
GÉPJÁRMŰVEZETŐI
ENGEDÉLY

Száma: __________________
Kategória: A B   C   D   E   F

“B” megszerzésének éve:  ____

EGYESÜLET / SZAKOSZTÁLY
neve:
nyilatkozata:

_____ ___________________________________________________________________

A licencigénylésen megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a licenc megadását javasoljuk.
Igazoljuk, hogy nevezett versenyzővel szerződéses jogviszonyban

Dátum: ______________                             P.H.               képviselő aláírása: ________________

nem állunk (amatőr sportoló) /  állunk (hivatásos sportoló).

VERSENYZŐ ADATAI

Családnév: Keresztnév: __ ________________

Anyja neve: ______________________

Születési hely: ___ _______________ Születési: __ __ év ____ hó ___ nap

Vércsoport: ____  /

_____ ______________ _

Állampolgárság: _________________

__ _ _

Irányítószám: ______   Város _______________________________________

Utca és házszám: ________________________________________________

____      Mobiltelefon: ______________________________

Szig. szám: ______________________  Útlevélszám: ___________________

E-mail cím: ______________________________________________________
E-mail cím megadása nélkül a kérelem érvénytelen!

SPORTORVOSI  ENGEDÉLY A vizsgálat ideje: _____________________________________

_ ____________________________________________

Gyógyszerérzékenység: ___________________________________________________________________

Szemüveg / kontakt lencse viselése szükséges:

A sportorvosi vizsgálat eredménye:

A sportorvosi engedély érvényességi időtartama: _________________________________

____________________________________ ___       __
Az orvos aláírása és körbélyegzője                                              Intézményi pecsét lenyomata

igen    /    nem

alkalmas /   nem alkalmas(versenyezhet) (nem versenyezhet)

(Fénykép)

LICENC
száma: _______ / ________

Díj: ____________________

Beadás: ________________

Kiadás: ________________

Biztosítás: ______________

Szülői aláírás:

Isk. hozzájárulás:

Pszich. szakv.:

Sz.v.:

Terheléses:

Eü.könyv:

Adatfeldolgozó: __________

Megjegyzés: ____________

_______________________

_______________________

2. kiadás:_______________

___________

________

___________

__________________

_____________

______________

AUTÓVERSENYZŐI LICENC- és
VERSENYENGEDÉLY KÉRELEM ________. évre

IGÉNYELT LICENC

Aszakágnakmegfelelő négyzetbekérjükbeírni az igényelt licencbetűjelét.
(Az igényelhető licencekmegtalálhatóakaFőtitkári körlevélbenvagyaSzakágialapkiírásokban.)
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Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Kiadható

Dátum:_______ _

Aláírás:____ _____

____

___

Rallye Rallycross Autocross Terep-rallyeGyorsasági Drag DriftGokart



A VERSENYZŐ EREDMÉNYEI

Nyilatkozom, hogy az elmúlt években VEZETŐKÉNT az alábbi eredményeket értem el:

Versenyág: ORB  -  Rallye2  -  Gyorsasági  -  Rallycross  - Autocross  -  Terep-rallye - Gokart - Drag  - Drift

Elmúlt
évek

Div./Csop.
megnevezés

Div./Csop.
helyezés

Géposztály
megnevezés

Géposztály
helyezés

Amennyiben éves bajnoki pontom nincs,
az alábbi versenyeken értem célba,

vagy indultam.

........

........

KORÁBBI LICENC ADATOK
Kérem, aláhúzással jelölje meg, hogy melyik szakágban mikor, milyen licence volt?

Szakágak: R       GY RC AC       TR       GO       DR       DT

A kérelem elötti 3. évben:

A kérelem elötti 2. évben:

Arany A B     B3   C     H     U    UAC    N T TRA

Arany A B     B3   C     H     U    UAC    N T TRA

Arany A B     B3   C     H     U    UAC    N T TRAA kérelem elötti évben:

Még nem volt licencem.

Absz.
helyezés

TUDNIVALÓK!

A licencigénylő lapot a versenyző tölti ki. Licencet csak az a sportoló igényelhet, aki az igénylő lapon megjelölt
szakágban, nevezői licenccel rendelkező szervezet tagja.

Az év elejei licencbeadási határidőig igényelt licenc pótlékmentes!
Hiányosan, késve  benyújtott licencigény esetén pótdíjat kell fizetni!

Kijelentem, hogy a licenc kiváltásának szabályait ismerem. Tudomásul veszem, hogy az FIA és az MNASZ
szabályainak és határozatainak betartása kötelező.
Tudomásul veszem az FIA Nemzetközi Sportkódex és mellékletei, valamint az MNASZ Alapszabályában foglalt
korrekt és tárgyilagos tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségemet. Tartózkodom mindezen szervezeteket és
tagjaikat kedvezőtlen színben feltüntető, a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatoktól.
Elfogadom, hogy az IB a licenc kiadását megtagadhatja, ill. a kiadott licencet visszavonhatja.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott adataimat a Szövetség tisztségviselői megismerhessék.

Dátum: _____________ ___________ Versenyző aláírása: ___________________________

(1 db (Eü. könyv igénylése esetén 2 db) igazolványképet mellékelek.)

_____

2

ISKOLAI HOZZÁJÁRULÁS (Csak 18. életévét be nem töltött sportolónál szükséges!)

Iskolai vélemény: __________________________________________ Aláírás: _________________________

Aláíró neve és beosztása:

Hozzájárulok, hogy gyermekem a megjelölt sportágban versenyezzen.

Aláírása: ____________ _________

____________________________________________________________________

Szülő neve: _______________________________ Szülő neve: _________________________________

_____________ Aláírása: ___________________________________

SZÜLŐI/GONDOZÓI HOZZÁJÁRULÁS (Csak 18. életévét be nem töltött sportolónál szükséges!)
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