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1.§
A KÓDEX HATÁLYA

1. A Kódex az MGYSZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium
m ködésére vonatkozik. A kódex az IHRA szabályai és az MGYSZ a sportág
sportrendezvényeinek biztonságos megtartására vonatkozó érvényes szabályzatai,
el írásai alapján készült, melynek alkalmazása valamennyi hazai gyorsulási
rendezvényen kötelez .
2. A kódexben szerepl el írások a Sportbírói Kollégium hatásköre alá tartozó
sportszakemberek feladatellátását, foglalkozás körét, felel sségét szabályozza. A
kódex alkalmazása alól egyedi esetre felmentést csak az MGYSZ Sportbírói
Kollégiuma adhat.
3. Jelen kódex az aktuális év megjelen módosításaival együtt érvényes. A kódex
módosítási javaslatait a Sportbírói Kollégium terjeszti el , és a közgy lés fogadja
el. A kódext l és annak módosításaitól (melyet az MGYSZ közgy lése fogad el) a
területi szervek, szervezeti egységek területi kollégiumai nem térhetnek el.
4. Jelen kódex elválaszthatatlan mellékletét képezi a sportág etikai kódexe.
2.§
A KOLLÉGIUM FELÉPÍTÉSE
1. A kollégium tagjai a vizsgázott és önálló feladat ellátására feljogosító MGYSZ
igazolvánnyal rendelkez f bírók, sportbírók, gépátvev k, és versenyellen rök.
2. A Sportbírói Kollégiumot a kollégium vezet je irányítja, akit a szövetség elnöksége
az alapszabály 27. § (1) bekezdése alapján jelöl ki, illetve hív vissza.
3. A kollégium vezet jének mandátuma a megválasztástól számított 5 év id tartamra
szól.
4. A kollégium döntéshozása akkor érvényes, ha a kollégiumi döntéshozatalban
(értekezleten) a jegyzékben szerepl tagok egyharmada részt vett és a döntést a
résztvev k többségi szavazattal elfogadták.
3.§
A KOLLÉGIUM FELADATA
1. A Sportbírói Kollégium legfontosabb feladata, hogy a magyarországi gyorsulási
versenyeket szakmai szempontból felügyelje, biztosítva a gyorsulási sportrendezvények

résztvev inek élet és vagyonbiztonságát. A kollégium részt vesz a bírói képzésben,
továbbképzésben oly módon, hogy az új bírói vizsgával rendelkez bíró gyakornokok három
rendezvényre szóló gyakorlati oktatását, munkáját irányítja és felügyeli. A Kollégium látja el az
adott sportrendezvény idejére kirendelésre kerül bírók, f bíró kijelölésének feladatát. Ezen
feladatát és jogait többek között a sportszakember küldésen keresztül gyakorolja. A
versenyeken közrem köd sportszakembereket, beleértve a f bírót is a jelen
kódexben el írtak figyelembevételével minden esetben az MGYSZ Sportbírói
Kollégiumának vezet je rendeli ki. A kirendelés kötelez érvény a rendez
részére.
2. A Sportbírói Kollégium felügyelete alá tartozó sportszakemberekkel kapcsolatban
kötelez érvény döntések meghozatala a Kollégium tagjainak többségi szavazata
alapján kerül meghozatalra.
3. Feladata továbbá:
a. ifjúsági sportbírók vizsgáztatása, gyakorlati foglalkozás megszervezése
b. sportbírók képzése, gyakorlati foglalkozás megszervezése
c. a sportbírói ismeretek birtokában lev személyek összefogása, nyilvántartása
d. sportbírói igazolványok kiadása, bevonása, sportszakemberek min sítése
e. sportbírókra vonatkozó szabályzatok és felel sség meghatározása, közgy lés
elé terjesztése és a határozatok betartása- betartatása
f. a sportszakemberek munkájának ellen rzése, rendezvény ellen rzés
g. munkájukról beszámolási kötelezettség az elnökség és a közgy lés felé
4. A kollégium az adott év versenyrendszerének lezárását követ en kollégiumi
értekezlet keretében tételesen rendezvényenként értékeli az évad gyorsulási
sportrendezvényeit biztonsági, sportszakmai szempontból, az értékelést
jegyz könyvben rögzíti a javaslatokkal. A jegyz könyv egy példányát megküldi a
szövetségnek. A kollégium vezet je a jegyz könyv alapján, a soron következ
közgy lés el tt megtartja beszámolóját, és megteszi a kollégium javaslatát az
esetleges szabály, el írás módosításokkal kapcsolatban.
4.§
A KOLLÉGIUM VEZET

FELADATA

1. A Sportbírói Kódex munkaanyagának, a kódex kiegészítésének elkészítése.
2. A kollégium hatáskörébe tartozó sportszakemberek min sítése az adott
versenyévadban végzett feladatellátásuk, munkájuk alapján.
3. Nyilvántartja
a
hatáskörébe
tartozó
sportszakembereket,
adataik,
igazolványszámuk alapján.
4. Kijelöli és kirendeli az adott rendezvényre a szükséges létszámú bírókat, f bírót,
gépátvételi személyzetet, ellen rt.
5. Ellen rzés elrendelése esetén értesíti az adott sportrendezvény rendez jét és a
szövetség elnökét.
6. Kapcsolatot tart a szövetség elnökségével, illetve a sportrendezvény engedélyezési
eljárásában részt vev szakhatóságokkal.
7. Felügyeli a hatáskörébe tartozó sportszakemberek munkáját, sportgyakorlását, a
hatályos szabályok, el írások, jogszabályok betartását, és betartatását.
8. Beszámolási, jelentéstételi kötelezettsége van a szövetség elnöke felé.

9. Az adott sportrendezvény bezárását követ 3 napon belül jelentést küld az
elnöknek a sportrendezvényen feladatot ellátó sportszakemberek munkájáról,
min sítve a sportrendezvényt, az ott megjelen látogatókat és versenyz ket.
10. Minden versenyévad lezárását követ en az RGYSZ szervezetekt l bekéri az éves
értékelést, elkészíti az egész évadra vonatkozó saját összefoglaló jelentését, és a
következ év els közgy lése elé terjeszti, a kódex esetleges módosítási
javaslatával. Az összefoglaló jelentést régiós bontásban megküldi az illetékes
rend rhatóság részére.
11. Összehívja a Sportbírói Kollégium értekezletét, levezeti azt, jegyz könyvet vesz fel
az elhangzottakról, a döntésekr l. A vezet szavazati joggal vesz részt az
értekezleten.
12. Jogköre:
a. Igazolvány bevonási, illetve kiadási jogkörrel rendelkezik, a sportbírók, f bírók,
ellen rök, gépátvétel terén.
b. Javaslatot tehet a szövetség elnöksége felé egy adott sportrendezvény
engedélyezésére, illetve megtiltására, saját hatáskörben tiltó rendelkezést
adhat ki, ha az adott sportrendezvény biztonságos megtartására vonatkozó
el írásoknak, szabályoknak a rendez nem tesz eleget.
c. Els fokon rendelkezik a sportrendezvény látogatási jogtól, illetve a
versenyeken való indulási jogtól történ eltiltásról az erre indokot adó
szabályok, el írások megsértésének felsorolása mellett.
d. A f bíróhoz benyújtott óvás ellen emelt panasz esetén els fokon eljár. E
jogkörében jogosult a f bírói döntés megváltoztatására, a versenyz által elért
eredmény törlésére, sportszakemberi hiba, vagy felel sség megállapítása
esetén pénzbüntetés, vagy fegyelmi vizsgálat kezdeményezésére.
e. Sportrendezvény biztonsági szempontok alapján utasítási jogköre van a
területileg illetékes RGYSZ vezet ség felé.
f. Döntésével, határozataival szemben az érintett panasszal élhet a szövetség
elnöksége felé. A panaszt az elnökség 8 napon belül elbírálja, és végleges
döntést hoz. Az elnökségi döntéssel szemben 30 napos jogveszt határid vel
az érintett keresettel bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz
fordulhat. A kereset benyújtásának nincs halasztó hatálya a döntés
végrehajtására vonatkozóan.
5.§
SZAKMAI RENDELKEZÉSEK
1. F bíró:
a) A f bírók minden évben kötelesek vizsgát tenni a hatályos
szabályzatokból, jogszabályi el írásokból. Új f bírói vizsga esetén az új
f bíró 3 rendezvényen gyakornok f bíróként látja el a feladatokat a
rendezvényre kirendelt f bíró mellett, akinek a javaslata alapján kerül
kiállításra, vagy elutasításra a f bírói igazolvány és jogosultság
megszerzése. A f bíró az adott verseny versenyigazgatója.
b) F bírói feladatot csak vizsgázott és szakmai gyakorlaton megfelelt
személy láthat el.

c) A kirendelt bírók felettes szerve a rendezvény idejére a f bíró, aki
utasítási jogkörrel rendelkezik az adott rendezvényre vonatkozóan.
Gondoskodik a verseny pártatlan, biztonságos és sportszer
lebonyolításáról.
d) A bírók, versenyz k, látogatók és a rendez kötelesek betartani a
f bírói utasításokat a rendezvény ideje alatt.
e) A f bíró teljes büntet jogi felel sséggel tartozik a sportrendezvény
megtartására vonatkozó el írások, szabályok, törvényi követelmények
betartásával és betartatásával kapcsolatban.
f) A f bíró jogosult megszakítani, vagy bezárni a sportrendezvényt abban
az esetben, ha olyan körülmény lép fel, mely a sportrendezvény
biztonságos és szabályszer megtartását veszélyezteti.
g) A rendezvény lebonyolításával, vagy a versenyen bekövetkezett
eseménnyel kapcsolatos óvást, panaszt a f bíróhoz kell benyújtani, aki
intézkedési jogkörrel rendelkezik az óvás, panasz elbírálásával
kapcsolatban. Elszámolási kötelezettsége van az óvási díjakra
vonatkozóan a jogosult felé. Az intézkedésekr l jelentéstételi
kötelezettsége van a kollégiumi vezet felé.
h) Elszámolási kötelezettsége van a bírók által kirótt, és hozzá számla
ellenében befizetett pénzbüntetésekre vonatkozóan.
i) Jogosult fegyelmi eljárást kezdeményezni a követelményeket
megszeg bíróval, versenyz vel, gépátvev vel szemben. A fegyelmi
eljárás kezdeményezését írásban kéri a szövetség elnökségét l az
indokok felsorolásával, a fegyelmi tárgyaláson képviseli a kollégium, a
szövetség és a sportág biztonságának érdekeit.
j) A f bíró 30.000 Ft/f napidíjra + 75 Ft/km költségtérítésre jogosult,
melyet a rendezvény bezárása után a rendez fizet ki számla
ellenében. A díj és költségtérítés megfizetésének elmaradása esetén a
kollégium vezet je felé írásos jelentést tesz, kérheti a következ
rendezvény megtiltását.
k) Versenyellen rzés esetén köteles az ellen r munkáját mindenben
segíteni.
l) Köteles részt venni a Sportbírói Kollégium aktuális értekezletén, melyen
javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik.
m) A f bíróknak munkavégzésük során a rendezvénnyel, a résztvev kkel,
a kereskedelemmel, vagy az iparral semmilyen olyan kapcsolatuk nem
lehet, amelyek alapján közvetlenül, vagy közvetetten az adott
versenyeredményb l hasznot húzhatnának.
2. Sportbíró:
a) A sportbírók minden évben kötelesek vizsgát tenni a hatályos
szabályzatokból. Új vizsga esetén az új bíró 3 alkalommal gyakornoki
bíróként látja el a feladatot a f bíró által kijelölt bírói poszton. A f bíró
javaslata alapján kerül kiadásra a bírói igazolvány.
b) Bírói feladatot csak vizsgázott és szakmai gyakorlaton megfelelt
személy láthat el.
c) A sportbíró azon a poszton látja el feladatát, melyre a kollégium
vezet je kirendelte.

d) A kirendelt bíróknak biztosítaniuk kell a gyorsulási versenyek törvényi
el írásnak megfelel
szabályszer , biztonságos, pártatlan és
sportszer lebonyolítását. A biztonságos megtartással kapcsolatban
büntet jogi felel sséggel tartoznak a feladatkörük határáig.
e) A bírók kötelesek betartani a f bíró utasításait, kötelesek feladatukat a
t lük elvárható módon, legjobb képességük szerint ellátni. A kollégiumi
rendelkezéseket, el írásokat, szabályokat kötelesek betartani.
f) Utasítási jogköre van a bírónak a versenyz k, látogatók, a rendez ,
vagy a rendez szerv felé saját hatáskörben, ha a sportrendezvény
biztonságos megtartását veszélyeztet eseményt, vagy cselekményt
tapasztal. A f bíró a bírókon keresztül adja ki utasításait.
g) Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a f bíró utasítása szerint
köteles eljárni.
h) A bíró figyelmeztetési és büntetési jogkörrel rendelkezik a rendezvény
ideje alatt a szabályszeg
résztvev vel szemben. Jogosult
pénzbüntetés kirovására a f bíró értesítése mellett. Pénzbüntetés
kirovása esetén a vétkes versenyz t a f bíróhoz irányítja, aki számla
ellenében átveszi a pénzbüntetésként kirótt összeget a versenyz t l.
Ha a versenyz nem tesz eleget a rendelkezésnek, kizárhatja az adott
versenyb l, fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
i) A bíró köteles részt venni a Sportbírói Kollégium aktuális értekezletén,
melyen javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik.
j) A bíró 5000 Ft/f napidíjra + 75 Ft/km költségtérítésre jogosult. Az
azonos területr l kirendelt bírók kötelesek közös járm vet használni, és
csak egy költségtérítést vehetnek igénybe. A sportbírói díjat és
költségtérítést minden esetben a sportrendezvény rendez je fizeti ki
kézpénzben a verseny bezárását követ en számla ellenében.
k) A sportíróknak munkavégzésük során a rendezvénnyel, a
résztvev kkel, a kereskedelemmel, vagy az iparral semmilyen olyan
kapcsolatuk nem lehet, amelyek alapján közvetlenül, vagy közvetetten
az adott versenyeredményb l hasznot húzhatnának.
2.1.

Jegyzék:
A jegyzék tartalmazza az adott évben érvényes sportbírói-f bírói és
gépátvételi vizsgával rendelkez sportszakemberek névsorát, elérhet ségeit,
nyilatkozataikat.

2.2.

Sportbírók:
a) Depóbíró: Feladata a versenyz i depó felügyelete. Figyelemmel kell
kísérnie, hogy a versenyz k ne kezdjenek meg nem engedett
gumifüstölésbe,
gyorsulásba,
tiltott
javításokba,
kaszkad rmutatványokba, mivel ezzel veszélyeztetik a résztvev k élet
és vagyonbiztonságát.
b) Pályabíró: A pályabíró feladata a versenypálya felügyelete.
Beosztásuktól függ en végzik az indításokat, id mérést, pálya végi
figyel szolgálatot, timeslip készítése és kiosztása (ha nincs nyomtató),
behívják a versenyz ket a burnout területre, illetve a rajthoz irányítják
ket.
c) Startbíró: A startbíró feladata a versenyz k behívása, beállítása a
rajtba. Felügyeli, hogy a versenyz rendelkezik e rajtszámmal,

d)

e)

f)
g)
h)

i)

megfelel gépátvételi jelzésekkel, valamint, hogy a szabályoknak,
el írásoknak eleget téve állt be a rajtba. (ruha, sisak, stb.) Feladata a
rajtlámpa indítása, illetve annak hiánya esetén a versenyz k zászlóval
történ rajtoltatása.
Célbíró: A célbíró feladata figyelemmel követni a pályán történ
eseményeket. Rajtberendezés nélküli versenyen kamerával rögzíti és
rádión bemondja, hogy melyik pályán induló versenyz ért el ször
célba, irányítja a visszatér versenyz ket.
F bíró: A f bíró osztja ki a feladatokat, irányítja és felügyeli a
versenyen feladatot ellátó bírók munkáját. Intézkedik a kialakult helyzet
megoldásáról, ha a biztonság fenntartása miatt szükségesnek látja, a
verseny leállítását rendelheti el.
Ifjúsági sportbíró: Bármely posztra beosztható felügyelet mellett.
A sportbírók további feladatait az 5. § (1) és (2) pontja rögzíti.
A sportbíróknak a rendezvény ideje alatt a szövetség által
rendszeresített megkülönböztet mellényben kell ellátni feladatukat. Az
intézkedésre feljogosító sportbírói igazolványt jól látható helyen kell
viselniük.
A sportbírók feladatkörét az adott versenyre a kollégiumi kirendelés
tartalmazza. Egy sportbíró több feladatellátásra is beosztható abban az
esetben, ha a feladatok ellátása egymással összeegyeztethet .

3. Gépátvev :
a) A gépátvev személyzet minden évben köteles vizsgát tenni a hatályos
szabályzatokból. Új vizsga esetén az új gépátvev önállóan akkor láthat
el feladatot, ha gyakornok gépátvev ként 3 rendezvényen az önálló
gépátvételi személyzet tagjai között ellátta a kirótt feladatokat, és a
személyzet javasolja önálló feladatellátásra.
b) Gépátvételt csak vizsgázott és szakmai gyakorlaton megfelelt személy
végezhet.
c) A gépátvev köteles betartani a f bíró, vagy a bíró által hozott,
feladatkörébe tartozó rendelkezéseket.
d) A gépátvev a hatályos szabályok alapján átvizsgálja a versenyre
nevez
járm vét a biztonság fokozott figyelembevétele mellett.
Munkája során büntet jogi felel sséggel tartozik.
e) Átveszi a nevezéseket, nevezési díjat a versenyre nevez
versenyz kt l, elszámolási kötelezettsége van a jogosult felé.
f) Utasítási jogköre van a versenyz k felé. Engedélyezi, illetve elutasítja
az adott versenyre megjelent járm vet, versenyz t a biztonsági
alkalmassági vizsgálat eredményének függvényében.
g) A gépátvételi személyzetet a Kollégium vezet je rendeli ki az adott
versenyre.
h) A gépátvételi személyzet a szövetség által rendszeresített gépátvételi
lapon felsorolt szempontok alapján vizsgálja a járm vek biztonsági
szempontoknak történ megfelelését.
i) Minimális gépátvételi személyzet versenyenként 3 f .
j) A gépátvételi személyzet jogosult 10.000 Ft/f napidíjra + 75 Ft/Km
költségtérítésre. A napidíjat és a költségtérítést a rendez fizeti a
rendezvény bezárása után számla ellenében.

k) A gépátvev knek munkavégzésük során a rendezvénnyel, a
résztvev kkel, a kereskedelemmel, vagy az iparral semmilyen olyan
kapcsolatuk nem lehet, amelyek alapján közvetlenül, vagy közvetetten
az adott versenyeredményb l hasznot húzhatnának.
4. Ellen r:
a) Ellen ri feladatokat csak vizsgázott, ellen ri igazolvánnyal rendelkez
személy végezhet.
b) Az ellen röknek minden évben vizsgát kell tenniük a hatályos
szabályokból, törvényi követelményekb l, el írásokból.
c) Új vizsga esetén az új ellen r gyakornokként vesz részt 3
rendezvényellen rzésen, csak ezután kapja meg az ellen ri
igazolványt, illetve láthat el ellen ri feladatokat.
d) Az ellen rt a Kollégium vezet je, vagy a szövetség ügyvezet elnöke
rendeli ki, írásos megbízás alapján.
e) Az ellen rnek utasítási jogköre van a rendezvény minden résztvev jére
vonatkozóan, függetlenül attól, hogy milyen tisztséget tölt be az illet
személy.
f) Az ellen rzés során a f bíró, bírók, gépátvev k, rendez , rendez
szerv köteles segíteni az ellen r feladatellátását. Az ellen r az
ellen rzést a pályalicenc, a rendez i licenc, a hatályos szabályok és
jogszabályi el írások alapján végzi.
g) Rendezvény megszakítási, illetve rendezvény bezárási jogkörrel
rendelkezik, amennyiben az ellen rzés során úgy ítéli meg, hogy a
rendezvény eseményei, a rendezvényen feladatot teljesít k nem
biztosítják a rendezvény balesetmentes megtartását, illetve olyan
hiányosságokat tapasztal, mely veszélyes a résztvev k élet és
vagyonbiztonságára.
h) A rendezvényt be kell zárnia, ha a rendez nem rendelkezik a
szabályok, törvényi követelmények alapján el írt feltételekkel.
i) Az ellen röknek munkavégzésük során a rendezvénnyel, a
résztvev kkel, a kereskedelemmel, vagy az iparral semmilyen olyan
kapcsolatuk nem lehet, amelyek alapján közvetlenül, vagy közvetetten
az adott versenyeredményb l hasznot húzhatnának.
4. Az intézkedésekr l az intézked sportszakember minden esetben jegyz könyvet
készít. Az esemény bekövetkezésér l haladéktalanul tájékoztatja a Kollégium
vezet jét.
A jegyz könyvnek minden esetben tartalmaznia kell:
• A sportrendezvény id pontját, helyszínét
• A jegyz könyv felvételének id pontját (óra/perc)
• A rendez , vagy a képviseletében eljáró személy adatait
• A kirendelt sportszakemberek nevét, igazolványszámát
• Az esemény pontos leírását, ha kell helyszínrajzát, az esemény id pontját
(óra/perc)
• A kirendelt sportszakemberek eseménnyel kapcsolatos észrevételeit
• A rendez észrevételeit
• Ha a vétkes személy kiléte megállapítható annak adatait, észrevételeit
• Szakhatósági jelenlét esetén a szakhatóságot képvisel
személy
észrevételeit, döntését
• Az esetleges tanúk adatait, beszámolóját az eseményr l

•
•
•
•
•

Csatolni kell az eseménnyel kapcsolatban keletkezett iratokat, képet,
filmanyagot
Személyi sérülés esetén a sérültek számát, nemét, életkorát, adatait
Vagyon sérülés esetén a káresemény pontos leírását, a sérült vagyon
beazonosító számát, leírását, a károsult adatait, annak észrevételeit
A jegyz könyv lezárásának idejét (óra/perc)
A jegyz könyvben rögzített adatokkal bíró személyek aláírását

5. A szabályszer ség és a balesetmentes lebonyolítás biztosítása érdekében az
MGYSZ az alábbi szabályzatokat, iratokat adja ki minden évben:
• Pálya Licenc
• Rendez i Licenc
• Általános Rendezési Szabályzat (ARSZ)
• Versenyszabályzatok
• Etikai Kódexek
• Rendezési feltételek
• M szaki és Biztonsági Szabályzat (MBSZ)
• Fegyelmi Szabályzat
• Igazolási és átigazolási Szabályzat
A szabályzatok pontos ismerete alapkövetelmény a felel sségteljes
feladatellátáshoz.
6. Az a sportszakember, aki olyan gyorsulási sportrendezvényen vesz részt
közrem köd ként, mely nem rendelkezik a szükséges szövetségi engedéllyel
törlésre kerül a jegyzékb l, és két évig nem vizsgázhat újra.
7. Feladat ellátási id korlát:
A feladatellátás kezdete a sportszakembernek a kijelölt poszton történ
rendelkezésre állás, általában a verseny kezdete el tt minimum 1 órával
kezd dik. A tevékenység vége: a rendezvény bezárását követ en a kijelölt poszt
elhagyásának id pontja. A rendezvényeket úgy kell megtervezni, hogy a bírói
foglalkoztatás a 12 egybefügg órát ne haladja meg. Az oda- és visszaúttal együtt
16 óránál tovább a sportbírókat igénybe venni nem szabad. Kivétel ez alól a vis
major esete. Az utazással együtt számított nyolc óra hosszt meghaladó
rendelkezésre állás esetén a rendez köteles a sportszakembernek a napidíjon
és költségtérítésen felül napi egy meleg ételt, valamint a rendezvény id tartamára
elegend mennyiség folyadékot (szóda, tea, ásványvíz, stb.) biztosítani.
8. Jogorvoslat:
a) A sportszakemberi feladatellátás során keletkezett vitás esetekben a helyszínen
a f bíró hozza meg a döntést. Amennyiben valamely érdekelt fél nem ért egyet
a döntés szabály, vagy jogszer ségével, úgy panaszt nyújthat be a Kollégium
vezet jének írásban, a döntés meghozatalát követ 5 napon belül. A kollégium
vezet je a saját hatáskörébe tartozó ügyekben maximum 8 napon belül
meghozza döntését, mely határid a kollégium esetleges összehívására is
vonatkozik.
b) A kollégiumi jegyzékb l történ törlés esetén a sportszakember fellebbezést
nyújthat be a szövetség elnökségéhez. A fellebbezéshez csatolni kell mindazon
okiratokat, bizonyítékokat, melyek a sportszakembernek a döntés

megváltoztatására benyújtott igényét alátámasztják. Az elnökség köteles 8
napon belül döntést hozni, mely döntésr l írásban értesíti a kollégiumot és a
sportszakembert. A döntéssel szemben 30 napos jogveszt határid vel az
érintett keresettel bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz
fordulhat.
c) A kollégium által kiadott sportrendezvény megtartását tiltó határozattal szemben
30 napos jogveszt határid vel az érintett keresettel bírósághoz, vagy a Sport
Állandó Választottbírósághoz fordulhat. A jogorvoslati eljárás megindítása nem
befolyásolja a tiltó rendelkezés végrehajtását, annak eleget kell tennie a
rendez nek.
9. Feladatellátási korhatár:
• F bírói feladatot csak a 18. életévét betöltött személy láthat el az egyéb
követelmények mellett.
• Sportbírói feladatot ifjúsági sportbíróként 18. év alatti személy csak
nagykorú sportbíró felügyelete mellett láthat el.
• Gépátvev i feladatot csak a 18. életévét betöltött személy láthat el az
egyéb követelmények mellett.
• Ellen ri feladatot csak a 18. életévét betöltött személy láthat el az egyéb
követelmények mellett.
10. Egyéb rendelkezések:
a) A kódexben megfogalmazottak foglalkozás köri el írások, szabályok,
melyek súlyos megsértése esetén a foglalkozás köri szabályok
megsértésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
b) Sportszakemberrel szemben benyújtott panasz miatt indult hivatalos
eljárásban a sportszakember érdekeit a szövetség képviseli, feltéve, hogy
az eljárás megindítását nem a szövetség, vagy annak valamely szervének,
bizottságának kezdeményezésére indult.
c) A foglalkozásköri szabályok megsértése esetén meghozott közgy lési
határozat ellen az érintett keresettel bírósághoz, vagy a Sport Állandó
Választottbírósághoz fordulhat 30 napos jogveszt határid vel.
11. Értelmez rendelkezések:
Fogyatékos személy (2004. évi I. törvény 77.§ e.) bekezdés)
A mozgás korlátozott, az értelmi fogyatékos, a siket illetve nagyothalló, a
szervátültetett, valamint a vak vagy a gyengén látó természetes személy.
(2004. évi I. törvény 77.§ i.) bekezdés)

Közterület

A mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehet terület, út, utca, tér.
Nyilvános hely

(2004. évi I. törvény 77.§ j.) bekezdés)
Az olyan épület, építmény vagy a közterületnek sportrendezvény megtartása
céljából lezárt része, ahová a sportrendezvény szervez je által meghatározott
feltételek mellett bárki bemehet, vagy ott tartózkodhat.

Sportrendezvény helyszíne

(2004. évi I. törvény 77.§ n.) bekezdés)

Az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a
sportrendezvényt megtartják, és ahol néz tartózkodhat.
Sportrendezvény résztvev je (2004. évi I. törvény 77.§ o.) bekezdés)
Az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak
id tartama alatt, valamint a sportrendezvényt megel z en vagy követ en
másfél órával tartózkodik.
Sportszervezet

(2004. évi I. törvény 15.§ (1) bekezdés, 18.§)
Sportegyesületek és a sportvállalkozások. Sportvállalkozás korlátolt
felel sség társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve
m ködhet a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény
szabályai szerint. Sportvállalkozásnak min sül az a gazdasági társaság,
amelynek a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény alapján a cégjegyzékbe
bejegyzett f tevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság
célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése egy vagy több sportágban.

Versenyrendszer

(2004. évi I. törvény 77.§ q.) bekezdés)
A sportág nemzetközi szövetsége és a hazai szakszövetség, illetve országos
sportági szövetség – kivéve a szabadid sport szövetség – által
meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy szellemi
sportteljesítményt mér er próba. A bajnokság versenyrendszernek min sül.
A versenyrendszer hivatásos, amat r és vegyes (nyílt) rendszer lehet.

Versenyszabályzat

(2004. évi I. törvény 77.§ r.) bekezdés)
A versenyrendszer keretében folytatott sporttevékenységre és az ahhoz
közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó el írások
rendszerbe foglalt összessége, amely a versenyrendszerben részt vev
sportolók, sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági
kötelezettségein túlmen en tartalmazza a versenyrendszert m ködtet
sportszövetség eljárásának szabályait is.

Sportszakember

(2004. évi I. törvény 77.§ p.) bekezdés)
az a természetes személy, aki a KSH elnökének a foglalkozások egységes
osztályozási rendszerér l (FEOR) szóló 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH
közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik, illetve a sportszervezettel
munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel
kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. Sportszakember
különösen az edz , a csapatvezet , a mérk zésvezet , a versenybíró, a
sportorvos, a gyúró. A sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy
az adott sportágban kik min sülnek sportszakembernek.

Feladatellátás

Mindazon feladatok összessége, melyet az adott tisztség betöltése az
alapszabály, szabályzatok alapján megkövetel, vagy törvény ír el .

Felel s személy

Azt a személyt jelöli, aki egy szervezetben egy döntésért, vagy cselekményért
felel séggel tartozik, azaz annak hibája esetén felel sségre vonható. A
következ meghatározásban ilyen néven megjelölt személy jogi értelemben a
képvisel , vagy a rendelkezésre jogosult. A szervezet létesít okiratában és
bels szabályzataiban vezet tisztségvisel ként megjelölt vagy egyébként
érdemi döntési jogkörrel rendelkez személy, valamint az a személy, aki a
létesít okirat felhatalmazása, a szervezet legf bb szervének határozata vagy

szerz dés alapján a szervezet képviseletére vagy bankszámlája feletti
rendelkezésre jogosult. (Közht. 26. §)
Felel sség

2012. február 18.

A jogi értelemben vett felel sséget, valamely felróhatóan elkövetett a
közösségre veszélyes és ez okból szankcionálandó magatartás váltja ki. A
felel sség a társadalom nevel tevékenységének az a része, amely
represszióval válaszol társadalomra veszélyes magatartásokra. Ez az
általános elv a jogban azonban csak úgy érvényesül, ha egy jogi norma a
magatartásokhoz szankciókat f z és ebben az értelemben a felel sség nem
csak a közösségre veszélyes személyt érinti, hanem azt, aki a jogi normában
meghatározott jogellenességet megvalósítja. A jog a jogi értelemben vett
felel sséget arra a személyre irányítja, vagy oda telepíti, ahol a
szankcionálásnak jogi funkciója van. Jogilag tehát az is lehet felel s, aki a szó
köznapi értelmében nem felel s, mert semmiféle mulasztást nem követett el.

