LICENCVÁLTÁS FELTÉTELEI
Nemzeti Licenc: (éves)
Nemzeti licencet csak a Nemzeti Válogatott tagjai kaphatnak. A Nemzeti Válogatott
tagjai a minden évben megrendezésre kerülő Országos Bajnokság azon kategória
győztesei, akik a szövetséggel a Nemzeti Válogatott szerződést megkötik.
Start licenc: (éves)
A versenyző sportszervezetén keresztül nyújthatja be licenckérelmét. A
sportszervezetnek közvetlen MGYSZ, vagy regionális szövetségi tagsággal kell
rendelkeznie. Az MGYSZ és a regionális szövetségek pártoló tagjai licencváltásra
jogosultak. Ennek oka az, hogy az a sportszervezet vállal felelősséget a licenckérő
képességeit illetően, amelynek a versenyző tagja.
Az eljárás menete: A versenyző befizeti az MGYSZ számlájára a licencváltási díjat,
melynek összege 15.000 Ft.
(számlaszám: MKB bank – 10300002-10315500-49020017)
A befizetéskor az összeg rendeltetésénél fel kell tüntetni: „vizsgadíj”.
A befizetési igazolás bemutatásával sportszervezetén keresztül benyújtja igényét a
szövetséghez. A szövetség kitűzi a minimum vizsga időpontját, melyről tájékoztatja a
regionális szervet. Sikeres elméleti vizsga esetén a versenyző gyakorlati értékelésen
vesz részt, melynek időpontját és helyszínét a versenynaptárból szabadon
megválaszthatja a vizsga helyszínén. A gyakorlati vizsga teljesítése esetén a
vizsgáztató az igazolást megküldi a szövetségnek, a licencet postán kapja meg.
Sikertelen minimum vizsga esetén az új vizsgaidőpontról a vizsgahelyen
tájékoztatást kap. A pótvizsga díja 3000 Ft, melyet a vizsgahelyen kell befizetni a
sikertelen vizsga napján.
Azoknak a versenyzőknek, akik már rendelkeztek az előző évben éves licenccel csak
különbözeti vizsgát kell tenniük a szabálymódosításokból. A vizsga rendje a
fentiekkel megegyezik. A licenc díja ebben az esetben is 15.000 Ft. Sikertelen vizsga
esetén a pótdíj 3.000 Ft.
Alkalmi licenc:
A versenyző az adott rendezvényen kitöltött nevezési lappal megkapja az alkalmi
licencet – versenyengedélyt. A versenyekre éves licenc nélkül nevezni csak az
érvényes jogosítvány felmutatásával lehet. Az alkalmi licenc csak az adott versenyre
érvényes.
Csapat licenc:
Csapat Licencet csak sportszervezet igényelhet. A gyorsulási versenyrendszerben a
2004. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése alapján csak az a sportszervezet vehet részt,

amelynek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása. A 2004. évi I. törvény
33. § (1) bekezdése kiemeli, hogy nem vehet részt a versenyrendszerben (nem
nevezhet a bajnokságba) a 32. § (1) bekezdésében foglalt eseten túlmenően:
a) az a sportvállalkozás, illetve az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint
csődvagy
felszámolási
eljárás
van
folyamatban,
b) az a sportegyesület, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az
ügyészség a sportegyesület feloszlatására irányuló kérelmet nyújtott be a
bírósághoz,
c) az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult.
A Csapat Licenc megváltásának feltétele a fentieken túl:
1. A sportszervezetnek vagy közvetlen MGYSZ, vagy valamelyik MGYSZ
szervezeti egységnél kell érvényes tagsággal rendelkezni.
2. Nincs tagdíjtartozása a sportszervezetnek
3. Nincs eltiltva a sportszervezet, vagy bármely tagja, versenyzője a
versenyzéstől, vagy a sportrendezvények látogatásától
4. Minimum 3 versenyzővel kíván nevezni a csapatversenyre, és a versenyzői
rendelkeznek érvényes Nemzeti, vagy Start Licenccel
5. Kitölti az igénylő lapot
6. Befizeti a díjat
Csapat licenc közös csapatállítás esetén is váltható. Ebben az esetben a feltételek
csak abban változnak, hogy azok a sportszervezetek, melyek közös csapatot
kívánnak indítani az erre megfelelő formanyomtatványon jelentik be igényüket. A
csapatlicenc díja 10.000 Ft. A bajnokság lezárását követően a csapatok külön csapat
díjazásban részesülnek.

Vizsgahelyek
Nyugat- Dunántúli Régió
Vizsgabiztos

Káldy Péter

Tel.: +36202622239

Közép-Dunántúli Régió
Vizsgabiztos

Orbán János

Tel.: +36207795764

Dél-Dunántúli Régió
Vizsgabiztos

Kurtyán Ferenc

Tel.: +36309765458

Közép- Magyarországi Régió
Vizsgabiztos

Giltner Attila

Tel.: +36705220016
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