
 

 

MNASZ média akkreditáció szabályzat 2023 

 

Preambulum 

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) az általa szervezett országos bajnoki és 
nemzetközi versenyeken a média valamennyi kéviselőjének tevékenységét érvényes 
akkreditációhoz köti. 

Az akkreditált személy az MNASZ illetve a versenyszervező által meghatározott szabályokat 
betartva jogosult a versenyeken ellátni a tevékenységét az akkreditáció során meghatározott 
médium, vagy szervezet képviseletében, melyre a kapott akkreditációs eszköz feljogosítja. 

Az akkreditáció feltétele a regisztráció. Az akkreditációs folyamatra, továbbá az akkreditáltak 
versenyeken való részvételére az MNASZ által kibocsátott utasítások az irányadók, melyeket 
a regisztrációval és az akkreditáció igénylésével az akkreditációt igénylő személy magára 
nézve kötelezőnek fogad el.  

Minden akkreditált tudomásul veszi az MNASZ által kiadott szabályokat és vállalja, hogy a 
betartja azok rendelkezéseit, valamint a rendezvény biztonságáért felelős személyek 
(Rendező, pályabíró, biztonsági személyzet…) utasításainak eleget tesz. 

Az akkreditált személyek kötelesek betartani a 2010. évi CIV. tv. („Sajtótörvény”) 
rendelkezéseit és akkreditációs kérelmük benyújtásával tudomásul veszik, hogy a 2004. évi I. 
tv. (Sportörvény) 20.§.-a és 36.§-a alapján a sajtójógok vagyonértékű jognak minősülnek és 
azok az MNASZ, mint sportági Szakszövetség tulajdonát képezik. 
 

1. Szervezeti adatok: 
 

Név: Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 
Székhely: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Magyar Sport Háza 
Nyilvántartási szám: 01-07-0000082 
Adószám: 19234168-2-42 
Telefonszám: (36 1) 460-6875, (36 1) 460-6876 
E-mail címe: mnasz@mnasz.hu 
Honlapjának címe: https://www.mnasz.hu/ 

 



 
2. Fogalmak: 

 
Akkreditáció: Megbízás, meghatalmazás hitelesítés, elfogadás. A hivatalos elismerése annak, 
hogy valamely szervezet, intézmény, személy alkalmas bizonyos tevékenységek elvégzésére 

Újságíró: az a személy, aki foglalkozásszerűen egy sajtótermék részére az újságírói műfajok 
valamelyikéhez tartozó anyagokat készít; információkat gyűjt, azokból szerkeszt, ír, és az 
elkészült anyagot terjeszti a nyilvánosság számára. 

Fotóriporter / Televíziós operatőr: az a személy, aki sajtótermék részére fotó vagy más 
képanyagot készít, rögzít. 

 
 

3. Akkreditáció 

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) által szervezett országos bajnoki és 
nemzetközi versenyekre versenyenkénti (eseti), vagy éves sajtóakkreditáció igénylésére 
van lehetőség.. 

 
3.1 Versenyenkénti akkreditáció: 

 

a.  Előzetes akkreditáció: Egy sajtóorgánum legfeljebb egy újságírót és egy fotóst 
akkreditálhat versenyenként. A tudósítói helyek száma korlátozott, az MNASZ ezért jogosult 
saját hatáskörben az igényeket rangsorolni.  Az MNASZ fenntartja a jogot arra, hogy minden 
olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója korábban a 
Szövetség hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit sértő tartalmat tett közzé, osztott meg. Az 
MNASZ fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - 
elutasítson, amelynek benyújtója a megítélése szerint nem a széles közvélemény, a közönség 
számára történő publikációs céllal kíván a sajtó részére fenntartott helyen tartózkodni. Az 
MNASZ fenntartja a jogot arra, hogy a határidőben benyújtott, előírásoknak megfelelő 
akkreditációs kérelmeket is – indoklás nélkül - elutasítsa. Az MNASZ fenntartja magának a 
jogot, hogy – amennyiben a  rendelkezésre álló helyeknél többen jelentkeznek – az 
akkreditációs kérelmek elfogadásánál a jogos és méltányos érdekeinek elsődlegessége alapján 
-, valamennyi körülményt figyelembe véve mérlegeljen és hozza meg az adott 
sporteseménnyel kapcsolatos végérvényes döntését.   
A média akkreditációk elbírálásánál az MNASZ preferálja, ha az akkreditációt benyújtó 
személy érvényes tagsággal rendelkezik a MUOSZ , MSÚSZ, AIPS vagy egyéb más 
nemzeközileg is érvényes szakmai szervezetekben és azok etikai és egyéb szabályait magára 
nézve kötelezőnek tartja. Az előzetes eseti akkreditáció kérelmet a versenyrendező által előre 
megadott felületen kell benyújtani. 

b.  Helyszíni akkreditáció: Az adott versenyre akkreditáló regionális, helyi médiumok számára 
lehetséges. A verseny sajtófelelőse jogosult az akkreditációs kérelem elfogadására illetve 
elutasítására. Az akkreditáció feltétele a helyszíni sajtóitodán a Média akkreditációs formula és 
Felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése. 



 
3.2 Éves akkreditáció: 

Az éves akkreditációs kérelem leadása: Az akkreditációs kérelmet, a „Média akkreditációs 
adatlap” (1. melléklet) kitöltését követően, az MNASZ online elektronikus rendszerén 
személyes fiók regisztrálásával elektronikus úton kell benyújtani az e-ügyviteli felületen: 
eugyvitel.mnasz.hu a kért dokumentumok feltöltésével. 

Érvényesség: A sajtóigazolvány annak kiállításától tárgyév december 31. napjáig érvényes.   

Az akkreditáció díja: éves, kötelező 10.000.-Ft médiaregisztrációs és biztosítási díj, mely 
biztosítás szolgáltatási tartalmát az mnasz.hu weboldalon lehet megismerni. 
https://mnasz.hu/uploads/documents/27/biztositasi_informaciok_20220228.pdf 

Az MNASZ elnöksége és média munkabizottsága a sportág számára hosszú idő óta és/vagy 
kiemelten értékes megjelenési felületen az autósport népszerűsítésével kapcsolatban végzett 
tevékenységük okán kiemelt médiamunkatársak tekintetében (ARANY MÉDIA 
AKKREDITÁLTAK) a fenti díjak megfizetésétől eltekinthet, illetve azokat átvállalhatja.  

A sorszámozott éves fotóriporter/operatőr mellények kiadása díjmentes, év közbeni pótlása 
elvesztés, megrongálódás esetén alkalmanként 20.000 Ft.  

3.3 Az éves MNASZ akkreditációval rendelkezők részére - amennyiben azt a rendező 
előzetesen előírja - a sajtóigazolványok és FOTO/TV mellények érvényes használata 
az aktuális rendezvényen helyszíni / online regisztrációhoz köthető. Az MNASZ éves 
akkreditáció igényelhető az alábbi kategóriákban:  

• Újságíró  
• Fotóriporter / Televíziós operatőr  

Az éves akkreditáció fajtái: 

      3.4 Főtevékenységében kiadói, tartalomszolgáltatói / -gyártói, igazolhatóan hivatalos 
vállalkozási forma keretein belül működő médiafelületeket képviselők részére  

Az éves akkreditációhoz fel kell tüntetni a képviselt médiafelület nevét, kiadójának és / vagy 
tulajdonosának a nevét, cégjegyzék- és adószámát mely csak valós, jogszerűen működő, 
bejegyzett cég / vállalkozás lehet, főszerkesztői vagy tulajdonosi igazolással, a csatolt 
formanyomtatvány kitöltésével.  

Ezen médiafelületek alaphelyzetben 1 fő újságíró és 2 fő fotóriporter/operatőr részére szóló 
akkreditációt igényelhetnek, kizárólag 18. életévét betöltött, nagykorú természetes személyek 
részére.  

Ha valamilyen a Magyar Nemezeti Autósport Szövetséggel kötött külön szerződés vagy 
egyedi együttműködési megállapodás alapján ennek teljesítéséhez szükségesen jogosultak 
több személy részére további akkreditáció igényléséhez, úgy az adott sajtóorgánum 
főszerkesztőjének vagy felelős szerkesztőjének, irányítójának, egyéb esetben a kiadói, 
tulajdonosi jogot birtokló társaságot hivatalosan képviselő személynek e-mailben a 
media@mnasz.hu címre szükséges jeleznie és írásban megindokolnia a további kérelm(ek)et, 
a mellékelt kitöltött adatlapok megküldése mellett. 



4. NEM hivatalos vállalkozási forma keretein belül működő, valós médiafelülettel nem 
rendelkezők részére: 

Akkreditációs kérelmet benyújthat az a 18. életévét betöltött, nagykorú természetes személy, 
aki nem képvisel hivatalos médiafelületet, de az MNASZ valamely szakmai vezetési fóruma 
vagy egy adott szakági bizottsága, az MNASZ Média munkabizottsággal közösen úgy ítéli 
meg, hogy számára hasznos, megfelelő minőségű produktumra képes, ebben az esetben 
részére külön engedély adható. Amennyiben a kérelmező ezt vállalja, azonban mégsem vesz 
részt a választott szakág megjelölt versenyein, úgy a következő évre az akkreditálás 
automatikusan elutasításra kerülhet.  

 

5. Akkreditáltak jogai és kötelezettségei 

Az akkreditáltak a média számára fenntartott területre kizárólag valós feladatuk ellátása 
érdekében jogosulak belépni az érvényes akkreditáció birtokában, ugyanakkor kötelesek a 
sportrendezvény látogatásával kapcsolatos szabályozást maradéktalanul betartani. Munkájuk 
során az MNASZ normái mellett az általános viselkedési, elhelyezkedési és munkavégzési 
követelményeket is kötelesek betartani.  

Az akkreditáció át nem ruházható. Azt csak az akkreditált személy használhatja azokon a 
területeken, ahol az akkreditáltak a munkájuk végzésére jogosultak. Az akkreditáltak nem 
jogosultak belépni olyan területekre, amelyekre akkreditációjuk nem vonatkozik. Az éves 
médiamellényt használó médiaképviselők (fotós, operatőr) kötelesek az adott évre érvényes 
médiamellényt, legkésőbb a következő év január 31-ig az MNASZ Titkárságán leadni. A 
mellények leadásának elmulasztása automatikusan a következő év akkreditációjának 
megvonását eredményezi. A sajtóigazolvány jogosultja köteles a rendezvény időtartama alatt 
a MNASZ által kiadott igazolványt – jól látható helyen – viselni, továbbá a rendezvény 
sportbíróinak és biztonsági személyzetének utasításait betartani. A versenypálya mentén 
fotós/operatőr tevékenységet végző médiaképviselők kizárólag az MNASZ által kiadott 
érvényes mellényt kötelesek viselni, illetve a rendezvény sportbíróinak és biztonsági 
személyzetének az utasításait betartani. 

A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja az adataiban történő bármely változás 
esetén a megváltozott adatot köteles haladéktalanul a MNASZ titkárságának a 
media@mnasz.hu email címen írásban bejelenteni. Az újságírói akkreditációval rendelkezők 
használhatják a média iroda szolgáltatásait, beléphetnek a zártpályás versenyeken a nézőtérre 
és a paddock területre, a rally szakágban a szervizpark területére és a fizetős gyorsasági 
szakaszokra, azonban az egyéb nézőktől elzárt területre a belépés számukra is TILOS.  

A fotóriporter/operatőr akkreditációval rendelkezők használhatják a média iroda 
szolgáltatásait. Beléphetnek és dolgozhatnak a nézőktől elzárt területeken, a rendezői és 
általános („Red Zone”) biztonsági szabályok betartásával. A fotóriporter/operatőr 
akkreditációval MNASZ Média/Fotó sajtóigazolványt kérelmezhetnek, amihez az adott 
versenyévadra érvényes sorszámozott FOTO/TV megkülönböztető mellényt kapnak, amivel a 
versenyek sajtóirodáin, a helyszíni regisztrációnál az adott rendezvényre érvényes 
médiabelépőt igényelhetnek. (Kivétel ezalól az ARANY akkreditációval rendelkezők.) 



Az éves MNASZ médiaigazolvány és az MNASZ Fotó/TV mellények használatának feltétele 
a mellékelt felelősségvállalási nyilatkozat személyes aláírása, melyek az adott rendezvény 
hivatalos médiabelépőjével és a rendezvények rendezőinek előzetesen jelzett helyszíni / 
online regisztrációjának teljesítésével együtt érvényesek.  

Az éves MNASZ médiaigazolvány használatának feltétele, hogy az igénylő személy 
rendelkezzen az adott évadra érvényes extrémsportbiztosítással. 

Az akkreditált sajtóorgánumok alapesetben 1 db éves gépkocsi belépőt igényelhetnek, amivel 
a rendezvények hivatalos sajtóparkolóit igénybe vehetik. Az éves gépkocsibelépőhöz 
kapcsolódóan a rendezők az adott rendezvényen a médiaképviselők által használt 
gépjárművek forgalmi rendszámának az előzetes megküldését vagy a helyszíni regisztrációnál 
történő regisztrálását a gépjárműbelépő szabályszerű használatához megkövetelhetik. 

Az akkreditált sajtóképviselők kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely az MNASZ, a 
sportág, és a szponzorok, valamint a média jó hírnevét szolgálja. Amennyiben az akkreditált 
személyek a hivatalos személyeket, versenyzőket stb. verbálisan vagy tettlegesen inzultálják, 
bántalmazzák, akkreditációjuk azonnal visszavonható.  A versenyeken a saját illetve mások 
testiépségét veszélyeztető alkoholos befolyásoltság alatt álló akkreditált személyek 
akkreditációja azonnal visszavonható. 

A média munkatársak csak jogosultságuk igazolását és akkreditációjukat követően, 
munkavégzés céljából vehetnek részt az MNASZ versenyrendszerében megrendezett 
sportrendezvényeken. A fotós/operatőr a mellényt a belépéskor azonnal köteles felvenni, a 
verseny során azt rendeltetésszerűen viselni. A fotós a mellényt a versenyhelyszín 
elhagyásakor veheti csak le. A fotósnak/operatőrnek a mellény száma alapján mindig 
azonosíthatónak kell lennie, kérésre kilétét mindig igazolnia kell.   A mellénnyel rendelkező 
fotósok/operatőrök a verseny során a biztonsági („Red Zone”) zónán kívül tartózkodhatnak. 
Fotós/ operatőr a munkája gyakorlása során a versenypályán – a rendező által meghatározott 
esetektől eltekintve - nem tartózkodhat.  

Az akkreditáltak tudomásul veszik, hogy őket lefilmezhetik, illetve lefényképezhetik 
bármilyen, kép és hang felvételére alkalmas eszközzel. 

6. Védjegyek, logók használata  

Az akkreditáltak a versenyekhez kapcsolódó logókat, védjegyeket csak az MNASZ és 
rendező által kiadott útmutatásnak megfelelően használhatják. A megjelenések alkalmával a 
verseny hivatalos nevét, a névadó szponzor kiegészített, teljes megnevezést kell használni. 

Az MNASZ által akkreditált médiaképviselők vállalják, hogy az MNASZ által felügyelt 
rendezvényekről készült print és online publikációkról, televízióban sugárzott 
mozgóképfelvételekről, továbbá a rendezvényeken készült fotóanyagról a rendezvényt követő 
30 napon belül támpéldányt, másolatot küld emailben, külső adathordozón vagy online 
megosztás útján az MNASZ média munkabizottság részére és kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy ezeket az MNASZ a saját web- illetve közösségimédia-felületein a szerző/készítő 
nevének feltüntetésével részben vagy egészben megjelenítse, illetve illusztrációkhoz 
felhasználja. 

A hazai autóversenyek hatékony és gyors online promócióját elősegítendő az MNASZ 
számára az akkreditált fotós/videós az adott verseny minden napján 5 db jó minőségű fotót, 



vagy rövid (maximum 30 másodperces) videót a media@mnasz.hu email címre elküldeni 
köteles. A fotókat, videókat az MNASZ időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja, 
forrásmegjelöléssel. 

Közvetítési jog: Nemzetközi eseményen az adott promoter által megfogalmazott szabályok a 
mérvadóak. 

7. Jogkövetkezmények: A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, 
hogy jelen szabályzatban rögzített kötelezettségek bármelyikének nem, vagy késedelmes 
teljesítése a MNASZ által kiadott sajtóigazolvány érvényességi időn belül történő 
visszavonását eredményezheti. A sajtóigazolványt a verseny rendezője, illetve az MNASZ 
azonnali hatállyal bevonja, ha azt nem az arra jogosult személy használja. 

 

 8. A MNASZ jogai és kötelezettségei:  

A beérkezett kérelmek elfogadásáról az MNASZ média munkabizottsága dönt. Vitás 
esetekben az MNASZ elnöksége jogosult az adott kérelem elfogadásáról vagy végleges 
elutasításáról dönteni. A média munkabizottság a beérkezett kérelmekről 15 napon belül 
köteles dönteni és a döntésről a kérelmezőt tájékoztatni, illetve adott esetben hiánypótlásra 
felszólítani. A média munkabizottság, a médiaképviselőkre vonatkozó szabályok és előírások 
be nem tartása esetén jogosult az érintett médiaképviselő MNASZ sajtóigazolványának 
visszavonását kezdeményezni, mellyel kapcsolatban a döntést az MNASZ elnöksége hozza 
meg, akár év közben is. 

Az MNASZ fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás 
nélkül – elutasítson, amelynek benyújtója a szövetség megítélése szerint nem a széles 
közvélemény számára történő publikációs céllal kérelmezett. Az MNASZ fenntartja a jogot 
arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül – elutasítson, vagy 
visszavonjon, amelynek benyújtója korábban, vagy az akkreditáció érvényességének 
időpontjában a szövetség hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit, a sportolói vagy tisztségviselői 
személyiségi jogait sértő illetve rágalmazó tartalmat tesz vagy tett közzé, oszt illetve osztott 
meg bármilyen nyilvános felületen, beleértve a közösségi média oldalait is. Az MNASZ 
fenntartja a jogot arra, hogy minden ilyen esetben polgári peres vagy büntető feljelentést 
követő eljárás során keressen a szövetség számára jogorvoslatot. Az MNASZ fenntartja a 
jogot arra, hogy minden ilyen ügyben érintett személyt az elnökség által meghozott 
határozatban a sportág összes rendezvényéről kitiltson. 

 

Jelen szabályzat a MNASZ honlapján történő közzététellel lép hatályba. Jelen szabályzat 
hatályba lépésével a médiaakkreditációra vonatkozó valamennyi korábbi szabályozás hatályát 
veszti. 

 

 

Budapest, 2023. 03. 21. 

 


