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1.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vezetői és dolgozói nevében
ezúton kívánunk tiszteletteljes és emberséges karácsonyt, békés és
eredményekben gazdag újévet minden kedves Sporttársunknak és

Támogatónknak.

lhívjuk Tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy 2010.december 18-án
övetségünk Közgyűlést tart. Várjuk aktív részvételüket!

 A Titkárság hírei

Az MNASZ Titkársága
2010. december 23-tól 2011. január 2-ig ZÁRVA van.

NYITÁS 2011. január 3-án.

a) Adatszolgáltatási kötelezettség – NAGYON FONTOS!
A 166/2004. (V.21.) kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről
az alábbi kötelezettséget írja elő a sportszervezetek részére tárgyév
december 31-ig. A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő adatszolgáltató
lapot postai úton az ÖTM Szakállamtitkárság részére (1054 Budapest, Hold
u. 1.) kell megküldeni. A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő
adatszolgáltató lapot a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség részére kell
megküldeni email-en, vagy postai úton.
Az adatszolgáltató lapok megtalálhatóak és letölthetők a Nyomtatványok
menüpont alól (Adatszolgáltatási lap).
A rendelet be nem tartása – határidőn túli, pontatlan adatszolgáltatás – a
Szövetség 2011. évi központi működési támogatásának megvonását is
jelentheti.

b) Tagdíjbefizetés
Ezúton is felhívjuk T. Tagjaink figyelmét az Alapszabályunk 12 §-ra, mely
január 31-ig írja elő a tagdíjfizetési kötelezettséget.
A 2011. évi MNASZ tagdíj összegét az MNASZ honlapján megjelent
„MNASZ Díjtételek 2011” táblázat tartalmazza.
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c) Rendezvényekhez kapcsolódó befizetési határidők
Ezúton is felhívjuk a 2011-ben versenyt rendezni szándékozó
tagszervezeteink figyelmét, hogy az MNASZ Általános előírásainak
megfelelően a verseny bejelentési díjak hátralévő 75%-át 2010.
december 20-ig, a versenyrendezési kauciót 2011. január 31-ig kell
befizetni.

d) Sportorvosi és a 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.

e)    Új sportorvosi bélyegzők bevezetése

Ismételten tájékoztatjuk a versenyzőket, hogy az Országos
Sportegészségügyi Intézet új sportorvosi bélyegzőket készíttetett az
Országos Sportegészségügyi Hálózat (OSH) sportorvosai részére. Az új
bélyegzők két színlenyomatúak (piros és kék), ellipszis alakúak -
tartalmazzák a rendelő kódszámát, a település nevét, valamint UV-
fénnyel megvilágítva a sportorvos 5 jegyű orvosi nyilvántartási számát és
2010. szeptember 1-vel kerültek bevezetésre, mellyel egyidejűleg a régi
(nyolcszögletű) pecsétek bevonásra kerültek.

2. Szakági Bizottságok hírei, közleményei

a) Rallye Bizottság:

A Rallye Szakág díjkiosztó ünnepsége 2011. január 22-én, szombaton
kerül megrendezésre. A díjkiosztó ünnepség meghívója, a pontos
információkkal, 2010. december 22-ig kerül fel az MNASZ és az RSB
honlapokra.

3. Tájékoztató a 2011. 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 nyilván.
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!
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3.1. 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
2011. évi Országos Bajnokságaira és nevezői licencigénylő”-höz.
- a „Nevezői licenc igénylő lap” benyújtása az MNASZ Titkárságon.
- a nevezői licenc díjának befizetése.

3.1.1. 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 licencdíj
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, több szakágra
is igényelhet nevezői licencet, melynek díját szakáganként kell fizetni,
melynek összegét a mindenkor érvényes díjtáblázat tartalmazza.

3.1.2. VERSENYZŐI LICENC
A versenyzői licenc, csak az igényelt szakágra nevezői licenccel rendelkező
tagszervezet tagjának állítható ki. Ez alól a szabály alól az amatőr és
utánpótlás versenyzők esetében lehet kivételt tenni, amely szabályok a
szakági alapkiírásokban kerülnek meghatározásra.
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 MNASZ szabályoknak megfelelő licencet
kap.
Mindazon licenceken, ahol az MNASZ licenc fokozata azt lehetővé teszi, az
FIA/CIK licenc fokozat is feltüntetésre kerül. Csak ilyen licencek birtokában
szabad külföldi versenyen indulni - az egyéb szabályok betartása mellett.
A versenyzők, licencükhöz 5 évig érvényes „Nemzetközi egészségügyi
könyv”-et (un. „EÜ könyvet”) kapnak a FIA előírásoknak megfelelően.
A nemzeti licencek külföldön CSAK külön szakági hozzájárulással, az adott
versenyre szóló egyszeri rajtengedéllyel együtt érvényesek. A licencek
külföldön történő használatának általános feltételeit az FIA Nemzetközi
Sportkódex tartalmazza. A fenti előírásokon túl ezek betartása is kötelező.
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A versenyzői licencek fajtái:
Nemzetközi licencek:
- „Arany” = arany nemzetközi versenyzői licenc,
- „A” = nemzetközi versenyzői licenc,
- „H” = historic versenyzői licenc,
Nemzeti licencek:
- „B” = versenyzői licenc,
- „B3” = versenyzői licenc,
- „N” = navigátori licenc (versenyzőtárs)
- „T” = teszt licenc,
- „U” = utánpótlás licenc (UGY=gyorsasági, UAC=autocross, stb.)
- „Napi licenc” (Terep-rallye, Off-Road, Drag és Gokart esetében)
A versenyző, csak egy licenccel rendelkezhet!
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 sokszorosíthatók, valamint a
honlapunk nyomtatványok rovatából letölthetők.
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,
- 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.

3.1.2.1. A versenyzői licenc igénylésének módja

A licenckérelem benyújtásának – pótdíjmentes – határideje:
- rallye, terep-rallye: január 31.,
- további szakágak: február 28.
A licenckérelemhez 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 licenckérelemmel kell felkeresni! A vizsgálat
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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.

3.1.2.2. 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 első alkalommal
licencet váltó, ill. előző évben licencet nem váltókra, nem vonatkozik.
A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licenckérelmet az
egyesület 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 megtagadni a licenc kiadását!
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.

3.1.3. RENDEZŐI LICENC
Rendezői licencet csak MNASZ tagszervezet válthat, a „Rendezői licenc
igénylő lap” kitöltésével. A rendezői licenc díjának befizetési határideje
tárgyév január 31.

3.1.4. AMATŐR VERSENYZŐI IGAZOLVÁNYOK
Az amatőr sorozatokban kiállított versenyzői igazolványok kiállítási rendjét
az adott sorozat szabályai tartalmazzák.

4. Versenyzői licencjogosultság szakáganként 2011. évre

4.1. Rallye szakág
Licencet a rallye bármelyik osztályban, 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: a vizsga évét követő év
december 31.)
- „Arany” licenc

Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, az ORB és a Historic Rallye Bajnokság futamain első és
második (vezető és navigátor) versenyzőként, valamint a Rallye2
Bajnokság futamain második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások, kizárólag a magyar
versenynaptárban szereplő ORB versenyeken, ahol a licenc tulajdonosa
vezetőként indul:
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- 2 db itiner, 2 db szervizitiner,
- meghívás az RSB sajtótájékoztatóira,
- meghívás a versenyek sajtótájékoztatóira,
- kiemelt hely a szervizparkban, 2 db szerviz autó részére.
Jogosultak:
Azok a versenyzők, akik az adott évben nemzeti prioritással
rendelkeznek.

- „A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az ORB és a Historic Rallye Bajnokság futamain első
és második (vezető és navigátor), valamint a Rallye2 Bajnokság futamain
második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak:
• Azok a versenyzők, akik vezetőként 2009., vagy 2010. évben „A”

licenccel rendelkeztek, a 2009-es, vagy 2010-es versenyévadban az
ORB vagy az NYRB legalább 3 futamán elrajtoltak és ORB, vagy
NYRB abszolút, csoport vagy géposztály pontot szereztek.

• Azok a versenyzők, akik vezetőként a 2011. évet megelőző 3 év
valamelyikében az ORB-ben vagy NYRB-ben abszolút 1-10. helyet,
valamely csoportban 1-3. helyet, vagy legalább 5 értékelhető
versenyzővel rendelkező géposztályban 1. helyet szereztek meg.

• Azok a versenyzők, akik a 2010. évi Rallye2 Bajnokság
végeredménye alapján vezetőként az abszolút 1-5. helyet, vagy
valamely csoport 1-3. helyét, vagy valamely géposztály 1-2. helyét,
illetve ha valamely géposztályban 5-nél kevesebb versenyző került
értékelésre az 1. helyét szerezték meg. Amennyiben valamely
géposztályban 3-nál kevesebb versenyző került értékelésre,
géposztály értékelés alapján licencet szerezni nem lehet.

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

- „H” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely historic
rallye versenyen, illetve az Országos Historic Rallye Bajnokság futamain
első és második (vezető és navigátor), valamint az ORB és Rallye2
Bajnokság futamain második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: minden versenyző, aki részt kíván venni a Historic Rallye
Bajnokságban.

- „B3” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Rallye2
Bajnokság futamain minden géposztályban első, és második (vezető és
navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik részére a versenyzői múlt
igazolását követően az RSB megítéli a licenc váltásának lehetőségét.

- „B” licenc
Jogosít: Az MNASZ versenynaptárában szereplő Országos Rallye2
Bajnokság futamain (kivéve F/3 géposztály) első (vezető), minden
géposztályban második (navigátor) versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: Azok a versenyzők, akik részt kívánnak venni az Országos
Rallye2 Bajnokságban, kivéve a Bajnokság F/3 géposztályát. F/3
géposztályban való induláshoz versenyzői múlt igazolás szükséges.
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- „N” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő bármely rallye
versenyen, illetve az Országos Rallye Bajnokság, és Historic Rallye
Bajnokság futamain második versenyzőként való részvételre valamint
Országos Rallye2 Bajnokság futamain első, és második (vezető és
navigátor) versenyzőként való részvételre, kivéve a Bajnokság F/3
géposztályát, ahol kizárólag második (navigátor) versenyzőként való
részvételre.
Jogosultak: minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.

Azok a versenyzők, akik 2011. évben „ARANY, ill. „A” licencet váltottak,
más rallye licencet 2011. évben még jogosultság esetén sem kaphatnak.
Azok a versenyzők, akik „B” vagy „B3” licencet váltottak és indulni
szeretnének az Országos Rallye Bajnokság, vagy a Historic Rallye
Bajnokság futamain - mint navigátorok - kiválthatnak „N” licencet. Jelen
szabály alól az RSB egyedi felmentést adhat.

4.2. Autós gyorsasági szakág

A licencek kiváltásának korhatára az FIA előírásai szerint.
Egyedi esetben 12 éves kortól licenc adható, abban az esetben, ha ezt az
AGYB javasolja és az MNASZ Intéző Bizottsága által erre kijelölt bizottság
által előírt feltételek teljesülnek.
Amennyiben a licenc kérelmező elvégezte az MNASZ által elfogadott
Versenyző iskolát, ezt az AGYB az elbírálás során figyelembe veszi.
„A” licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő bármely nemzetközi gyorsasági
(körpályás és hegyi) rendezvényen, illetve az országos bajnokság futamain
versenyzőként való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik:
• a 2010. versenyévben (hegyi, és körpályás rendezvényen is) pontot
szereztek, és a bajnoki rendezvények legalább 50 %-án részt vettek, vagy
• akik részére a GYB saját elbírálás, illetve más szakági vezető
ajánlása alapján engedélyt ad.
• A GYB a versenyzőt vezetési próbára kötelezheti, akinek nincs
jogosítványa,annak kötelező (új licenc esetén)
„B” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi
rendezvényen versenyzőként való részvételre.
Érvényes: valamennyi csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik :
• a 2010. évben a bajnoki rendezvények 50 %-án indultak, vagy
• akik részére a GYB saját elbírálás illetve más szakági vezető
ajánlása alapján engedélyt ad.
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• A GYB a jelentkezőt vezetési próbára kötelezheti, akinek nincs
jogosítványa, annak kötelező

- „U” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi
rendezvényen, versenyzőként való részvételre.
Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautókra, 1600 ccm-ig.
Jogosultak: minden kezdő versenyző (jogosítvánnyal, vagy anélkül),
illetve azok a jogosítvánnyal még nem rendelkező versenyzők, akik az
országos gokartbajnokságban legalább két éve részt vesznek., vagy akik
részére a GYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása alapján
engedélyt ad.
Az „E” csoportban induló kezdő versenyzőknek kötelező az első
rendezvény előtt lebonyolított legalább egy, az MNASZ GYB által
szervezett edzésen részt venni. Ellenkező esetben a Gyorsasági
Bizottságnak jogában áll a versenyző licencének visszavonása.

Az „U” licenccel rendelkező versenyzőknek kötelező az első
rendezvény előtt tesztvezetésen részt venni.

„T” licenc
Jogosít: a GYB által szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően előírt
tesztvezetésen való részvételre.
Érvényes: az adott naptári évre illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: Az a versenyző aki jogosítvánnyal rendelkezik és licenc
kérelmet ad be.
A versenyzői licenc kiváltásának feltétele évente a versenyzői
szabályismereti vizsga sikeres teljesítése. A vizsga teljesítése kötelező,
melynek időpontja Főtitkári körlevélben kerül közzétételre, vagy a
Gyorsasági Bizottsággal egyedi időpont egyeztethető. A versenyév során
tapasztalt, a Szabályok nem megfelelő ismeretéből adódó
szabálytalanság elkövetése esetén, a vétkes versenyzőt a Felügyelő
testület vagy a Gyorsasági Bizottság ismételt szabályismereti vizsgára
kötelezheti.

„GY2” licenc
II. osztályú licenc, feltételei később kerülnek megadásra!

4.3. OFF-ROAD Szakág
A Szakágban kiadott licencek Autocross-Rallycross versenyekre
érvényesek.
-„A” licenc
Jogosít: Az FIA nemzetközi naptáraiban szereplő bármely Autocross és
Rallycross versenyen, illetve az Országos Bajnokságok futamain
versenyzőként való részvételre.
Jogosultak: azok az autocross versenyzők, akik az előző évben az
Országos Bajnokság Div 1, Div 3A és Div 3 kategóriájában indultak,
valamint azok a rallycross versenyzők, aki az előző évben az Országos
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Bajnokság Div 1, Div 1A, Div 2 és Div 4 kategóriájában indultak, továbbá
mindazon versenyzők, akik az autósport bármely területén „A” licenccel
rendelkeztek és indultak előző évben OB futamon.

-„B” licenc
Jogosít: az Országos Bajnokság futamain és hazai nemzetközi versenyen
versenyzőként való részvételre.
Jogosult: minden 18 éves életkort betöltött, autósportban ezidáig licenccel
rendelkező versenyző, továbbá minden kezdő versenyző. A szakág az
életkor korlátozástól indokolt esetben – igazolt versenyzői múlt – eltérhet.

-„UAC” licenc
Jogosít: a Junior Bajnokságban versenyzőként való részvételre.
Jogosult: autocrossban: minden 10 és 18 év közötti versenyző,
rallycrossban: minden (betöltött) 13 és 18 év közötti versenyző.

- „Napi” licenc
Jogosít: az Országos Bajnokságban versenyzőként való részvételre.
Jogosult:  azon versenyzők akik jogosultak lennének A,B vagy UAC licenc
kiváltására.
Korlátozás:  Bajnoki pontot csak abban az esetben szerez, ha a napi
licencét a versenyt követő héten rendes licenc kiváltásával becseréli.

4.4. 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 2010-ben a „T” abszolút

értékelésben, vagy az A, B, C, D 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 2010-ben bajnoki pontot nem

szereztek
• mindazok, akik új résztvevői kívánnak lenni a szakág versenyeinek.

- „N” licenc
Jogosít:
• Az FIA nemzetközi versenynaptárában szereplő, bármely tereprallye

versenyen, illetve az országos bajnokság futamain második
versenyzőként való részvételre

• Open kategóriában 2. versenyzőként való indulásra.
Jogosult: Minden versenyző, aki erre a licencre kérelmet ad be.
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- „Napi” licenc
Jogosít: Az országos bajnokság futamain „Open” kategóriában való
indulásra.
Jogosultak: Mindazok, akik a Open kategóriában kívánnak indulni, és
„A”, „B” vagy „N” licenccel 2009. és 2010. évben a Terep-rallye
szakágban nem rendelkeztek.

4.5. Drag szakág
- „A" licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő bármely nemzetközi Drag
rendezvényen, illetve az országos bajnokság futamain versenyzőként
való részvételre.
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik:
• Az elmúlt években Drag versenyeken „profi” kategóriákban pontot
szereztek, vagy akik részére a DB egyedi elbírálás alapján engedélyt
ad.
- „B" licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi
rendezvényen versenyzőként való részvételre.
Érvényes: valamennyi csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak: azok a versenyzők, akik :
• Az elmúlt években a bajnoki rendezvények valamelyikén indultak és
ott akár „profi” akár „Street” osztályban pontot szereztek, vagy akik
részére a DB egyedi elbírálás alapján engedélyt ad.
- „Napi” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain versenyzőként való
részvételre, pontszerzés kizárása mellett.
Érvényes: az adott naptári napra illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosultak: Az a versenyző aki jogosítvánnyal rendelkezik és vagy
licenc kérelmet ad be. Amennyiben valaki „Napi” licencet vált és a
következő versenyig érvényes „A” , „B” , vagy „C” licencet szerez, úgy
a „Napi” licences versenyen szerzett pontjai érvényesek lesznek az
Országos Bajnokság értékelésében.

4.6  Gokart

Nemzetközi minősítésű licenc

-“INT. A” licenc
Jogosít:
• a CIK-FIA által kiírt bajnokságok eseményein való részvételre, ahol
az INT. A licenc megléte előírás;
• a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és nemzetközi
eseményeken való részvételre;
• az összes MNASZ által jóváhagyott és a zóna országok, nemzetközi
versenynaptárában szereplő, versenyen való részvételre.
• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
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• A licenc kiváltásakor a versenyző egy éves rajtengedélyt kap,
amellyel külföldi versenyeken indulhat.
• Európa területén kívül rendezett eseményeken való részvételhez
minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a BBP biztosítás
megkötése.
Kiállítható:
A licenckérelem benyújtásnak évében 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
helyezést ért el, vagy
• CIK-FIA esemény (sorozat verseny) pontszerző helyezést ért el,
vagy
• három, a nemzetközi versenynaptárban szereplő eseményen a
kérelmező a nevezett versenyzők létszámát alapul véve legalább a
mezőny 33 %-nak megfelelő helyezést ért el.

- “INT. B” licenc
Jogosít:
• a CIK-FIA által kiírt bajnokságok eseményein való részvételre, ahol
az INT. B licenc megléte indulási feltétel:
• a nemzetközi versenynaptárba bejelentett hazai és nemzetközi
eseményeken való részvételre;
• az összes MNASZ által jóváhagyott és a zóna országok, nemzetközi
versenynaptárában szereplő, versenyen való részvételre.
• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
• A licenc kiváltásakor a versenyző egy éves rajtengedélyt kap,
amellyel külföldi versenyeken indulhat.
• Európa területén kívül rendezett eseményeken való részvételhez
minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a BBP biztosítás
megkötése.

Kiállítható:
• a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 12 hónapban
a Zóna bajnokság futamain, vagy a nemzetközi versenynaptárban
szereplő eseményen 1-6 helyezést ért el és
• a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző (ha még
zajlik, akkor az aktuális) Gokart Országos Bajnokságban, bármelyik
kategóriában, a bajnoki tabella első öt helyének valamelyikén szerepel.

- “INT. C” Senior licenc
Jogosít:
• a CIK-FIA versenynaptár Senior géposztályok eseményein való
részvételre.
• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
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• A licenc kiváltásakor a versenyző egy éves rajtengedélyt kap,
amellyel külföldi versenyeken indulhat.
• Európa területén kívül rendezett eseményeken való részvételhez
minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a BBP
biztosítás megkötése.

Kiállítható:
A licenckérelem benyújtásnak évében 15 éves versenyzők részére, aki
a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző (ha még zajlik,
akkor az aktuális) Gokart Országos Bajnokságban, bármelyik
kategóriában, a bajnoki tabella első tíz helyének valamelyikén szerepel.

- “INT. C” Junior licenc
Jogosít:
• a CIK-FIA versenynaptár Junior géposztályok eseményein való
részvételre.
• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
• A licenc kiváltásakor a versenyző egy éves rajtengedélyt kap,
amellyel külföldi versenyeken indulhat.
• Európa területén kívül rendezett eseményeken való részvételhez
minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a BBP
biztosítás megkötése.
Kiállítható:
A licenckérelem benyújtásnak évében 13-15 éves versenyző részére,
aki a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző (ha még
zajlik, akkor az aktuális) Gokart Országos Bajnokságban, bármelyik
kategóriában, a bajnoki tabella első tíz helyének valamelyikén szerepel.

Nemzeti licenc

- “NAT. C” Senior licenc
Jogosít :
• az MNASZ verseny naptárába bejelentett Senior géposztályok
eseményein való részvételre.
• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
• Magyarország területén kívül rendezett eseményeken való
részvételhez minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a
BBP biztosítás megkötése.
Kiállítható:
A licenckérelem benyújtásnak évében 15. életévét betöltött versenyző
részére

- “NAT. C” Junior licenc
Jogosít :
• az MNASZ verseny naptárába bejelentett Junior géposztályok
eseményein való részvételre.
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• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
• Magyarország területén kívül rendezett eseményeken való
részvételhez minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a
BBP biztosítás megkötése.
Kiállítható:
A licenckérelem benyújtásnak évében 13-15 éves korú versenyzők
részére.

- “Gyerek” licenc
Jogosít:
• az összes MNASZ által jóváhagyott hazai versenyen való
részvételre;
• FIA tagsággal rendelkező ASN által engedélyezett nemzeti
eseményeken való részvételre;
• Magyarország területén kívül rendezett eseményeken való
részvételhez minden esetben szükséges az MNASZ rajtengedélye és a
BBP biztosítás megkötése.
Kiállítható:
 A licenckérelem benyújtásnak évében 8-13 éves korú versenyzők részére,
akik megfelelnek a Gyermek kategóriákra vonatkozó feltételeknek.

Faluvégi Péter sk.
Főtitkár


