor Budapestről
útjára indítjuk a X. Drogmentes Magyarországért Maratont,
a 42 napig tartó ország körüli futást a gyermekek jövőjéért.

Április 23. és június 5. között (a drogmentességet hirdetve, a sportot népszerűsítve)
körbefutjuk Magyarországot.

42 napos rendezvénysorozatunk alatt
több mint 300 települést érintve, 2000 km-t futva hívjuk fel a figyelmet a drogok veszélyeire.

Közel 200 településen
drogfelvilágosító füzeteket osztunk, előadásokat tartunk szülőknek, tanároknak,

gyermekeknek, és DROGMENTES KAPITÁNNYÁ avatjuk őket.

Csak 2010-ben 63.000 embert értünk el személyesen.

AZ IDÉN 10. ALKALOMMAL INDULUNK ÚTNAK, ÉS SOKKAL TÖBBET
AKARUNK!!!

Támogatóink között szerepel Magyarország több mint 30 sportszövetsége,
számos híresség és  közéleti személyiség, köztük az

Olimpiai Bajnokok Klubja,
Katus Attila, Erdei Zsolt, Görbicz Anita, Dr. Csötönyi Sándor, Dr. Lomnici Zoltán, Növényi

Norbert, Gálvölgyi János, Sipos Péter, Janics Natasa, Mága Zoltán
és még sokan mások.

SEGÍTS NEKÜNK TE IS!

Hogy miben? FUSS VELÜNK!!!

Pontosabban:
A több mint 300 település közül gyere ki bármelyikhez a tanítványaiddal, edzőtársaiddal,

családoddal, barátaiddal és fuss velünk annyit, amennyi jó esik.
Itt találod a részletes futó útvonalat: http://www.drogmentes.hu/hu/2011/2011+1.html

Ez számít! Részvételeddel példát mutatsz a gyerekeknek, és arra bátorítod őket, hogy ők is
sportoljanak.

A gyerekek nyelvén szóló felvilágosításainkkal, vidám hangulatú, sportos demonstrációnkkal
nyomot hagyunk bennük, hogy amikor legközelebb a drogokkal találkoznak, már pontosan

tudják mi az, és eszükbe se jusson kipróbálni.

Várunk nagy-nagy szeretettel! Számítunk Rád!
Jelentkezz a 70/387-3526 -os számon vagy a norbert.rigler@drogmentes.hu email címen.

Üdvözlettel: Rigler Norbert
Sportszervezetekért felelős segítő

 További információ: www.drogmentes.hu

http://www.drogmentes.hu/hu/2011/2011+1.html
mailto:norbert.rigler@drogmentes.hu
http://www.drogmentes.hu/

