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Tisztelt Tagszervezeteink! 
  
Az elmúlt hetekben  több, külföldön történő licencváltáshoz történő hozzájárulási (NOC) 
kérelem érkezett az MNASZ-hez. A kérelmek elbírálásánál az MNASZ az FIA kapcsolatos 
szabályait kényszerül figyelembe venni. FIA tagságunk kötelez bennünket a kapcsolatos 
szabályok betartására. 
  
A félreértések megelőzése érdekében  felhívjuk e témában érintett tagszervezeteink 
figyelmét az MNASZ Sporttanácsának 182/2015 sz. határozatára, amely a külföldi 
licencváltás feltételeiről rendelkezett. 
  
A határozat, amelyet idézünk, az MNASZ honlapjáról a 
 

http://www.mnasz.hu/uploads/documents/18/st_2015_12_09.pdf 
 
linken tölthető le. 
  
182/2015 Sporttanácsi határozat, 2015.12.09.  
A Sporttanács felhívja minden tagszervezet, szakág és más ASN területén versenyzői licencet 
igényelni szándékozó versenyző figyelmét az FIA Nemzetközi Sportkódex 9. cikkelyére, 
különösen: 
9.3.2 Minden ASN jogosult licenc kiadására az FIA-ban képviselettel rendelkező más országok 
állampolgárai számára, a következő feltételek mellett: 
9.3.2.a az illetékes honos ASN előzetesen hozzájárul a licenc kiadásához; erre a 
hozzájárulásra évente csak egyszer és csak kivételes esetekben kerülhet sor; 
9.3.2.b az igénylő igazolni tudja a honos ASN-je felé (az útlevele szerinti ország ASN-je felé), 
hogy a másik országban állandó lakóhellyel rendelkezik (annak, aki a kérelem napján még 
nem töltötte be a 18. életévét, nyilatkoznia kell arról, hogy nappali tagozatos képzésben vesz 
részt más országban); 
9.3.2.c az igénylő honos ASN bevonja az eredetileg kiállított licencet. 
9.3.3 Az a személy, aki számára a honos ASN-je engedélyezte, hogy más ASN-nél igényeljen 
licencet, nem rendelkezhet a honos ASN-jétől az adott évre érvényes licenccel. 
9.3.4 Ha valamilyen különleges okból egy licencbirtokos év közben meg kívánja változtatni a 
licence honosságát, ezt csak azt követően teheti meg, hogy ahhoz a honos ASN-je 
hozzájárulását megkapta, valamint régi licencét a honos ASN-je visszavonta. 
Az FIA Nemzetközi Sportkódex fenti rendelkezésének értelmében az MNASZ Sporttanácsa 
nem engedélyezi a külföldi licenckiváltást olyan esetekben, ha a kérelmező nem tudja hitelt 
érdemlően igazolni, hogy a külföldi licenckiváltás szerinti célországban állandó lakhellyel 
rendelkezik. 
Fenti határozatot a Sporttanács 4 igen szavazattal elfogadta. 
  
Tagszervezeteink szabálykövető magatartását és megértését köszönjük. 
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