
Tisztelt Tagság! 

 

 

Az MNASZ titkárságára több mint száz e-mail üzenet és telefonhívás érkezik naponta a licenc 

kérelmek feldolgozása, kiadása tárgyában. 

A leggyakoribb kérdések a hiánypótlási és sürgősségi díjakra vonatkoznak. A vonatkozó 

szabályzás szerint, hiánypótlás díjfizetésre kötelezettek szinte kivétel nélkül sérelmezik a 

szabály betartatását annak ellenére, hogy a szabályzás a Sporttanács részéről egyértelmű. 

Titkárság próbálja a lehető leghatékonyabban és rugalmasan kezelni az igényléseket. Nem cél 

a szövetség számára a pótdíjjal terhelt licenc kiállítása, így megteszünk mindent annak 

érdekében, hogy segítsük versenyzőinket a pótdíj nélküli licenc kiadási feltételek 

megteremtésére.   

 

A kérelmek feldolgozása során eddig szerzett tapasztalatok alapján kiderült, hogy Tisztelt 

Tagszervezeteink a licenc igényléskor nem veszik figyelembe a pótdíjakra vonatkozó 

szabályzást. 

 

A szükségtelen és felesleges viták megelőzése érdekében kérjük Tisztelt Tagszervezeteinket, 

hogy az alábbiakban idézett licencigénylési szabályzat 5.6.4 és 5.6.5 szakaszának 

rendelkezéseit fokozott mértékben vegyék figyelembe licenc igényeik benyújtásánál és csak 

azon igényeket jelöljék „sürgős” vagy „extra sürgős” igényként, amelyek átvétele valóban 

sürgős. 

 

Kérünk mindenkit, hogy a „normál” jelöléssel ellátott igényeknél különös gondossággal 

járjanak el a hiánypótlásokkal és ügyeljenek arra, hogy a hiánypótlás végrehajtása még a 

tervezett átvétel előtt legalább 10 munkanappal megtörténjen úgy, hogy ne csússzon bele a 

pótdíjas időzónába. A licenc igénylés benyújtása akkor tekintendő teljesnek, amikor az összes 

feltétel, beleértve a hiánypótlások benyújtását  is, teljesül. Ez a dátum a meghatározó a pótdíj 

számítás esetében. 

 

Pótdíjak: 

1. Öt munkanapon belüli átvétel esetén:   50.000 Ft 

2. Hat és tíz munkanap közötti átvétel esetén: 25.000 Ft 

 

A pótdíjak mértékét a díjtáblázat (itt letölthető) tartalmazza.  

 

Kivonat az MNASZ LICENCEK ÉS IGAZOLVÁNYOK szabályzatából: 

 

5.6.4 A hiányos, valamint valótlan adatokat tartalmazó licencigénylés a sportszervezet részére 

hiánypótlással vagy elutasítással visszaküldésre kerül. Hiánypótlás vagy elutasítás esetén a 

sportszervezet első alkalommal díjmentesen, második és minden további alkalommal az 

MNASZ díjtáblázatában szereplő hiánypótlási díj megfizetésével adhatja le ismételten a 

licencigénylő lapot. 

 

5.6.5 Normál ügymenetben, a licencigénylés feltételeinek teljesülése esetén, a licencigénylés 

benyújtásának napját nem számolva a Titkárság 10 munkanapot követően adja ki a licencet. 

Amennyiben az igénylő 10 munkanapon belül kívánja átvenni a licencet, úgy 10 munkanapon 

belüli sürgősségi pótdíjat kell fizetnie. Amennyiben az igénylő 5 munkanapon belül kívánja 

átvenni a licencet, úgy 5 munkanapon belüli sürgősségi pótdíjat kell fizetnie. A pótdíjak 

összegei az MNASZ díjtáblázatában szerepelnek. 

http://mnasz.hu/uploads/documents/21/dijtablazat-2016_160301.pdf


 

A teljes szabályzat itt tölthető le. 

 

 Ezúton is kérjük a Tisztelt Tagság megértését abban, hogy az MNASZ Titkársága a 

„Licencek és Igazolványok” szabályzatának végrehajtásakor nem rendelkezik mérlegelési 

jogosultsággal. Az MNASZ Alapszabálya szerint erre a Sportanácsnak van lehetősége. Ezért 

kérünk minden licencigénylőt, hogy kapcsolatos kérelmekkel a Sporttanácshoz forduljanak.  

Az MNASZ titkárságára beérkező kérelmeket késedelem nélkül továbbítjuk a Sportanácshoz. 

 

A kérelmek a szabályzat végrehajtására halasztó hatályt nem biztosítanak.  

 

Licenc kiadási időszakot követően a Titkárság összegezni fogja a tapasztalatokat és szükség 

esetén javaslatot tesz a Sporttanácsnak a szabályozás módosítására.   

 

 

Köszönjük Tisztelt Tagjaink megértését és segítő együttműködését. 

 

  

Herczeg Lajos 

főtitkár 

 

 

 

http://mnasz.hu/uploads/documents/69/mnasz_licencek_es_igazolvanyok20160215.pdf

