SZABÁLYZAT
MÉDIA AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSRÓL
A média képviselői, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban: MNASZ)
versenyrendszerében megszervezésre kerülő rendezvényekre, az MNASZ jelen
szabályzata szerint kiadott sajtóigazolvány birtokában, - illetve a nemzeti, vagy
nemzetközi sajtóigazolvánnyal rendelkezők is - igényelhetnek és kaphatnak - az adott
versenyre vonatkozó – média akkreditációt.
1.

Kérelmezők köre, az éves sajtóigazolvány igényléséhez

1.1. Akkreditációs kérelmet a sajtóigazolványra jogosult vagy az őt delegáló sajtószervezet
nyújthat be.
1.2. Sajtóigazolvány a kérelem benyújtásakor nagykorú természetes személy részére adható
ki (a továbbiakban: sajtóigazolvány jogosultja).
1.3. Egy sajtószervezet legfeljebb 3 személyt jelölhet sajtóigazolvány jogosultjaként.
(1 újságíró, 2 fotós)
Az újságírói akkreditációval rendelkezők használhatják a média iroda
szolgáltatásait, viszont az elzárt/fizetős területekre nem léphetnek be, kivéve a
szervízpark területe. Ezen akkreditációval, MNASZ media/press sajtóigazolványt
kérelmezhetnek, amivel a versenyek sajtóirodáin media press kártyát tudnak majd
igényelni, mellényt nem.
A fotós vagy videós akkreditációval rendelkezők használhatják a média iroda
szolgáltatásait, beléphetnek, dolgozhatnak az elzárt/fizetős területekre, a rendezői
szabályok betartásával és 1 db éves gépkocsi belépőt kapnak. Ezen akkreditációval,
MNASZ media/fotó sajtóigazolványt kérelmezhetnek, amihez fotós/videós
megkülönböztető mellényt kapnak, amivel a versenyek sajtóirodáin, media/fotós v.
videós kártyát igényelhetnek. Figyelem! Az MNASZ fotós/videós mellények kizárólag
a verseny hivatalos média vagy videós kártyájával együtt érvényesek!
A mozgóképet készítő és szolgáltató stábok – elsősorban országos és helyi
televíziós szolgáltatók – minden esetben egyedi elbírálás alá esnek.
1.4. Az akkreditációs kérelmet, a „Média akkreditációs adatlap” (1. melléklet)
(továbbiakban: adatlap) kitöltését követően, az MNASZ elektronikus rendszerén
keresztül kell benyújtani.
1.5. Az adatlap mellé csatolni szükséges
a) a sajtószervezet ajánlását, igazolását a kérelmező sajtóanyag szolgáltatásával
kapcsolatban;
b) azon sajtószervezetnek a rövid ismertetőjét, ahol a sajtó anyag bemutatásra kerül
i) nyomtatott sajtó esetén a megjelenési adatokat (példányszám, látogatottság,
megjelenés, rendelkezik-e külön autós/technikai sportok rovattal, autós
mellékletek száma, stb.),
ii) elektronikus médium esetén a honlap látogatottságának statisztikai adatait. A
bizottság, a látogatottság mérését kizárólag a similarweb és a google analytics
segítségével ellenőrzi, javasoljuk a programok beépítését a weboldalakra!
iii) televíziós szervezet esetén az elérési és nézettségi adatokat,
iv) nem kizárólag autós/technikai sport-profillal rendelkező szervezet esetén azt,
hogy a kérelmező rendelkezik-e külön autós/technikai sport-rovattal
v) képügynökségek esetén, az ügynökség hivatalos megbízólevelét,
vi) csapat sajtósok, fotósok és videósok kizárólag olyan személyek lehetnek, akik
az akkreditációs feltételeknek megfelelnek!
c) a sajtóigazolvány jogosultjának igazolványképét.
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2. Az akkreditáció időtartama, a fizetendő díj összege,
2.1. A sajtóigazolvány annak kiállításától, a kiállítás év december 31. napjáig érvényes.
2.2. Az éves akkreditáció 1400 Ft., ami tartalmazza a versenyekre érvényes biztosítást. Az
éves fotós mellények kiadása díjmentes, év közbeni pótlása elvesztés, megrongálódás
esetén 25.000 Ft. A helyszínen kiadott fotós mellények kauciós díja 25.000 Ft, vagy
100€

3.

A MNASZ Média Munkabizottság jogai és kötelezettségei

3.1. A beérkezett kérelmek elfogadásáról, illetve a sajtóigazolvánnyal rendelkező média
képviselők esetleges szabályszegéséhez kapcsolódó szankciókról, az MNASZ Média
Munkabizottsága dönt. A Munkabizottság döntése ellen az MNASZ Elnökségénél lehet
fellebbezni, jogorvoslati kérelemmel élni.
3.2. A MNASZ Média Munkabizottsága a beérkezett kérelmekről 30 napon belül köteles
dönteni és arról a kérelmezőt tájékoztatni.
3.3. Hiányosan vagy hibásan kitöltött és benyújtott kérelem esetében MNASZ Média
Munkabizottsága a kérelmezőt a hiány pótlására és/vagy a hiba javítására szólítja fel.
3.4. A hiánypótlás és/vagy a hiba javítására kérelmezőnek 5 munkanap áll rendelkezésére,
melynek teljesítését követően az ügyintézési határidő a hiánypótlás beérkezésétől
újraindul. Abban az esetben, ha a kérelmező a hiányt/hibát a határidőn belül nem, vagy
nem megfelelően pótolja/javítja, a kérelem elutasítására kerül sor.
3.5. A kérelem elutasítása nem zárja ki egy új kérelem benyújtásának lehetőségét.
3.6. A MNASZ Média Munkabizottsága, a média képviselőkre vonatkozó szabályok és
előírások be nem tartása esetén, jogosult az érintett média képviselő MNASZ
sajtóigazolványát visszavonni.

4.

Az akkreditációt kérelmező jogai és kötelezettségei

4.1. A MNASZ által kiadott sajtóigazolvány másra nem ruházható át.
4.2. Kérelmező és a sajtóigazolvány jogosultja az adatlap kitöltésével és aláírásával
egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a sporteseményekről készült tudósításaiban a sportesemény hivatalos elnevezését
használja azzal, hogy valamennyi sajtóanyagon feltünteti, hogy a rendezvény a
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség versenyrendszerének részeként került
megrendezésre,
b) tudósításaiban a verseny eredményét, de minimum annak kivonatát közzé teszi,
c) a tudósításainak megjelenését dokumentálja és a megjelenést követő 7 munkanapon
belül,
i) nyomtatott sajtó esetén 1 db tiszteletpéldányt eljuttat a MNASZ Média
Munkabizottságához. (H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3)
ii) online média esetén a megjelenés időpontját és az oldal linkjét juttatja el a
MNASZ Média Munkabizottságához, a media@mnasz.hu e-mail címére;
iii) ügynökségek, csapatfotósok esetében csatolni kell, hogy melyik csapat,
rendező megbízásából dolgoztak, ha konkrét megjelenést nem tudnak
felmutatni. Ezeket az adatokat szintén az MNASZ Média Munkabizottságához
media@mnasz.hu e-mail címére kell küldeni.
d) a versenyekről készült sajtóanyagokat, tudósításokat az eseményt/megjelenést követő
7 munkanapon belül a media@mnasz.hu e-mail címre megküldi,
www.mnasz.hu
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

5.

e) Az éves média mellényt használó médiaképviselők (fotós, videós) kötelesek az adott
évre érvényes média mellényt, legkésőbb a következő év január 31-ig az MNASZ
Titkárságán leadni.
f) Eseti akkreditáció esetében, a mellényeket a rendezvény sajtóirodáján, a sajtóiroda
nyitvatartási idejében kötelező leadni! Ha ezt nem teszik meg, a kaució később nem
kérhető vissza, viszont a mellényt nem tarthatja meg, azt mindenképpen vissza kell
szolgáltatni az MNASZ-nek. Amíg ez nem történik meg, addig az időpontig a
további akkreditációkból kizárásra kerül!
A sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, hogy a MNASZ versenyrendszerében
megszervezésre kerülő minden rendezvényre, a MNASZ honlapján www.mnasz.hu
történő előzetes akkreditációt követően veheti igénybe az adott rendezvény
sajtóirodájának szolgáltatásait.
A sajtóigazolvány jogosultja köteles a rendezvény időtartama alatt a MNASZ által
kiadott igazolványt – jól látható helyen - viselni. A versenypálya mentén fotós/videós
tevékenységet végző média képviselők kizárólag az MNASZ által kiadott és az adott
évre érvényes mellényt kötelesek viselni. Más mellényt nem lehet használni!
A sajtószervezet egy verseny időtartamára, legfeljebb 2 járműre igényelhet eseti
parkolási engedélyt.
A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja, az adataiban történő bármely változás
esetén, a megváltozott adatot köteles haladéktalanul a MNASZ Titkárságának
bejelenteni.
Jogkövetkezmények

5.1. A kérelmező és/vagy a sajtóigazolvány jogosultja tudomásul veszi, hogy az MNASZ
Média Munkabizottsága dönthet a benyújtott kérelem elutasítása és a sajtóigazolvány
kiadásának megtagadása mellett.
5.2. 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.
5.3. Jelen szabályzat 3.1. pontja alapján a kiadott sajtóigazolvány bevonható, ha azt nem az
arra jogosult személy használja.
Jelen szabályzat a MNASZ honlapján történő közzététellel lép hatályba. Jelen szabályzat
hatályba lépésével a média akkreditációra vonatkozó valamennyi korább szabályozás hatályát
veszti.
Budapest, 2017. május 9..
MNASZ Média Munkabizottság
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1.

melléklet

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
Média Akkreditációs Adatlap
Média felület neve:
Akkreditálást kérő személy neve:
Akkreditáció tevékenységi köre:
Újságíró

Fotóriporter/Videó tudósító

Főszerkesztő neve:
Levelezési címe:
Telefon:

Mobil:

Web:
E-mail:
Kiadó/Vállalk. neve:
Címe:
Posta címe:
Telefon:

Mobil:

Web:
E-mail:
Akkreditálni kívánt média képviselő neve:
Levelezési címe:
E-mail:
Web:
Telefon:

Mobil:

Tevékenysége (újságíró, riporter, fotós, operatőr):
Sajtóigazolvány kiállítója, száma:
Az összes szakág versenyeiről kíván tudósítani:
Rally:

Rally- és AutoCross:

Tereprally:

Gyorsasági:

Drag / Drift:

Gokart:

Szlalom:

Alulírott, a sajtóigazolvány jogosultja kijelentem, hogy a MNASZ Média Akkreditációs
Eljárásáról szóló szabályzatának rendelkezéseit ismerem és az abban foglaltakat magamra
nézve kötelezőnek fogadom el.
Budapest,

.....................................................
Főszerkesztő
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.....................................................
Média képviselő

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
1425 Budapest Pf. 116.

