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I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
A MAMS Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 65. § (4) bekezdésében foglalt feladata
végrehajtásához jelen szabályzatot fogadja el.
(1) A sportrendezvények biztonságáról szóló szabályzat (a továbbiakban: BSZ) célja, hogy:
a) biztosítsa a motorsport rendezvények résztvevői számára a sportág gyakorlásához és a
biztonságos nyugodt szórakozáshoz való részvételt, a személyi- és vagyonbiztonságukat
védje,
b) járuljon hozzá a biztonságos és a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltató környezet
feltételeinek megteremtésével a motorsport rendezvényeket látogatók, valamint a
motorsportot támogatók számának emeléséhez,
c) minimálisra csökkentse a motorsport rendezvények biztonsági kockázatát, a rendezvényt
megelőző, közbeni és az azt követő időszakban,
d) egységes szabályok szerint kerüljön végrehajtásra a motorsport rendezvények biztonsági
feladatainak előkészítése.
(2) A BSZ hatálya kiterjed a Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: MAMS) tag
sportszervezetre, a nem MAMS tag sportszervezetre, a versenyzőre, a sportszakemberre, a
sportlétesítményt üzemeltető személyre, a rendezőre valamint a 11. § rendelkezései a
nézőre.
(3) A BSZ-t kell alkalmazni a MAMS engedélyével bárki által a sportlétesítményben vagy a
sportrendezvényre kialakított helyszínen szervezett minden olyan motorsport versenyen,
amelyet olyan motorsport szakágban tartanak, amelyben a MAMS versenyrendszert tart
fenn. A BSZ-t kell alkalmazni a versenyt megelőző és az azt követő, a versenyzők, nézők
érkezésétől azok távozásáig terjedő időszakra.

II. fejezet
A SPORTLÉTESÍTMÉNY
2. §
(1) A sportlétesítménynek vagy a sportrendezvényre kialakított helyszínnek alkalmasnak kell
lennie ahhoz, hogy a sportrendezvény biztonságosan megrendezhető legyen. Sportrendezvény
csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a
sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti.
(2) Amennyiben a sportlétesítmény rendelkezik a MAMS vagy a Nemzetközi Motorkerékpáros
Szövetség (FIM) vagy európai szervezeti egysége (FIM Europe) által kiadott pályalicenccel, a
licenc kiadásához szükséges feltételeket köteles a sportrendezvény teljes ideje alatt betartani.
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(3) A sportlétesítménynek vagy a sportrendezvényre kialakított helyszínnek Sportszakmai
Kollégium általi hitelesítésére a következő elemek megfelelőségének vizsgálatával kerül sor:
a) rendelkezzen az illetékes motorsport szakág versenyeinek megtartásához szükséges
pályával.
b) rendelkezzen hangosbemondóval, megfelelő hangosítással,
c) rendelkezzen a sportrendezvényen megsérült versenyzők, sportszakemberek, nézők
szakszerű ellátásához szükséges, a pályalicencben előírtak szerinti egészségügyi
személyzettel, mentővel,
d) rendelkezzen szakhatósági engedélyekkel,
e) rendelkezzen érvényes kiürítési-, kimenekítési tervvel
f) rendelkezzen a résztvevők gépkocsijainak biztonságos parkolásához szükséges parkoló
területtel,
g) ha a helyszín épület, feleljen meg a biztonsági követelményeknek, rendelkezzen
megfelelő számú be- és kijárattal (vészkijárattal),
h) ha a helyszín épület, a folyosók, lépcsők, menekülési útvonalak szünetmentes
áramforrással működtetett piktogramokkal jelölve legyenek,
i) ha a helyszín épület, rendelkezzen tartalék áramforással, amely vészhelyzetben
biztosítja a kijáratok és menekülési útvonalak megvilágítását,
III. fejezet
A SPORTRENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI
A versenyző
3. §
(1) Gyermek, serdülő és utánpótlás korú versenyzők személyhez kötődő részvételi feltételei:
a) a törvényes képviselő által írt hozzájárulás,
b) érvényes sportorvosi engedély,
d) a szervező által meghatározott versenyszabályok ismerete,
e) a sportrendezvényen nem vehet részt olyan személy, aki alkohol vagy más tudatmódosító
szer hatása alatt áll,
f) a versenyző csak olyan kategóriában versenyezhet, amelybe a szervező a tudásszintje
alapján őt besorolta.
(2) A részvételhez szükséges minimális életkor a MAMS éves szakági alapkiírásaiban van
meghatározva.
(3) Felnőtt korú versenyzők személyhez kötődő részvételi feltételei:
a) a motorkerékpár kategóriájának megfelelő érvényes vezető engedély vagy a
sportrendezvény jellege szerinti érvényes, szakági MAMS versenyzői licenc,
b) a sportrendezvényen nem vehet részt olyan személy, aki alkohol vagy más tudatmódosító
szer hatása alatt áll,
c) a versenyző csak olyan kategóriában versenyezhet, amelybe a szervező a tudásszintje
alapján őt besorolta,
(4) A versenyző felszerelése a dragbike szakághoz tartozó rendezvényeken

4
a) zárt bukósisak (ECE, SNELL, JIS) biztonsági matricával, illetve erre a speciális
versenyzésre kifejlesztett, hivatalos gyártó által előállított speciális sisak. Álvédős offroad bukósisak esetén védőszemüveg,
b) természetes és/vagy szintetikus bőrből készült protektoros egyrészes vagy kétrészes, de
összekapcsolható ruha, vagy protektorozott, zárt, nem bőrből készült kereskedelmi
forgalmazású motoros ruházat,
c) bőrből készült kesztyű, amely lehetőség szerint fedi a csuklót is,
d) motoros bőrcsizma vagy magasított szárú zárt cipő,
e) superstreet és competition kategóriában a ruházat és a motor vészleállítójának kapcsolata.
(5) A versenyző felszerelése az enduro szakághoz tartozó rendezvényeken
a) sérülésmentes offroad bukósisak
b) védőszemüveg
c) offroad motoros kesztyű
d) offroad motoros csizma
e) ajánlott felszerelési elemek: térdprotektor, könyökprotektpr, mellpáncél gerincvédővel,
nyakvédő, offroad motors ruházat (mez, nadrág).
(6) A versenyző felszerelése a gyorsasági és az oldtimer szakághoz tartozó
sportrendezvényeken:
a) zárt bukósisak (ECE, SNELL, JIS) biztonsági matricával, A44 dupla D csattal. Álvédős
off-road bukósisak esetén védőszemüveg,
b) természetes és/vagy szintetikus bőrből készült protektoros egyrészes vagy kétrészes, de
összekapcsolható ruha,
c) bőrből készült kesztyű, amely fedi a csuklót is,
d) motoros bőrcsizma,
e) kemény gerincvédő,
f) az oldtimer szakág háború előtti és classic kategóriáiban a korhű zárt ruházat és sisak.
(7) A versenyzők felszerelése a motocross szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
a) bukósisak. A sisaknak teljesen épnek kell lennie, semmilyen módosítás nem lehet a
sisak alapstruktúráján és "E" szabványú hitelesítésnek láthatóan benne kell lenni. A
gépátvételnél el kell távolítani az engedélyezési jelzést minden olyan bukósisakról,
amelyet ellenőrzéskor sérültnek találtak. Egyéb bukósisak tartozék, szemellenző, stb.
vagy állszíj sem lehet sérült vagy horzsolt. A bukósisakot ellenőrizni kell, hogy szorosan
és jól illeszkedjen a versenyző fejére. A gépátvételen nem megfelelőnek talált bukósisakot
a versenyigazgató a verseny végéig letétbe veheti,
b) motoros szemüveg,
c) csizma,
d) kesztyű, bőr vagy erős textilanyagból,
e) nadrág, bőr vagy ezzel egyenrangú anyagból, éghető és hőre zsugorodó műanyagból
nem lehet,
f) zárt mez, amelyik az alkart a csuklóig takarja, gombolható ing nem lehet,
g) bőrből, vászonból ill. erős anyagból készült veseszorító, gerinc- illetve vesevédő
ajánlott.
(8) A versenyzők felszerelése a quad szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
a) sérülésmentes offroad sisak és védőszemüveg, vagy zárt sisak
b) offroad motoros kesztyű
c) offroad motoros csizma
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d) ajánlott felszerelési elemek: térdprotektor, könyökprotektor, mellpáncél gerincvédővel,
nyakvédő, offroad motoros ruházat (mez, nadrág).
A versenyző motorja
4. §
Minden, a versenyzéshez használt motorkerékpárnak, alkalmasnak kell lennie arra, hogy eleget
tegyen a versenypályán való fokozott igénybevételnek. Az alkalmassághoz vizsgálni kell:
a) a dragbike szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
aa) a fékrendszer állapotát (fékbetéteket, féktárcsák állapotát), illetve a speciális lassító
berendezések (fékező ernyő) működőképességét,
ab) a futómű állapotát (szimmeringeket, kormány és kerékcsapágyakat,kormány
lengéscsillapító, lehúzató biztonságos kivitelezése, kitámasztó repedésmentes
megléte)
ac) a gumik állapotát (street és nem élsport kategóriákban utcai profilú műszaki vizsgára
alkalmas profilmélységű gumik.)
ad) a motor műszaki állapotát (nem lehet semmilyen olajfolyás, repedés, a versenyzés és
a pálya biztonságát veszélyeztető tényező)
ae) az idomzat állapotát (megfelelően rögzítve, a kategória műszaki leírásának megfelelő
előírások megléte)
af) speciális teljesítménynövelő technikai eszközök (nitro palack) biztonságos rögzítését
ag) speciális üzemanyagok (nitrometán, alkohol, stb) tankjának biztonságos elhelyezését,
rögzítését,
ah) speciálisan épített dragbike-ok biztonságos műszaki kivitelezését,
ai), speciálisan épített dragbike-ok esetében a vészleállító meglétét és működő
képességét.
b) az enduro szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
ba) a fékrendszer állapotát (fékbetéteket, féktárcsák állapotát),
bb) a motor esztétikai állapotát,
bc) a lábtartókat (visszahajlók legyenek),
bd) a kipufogó rendszer állapotát,
be) a szervező részére ajánlott a teleszkóp szimmeringek állapotának, a kerékcsapágyak
állapotának vizsgálata, és a kormányon a „lefejelés” következményeitől védő
műanyag borítás meglétének vizsgálata.
c) a gyorsasági és az oldtimer szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
ca) a fékrendszer állapotát (fékbetéteket, féktárcsák állapotát),
cb) a futómű állapotát (szimmeringeket, kormány és kerékcsapágyakat)
cc) a gumik állapotát (legalább 80%-os profilmélységű, kizárólag utcai és/vagy
versenypályára-használatra tervezett gumi)
cd) a motor műszaki állapotát (nem lehet semmilyen olajfolyás, repedés)
ce) az idomzat állapotát (megfelelően rögzítve, behajtható tükrök behajtva vagy
leszerelve, fix tükrök leszerelve, lámpák, tükrök leragasztva, rendszámtábla és tartó
leszerelve, világítás és féklámpa kikötve), az oldtimer szakágban az utcai használatra
alkalmas motoroknál az évjáratnak megfelelő idomzat (tükrök, irányjelző, rendszám)
használata engedélyezett.
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d) a motocross szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
da) a fékrendszer állapotát (fékbetéteket, féktárcsák állapotát),
db) a motor esztétikai állapotát,
dc) a lábtartókat (visszahajlók legyenek),
dd) a kipufogó rendszer állapotát,
de) a karok állapotát. A kuplung- és fékkar végén, min 16-18 mm átmérőjű gömbnek kell
lennie. Nem lehet a kar vége éles, a kar repedt, vagy jelentősen elgörbült,
df) az ülés állapotát. Fixen rögzített, lehetőleg sérülésmentes,
dg) a teleszkóp szimmeringek állapotának, a kerékcsapágyak állapotának vizsgálata, és a
kormányon a „lefejelés” következményeitől védő műanyag borítás meglétének
vizsgálata ajánlott.
e) a quad szakághoz tartozó sportrendezvényeken:
ea) a fékrendszer állapotát (fékbetéteket, féktárcsák állapotát, a féklámpa
működőkéességét). A quadot minimum két hatékony fékkel kell felszerelni, melyek
egymástól függetlenül működtethetők és összpontosítva, közvetlenül a kerékre hatnak
eb) azt, hogy rendelkezik-e a quad a gyári szerviz könyvvel.
A sportszakember
5. §
Jelen szabályzat rendelkezéseinek alkalmazásakor sportszakember az edző, a sportorvos, a
gyúró, a zsűri elnök, a sportbíró, a sportfelügyelő, az időmérő, a versenytitkár.

IV. fejezet
A MOTORSPORT RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE
6. §
A szervező
(1) A szervező (MAMS vagy MAMS tag és nem MAMS tag sportszervezet) alapvető
kötelezettségei:
a) a hatályos magyar jogszabályok, valamint a BSZ-ben rögzített rendelkezések betartása,
b) a sportlétesítményben a nézők számára a nézőtéri helyükig való eljutás kulturált
lehetőségének, tiszta nézőtérnek, parkolónak, illemhelynek a biztosítása,
c) a motorsport rendezvények biztonságos megszervezése, a résztvevők személyi- és
vagyonbiztonságának megteremtése.
(2) A szervező a szervezési feladatok ellátásához a motorsport rendezvények technikai,
biztonsági feltételeinek biztosítására a következő szervezetekkel köthetnek szerződést:
a) vagyonvédelmi vállalkozással,
b) egészségügyi szolgáltatóval,
c) katasztrófavédelmi szervezettel,
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d) áramszolgáltatóval,
e) parkolási szolgáltatóval,
(3) A szervező köteles a sportlétesítmény biztonságtechnikai feltételeit olyan mértékben
biztosítani, hogy az biztosítsa a hivatalos résztvevők és a nézők személyi- és
vagyonbiztonságát.
7. §
A jegyértékesítési rend meghatározása
A jegyértékesítést a sportlétesítmény befogadóképességének optimális,
szempontokat is figyelembe vevő módon kell meghatározni, végrehajtani.

biztonsági

8. §
A rendező
(1) A sportról szóló törvény, valamint a vagyonvédelmi törvény alapján a szervező rendezőt
(vagyonvédelmi vállalkozást) bízhat meg a motorsport rendezvények rendezvénybiztosítási
feladatainak ellátására.
(2) A rendezőnek rendelkeznie kell:
a) szakhatósági engedéllyel (rendőrségi határozat),
b) kamarai nyilvántartással,
c) kötelező szakmai felelősségbiztosítással,
(3) A rendezői feladatok ellátását végző személy-és vagyonőrök (rendezők), csak hatósági
engedély, kamarai tagság, illetve a sportrendezvény-biztosítási (rendezői) feladatokra való
felkészítés és vizsga birtokában láthatják el feladatukat.
(4) A rendezővel kötendő megbízási szerződés ajánlott tartalmi elemei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a megbízó (Szervező) adatai,
a megbízott (Rendező) adatai,
a megbízás milyen helyszínre, melyik motorsport rendezvényre szól,
a feladatok, felelősségek és jogosultságok pontos meghatározása,
a végrehajtásban résztvevők létszámának meghatározása,
a végzett biztosítási feladatok elvégzésének ellenőrzése, teljesítésnek igazolása,
a végzett feladat díjazása.
9. §
A biztosításvezető

(1) A rendező képviselőjének (biztosításvezető) általános feladatai:
a) egyeztetések a szervező által összehívott, motorsport rendezvényt megelőző
értekezleten, biztonságtechnikai bejáráson,

8
a rendezői névsor elkészítése,
a motorsport rendezvény előtti eligazítás megtartása,
felállítási helyek kijelölése a szektorfelelősök és a rendezők számára,
a motorsport rendezvény napján a sportlétesítmény átvizsgálása, ellenőrzése,
a biztosítási feladatok végrehajtásának ellenőrzése,
kapcsolattartás a szervező képviselőjével, más a biztonságban érintett hatóságok,
szervezetek képviselőivel,
h) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén intézkedés annak elhárítására.
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) A motorsport rendezvény előtti eligazítás tartalmi követelményei:
a rendezvénybiztosítás helyszínének pontos meghatározása,
a készenlét idejének meghatározása,
az adott biztosítási területen a rendezők számának és felszerelésének meghatározása,
tájékoztatás a várható közönség számáról, összetételéről,
a szektorok elhelyezkedésének ismertetése, a szektorfelelősök és hozzájuk beosztott
rendezők kijelölése,
f) a gyakorlati teendők végrehajtása katasztrófa vagy tömegszerencsétlenség
bekövetkezése esetén,
g) a sportszerűtlen megnyilvánulási formák esetén alkalmazandó eljárások ismertetése
(felszólítás, kiemelés, eltávolítás, a rendőri intézkedés igénybevétele),
h) a motorsport rendezvény félbeszakítása, felfüggesztése, idő előtti befejezése esetén
alkalmazandó eljárások ismertetése.
a)
b)
c)
d)
e)

(3) A biztosításvezető feladatai a motorsport rendezvény alatt:
a) folyamatos kapcsolattartás a szervező képviselőjével, a szektorfelelősökkel,
b) a sportesemény során bekövetkező normasértés (rendbontás, rendzavarás, a pályára
történő bedobálás, tiltott transzparensek, sportszerűtlen megnyilvánulások) esetén
köteles eljárni a rendzavarás megszüntetése érdekében.
(4) A biztosításvezető feladatai a motorsport rendezvény t követően:
a) a motorsport rendezvény végén a szervező képviselőjének beszámol azokról az
eseményekről, amelyek a sportrendezvény alatt a biztonsági szabályok megsértésével
összefüggésben történtek és a kapcsolatos intézkedésekről,
b) a szektorfelelősök tájékoztatójának meghallgatása után rövid értékelést tart a
rendezőknek. Értékeli a végrehajtott tevékenységet, az esetlegesen elkövetett hibákat.
10. §
A rendezői feladatot ellátó személyek feladatai
(1) A rendezők feladatai a motorsport rendezvények biztosítása során:
a)
b)
c)
d)
e)

a sportlétesítmény átvizsgálása,
jegyellenőrzés,
beléptetés,
a szektorokban a szabad mozgás és a nézőtér biztosítása,
a pálya biztosítása,
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f) az öltözők, folyosók biztosítása,
g) a VIP terület biztosítása,
h) a kiürítési- kimenekítési útvonalak és vészkijáratok biztosítása.
(2) A versenypálya biztosítása:
a) a pályát a rendezők szükség szerinti létszámban, a szektorokban helyet foglaló nézők
számának figyelembevételével biztosítják,
b) a versenypályán kizárólag a versenyzők, illetve az arra jogosultak tartózkodhatnak. A
jogosultakat a szervező megkülönböztető jelzéssel látja el.
(3) A résztvevők biztosításával kapcsolatos feladatok:
A motorsport rendezvényen hivatalosan résztvevő személyeknek (versenyzők,
sportszakemberek, MAMS meghívottak) a sportlétesítménybe való megérkezésüktől - a
távozásukig a személyi- és vagyonbiztonságát garantálni kell.
(4) VIP biztosítási feladatok:
a) amennyiben a motorsport rendezvényen a szervező által meghívott VIP (kiemelt
fontosságú) személyek, személyiségek vesznek részt, részükre a nézőktől elkülönített
területet, helyiségeket alakítanak ki,
b) a rendezők a VIP területet, szektort lezárják és oda csak az arra jogosult, külön
jogosultsággal rendelkező személyeket engedik be (meghívó, karszalag, VIP
belépőjegy),
c) a rendezők felelősek a kísért és biztosított VIP személy testi épségének megóvásáért és
vagyontárgyainak biztonságáért.
(5) A parkolási területek biztosítása
a) a parkolókban feladatot ellátó rendezőknek pontosan ismerni kell a biztonsági
elővárásoknak megfelelő parkolók elhelyezkedését, befogadóképességét a VIP
parkolókba, sajtóparkolóba engedéllyel rendelkezők névjegyzékét vagy jelzését, ami
alapján beengedhetőek az adott parkolási területre.
b) a parkolókban rendezői feladatot ellátó személyek rendelkezzenek a forgalom
irányításához szükséges alapismeretekkel és a motorsport rendezvény befejezését
követően, segítsék a parkolókból történő kihajtás balesetmentes végrehajtását.
c) a következő személyek és résztvevők számára kötelező parkolási lehetőséget
biztosítani:
 hivatalos személyek
 résztvevők autóbusza, gépjárművei,
 mentő, katasztrófavédelem, rendőrség járművei,
 VIP személyek,
 sajtó munkatársai,
 nézők.

11. §
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A néző
(1) Nézők részvételével csak olyan sportlétesítményben rendezhető motorsport rendezvény,
amely a jogszabályok által előírt, alábbiakban felsorolt szakhatósági engedélyekkel
rendelkezik.
a)
b)
c)
d)

rendőrhatósági engedély,
katasztrófavédelmi engedély,
tűzoltósági engedély,
ÁNTSZ engedély,

(2) A néző kötelezettségei a sportról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek és a
sportlétesítmény működési rendjének, a szervezők útmutatásának, utasításainak
végrehajtása.
(3) Motorsport rendezvényen előforduló, néző által elkövetett jogsértések, amelyek a néző
kivezettetését és/vagy büntető feljelentést vonnak maguk után:
a) verekedés, továbbá verekedésre felhívás,
b) olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy
riadalmat keltsen,
c) hivatalos személy (rendőr), a szervező képviseletében eljáró (rendező) intézkedésével
szemben engedetlenséget tanúsítása,
d) a rendező, valamint a rendőrség biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek nem tesz
eleget,
e) a pályára különböző idegen anyagokat bedobálása,
f) a sportlétesítmény berendezéseinek rongálása,
g) a motorsport rendezvény hivatalos személyeinek szóbeli vagy tettleges fenyegetése,
vagyontárgyaik rongálása vagy ennek megkísérlése.
(4) Azokon a motorsport rendezvényeken, ahol a belépés jegyvásárlási kötelezettséghez kötött
a néző számára a jegy megvásárlásával a BSZ 1. számú mellékletében foglalt Általános
Szerződési Feltételek kötelezővé válnak a néző számára.
V. fejezet
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Sportszakmai Kollégium Vezető Tanácsa
12.§
(1) A Sportszakmai Kollégium Vezető Tanácsa (a továbbiakban: SZK VT) három fős testület,
amelynek elnökét és tagjait a MAMS elnöksége (a továbbiakban: Elnökség) nevezi ki
mandátumának időtartamára. Az SZK VT a biztonsági szakterületnek a BSZ-ben és a
sportról szóló törvényben szabályozott feladatait látja el.
(2) Az SZK VT működésére a MAMS Elnökség működésére az Alapszabályban és a Szervezeti
és Működési Szabályzatban lefektetett szabályok irányadóak.
(3) Az SZK VT a motorsport rendezvények biztonsági feladataival összefüggésben:
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a) ellenőrzi a sportrendezvény megrendezésére irányuló kérelemben, valamint
mellékleteiben foglaltakat, és megfelelőség esetén engedélyezi a MAMS
versenyrendszerén kívüli motorsport rendezvények megtartását,
b) javaslattal él fegyelmi eljárás indítványozására a biztonsági rendszabályok
megsértésével kapcsolatos ügyekben,
c) figyelemmel kíséri a létesítményhitelesítések (pálya licenc) biztonsági szempontból
történő előkészítését, részt vesz a hitelesítések végrehajtásában,
d) a motorsport rendezvények biztonsági kérdéseivel összefüggő kérdéseket éves szinten
összegzi, és a tapasztalatokat megküldi az Elnökségnek az éves beszámolója részeként,
e) javaslatot tesz a BSZ módosítására, kiegészítésére.
A sportrendezvények engedélyezése
13. §
(1) A MAMS hivatalos versenynaptárában szereplő sportrendezvényeken a MAMS egyéb
szabályzatai szerinti eljárásokban kerülnek engedélyezésre, és az engedély kiadása magában
foglalja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti szakszövetségi
hozzájárulást.
(2) A MAMS versenynaptárában nem szereplő sportrendezvény szervezője a sportrendezvény
kezdetének tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal írásban, a MAMS Iroda címére
benyújtott kérelemmel a (3) bekezdés szerinti adatok megadásával kérheti a sportrendezvény
regisztrálását – és egyben a törvényben előírt hozzájárulás kiadását.
(3) A szervező a kérelmében a következő adatokat köteles feltüntetni:
a) a sportrendezvény neve, jellege (melyik szakág szabályai szerint kívánják megtartani),
b) a szervező jogi személy neve, székhelye, (cég)bírósági nyilvántartási száma,
képviselőjének neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
c) a sportrendezvény rendezőjének neve székhelye, (cég)bírósági nyilvántartási száma,
képviselőjének neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe,
d) a sportrendezvény helyszíne,
e) a sportlétesítményben való megrendezéséhez beszerzett hatósági, tulajdonosi,
területkezelői illetve önkormányzati engedélyek felsorolása, érvényességükről szóló
írásos nyilatkozat.
f) a sportrendezvény programja,
g) annak részletes bemutatása, hogy a szervező a BSZ előírásainak miként felel meg,
h) a szervező nyilatkozatát arról, hogy a BSZ-ben foglaltakat ismeri, és a sportrendezvény
ideje alatt betartja, illetve betartatja. A nyilatkozat a BSZ 2. számú mellékletét képezi.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatokat hiánytalanul tartalmazó kérelmet a MAMS Iroda ellátja
nyilvántartási számmal, és a beérkezéstől számított 2 napon belül másolati formában továbbítja
a kérelmezett verseny jellege alapján illetékes MAMS Szakági Tanács vezetőjéhez
(szakágvezetőjéhez), aki 3 napon belül írásban (elektronikus levélben) nyilatkozik, hogy a
kérelmező által megrendezni szándékozott verseny megtartása nem veszélyezteti-e a szakág
versenyrendszerének (bajnokság) működtetését. A versenyrendszer veszélyeztetésére
vonatkozó megállapítása esetén, a szakágvezető rövid indoklást is mellékel. Szakágvezető
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hiányában a Szakági Tanács nevében, a Szakági Tanács tagjai véleményének kikérése után
az Elnökség által kijelölt Szakági Tanács tag nyilatkozik.
(5) Amennyiben a szakágvezető, vagy ennek hiányában a tag a (4) bekezdés szerinti eljárásban
a sportrendezvény ellen nem emelt kifogást - a kérelmet és a szakágvezető (ennek hiányában
a tag) a 2. sz. mellékletre rávezetett támogatását a MAMS Iroda továbbítja a SZK VT-nek.
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni azoknál a szakágaknál, amelyek
nincsenek említve a 3-4. §okban.
(7) Az SZK VT a kérelemben foglaltakat összeveti a BSZ-ben foglaltakkal. Amennyiben az
elbíráláshoz szükséges, az SZK VT hiánypótlást, illetve kiegészítést kérhet be a kérelmezőtől.
A pótlólagosan bekért adatokat, dokumentumokat a hiánypótlás bekérésétől számított 5 napon
belül – az elutasítás terhe mellett - a kérelmezőnek a MAMS Irodára kell írásban eljuttatnia
(nyomtatott, vagy elektronikus levélben).
(8) Az esetlegesen hiánypótlással kiegészített összes dokumentum rendelkezésére állásától
számított 10 napon belül az SZK VT a MAMS Irodát az elbírálás eredményéről.
(9) Amennyiben az SZK VT a 2. sz. mellékletre rávezetett hozzájárulását megadta, úgy a
MAMS Iroda kiadja a sportrendezvényre vonatkozó írásbeli hozzájárulást, ellenkező esetben
az elutasítást tartalmazó, indoklással ellátott döntést.
(10) Amennyiben a hozzájárulás kiadásra került, a sportrendezvény bekerül a MAMS
regisztrált rendezvények naptárába - típus, időpont, helyszín, és szervezői, rendezői adatok –
feltüntetésével.
(11) A szervező a sportrendezvényt a MAMS hozzájárulása kézhezvételekor meghirdetheti
(„MAMS által regisztrált sportrendezvény” megjegyzéssel ellátva), és a versenykiírást
közzéteheti.
(12) A jelen § szerint regisztrált sportrendezvényen a MAMS tagjai, valamint a tagszervezetek
versenyzői részt vehetnek, a MAMS sportszakemberei a sportrendezvény szervezésében és
lebonyolításában közreműködhetnek.
(13) A regisztrált versenyek megrendezésének színvonaláért, sportszakmai igényességéért, a
rendező által előzetes anyagokban szereplő biztonsági feltételek helyszíni betartásáért, a
versenyen bármely személyt (különösen a versenyzőket, sportszakembereket, nézőket) ért
halálos balesetért, személyi sérülésért, kárért, és a versenymotorban, egyéb vagyontárgyban
bekövetkezett károkért a MAMS felelősséget nem vállal.
(14) A hozzájárulás nem adható meg, ha:
a) a sportrendezvény tervezett időpontja Magyarország nemzeti ünnepére esik,
b) a szervező már a MAMS regisztrációt megelőzően használja a „MAMS által regisztrált
verseny” jelzést,
c) a szervező a regisztrációs kérelméhez nem biztosítja a BSZ-ben felsorolt információkat,
dokumentumokat,
d) ahhoz a sportrendezvényhez, amelynek megrendezése várhatóan veszélyezteti, vagy
hátrányosan befolyásolja a MAMS bajnokságainak megrendezhetőségét,
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e) ha a sportrendezvény nem teljesíti a BSZ-ben előírt biztonsági követelményeket, illetve
az SZK VT kiemelt biztonsági kockázatúnak minősíti a sportrendezvényt
megrendezésének feltételei miatt,
f) ha a szervező nem rendelkezik az egyéb jogszabályokban előírt szükséges engedélyekkel,
g) ha a versenykiírásban a szervező nem tájékoztatja a nevezőket a rendezvénnyel
kapcsolatos biztosítási feltételekről,
h) ha a biztonsági ellenőrzésre a szervező által szervezett korábbi sportrendezvényen a
szervezőnek felróható ok miatt nem kerülhetett sor, és a felek között ennek szervező általi
átvállalásáról szóló szerződés nem volt hatályban,
i) ha a biztonsági ellenőrzés korábban súlyos hiányosságot állapított meg, és a szervező
azokat még nem szüntette meg,
j) ha a szervező a regisztrációs díjat nem fizette meg,
(15) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti szakszövetségi
hozzájárulás megtagadása esetén a kérelmező a tervezett versenyt nem tarthatja meg. Az ilyen
rendezvény a MAMS Általános Sportszabályzata alapján tiltott sportrendezvénynek minősül,
azon a MAMS tagjai, valamint a tagszervezetek versenyzői nem vehetnek részt, a MAMS
sportszakemberei ezek előkészítésében, lebonyolításában nem működhetnek közre.
(16) Az elutasító döntésről a MAMS annak meghozatalától számított 5 napon belül írásban
értesíti a sportlétesítmény helye szerint területileg illetékes rendőrkapitányságot is.
(17) A jelen §-ban szabályozott eljárásért a kérelmező regisztrációs költségtérítést köteles
fizetni a MAMS-nak a kérelem benyújtásakor. Ennek összegét a MAMS éves díjtáblázata
tartalmazza.
(18) A regisztrációs díjnak a (16) bekezdés szerinti meg nem fizetése a hozzájárulás
megtagadását vonja maga után.
(19) A regisztrációs díj nem kerül visszafizetésre a kérelmező részére akkor sem, ha a
hozzájárulást a MAMS a (14) bekezdésben felsorolt okok közül bármelyikre való hivatkozással
megtagadja.

VI. fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
14.§
A BSZ alkalmazásában:
a) sportrendezvény szervezője: MAMS, MAMS tag, nem MAMS tag sportszervezet,
b) motorsport rendezvény szervezése: széleskörű előkészítő, a sportrendezvény, a
motorsport rendezvény megvalósításával összefüggő feltételek létrehozására irányuló
tervező-szervező tevékenység,
c) motorsport rendezvény rendezése: adott helyen és időben tartott sportesemény
lebonyolításával kapcsolatos személy- és vagyonvédelmi feladatok összessége,
d) motorsport rendezvény rendezője: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján
meghatározott szolgáltatásokat nyújtó egyéni vagy társas vállalkozás, amelyet vagy,
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amelyeket az adott sportrendezvény biztonsági feladatainak ellátásával szerződésben
megbíztak,
e) rendező képviselője (biztosításvezető): az adott motorsport rendezvényen biztonsági
feladatokat ellátó személyek (rendezők) vezetője,
f) rendezők: a motorsport rendezvényen rendezői feladatok gyakorlati végrehajtására
kijelölt személyek, akik a 2005. évi CXXXIII. törvényben előírt okmányokkal,
képzettséggel rendelkeznek és sportrendezvény-biztosítói szakmai továbbképzésen
vettek részt.
VII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15.§
Hatálybalépés
(1) Az Elnökség a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján készült BSZ-t jóváhagyta a 39/E/2014.03.25. számú határozatával. A
BSZ 2014. április 1. napjától hatályos.
(2) A BSZ-nek a 14/E/2014.04.22. számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai 2014.
április 23. napjától hatályosak.
(3) A BSZ-nek a 8/E/2015.03.23 számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai 2015.
március 1. napjától hatályosak.
(4) A BSZ-nek a 19/E/2015.10.01 számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai 2015.
június 21. napjától hatályosak.
(5) A BSZ-nek a 23/E//2016.01.27 számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai 2016.
január 28. napjától hatályosak.
(6) A BSZ-nek a 18/E/2017.01.11. számú elnökségi határozattal elfogadott módosításai 2017.
január 12. napjától hatályosak.

Hermann Henrik
elnök
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1. számú melléklet
A motorsport rendezvény látogatásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Tilos a motorsport rendezvény színhelyére szeszes italt bevinni!
Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittas állapotban lévő személyek még érvényes
belépőjegy birtokában sem léphetnek a motorsport rendezvény színhelyének területére.
Tilos a motorsport rendezvény előtt, közben és utána a rasszista, valamint a közerkölcsöt
sértő bekiabálás, illetve a versenyzők, a sportszakemberek durva becsmérlése.
A jegytulajdonosok tudomásul veszik, hogy a motorsport rendezvény színhelyére történő
beléptetéskor és a rendezvény időtartama alatt a szervező vagy a rendező az 1-3.
pontokban foglaltak betartását ellenőrzik.
Az 1-3. pont szerinti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt
bizonyítottsága esetén a szervezőnek vagy a rendezőnek kötelessége a rendbontókat a
motorsport rendezvény színhelyéről eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri
szervek segítségét kérni.
Szerződésszegést követ el az a néző, aki a belépési feltételeknek nem tesz eleget:
a) nem rendelkezik belépőjeggyel, bérlettel vagy belépésre jogosító igazolvánnyal,
b) alkoholt, kábítószert vagy bódító hatású szert magánál tart, illetve ezek befolyása alatt
áll,
c) aki a motorsport rendezvény rendjét megzavarja, a biztonsági szabályokat megsérti, a
szervezők vagy rendezők munkáját akadályozza, a résztvevők testi épségét, vagyoni
javait károsítja vagy veszélyezteti (pl. tárgyat eldob, hajigál).
d)
a néző tudomásul veszi, hogy a motorsport rendezvény megtekintésére kibocsátott
belépőket (jegy, bérlet, belépésre jogosító igazolvány), illetve a pályarendszabályok
betartását a rendezők a sportesemény egész területén, a sportrendezvény teljes
időtartama alatt ellenőrizhetik.
e) a szervező - a motorsport rendezvény biztosítását és a beléptetést végző rendezők
közreműködésével - fenntartja annak a jogát, hogy rendezvényein a
pályarendszabályoknak eleget tenni nem tudó- vagy nem akaró személyeknek a
sportlétesítménybe való belépését megtagadja.

16
2. számú melléklet

Sportrendezvény megtartása iránti kérelem és
felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(név, lakcím), mint a(z)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(szervezet neve, székhelye) (a továbbiakban: Szervező) képviselője, az alábbi motorsport
rendezvény szervezőjeként, ezen nyilatkozatommal a Szervezet által megrendezendő, lent
megnevezett sportrendezvényt regisztráltatni kívánom a Magyar Motorsport Szövetség
(továbbiakban: MAMS) nyilvántartásába, és egyben kérem a megrendezéséhez szükséges
szakszövetségi hozzájárulást.
A motorsport rendezvény
neve:……………………………………………………………………………………………
időpontja:………………………………………………………………………………………
időtartama: … nap
helyszíne: ………………………………………………………………………………………
a rendezvény a következő MAMS szakághoz tartozik: ………………………………………..
Kijelentem, hogy a MAMS szabályait, különös tekintettel a MAMS-nak a Sportrendezvények
Biztonságáról Szóló Szabályzatára, ismerem, az abban foglaltakat elfogadom és a rendezvény
előkészítése és lebonyolítása során azokat betartom.
Kijelentem, hogy a rendezvény előkészítése és lebonyolítása során minden elvárhatót elkövetek
a résztvevő, közreműködők és a nézők biztonsága érdekében.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a MAMS és annak semmiféle szervezeti egysége a
rendezvény előkészítésében és lebonyolításában semmilyen formában nem vesz részt, minden
ezzel kapcsolatos kötelezettség és felelősség a Szervezőt terheli.
Tudomásul veszem, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályok szerinti
hatósági és egyéb bejelentések megtétele, a szükséges engedélyek beszerzése, a szükséges
biztosítások megkötése, illetve meglétének ellenőrzése a Szervező feladata, ezekkel
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kapcsolatos ellenőrzést a MAMS nem végez, mindezek be nem tartásából adódó anyagi és jogi
felelősség a Szervezőt terheli.
Elfogadom, hogy a MAMS és az FIM szabályokban a rendezvény szervezőjére vonatkozó
kötelezettségek megszegéséből adódó mindennemű felelősség a Szervezőt terheli, ezekért a
MAMS semminemű felelősséget nem vállal.
A rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációs díjat határidőre megfizetem.

Budapest, 201... ……………………………………………………………….
………………………………………………
Szervező aláírása
A MAMS tölti ki:
1. A
MAMS
………………………………………………..
sportrendezvény részére a hozzájárulás megadását támogatom.

IGEN

szakága

nevében

a

NEM

„NEM” esetén rövid indoklás:
Budapest, ……………………………………………
………………………………………………
Szakágvezető aláírása
2. A MAMS Sportszakmai Kollégiuma Vezető Tanácsa nevében a sportrendezvény részére a
hozzájárulást megadom.
IGEN

NEM

„NEM” esetén rövid indoklás:
Budapest, ……………………………………………
………………………………………………
Sportszakmai Kollégium Vezető Tanácsa
elnökének aláírása
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3. A MAMS a sportrendezvényt a ………………………………………………..
számon nyilvántartásba vette:
Budapest, ………………………………………………………
………………………………………………
Főtitkár

A szabályzat 2017. január 12-től hatályos módosításai dőlt, félkövér betűkkel vannak jelölve.

