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I. ALAPELVEK
Jelen működési kódex a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ)
Alapszabályának 44. §-a alapján létrehozott Sportfelügyelői Kollégium tevékenységére
vonatkozik. A kódex a nemzetközi és a hazai sportszabályok figyelembevételével a
sportrendezvények szakmai felügyeletét ellátó Sportfelügyelők szervezeti és szakmai
összefogásáról,
hivatalos
delegálásukról,
továbbképzésükről
rendelkezik.
A
Sportfelügyelők kollektívája a Sportfelügyelői Kollégium, melynek tagja minden a
Szövetségben érvényes sportfelügyelői igazolvánnyal rendelkező személy.
A Sportfelügyelői Kollégium munkájának irányítását a Sportfelügyelői Bizottság végzi,
mely tevékenységével az MNASZ Sporttanácsának tartozik elszámolni.
A Sportfelügyelői Kollégium tevékenységét a jelen működési kódex, valamint az érvényes
hazai és nemzetközi sportszabályok alapján köteles végezni.
A jelen általános működési kódex módosítása csak az MNASZ Sporttanácsának
jóváhagyásával történhet.

II. A SPORTFELÜGYELŐI KOLLÉGIUM SZERVEZETE
2.1

A Sportfelügyelői Kollégium az MNASZ önálló szervezeti
Sportfelügyelői Bizottság, azon belül a bizottságvezető irányítja.

2.2

A Sportfelügyelői Bizottság vezetője

egysége.

Munkáját

a

A Sportfelügyelői Bizottság vezetőjét a Bizottsági tagok közül az Elnökség nevezi ki.
Feladata a Bizottság munkájának irányítása, koordinálása, a Bizottsági ülések összehívása
és levezetése, az éves továbbképzések megszervezése, a Bizottság hatáskörébe tartozó
döntések előterjesztése, illetve a meghozott döntések, irányelvek jóváhagyásra történő
felterjesztése a Sporttanács irányába.
2.3

A Sportfelügyelői Bizottság tagjai
A Sportfelügyelői Bizottságban minden Szakágat egy sportfelügyelő képvisel. A Szakágat
képviselő sportfelügyelőt az adott szakágban felügyelőként megjelölt sportfelügyelőkből a
Szakág delegálja. Célszerű, de nem kötelező hogy a Sportfelügyelői Bizottságban a
Szakágat képviselő sportfelügyelő egyben az adott Szakág 4.1 fejezet első bekezdésében
meghatározott vezető felügyelője is legyen!
Feladatuk a Sportfelügyelői Bizottságban a szakág érdekeinek képviselete, a szakágban
tevékenykedő sportfelügyelők személyének jelölése, részvétel a bizottsági döntések
meghozatalában és az irányelvek kialakításában.

2.4

A Sportfelügyelői Kollégium tagjai
Sportfelügyelőnek jelölhető az a személy, aki az autósport területén megfelelő szakmai
múlttal rendelkezik, erkölcsileg feddhetetlen, jól ismeri a FIA és nemzeti sport-szabályokat,
illetve megfelel a II. és III. pontban leírtaknak és 75. életévét még nem töltötte be.
A Sportfelügyelői Kollégium tagjának gyakorló felügyelő is jelölhető. Gyakorló felügyelő a
Sportfelügyelői Bizottság döntése alapján kerül felvételre a Sportfelügyelői Kollégiumba.

Minden versenyévad kezdetén (legkésőbb március 1-ig) a Sportfelügyelői Kollégium
tagságára vonatkozóan a Sportfelügyelő Bizottság vezetője az adott szakág vezetőjével
egyeztetve készíti el a Sportfelügyelői Névjegyzéket (továbbiakban: Névjegyzék), amelyet a
Sporttanács hagy jóvá. Vitás esetben a Sporttanács elrendelheti a jelöltnek a Sporttanács
előtt való meghallgatását.
A Névjegyzékben meg kell jelölni, az adott Sportfelügyelő minősítését, és hogy mely
szakágban tölthet be Sportfelügyelői beosztást. Az „A” minősítéssel rendelkező
sportfelügyelők indokolt esetben valamennyi szakágban betölthetnek sportfelügyelői
beosztást. Sportfelügyelői tevékenységet kizárólag csak ezen Névjegyzékben szereplő
személy láthat el.
Olyan versenyek esetén, melyeknek nemzetközi vonatkozásuk is van, sportfelügyelői
tevékenységet külföldi sportfelügyelők is elláthatnak a Sportfelügyelő Bizottság vezetőjének
és az adott Szakág vezetőjének előzetes egyetértésével. Ilyen esetben a verseny Felügyelő
Testületének vezetője köteles a küldő ASN hivatalos megbízólevelét ellenőrizni, és a külföldi
sportfelügyelő csak a megbízólevél átadását követően kezdheti meg a tevékenységét.
Adott évben sportfelügyelői tevékenység ellátásának feltétele az MNASZ elektronikus
felületén történő regisztráció és a díjtáblázatban meghatározott biztosítási és igazolvány díj
befizetése, illetve a Sportfelügyelők éves továbbképzésén történő részvétel és az adott
kategóriájú sikeres sportfelügyelői vizsga.
Az éves szinten
megtekinthető.

elfogadott

Névjegyzék

az

MNASZ

honlapján

(www.mnasz.hu)

Az MNASZ Titkársága az adott évre jóváhagyott Sportfelügyelői Kollégiumi tagok részére
nyilvántartási számmal ellátott igazolványt (Sportfelügyelői licencet) állít ki. Ez az igazolvány
(licenc) ismételt kollégiumi tagság esetén évente meghosszabbítással is érvényesíthető.

III. A SPORTFELÜGYELŐK OKTATÁSA, MINŐSÍTÉSE
3.1

A sportfelügyelői névjegyzékbe csak az a magyarországi állandó lakcímmel, illetve magyar
adó és társadalombiztosítási számmal rendelkező magyar állampolgár kerülhet fel, aki
rendelkezett a korábbiakban rendelkezett érvényes sportbírói vizsgával és – legalább
egyszer – sportbírói igazolvánnyal illetve részt vett az MNASZ által szervezett sportfelügyelői
oktatáson. Sportfelügyelői beosztásba csak az a sportfelügyelő kerülhet, aki szerepel a
sportfelügyelői névjegyzékben és az adott évben a Sportfelügyelői Bizottság által támasztott
II. és III. pontban feltüntetett feltételeknek megfelelt.

3.2

A sportfelügyelők a következő szempontok szerint három kategóriába kerülnek besorolásra,
mindhárom kategóriába való kerüléshez, a feltételek teljesítésén túl, a Sportfelügyelői
Bizottság jóváhagyó döntése szükséges:
A minősítés:

FT vezetőként is alkalmazható felügyelő
feltétel:
3 éves „B” felügyelői gyakorlat
„A” felügyelői vizsga
korábban érvényes sportbírói vizsga.

B minősítés:

Hazai versenyeken alkalmazható felügyelő
feltétel:
minimum 1 éves „C” felügyelői gyakorlat
kijelölt vezető felügyelő(k) javaslata
„B” felügyelői vizsga
korábban érvényes sportbírói vizsga.

C minősítés:

Gyakorló felügyelő
feltétel:
szakági, egyesületi javaslat
„C” felügyelői vizsga
korábban érvényes sportbírói vizsga
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3.3

Nemzetközi felügyelőtestületbe csak „A" minősítésű, megfelelő nyelvtudással rendelkező
sportfelügyelő jelölhető. Ez alól, egyedi elbírálás alapján, a Felügyelői Bizottság felmentést
adhat, amennyiben a verseny magyarul is beszélő területen kerül megrendezésre (pl.
Szlovákia, Románia).
Szükség esetén, nemzetközi versenyre "A" minősítésű sportfelügyelő részvétele mellé „B"
minősítésű felügyelő is jelölhető.

3.4

Gyakorló felügyelő tevékenysége
Gyakorló sportfelügyelői tevékenység végzésére történő kijelölés a 4.1 pontban
meghatározottak alapján történik.
A gyakorló felügyelő a Felügyelő Testületi üléseken megfigyelőként vesz részt, a
döntésekben véleményt nem nyilváníthat.
Egy eseményre maximum egy gyakorló felügyelő jelölhető.
A gyakorló sportfelügyelő versenyen végzett munkáját, szakmai felkészültségét és
hozzáállását a Felügyelőtestület Vezetője írásban értékeli és ezen értékelést a versenyt
követő 5 napon belül az SFB vezetője részére megküldi.
A „C” kategóriából „B” kategóriába történő előre sorolás feltétele minimálisan 1 év gyakorló
felügyelőként történő eltöltése és minimálisan 3 versenyen gyakorló felügyelőként történő
munkavégzés, illetve ezen versenyek Felügyelőtestület Vezetőinek legalább „jó” szintű
értékelése.
A beérkezett értékelések alapján az éves sportfelügyelői névsor összeállításakor az SFB
Vezetője tesz javaslatot az előző évben „C” kategóriába sorolt gyakorló felügyelő „B”
kategóriába történő előre sorolására, vagy a „C” kategória újabb 1 évvel történő
meghosszabbítására.

IV. A SPORTFELÜGYELŐK KIJELÖLÉSE
4.1

A Szakág éves vezető felügyelőjének kijelölése
A Szakág éves vezető felügyelőjét az adott szakágban „A” minősítésű felügyelőként
megjelölt sportfelügyelőkből a Szakág választja ki. Személyét az év elején kiadott és a
Sporttanács által jóváhagyott sportfelügyelői névsorban külön is jelölni kell. Célszerű, de
nem kötelező hogy a Szakág éves vezető felügyelője egyben a Sportfelügyelői Bizottságban
a 2.3 fejezetben meghatározott Szakágat képviselő tag is legyen!
Feladata a szakág sportfelügyelői munkájának koordinálása, irányítása, a versenyek
felügyelő testületeinek összeállítása és jóváhagyásra történő felterjesztése.

4.2

A Sportfelügyelők kijelölése
Nemzetközi, valamint az országos bajnoki versenyekre minden szakágban három
Sportfelügyelőt kell kijelölni.
A kijelölt Sportfelügyelők alkotják a verseny Felügyelő Testületét. Közülük az egyik a
Felügyelő Testület vezetője. A Felügyelő Testület vezetőjét a Sportfelügyelői Bizottság
vezetője jelöli ki az érintett szakág vezetőjével egyetértésben. Vitás esetben a Sporttanács
döntését kell kérni.
A Felügyelő Testület vezetőjét úgy kell kijelölni, hogy személye verseny sorozatonként a
versenyévad során lehetőleg állandó legyen. Célszerű, de nem kötelező hogy a Szakág
éves vezető felügyelője egyben a Szakág valamelyik sorozatának Felügyelő Testület
vezetője is legyen!
A Felügyelő Testület vezetőjét és tagjait a versenyek kiírásaiban kell közzétenni.
Nemzetközi versenyekre (VB, EB, nemzetközi kupák, trófeák) a Sportfelügyelők kijelölése a
nemzetközi szabályok és a nemzetközi szövetségek – a Sportfelügyelők személyére és
kijelölésére vonatkozó – előírásai alapján történhet (lásd FIA előírások).
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Az országos bajnoki futamokra a Felügyelő Testület tagjait a következők szerint jelölik ki:
 1 fő felügyelő testület vezetőt a Szakág és a Sportfelügyelői Bizottság vezetője
közösen jelöl ki
 1 fő felügyelőt a Sportfelügyelői Bizottság vezetője jelöl ki,
 1 fő felügyelőt a Szakág jelöl ki
az MNASZ által hivatalosan közzé tett Névjegyzékben szereplő személyek közül.
Nem jelölhető és nem kérhető fel versenyeken felügyelői tisztségre az a személy, aki
tisztsége, funkciója, tevékenysége alapján közvetlenül vagy közvetve a versenyeredményekből hasznot húzhatna.
Versenyekre, gyakorló sportfelügyelői tevékenység végzésére, az éves Névjegyzékben „C”
kategóriájú felügyelőként besorolt sportfelügyelő jelölhető ki, az SFB vezetőjének és az adott
versenyre kijelölt Felügyelő Testület vezetőjének egyetértésével.
A gyakorló sportfelügyelői tevékenységre vonatkozó megbízást az SFB vezetője adja.

4.3

A versenykiírás
A versenykiírásnak jóváhagyásra való előterjesztésekor tartalmaznia kell a Sportfelügyelők
nevét.
Az érintett szakág vezetője - a Szakágat a Sportfelügyelői Bizottságban képviselő tagon
keresztül - köteles a Szakág által kijelölt Sportfelügyelő személyéről a Felügyelői Bizottság
vezetőjét tájékoztatni.

4.4

Amennyiben az adott évre érvényes Névjegyzékben szereplő személyek közül valaki három
alkalommal Sportfelügyelői feladatra való felkérést visszautasít – kivéve, ha már az adott
évben ellátott ilyen feladatot –, automatikusan törlésre kerül a következő évi Névjegyzékből
és abba csak egy év kihagyása után kerülhet be újra.
Az a Sportfelügyelő, aki az adott felkérést elfogadta, és beosztását a hivatalos kijelölés után
mondja le és a Sportfelügyelői Bizottság vezetőjénél nem kezdeményezi a helyettesítését,
vagy nem teljesíti vállalt feladatát (vis major kivételével) automatikusan törlésre kerül a
Névjegyzékből, és indokolt esetben fegyelmi eljárás is kezdeményezhető ellene.

4.5

A Sportfelügyelői Bizottság vezetője a Sporttanács vezetőjének egyetértése esetén jogosult
a versenyekre alkalmanként egy fő Felügyelő Testületi megfigyelőt delegálni a felügyelői
névjegyzékében felsorolt sportfelügyelők közül.
A megfigyelő a nevezett versenyre kijelölt sportfelügyelők munkáját értékeli, arról írásos
jelentést köteles készíteni, melyet a versenyt követő 5 napon belül megküld a Sportfelügyelői
Bizottságnak és az érintett szakág vezetőjének.

4.6

A Felügyelői Kollégium vezetése vizsgálati eljárást köteles kezdeményezni azon
Sportfelügyelő ellen, aki vélhetően rossz döntést hozott, illetve a szabályok és jelen kódex
előírásait nem tartotta be. A vizsgálati eljárás eredményképpen – amennyiben a vétkesség
bizonyítást nyer – az érintett Sportfelügyelő tevékenységét a Sportfelügyelői Bizottság
felfüggesztheti, indokolt esetben a Névjegyzékből való törlést is kezdeményezheti.

V. A SPORTFELÜGYELŐK KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSKÖRE
A sportrendezvényeken a Felügyelő Testület kötelességét és hatáskörét az FIA Sportkódex
rögzíti.
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VI. A SPORTFELÜGYELŐK ELHELYEZÉSE A VERSENYEN
A verseny rendezője köteles a versenyeken közreműködő Sportfelügyelők részére –
tevékenységük teljes időtartamára – az alábbi feltételeket kielégítő, megfelelően elkülönített
helyiséget biztosítani.
A Felügyelő Testületi szoba a lehető legközelebb helyezkedjen el a versenyirányítási
helyhez, és alkalmasnak kell lennie versenyzők zárt körben történő meghallgatására, még
nagyobb létszám esetén is. A helyiséget fel kell szerelni számítógéppel, internet kapcsolattal
és nyomtatóval, illetve - amennyiben a verseny TV-n közvetíthető - úgy TV monitorral is.
A rendezőnek biztosítania kell, hogy a Sportfelügyelőknek a verseny alatt állandóan
lehetőségük legyen a versenyigazgatóval való kapcsolattartásra (személyes, internetes,
telefonos vagy rádiós kapcsolat igénybevételével).

VII.
7.1

A SPORTFELÜGYELŐK TEVÉKENYSÉGE
A Felügyelő Testület munkája az adminisztratív átvétel, illetve a gépátvétel kezdetének
időpontjában indul. A Felügyelő Testület első hivatalosan jóváhagyott dokumentuma az
átvételek eredményeként kiadott rajtengedéllyel rendelkező indulók listája, vagy a rajtlista. A
Felügyelő Testület munkája az óvási idő lejárta után, a végleges eredménylista
jóváhagyásával fejeződik be – amennyiben azt a FIA szabályzat valamely sportágban
másképpen nem szabályozza.
A Sportfelügyelőknek a verseny fenti teljes időtartamára vonatkozóan rendelkezésre állási
kötelezettsége áll fenn, ami azt jelenti hogy feladatukat folyamatosan látják el, döntéseiket a
lehető legrövidebb időn belül meghozzák és az érintettek részére kihirdetik.

7.2

A Felügyelő Testület az első ülésén köteles nyilatkoztatni a verseny rendezőjét, a
versenyigazgatót - és amennyiben van ilyen - a biztonsági felelőst, hogy a verseny
rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel, illetve hogy van-e akadálya a verseny
megrendezhetőségének akár sportszakmai, akár biztonsági szempontból.
Szintén az első Felügyelő Testületi ülésen kell ellenőrizni a verseny előírt
dokumentációjának hiánytalan meglétét és hogy a rendezvény rendelkezik-e a kötelezően
megkötendő rendezvény felelősségbiztosítással?

7.3

A Felügyelő Testület vezetője köteles a Felügyelő Testület üléseiről jegyzőkönyvet vezetni.
A jegyzőkönyvnek legalább tartalmaznia kell:
 az ülés(ek) időpontját és helyét, valamint a résztvevők felsorolását
 a jóváhagyott dokumentumok felsorolását és jóváhagyásuk időpontját
 a döntések előkészítésének részletes leírását (meghallgatott személyek,
figyelembe vett dokumentumok, stb.)
 a döntések kihirdetésének időpontját, a döntések átvételének körülményeit
 esetleges óvások, fellebbezések beadásának körülményeit
 halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetek tényét és körülményeinek
 a versenyen bekövetkezett egyéb rendkívüli illetve kiemelt média érdeklődésre
számot tartó eseményeket

7.4

A Sportfelügyelői Kollégium vezetése által a kiválasztott sporteseményre delegált megfigyelő
a verseny 1-2 napján végig figyelemmel kíséri a Felügyelő Testület munkáját. A megfigyelő
megbízása előzetesen nem nyilvános, arról a sporteseményre beosztott sportfelügyelők
csak a megfigyelő érkezésekor értesülhetnek.
A megfigyelő a Sportfelügyelői Bizottság vezetője által aláírt megbízólevéllel és
sportfelügyelői igazolvánnyal igazolja jogosultságát a Felügyelő Testület vezetője előtt.
A megfigyelő a Felügyelő Testület ülésén kizárólag megfigyelőként vehet részt, a Felügyelő
Testület tevékenységében nem folyhat bele, véleményt nyilvánítania a Felügyelő Testület
munkájáról a helyszínen tilos.
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VIII.
8.1

A SPORTFELÜGYELŐI JELENTÉS
A Sportfelügyelői jelentés formája
A Sportfelügyelői Kollégium vezetősége az egyes szakágakkal együttműködve éves szinten
kidolgozza a Sportfelügyelői jelentés szakágra vonatkozó tartalmát és formáját.
A jelentésnek minden esetben ki kell terjednie:







a verseny nevére, rendezőjére,
a benyújtott óvásokra és fellebbezési szándékra,
valamennyi, a Sportfelügyelők által hozott döntésre,
a fegyelmi eljárásra, felfüggesztésre vagy eltiltásra vonatkozó javaslatra,
bármely különleges eseményre és azok következményeire
a rendezvény értékelésére.

A jelentési formát célszerű kitöltendő űrlapként elkészíteni.
8.2

A Sportfelügyelői jelentés elkészítése
Az egyes versenyekről a Felügyelő Testület vezetője a verseny befejezését követően 5
munkanapon belül köteles jelentést készíteni az érintett szakág részére.
A jelentés egyik példányát az érintett szakág, másik példányát pedig a Sportfelügyelői
Bizottság részére kell leadni az MNASZ Titkárságán keresztül.

IX. A SPORTFELÜGYELŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
A Sportfelügyelők díjazásban nem részesülhetnek.
A versenyre beosztott valamennyi Sportfelügyelő utazási- és szállásköltségeit a verseny
rendezőjének kell kifizetnie a sportfelügyelők részére. Az egyes költségek megtérítése
természetben is történhet (pl. szállás biztosítása).
Az MNASZ bajnokságaiba tartozó rendezvényeken közreműködő magyar sportfelügyelők
általános költségeinek fedezésére, az adott szakág költségvetésének terhére, az MNASZ
Titkársága, az MNASZ éves díjtáblázatában közzétett mértékű költségtérítést fizet ki. A
Felügyelőtestület Vezetője részére 25 százalékkal magasabb költségtérítés fizetendő.
Abban az esetben, ha az adott Magyarországon megtartott rendezvényre csak 1 fő
Sportfelügyelő, illetve külföldön megtartott rendezvényre csak 1 fő MNASZ licenccel
rendelkező Sportfelügyelő kerül beosztásra, részére a Felügyelőtestület Vezetője részére
meghatározott mértékű költségtérítés fizetendő.
Külföldi sportfelügyelők részére, illetve az MNASZ bajnokságaiba nem tartozó
rendezvényeken közreműködő magyar sportfelügyelők részére, általános költségeiknek
fedezésére, az adott rendezvény rendezője köteles költségtérítést fizetni. Ennek mértéke
vagy a nemzetközi megállapodásokban rögzített költségtérítés, vagy ennek hiányában az
MNASZ éves díjtételei között közzétett sportfelügyelői költségtérítés.
Amennyiben a Sportfelügyelő megfelelő bizonylatokkal rendelkezik, a rendező e költségek
ellenértékét köteles legkésőbb az óvási időt követő egy órán belül a verseny színhelyén
kifizetni.
Amennyiben az a verseny, amelyen külföldi sportfelügyelő dolgozott, egyben az MNASZ
bajnoksághoz tartozó Magyarország területén rendezett futam is, a külföldi sportfelügyelő
általános kiadásainak fedezetére szolgáló költségtérítést – maximum az MNASZ
díjtételekben szereplő összeg erejéig – az MNASZ utólagosan megtéríti a rendező részére,
az adott szakág költségvetésének terhére.
A Gyakorló Sportfelügyelőt semminemű költségtérítés nem illeti meg.
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A Felügyelő Testületi megfigyelő jogosult sportfelügyelői, szállás és útiköltség térítésre, melynek
mértéke az MNASZ éves díjtételeiben közzétett sportfelügyelői költségtérítéssel
megegyezik. Ezeket a költségtérítéseket a Sportfelügyelői Bizottság vezetője engedélyezi és
a Sporttanács vezetőjének ellenjegyzésével, a Sporttanács költségvetésének terhére a
Titkárság fizeti ki.

X. A SPORTFELÜGYELŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
A Sportfelügyelői Bizottság a szakági vezetőséggel együttesen, éves szinten értékeli a
Felügyelői Testületek munkáját.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabályzatot jóváhagyta az MNASZ Sporttanácsa.
Utolsó módosítás dátuma: 2021. 03. 01.
A sportfelügyelői jelentés és valamennyi nyomtatvány megtalálható a
www.mnasz.hu/bizottságok/sportfelügyelői/nyomtványok
elérési útvonalon.
Kiadja: MNASZ Titkárság
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