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A Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) Elnöksége az
alapszabály 23. § (2) d) pontja alapján meghatározott hatáskörében eljárva a
motorkerékpáros sportban a Szakszövetséggel tagsági viszonyban álló
sportegyesületek, valamint sportvállalkozások (továbbiakban: sportszervezetek),
a tagok motorkerékpáros sportban versenyző, sporttevékenységet folytató
versenyzőinek, illetve alkalmazottainak (továbbiakban: sportoló) igazolásával
(nyilvántartásba vételével), átigazolásával, és versenyengedély megadásával
összefüggésben a következő szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotta:

A nyilvántartási, Igazolási és Átigazolás Szabályzat hatálya
1.§
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed:
a)
b)

a Szakszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezetekre,
a Szakszövetség keretében sporttevékenységet folytató sportolókra,
valamint sportszakemberekre.

(2) Az igazolás kérésével a sportoló elfogadja, hogy betartja FIM, UEM és a
MAMS szabályzatait.
Értelmező rendelkezések
2.§
(1) Igazolás: azon eljárás, melynek során a sportszervezet és a sportoló
együttes kérelmére – mely kérelem a MAMS-hoz benyújtott, a
sportszervezet és a sportoló aláírásával ellátott licenc (versenyengedély)
kérő lapban testesül meg - a sportolónak a MAMS-on belül az adott
sportszervezethez tartozását rögzítő nyilvántartásba vétele megtörténik.
(2) Átigazolás: az átigazolást megelőzően az adott naptári évben valamely
sportszervezethez már igazolt sportoló más sportszervezethez történő
igazolásának a MAMS által történő jóváhagyása, átvezetése.
(3) Nyilvántartási szerv: a MAMS.

A sportoló igazolása
3.§
(1) A sportolónak a sportszervezet általi igazolása, vagy átigazolása a 2.§-ban
leírt eljárás megkezdését jelentő, MAMS-hoz történő kérelem beadással
megtörténik. Egy sportoló egy szakágban egyidejűleg csak egy
sportszervezetnél lehet igazolt versenyző. Az a versenyző és/vagy
sportszervezet, aki, vagy amely ezt a szabályt megszegi, fegyelmi vétséget
követ el. Már igazolt versenyző azonos szakágon belül másik
sportszervezethez is történő igazolására vonatkozó kérelemnek (melyet nem
átigazolási kérelemként tüntettek fel) a benyújtása a szabály
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megszegésének minősül. Egy sportoló szakáganként lehet más-más
sportszervezet igazolt versenyzője. A sportszervezethez történő igazolás az
adott naptári év végéig érvényes.
(2) A motorkerékpáros sport területén kibocsátható licencek
Szakszövetség Általános Sportszabályzata határozza meg.

körét

a

(3) A versenyengedély-kérő lapot a sportoló sportszervezetének kell
benyújtania a MAMS titkárságán. Az előző naptári évben MAMS I, vagy N
licenccel rendelkezett versenyzők igazolásának kérelmére szolgáló licenc
igénylő lap pótdíj nélküli beadásának határidejét a MAMS Elnöksége
határozza meg. Ezen határidő után az érintett versenyzők licenc igénylő
lapját a MAMS díjtáblázatában szereplő pótdíj befizetése mellett adhatja be
az őt leigazolni kívánó sportszervezet. Nem kell pótdíjat fizetni akkor, ha a
kérelmező sportszervezet különös méltányosságra okot adó körülményt
valószínűsít mentesülésre vonatkozó kérelmében, és ezt az indoklást
Elnökség a mentesítés okának elfogadja, és határozatában mentesíti a
sportszervezetet a pótdíj befizetése alól, valamint a C, vagy D licenc
igénylésével történő igazolás esetén. Szintén nem szükséges pótdíjat fizetni
olyan versenyző bármikor történő igazolása esetén, aki az előző naptári
évben nem volt MAMS I, vagy N licenc birtokosa.
(4) A kérelmen feltüntetett adatok hitelességét a sportoló – kiskorú esetén
törvényes képviselője – aláírásával, valamint a sportszervezet aláírásra
jogosult vezetőjének aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
(5) Sportszervezet csak abban az esetben adhat le licenc kérő lapot, ha
a)
b)

nincs lejárt tartozása a Szakszövetség felé, valamint ha
az adott naptári évben már igazolta, hogy nincs 90 napnál régebben
lejárt köztartozása.

(6) A sportoló nyilvántartásba vételét, a licenc kiadását meg kell tagadni:
a)
b)
c)

ha a kérelem tévesen vagy hiányosan - fénykép nélkül - illetve
olvashatatlanul került kiállításra,
ha a szükséges mellékletek nem kerültek csatolásra és az eljárási díjat
nem fizették meg,
ha annak kiadása jogszabályba, illetve a Szakszövetség szabályzataiba
ütközik.

A sportoló átigazolása
4.§
(1) A sportoló átigazolása a sportoló és az átvevő sportszervezet együttes
kérelmére történik, a MAMS által rendszeresített átigazolás kérő lapon,
amelyet a MAMS titkárságán kell benyújtani.
(2) Az átigazoláshoz az átadó sportszervezetnek az átigazolás kérő lapon
feltüntetett írásos hozzájárulása szükséges. Kivétel ez alól, ha megszűnő,
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vagy a MAMS tagsági viszonyát megszüntető az a sportszervezet, ahonnan
az átigazolás történik, vagy ha a sportolót előzőleg leigazoló sportszervezet
jogerős bírósági határozatban megállapított szerződésszegést követett el a
sportolóval szemben.
(3) Az átigazoláskor az átvevő sportszervezet átigazolási díjat köteles fizetni.
Kivétel ez alól, ha megszűnő, vagy a MAMS tagsági viszonyát megszüntető
az a sportszervezet, ahonnan az átigazolás történik.
(4) A sportszervezet megszűnését bírósági végzéssel kell igazolni.

A sportolók nyilvántartása
5.§
(1) Az igazolási, átigazolási eljárás lefolytatására a MAMS titkárságának van
hatásköre. A MAMS titkárság az igazolásokról, a licencek kiadásáról
naprakész nyilvántartást vezet, amely elektronikus úton kerül tárolásra a
MAMS számítógépes adatbázisában. A számítógépes nyilvántartás
tartalmazza a sportolók személyi adatait, sportszervezetük nevét, igazolás
esetén az igazolás időpontját, átigazolás esetén pedig az átadó és átvevő
sportszervezet nevét, és az átigazolás időpontját.
(2) Az igazolt sportolók nyilvántartásának pontos, naprakész vezetéséért a
MAMS főtitkára felelős.
(3) Az igazolási kérelmet, az ellenőrzés és az igazolási eljárás lefolytatása után,
a MAMS irattárában kell elhelyezni.
(4) Az átigazolást kérő lap eredeti példányát az eljárás lefolytatása után az
igazolási kérelem mellé, az irattárba kell elhelyezni, egy pecséttel és
aláírással
ellátott
fénymásolt
példányt,
pedig
az
érintett
sportszervezeteknek kell megküldeni.
(5) Az elveszett, megsemmisült és használhatatlanná vált licenc pótlása a
nyilvántartási lap adatai szerint lehetséges, külön eljárási díj megfizetése
ellenében.
(6) A versenyengedély kérő lapok, átigazolás kérő lapok biztosítása a MAMS
feladata. Formanyomtatványok a MAMS titkárságán, illetve honlapjáról
letöltve szerezhetők be.
(7) A MAMS a versenyengedély kérelmeket és a kapcsolódó adatlapot a
versenyengedély kiadásától számított öt évig köteles megőrizni irattárában.
(8) A MAMS köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint
az annak kiállításához felhasznált személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti
kezeléséről.
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Költségtérítés
6.§
A MAMS az igazolással és átigazolással kapcsolatos költségek fedezésére
eljárási díjat állapíthat meg. A költségtérítés összegét a MAMS elnöksége
határozza meg.

Jogorvoslatok
7.§
(1) Amennyiben a MAMS titkársága az igazolást, vagy az átigazolást
megtagadja, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a
kérelmező panaszt nyújthat be a MAMS elnökségéhez.
(2) Ha a panasznak az elnökség a következő ülésén nem ad helyt, a kérelmező
az elutasító határozattal szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos
jogvesztő határidőn belül keresettel a Sport Állandó Választott Bírósághoz
fordulhat.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Jelen szabályzatot a Szakszövetség elnöksége a 62/E/2009.03.18 számú
határozatával hagyta jóvá.
(2) Jelen szabályzat 2009. március 19. napján lép hatályba.

Pusztai Csaba
elnök

