
 
 
 
 
 

A Magyar Gyorsulási Szövetség 
Szakági Kódexe 

2013.  
 
 

1.§ 
 

A KÓDEX HATÁLYA 
 

1. A Kódex az MGYSZ alapszabálya alapján létrehozott Szakági Bizottság 
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 a szövetség által üzemeltetett 
versenyrendszerek valamennyi sporteseményén kötelez�.   

2. A kódexben szerepl� el�írások a Szakági Bizottság hatásköre alá tartozó 
sportszakemberek feladatellátását, foglalkozás körét, felel�sségét szabályozza. A 
kódex alkalmazása alól egyedi esetre felmentést csak a Bizottság adhat.  

3. Jelen kódex az aktuális év megjelen� módosításaival együtt érvényes. A kódex 
módosítási javaslatait a Bizottság 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 bizottságai nem térhetnek el.  

4. Jelen kódex elválaszthatatlan mellékletét képezi a sportág etikai kódexe. 
 

2.§ 
 

A BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE 
 

1. A Bizottságot egy elnök, egy elnökhelyettes és két tag alkotja. A Bizottság 
tisztségvisel�it az alapszabály 17. § (2) bekezdés l) pontja szerint az elnökség 
választja meg, de kérheti a közgy�lés meger�sít� határozatának meghozatalát is. A 
bizottság tisztségvisel�inek mandátuma 5 évre szól. 

2. A Bizottságot a bizottsági elnök irányítja. 
3. A Bizottság döntéshozatala akkor érvényes, ha a testületi döntéshozatalban 

(értekezleten) a bizottsági tagok egyharmada részt vett és a döntést a résztvev�k 
többségi szavazattal elfogadták. Az elnök önálló döntéshozatali joggal rendelkezik 
hatáskörében. 

 
3.§ 

 
A BIZOTTSÁG FELADATA 

 
1. Legfontosabb feladata, hogy a versenyek biztonságos megtartását, a sportág 

gyakorlását szakmai szempontból segítse, biztosítva a szövetség által üzemeltetett 
versenyrendszerek sportrendezvényein a résztvev�ik élet és vagyonbiztonságát, valamint a 



sportág sportolóinak érdekeit képviselje szövetségen belül. A bizottság szükség szerint részt 
vesz a sportszakember képzésben, továbbképzésben.  A Bizottság az elnök irányítása mellett 
nyilvántartja a versenyengedéllyel (rajtengedély) rendelkez� sportolókat. Kib�vített szakmai 
értekezleteit az éves versenyengedéllyel rendelkez� sportolók bevonásával, meghívásával tartja 
meg. A sportolók hozzászólási és javaslattételi joggal rendelkeznek. A rendes, illetve kib�vített 
szakmai értekezleten döntéseinek meghozatalához a bizottság tagjainak min. 3 f� részvétele és 
többségi szavazata szükséges.  

 
2. Feladata továbbá: 

a. A sportág biztonságos gyakorlásával kapcsolatos szabályok, el�írások 
módosításainak el�készítése, javaslat tétele a közgy�lés felé 

b. Az ifjúsági sportolók felügyelete, felkészítése a biztonságos sportgyakorlás 
terén 

c. A versenyengedéllyel rendelkez� sportolók összefogása, nyilvántartása 
d. Javaslattétel az éves versenyengedélyek kiadására, bevonására 
e. Sportolók, rendez�i feladatokat ellátó sportszervezetek munkájának 

min�sítése 
f. Az egyéb sportszakemberek munkájának min�sítése 
g. Szakmai vélemény kiadása 
h. A gépátvételi feladatokat ellátó személyek feladatkörének szakmai 

szabályozását biztosító szabályzatok, el�írások el�készítése 
i. A sportolói panaszok, javaslatok továbbítása a szövetség elnöksége felé 

intézkedési javaslattal 
j. A sportszabályok betartásának ellen�rzése, figyelmeztetési jogkörrel 
k. Munkájáról beszámolási kötelezettség az elnökség és a közgy�lés felé 

 
3. A bizottság az adott év versenyrendszerének lezárását követ� értekezlet keretében 

tételesen rendezvényenként értékeli az évad sportrendezvényeit biztonsági, 
sportszakmai szempontból, az értékelést jegyz�könyvben rögzíti a szükséges 
javaslatokkal. A jegyz�könyv egy példányát megküldi a szövetségnek. A bizottság 
vezet�je a jegyz�könyv alapján, a soron következ� közgy�lés el�tt megtartja 
beszámolóját, és megteszi javaslatát az esetleges szabály, el�írás módosításokkal 
kapcsolatban. 

 
4.§ 

 
A BIZOTTSÁGI ELNÖK FELADATA 

 
1. A beérkezett javaslatok alapján az értekezlet döntésének megfelel�en a szabály-

el�írás módosítások elkészítése. 
2. A bizottság hatáskörébe tartozó sportszakemberek min�sítése az adott 

versenyévadban végzett feladatellátásuk, munkájuk alapján. 
3. Nyilvántartja a hatáskörébe tartozó sportszakembereket, adataik, 

igazolványszámuk alapján. 
4. Javaslatot tesz a közgy�lés felé a Nemzeti Válogatott tagjaira vonatkozóan, 

megfelel� indoklás mellett.  
5. Kérésre javaslatot tesz egy adott sportrendezvény megtartására, vagy megtiltására 

vonatkozóan indoklással. 
6. Kapcsolatot tart a szövetség elnökségével, a Sportbírói Kollégium vezet�jével, 

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. Minden versenyévad lezárását követ�en elkészíti a bizottság éves értékelését, 

elkészíti az egész évadra vonatkozó összefoglaló jelentését, és a következ� év 
els� közgy�lése elé terjeszti, az esetleges módosítási javaslatokat.  

10. Összehívja a bizottság rendes, vagy kib�vített értekezletét, levezeti azt, 
jegyz�könyvet vesz fel az elhangzottakról, a döntésekr�l.  
 

11. Jogköre: 
 

a. Versenyengedély bevonás- kiadás javaslatának jogkörével rendelkezik  
b. Intézkedési jogkörrel rendelkezik hatáskörén belül 
c. Javaslatot tehet a szövetség elnöksége felé egy adott sportrendezvény 

engedélyezésére, illetve megtiltására, saját hatáskörben tiltó rendelkezést 
adhat ki a Sportbírói Kollégium bevonásával, ha az adott sportrendezvény 
biztonságos megtartására vonatkozó el�írásoknak, szabályoknak a rendez� 
nem tesz eleget.  

d. Óvás esetén szakmai véleményt ad ki a bizottság nevében a Sportbírói 
Kollégium megkeresése alapján 

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. Sportolók: 

a) A sportolók sportszakemberek, akik a 2004. évi I. törvény sportolókra 
és sportszakemberekre vonatkozó rendelkezéseit kötelesek betartani a 
sportág egyéb szabályzatai, el�írásai, a sportág etikai kódexében 
megfogalmazott elvárásokon felül. 

b) A sportolók a sportszakmai szabályok módosításának javaslatát a 
bizottságon keresztül nyújthatják be a szövetség felé a döntéshozatal 
szabályaiban foglaltaknak megfelel�en. 

c) Vitás ügyekben a sportolók érdekeit a bizottság képviseli az elnökön 
keresztül a szabályok és jogszabályok keretein belül. 

d) A sportolók jogosultak a felmerült problémával a bizottságot 
megkeresni szóban, vagy írásban, megkeresés esetén a bizottságnak 
intézkedési kötelezettsége van. 

e) A szükséges intézkedésekr�l minden esetben írásban kell értesíteni az 
érdekelteket. 

 
 



2. Sportszervezetek: 
a) A sportszervezetek sportszakmai észrevételeiket a bizottság felé 

jelentik be, melynek elnöke intézkedik az észrevételeknek az illetékes 
felé történ� továbbításáról intézkedési javaslattal. 

b) A saját hatáskörben megtett intézkedésekr�l írásban tájékoztatja az 
érdekelteket. 

c) A sportszervezetek szabály-el�írásmódosítási javaslataikat a 
bizottsághoz jelentik be, mely a javaslatok értekezleten történ� 
megvitatása és döntéshozatala után a soron következ� közgy�lés elé 
tárja a javaslatot, kivéve a szövetség szavazati joggal rendelkez� 
tagjait, akik javaslatukat közvetlenül teszik meg. 

d) A sportszervezetek sportolóinak igazolási, átigazolási kérelmét a 
sportszervezetek a bizottsághoz nyújtják be, mely saját hatáskörben 
intézkedik. 

 
3. Rendez�k: 

a) A sportág hatályos szabályai, el�írásai alapján rendezési feladatokat 
csak olyan sportszervezet láthat el, mely közvetve (szervezeti 
egységen keresztül), vagy közvetlenül tagja a szövetségnek. 

b) A rendez�k a bizottság elnökének kérésére kötelesek beszámolót 
benyújtani az adott sportrendezvény megtartásának körülményeir�l. 

c) A bizottság helyszíni ellen�rzése esetén jogosult leállítani, bezárni a 
sportrendezvényt annak biztonságos megtartására vonatkozó 
el�írások, szabályok súlyos megsértése esetén. A rendez� köteles 
betartani a bizottság intézked� tisztségvisel�jének erre vonatkozó és 
egyéb döntését, felhívását. A döntés, felhívás megtagadása esetén az 
intézked� tisztségvisel� a szövetségnél jogorvoslati eljárást 
kezdeményez. 

 
4. Rendez� szerv: 

a) A rendez� szerv feladatokat kizárólag a sporttörvény 70. §-ban 
megfogalmazott el�írásoknak megfelel� egyéni, vagy társas vállalkozás 
láthat el.  

b) Csak olyan rendez� szerv láthat el feladatokat a szövetség által 
üzemeltetett versenyrendszerek tekintetében, melynek vezet�je 
arcképes, nyilvántartási számmal rendelkez� sportszakmai 
igazolvánnyal rendelkezik. Az igazolvány megszerzésének feltétele a 
sportszakmai vizsga letétele.  

c) A bizottság tisztségvisel�je jogosult utasítani a rendez� szerv vezet�jét, 
vagy annak alkalmazottját, ha olyan körülményt, eseményt észlel az 
adott sportrendezvényen, mely a rendez� szerv feladatellátására 
vonatkozó biztonsági feltételeket, feladatellátást sérti, vagy 
veszélyezteti a sportrendezvény résztvev�inek élet és 
vagyonbiztonságát. 

 
 

A közgy�lés KGY/2009/06/08. számú határozattal elfogadta. 


