MGYSZ DÍJTÉTELEK 2009
Tagdíj (Éves)
Versenyzői licenc (Éves)
Versenyzői licenc (Alkalmi)
Rendezői licenc (Klubverseny)
Rendezői licenc (Utcai verseny)
Rendezői licenc (Amatőr Bajnokság)
Rendezői licenc (Országos Bajnokság)
Rendezői licenc (Európa Bajnokság)
A rendező összköltséges eljárás választása esetén
Év közbeni rendezői licenc váltás pótdíja
Átigazolási díj
Versenyek határidőn túli bejelentése (pótdíj)
Sportbírói szakvizsga (igazolvány kiadással)
Sportbírói továbbképzés (igazolvány kiadással)
Versenyellenőri szakvizsga (igazolvány kiadással)
Versenyellenőri továbbképzés (igazolvány kiadással)
Gépátvételi szakvizsga (igazolvány kiadással)
Gépátvételi továbbképzés (igazolvány kiadással)
Versenykiírásba felvétel határidőben
Év közbeni bejelentés felvétele a versenykiírásba
Elveszett, sérült iratok pótlása

30.000
15.000
~
100.000
Egyedi elbírálás
200.000
600.000
1.000.000
100.000 + belépőjegy 10 %
10.000
5.000
20.000
15.000
5.000
50.000
5.000
15.000
5.000
Ingyenes
10.000
licencdíj + 20 %

Reklám díjtételek

Bajnokságon kívüli futam elnevezése
Bajnoki futam elnevezése
Bajnokságon kívüli versenysorozat elnevezése
Bajnoki versenysorozat elnevezése
Bajnokságon kívüli futam teljes reklámfelülete
Bajnokságon kívüli versenysorozat teljes reklámfelülete
Nemzetközi futam teljes reklámfelülete az elnevezés kivételével

15.000
100.000
300.000
1.000.000
100.000
1.000.000
5.000.000

Kauciók

Egy alkalmas versenyrendezés
Bajnoki futam versenyrendezés

100.000
500.000

Technikai díjtételek

Nemzeti gépkönyv kiállítása
Előírt időn kívüli gépkönyvezés
Gépkönyv átírás
Vizsgáztatási szakvélemény kiadása
Bukóketrec tanúsítvány
Egyedi összeépítési tanúsítvány
Elveszett, sérült iratok pótlása

15.000
18.000
5.000
60.000
30.000
250.000
alapdíj + 20 %

Rendezvényen fizetendő díjak

Nevezési díj maximuma az OB futamokra (egyéni)
Nevezési díj maximuma az OB futamokra (csapat)
Nevezési díj maximuma egyszeri versenyre
Óvási díj (technikai)
Óvási díj (általános)

15.000
20.000
12.000
100.000
60.000

Egyéb díjak

Bírói napidíj
Bírói költségtérítés
Ellenőri díj (minden esetben 2 fő ellenőriz)
Ellenőri költségtérítés
Gépátvételi napidíj
Gépátvételi költségtérítés
Technikai mentő napidíj
Technikai mentő költségtérítés (a felhasznált anyag külön fizetendő)

10.000 / fő
75 / km
10.000 / fő
75 /km
10.000 / fő
75 / km
15.000
75 / km

Büntetési díjtételek

Versenyzőre kiszabható legmagasabb pénzbüntetés a versenyen

50.000

Fegyelmileg kiszabható legmagasabb pénzbüntetés versenyzőre

150.000

Rendezőre kiszabható legmagasabb pénzbüntetés a versenyen

500.000

Fegyelmileg kiszabható legmagasabb pénzbüntetés rendezőre

5.000.000

