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I. ALAPELVEK 
Jelen működési kódex a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) 
Alapszabályának 44. §-a alapján létrehozott Sportfelügyelői Bizottság 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 Intéző Bizottságának 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 Intéző Bizottságának 
jóváhagyásával történhet. 
 
II. A SPORTFELÜGYELŐI KOLLÉGIUM SZERVEZETE 
2.1 A Sportfelügyelői Kollégium önálló szervezeti egysége az MNASZ-nek. Munkáját a 
Sportfelügyelői Bizottság, azon belül a bizottságvezető irányítja. 
 
2.2 A Sportfelügyelői Bizottság vezetője 
A Sportfelügyelői Bizottság vezetőjét a Szövetség Elnöksége bízza meg. 
 
2.3 A Sportfelügyelői Bizottság 
A Sportfelügyelői Bizottság tagjait a Bizottság vezetőjének javaslata alapján az Intéző 
Bizottság bízza meg, illetve menti fel. 
 
2.4 A Sportfelügyelői Kollégium tagjai 
Sportfelügyelőnek jelölhető az a személy, aki a sportágában megfelelő szakmai múlttal 
rendelkezik, erkölcsileg feddhetetlen, valamint jól ismeri a FIA és a hazai sport-szabályokat. 
A Sportfelügyelői Kollégium tagjaként gyakorló felügyelő is kijelölhető, aki a Felügyelői testületi 
üléseken megfigyelőként vesz részt, a döntésekben véleményt nem nyilváníthat. 
 
Minden versenyévad kezdetén (legkésőbb március 1-ig) a Sportfelügyelői Kollégium tag-
ságára vonatkozóan a Bizottság vezetője az adott szakág vezetőjével egyeztetve készíti el a 
Sportfelügyelői Névjegyzéket, amelyet az Intéző Bizottság hagy jóvá. 
Sportfelügyelői Névjegyzékbe csak azon személy kerülhet, aki valamikor sportbírói képzésben 
részesült. 
A Sportfelügyelői Névjegyzékben meg kell jelölni, hogy az adott Sportfelügyelő mely 
sportágban tölthet be Sportfelügyelői beosztást. 
 
Sportfelügyelői tevékenységet kizárólag csak a Sportfelügyelői Névjegyzékben szereplő 
személy láthat el. 
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Vitás esetben az Intéző Bizottság elrendelheti a jelöltnek a Sportfelügyelői Kollégium 
vezetősége előtt való meghallgatását. 
A Sportfelügyelői Bizottság saját hatáskörben elrendelheti a Sportfelügyelői Névjegyzékbe 
való bekerülés feltételének az éves továbbképzésen való kötelező részvételt is. 
 
Az éves szinten elfogadott Sportfelügyelői Névjegyzéket az MNASZ Titkársága hivatalos 
közleményben teszi közzé. 
 
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 KIJELÖLÉSE 
3.1 A Sportfelügyelők kijelölése 
Nemzetközi, valamint az országos bajnoki versenyekre a szakágakban három Sportfelügyelőt 
kell kijelölni. 
A kijelölt Sportfelügyelők alkotják a verseny Felügyelő Testületét. Közülük az egyik a Testület 
vezetője. A Testület vezetőjét a Sportfelügyelői Bizottság vezetője jelöli ki az érintett szakág 
vezetőjével való egyetértésben. Vitás esetekben az IB döntését kell kérni. A Felügyelő 
Testület vezetőjét és tagjait a versenyek kiírásaiban kell közzétenni. 
 
Klasszikus nemzetközi versenyekre (VB, EB, nemzetközi kupák, trófeák) a Sport-felügyelők 
kijelölése a nemzetközi szabályok és a nemzetközi szövetségek – a Sport-felügyelők 
személyére és kijelölésére vonatkozó – előírásai alapján történhet (lásd FIA előírások). 
 
Az országos bajnoki futamokra a Felügyelő Testület tagjait a következők szerint jelölik ki: 

1 fő felügyelőt a Sportfelügyelői Bizottság  jelöl ki, 
1 fő felügyelőt a szakág jelöl ki, továbbá  
1 főt, vagyis a felügyelő testület vezetőjét a szakág és a sportfelügyelői bizottság vezetője 
közösen jelöli ki az MNASZ által hivatalosan közzé tett Sportfelügyelői Névjegyzékben 
szereplő személyek közül. 

A felügyelő testület vezetőjét úgy kell kijelölni, hogy az szakáganként a versenyévad során 
lehetőleg állandó legyen, személyét az IB által jóváhagyott és az év elején kiadott listán külön 
is jelölni kell. 
Nem jelölhető és nem kérhető fel versenyeken felügyelői tisztségre az a személy, aki 
tisztsége, funkciója, tevékenysége alapján közvetlenül vagy közvetve a verseny-
eredményekből hasznot húzhatna. 
 
3.2 A versenykiírás 
A versenykiírásnak jóváhagyásra való előterjesztésekor tartalmaznia kell a Sport-felügyelők 
nevét. 
Az érintett szakág vezetője köteles az általa kijelölt Sport-felügyelő személyéről a Felügyelői 
Bizottság egyeztetni. 
A Sportfelügyelői Kollégium azon tagjai, akik bármelyik szakágban versenyrendezési fela-
datokat ellátnak, ugyanazon szakág másik versenyén nem jelölhetők sportfelügyelőnek. 
 
3.3 A Sportfelügyelők tevékenysége 
Amennyiben az adott évre érvényes Sportfelügyelői 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 
Sportfelügyelői Névjegyzékből, és oda csak egy év kihagyása után kerülhet be újra. 
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3.4 A Sportfelügyelői Bizottság vezetője jogosult alkalmanként 1 fő Felügyelő Testületi 
megfigyelőt delegálni - a felügyelői névjegyzékében felsorolt sportfelügyelők közül - a 
versenyekre. 
A megfigyelő a nevezett versenyen kijelölt sportfelügyelők munkáját értékeli, arról írásos 
jelentést köteles készíteni, melyet a versenyt követő 3 napon belül megküld a Sportfelügyelői 
Bizottságnak és az illető szakág vezetőjének. 
 
Az a Sportfelügyelő, aki az adott felkérést elfogadta, és beosztását a hivatalos kijelölés után 
mondja le, vagy nem teljesíti vállalt feladatát (vis major kivételével) automatikusan törlésre 
kerül a Sportfelügyelői Névjegyzékből, és indokolt esetben fegyelmi eljárás is 
kezdeményezhető ellene. 
 
A Felügyelői Bizottság 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 estben a 
Sportfelügyelői Névjegyzékből való törlést is kezdeményezheti. 
 
IV. A SPORTFELÜGYELŐK KÖTELEZETTSÉGE ÉS HATÁSKÖRE 
A sportrendezvényeken a Felügyelő Testület kötelességét és hatáskörét az FIA Sportkódex 
rögzíti. 
 
V. 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 lehetőség szerint fel kell szerelni írógéppel, telefonnal, és – 
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, pl. rádiós kapcsolat 
igénybevételével 
 
VI. A SPORTFELÜGYELŐK TEVÉKENYSÉGE 
6.1 A Felügyelő Testület munkája az adminisztratív átvétel illetve a gépátvétel kezdetének 
időpontjában indul. A Felügyelő Testület első hivatalosan jóváhagyott dokumentuma az 
átvételek eredményeként kiadott 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. 
 
6.2 A Sportfelügyelői Bizottság által 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, véleményt 
nyilvánítania a Felügyelő Testület munkájáról a helyszínen tilos. 
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VII. A SPORTFELÜGYELŐI ÉRTÉKELÉS 
7.1 A Sportfelügyelői jelentés formája 
A Sportfelügyelői Bizottság 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 jelentési formát célszerű kitöltendő űrlapként elkészíteni. 
 
7.2 A Sportfelügyelői jelentés elkészítése 
Az egyes versenyekről a Felügyelő Testület vezetője a verseny befejezését követően 2 
munkanapon belül köteles a 7.1 pont szerinti jelentést készíteni.  
 
A jelentés egyik példányát az érintett szakág, másik példányát pedig a Sportfelügyelői 
Bizottság részére kell leadni az MNASZ Titkárságán keresztül. 
 
VIII. A SPORTFELÜGYELŐK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 
A Sportfelügyelők díjazásban nem részesülhetnek. 
 
A versenyt rendező szervnek meg kell térítenie a versenyre beosztott valamennyi Sport-
felügyelő utazási- és szállásköltségeit. Az egyes költségek megtérítése természetben is 
történhet (pl. szállás biztosítása). 
Amennyiben a Sportfelügyelő megfelelő bizonylatokkal rendelkezik, a rendező e költségek 
ellenértékét köteles legkésőbb az óvási időt követő egy órán belül a verseny színhelyén 
kifizetni. 
 
A Sportfelügyelők általános költségeinek fedezésére az MNASZ titkársága a versenyeken 
eljáró Sportfelügyelők részére az MNASZ éves díjtélében közzétett költségtérítést fizet ki.  A 
kifizetés csak  a 7.2 pontban említett dokumentumok és a személyenkénti költségelszámolás 
leadása után történhet. 
A gyakorló Sportfelügyelőt semminemű költségtérítés nem illeti meg. 
A kifizetett Sportfelügyelői költségtérítés az érintett szakág éves költségvetését terhelik. 
 
A Felügyelő Testületi megfigyelő jogosult sportfelügyelői és útiköltség térítésre, melynek 
mértéke az MNASZ éves díjtételeiben közzétett sportfelügyelői költségtérítéssel megegyezik. 
A költségtérítést a Sportfelügyelői Kollégium vezetőjének engedélyével a Titkárság fizeti ki. 
 
IX. A SPORTFELÜGYELŐI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
A Sportfelügyelői Bizottság a szakági vezetőséggel együttesen, éves szinten értékeli a 
Felügyelői Testületek munkáját. 
 
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Jelen Szabályzatot az MNASZ Intéző Bizottsága 1997. március 25-i jóváhagyását követően 
többször módosította, és 2007. Szeptember11-én korrigált egységes szerkezetben 
jóváhagyta. 
 
Kiadja: MNASZ Titkárság 


