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1. Hatály
Jelen szabályzat a Magyar Motorsport Szövetség (a továbbiakban: MAMS) versenynaptárába tartozó
sportrendezvényekre terjed ki.
.
2 Technikai felügyelő közreműködése a versenyeken
2.1. A szervező által megbízott versenyigazgató javaslata alapján a szervező bízza meg a technikai
felügyelőt. A Technikai Kollégium a szervező vagy a megbízott versenyigazgató írásban történt kérésére
segítséget nyújthat ebben.
Nem a Technikai Kollégium feladata a technikai felügyelő delegálása a versenyre.
2.2. A versenyek
szabályszerű,
▪
sportszerű
▪
lebonyolításáért az adott versenyre megbízott technikai felügyelők is felelősek.
2.3. A szabályszerűség biztosításához a MAMS az alábbi dokumentumokat adja ki:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MAMS Általános Sportszabályzat,
szakági sportszabályzatok,
szakágak éves bajnokságainak, kupáinak alapkiírása, műszaki szabályai,
szakági versenykiírások,
MAMS Technikai Kollégium Szabályzata,
MAMS elnökségi, szakági tanácsi határozatok.

3. Technikai Kollégium
3.1. A technikai felügyelői ismeretek birtokában lévő személyek összefogására, kollektívába szervezésére
a MAMS Technikai Kollégiumot hoz létre. A Kollégium tagja valamennyi, az adott évre érvényes
technikai felügyelői igazolvánnyal rendelkező személy. A Technikai Kollégium sportszakmai testület,
amely tevékenységét önállóan, a szakágaktól szervezetileg és működésében függetlenül, kizárólag a
Sportszakmai Kollégiumnak és az Elnökségnek alárendelve végzi.
3.2. A Technikai Kollégiumi Tanács vezetője és további minimum 2 tanácstagját az Elnökség nevezi ki a
kollégium tagjai közül, mandátuma idejére. A Technikai Kollégium vezetője a kollégium tanács tagjaira
javaslatot tehet. A Technikai Kollégiumi Tanács a kollégium ügyintéző-képviseleti szerve, működésére
az elnökség működéséről szóló szabályok irányadóak.
4. Technikai felügyelői tevékenység alapfeltételei:
4.1. A MAMS technikai felügyelője az a magyar, illetve bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
külföldi állampolgár lehet, aki:
a)
b)

18. életévét betöltötte;
büntetlen előéletű;
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c)
technikai felügyelői tevékenységének egészségi akadálya nincs;
d)
műszaki (legalább) szakiskolai végzettséggel vagy legalább 2 éves szakirányú tapasztalattal
rendelkezik;
e)
a MAMS technikai felügyelői tanfolyamát eredményesen elvégezte és érvényes vizsgát tett.
f)
a MAMS Általános Sportszabályzat 10.9 szerinti összeférhetetlenség esetében nem áll fenn,
4.2. Azt, aki az a-f) pontok szerinti feltételeknek megfelel, a Technikai Kollégium regisztrálja és a MAMS
titkárság, ennek díjának (amely tartalmazza az éves biztosítás díját is) megfizetését követően kiállítja
számára a technikai felügyelői igazolványt. MAMS technikai felügyelői tevékenységet a tárgyévben csak
érvényes igazolvány birtokában lehet végezni.
4.3. Az igazolvány egy olyan általános képzés sikeres elvégzését jelenti, amellyel a technikai felügyelő
egy olyan szakmai tudás birtokába kerül, amellyel jogosulttá válik bármelyik szakág versenyén technikai
felügyelői tevékenységet végezni.
4.4. Az igazolvány birtoklása nem jelenti azt, hogy a MAMS köteles technikai felügyelői feladatokkal
megbízni annak birtokosát.
4.5. MAMS technikai felügyelők kizárólag a MAMS versenynaptárába
kuparendezvényen vagy meghívásos rendezvényen tölthetnek be ilyen tisztséget.

tartozó,

bajnoki,

4.6. Azok a technikai felügyelők, akik egy adott versenyre megbízatásukat szóban vagy írásban
elfogadták, kötelesek az adott versenyen jelen szabályzat szerint megjelenni. Amennyiben ennek
valamilyen oknál fogva nem tudnak eleget tenni, kötelesek azt jelezni a szervezőnek és a
versenyigazgatónak a verseny előtt legkésőbb 48 órával. Amennyiben a technikai felügyelő ezt elmulasztja
és nem jelenik meg a versenyen, ellene fegyelmi eljárás indul, amelyet a zsűri elnöke vagy a vezetőbíró
kezdeményez.
4.7. Versenyre beosztott technikai felügyelőnek a rendezvényen magánál kell hordania a tárgyévre
érvényesített igazolványát, amelyet a rendezvény ideje alatt – jól látható helyen - viselnie kell. Az a
technikai felügyelő, aki nincs beosztva a versenyre, nem technikai felügyelőként van jelen, tehát az adott
rendezvényen nem viselheti technikai igazolványát.
4.8. Más, a MAMS által elismert motorsport szövetség által kiadott érvényes technikai felügyelői
igazolvánnyal (licenccel) rendelkező külföldi állampolgárságú személy hazai rendezésű versenyeken
technikai felügyelőként működhet, amennyiben a FIM, a FIME, vagy saját nemzeti szövetsége delegálta
és a delegálását a MAMS elismerte.
5. A Technikai Kollégiumi Tanács feladata:
a)
a Technikai Kollégium összehívása szükség szerint, de legalább évente egyszer,
b)
a MAMS Technikai Kollégium Szabályzata karbantartása, aktualizálása és a változtatási javaslatok
benyújtása az Elnökség felé elfogadásra,
c)
a technikai felügyelők nyilvántartása. Minden technikai felügyelőnek a nyilvántartás szerinti
személyi adataiban történt változásokat a Sportvezetői Kollégium Tanácsának 8 napon belül be kell
jelentenie,
d)
a technikai felügyelők általános szakmai képzése,
e)
a MAMS Titkársággal történő kapcsolattartás,
f)
a műszaki- és sportszabályzatok előkészítési munkálataiban való részvétel,
3

g)
a technikai felügyelők képzése és minősítése,
h)
+
i)
a nemzetközi sportszakmai szemináriumokon résztvevők személyére vonatkozó javaslattétel az
Sportszakmai Kollégium felé.
6. A Technikai Kollégiumi Tanács hatásköre
a)
technikai felügyelői azonosító kártyák jóváhagyása, szükség szerint bevonása a titkárságon
keresztül,
b)
javaslattétel a különböző technikai felszerelések beszerzésére, azok hitelesíttetésére,
c)
véleményezés és javaslattétel a (sport)szabályzatok kialakításánál,
d)
a technikai eljárásokkal kapcsolatos szabályok rögzítése.
7. Szükséges képesítések:
Technikai felügyelői tevékenységet csak eredményes MAMS technikai felügyelői vizsgát tett személy
végezhet (lásd 1.4.2 pont). Technikai felügyelői tanfolyam, képzés és vizsgáztatás csak a Sportszakmai
Kollégium vezetőjének engedélyével, az engedélyben szereplő előadó, vizsgáztató irányításával, a
feltüntetett helyszínen és időpontban végezhető.
8. VERSENYSZERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK TECHNIKAI FELÜGYELŐI SZEMPONTBÓL
8.1 Technikai felügyelő igénylés
A technikai felügyelőket a megbízott versenyigazgató javaslata alapján a szervező bízza meg.
8.2 Technikai felügyelők költségtérítése
A technikai felügyelői tevékenységről szóló beszámolót a technikai felügyelő, vagy az általa megbízott
személy készíti el. Az elszámolást és az előírt nyomtatványok alkalmazását a kifizető végzi az érvényes
technikai felügyelői költségtérítés mértékének megfelelően (valamint az érvényben lévő egyéb kifizetési
szabályok szerint, pl. a gépkocsi használat).
A technikai felügyelői költségtérítés ajánlott, minimum mértékét a MAMS díjtáblázata tartalmazza.
8.3 Elmaradt rendezvény
Abban az esetben. ha egy rendezvény elmarad, de a technikai felügyelő megjelent, a számára megadott
időben és módon a verseny helyszínén, úgy a szervező köteles 3 óra működésért járó technikai felügyelői
költségtérítési díjat kifizetni, valamint az utazási költséget a szabályoknak megfelelően téríteni.
Amennyiben a rendezvény felügyelői, vezetőbírói döntésre, szervezői hibára, vagy egyéb körülményre
(pl. időjárás) való tekintettel megszakad, úgy az időarányos díj – de minimum 3 órai működésért járó
technikai felügyelői költségtérítés – illeti meg a technikai felügyelőt.
8.4 Tárgyi feltételek
A technikai felügyelőnek törekednie kell arra, hogy tevékenysége ellátásához szükséges tárgyi feltételek
a rendelkezésére álljanak. Amennyiben a szervező tudomására jut, hogy bizonyos tárgyi feltételek
hiányosak, abban az esetben neki is törekednie kell ezen hiányosságok ideiglenes pótlására.
8.5 Tevékenységgel eltöltött idő
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A technikai felügyelőnek a tényleges tevékenység megkezdése előtt egy órával kell a verseny helyszínén
jelentkezniük. A tevékenységgel eltöltött idő a feladat elvégzéséhez szükséges időt jelenti.
Az egyes rendezvényeket úgy kell megtervezni, hogy a foglalkoztatás a 12 egybefüggő órát ne haladja
meg. Az oda- és vissza úttal együtt 16 óránál tovább a közreműködőket igénybe venni nem szabad. Kivétel
ez alól a vis major esete.

9. A TECHNIKAI FELÜGYELŐI MŰKÖDÉS
9.1 Általános szabályozás
9.1.1. A MAMS technikai felügyelője a motorsport versenyek szabályos és sportszerű lebonyolításának
letéteményese.
Ezért a technikai felügyelő a rendezvény teljes időtartama alatt köteles úgy viselkedni, hogy tetteivel és
fellépésével minden esetben a nyugodt, következetes, korrekt szabályszerűséget tükrözze.
9.1.2. A technikai felügyelő alapvető feladata a sport szakszerű szolgálata, ezért minden ténykedését,
magatartását ez jellemezze. A technikai felügyelők kötelessége a versenyt megelőzően a vonatkozó
szabályzatok tanulmányozása annak érdekében, hogy az esetleges szabálytalanságok tényét fel tudják
ismerni, illetve jelenteni tudják. Ennek érdekében a technikai felügyelő minden rendezvényre az adott
szakág és versenytípus szabályrendszerét ismerve érkezzen meg. Ezek a szabályok különösen, de nem
kizárólagosan a MAMS Általános Sportszabályzatában, szakági sportszabályzatokban, versenysorozatok
alapkiírásaiban, technikai szabályzatok versenykiírásaiban vannak lefektetve.
9.1.3. A technikai felügyelő tevékenységének időtartama alatt szeszesitalt és kábítószert nem fogyaszthat,
annak hatása alatt nem állhat!
9.1.4. Technikai felügyelői tevékenységet korlátozó hatású betegségben szenvedő, vagy ilyen gyógyszer
hatása alatt álló technikai felügyelő erről a tényről a sportfelügyelőt tájékoztatni köteles, aki ilyenkor a
technikai felügyelő a tevékenysége alól felmentheti. A sportfelügyelő köteles a tevékenysége alól
felmenteni, és helyettesítéséről gondoskodni, ha az a feladatai ellátására alkalmatlan. Az előbbi esetekben
költségtérítés a technikai felügyelő részére nem jár.
9.1.5. A technikai felügyelő öltözéke minden esetben feleljen meg a rendezvény rangjának. Ruházatát úgy
válassza meg, hogy az a rendezvényen betöltött feladathoz alkalmas legyen, úgy sportszakmai, időjárási,
mint környezeti szempontból. Megjelenésével minden esetben pártatlanságát fejezze ki (reklámot-,
csapatokhoz-, versenyzőkhöz való kötődést kifejező ruhadarabokat ne viseljen). Ez alól kivételt képeznek
olyan esetek, amikor a Sportszakmai-, Technikai Kollégium szponzoráció/támogatás útján jut technikai
felszerelésekhez, ruházathoz. Kötelező továbbá zárt cipő viselete. Fürdőruhában, strand- vagy hiányos
öltözékben technikai felügyelő tevékenységet végezni TILOS!
9.1.6. A technikai felügyelő működési ideje alatt csak a vezetőbírónak, a versenyigazgatónak és
sportfelügyelőnek tartozik felelősséggel, csak tőlük kaphat utasítást. Minden jelentését a versenyigazgató
vagy adott esetben a zsűri felé kell megtennie.
9.1.7. Szabálytalanságra nem adhat engedélyt a versenyzőnek, az így adott engedély érvénytelen.
9.2 Technikai felügyelő
9.2.1. A technikai felügyelő megbízása a versenyigazgató kijelölését követően valósul meg.
9.2.2. A rendezvény technikai felügyelőjét a versenyigazgató javaslatára a szervező bízza meg.
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9.2.3. A technikai felügyelő feladatai:
a)
a rendezvényhez szükséges technikai felszerelések listájának összeállítása és az eszközök
helyszínre történő szállításának összehangolása (pl.: hiteles mérleg, zajszintmérő, tolómérő, stb.),
b)
a rendezvény megkezdése előtt egyeztetés a versenyigazgatóval az adott versenynap aktuális
feladatairól,
c)
a gépátvételeken a versenymotorok és a sportoló versenyruházatának és kiegészítőinek (pl. sisak,
gerincvédő, kiegészítő kép- és hangrögzítő eszközök, egyedi időmérő eszközök) versenyzésre való
technikai alkalmasságának vagy alkalmatlanságának megállapítása, a technikai kollégium szabályai és a
szakági technikai szabályok alapján (pl.: a versenymotor kategóriájának megfelelő rajtszám-, tábla színe
és tábla darabszáma);
d)
az adott rendezvényen megállapított, versenyzésre alkalmas versenymotorok, versenyruházat és
egyéb kiegészítők egyedi azonosítóval történő megjelölése,
e)
a gépátvételre, és szükség szerint a technikai ellenőrzésekre részfelelősök kijelölése,
f)
részvétel a rendezvény során tartott zsűri üléseken (ha szükséges)
g)
a rendezvény során folyamatos kapcsolattartás a versenyen beosztott tisztségviselőkkel, hogy a
szükséges beavatkozásokat megtegye
ga) baleset esetén új gépátvétel,
gb) technikai óvás lebonyolítása,
gc) versenyfutamok végén történő parc fermé teljeskörű koordinálása.
h) a gépátvételről, a technikai ellenőrzésekről és mérésekről az előírt jegyzőkönyvek kitöltése és átadása
a versenyigazgató és/vagy a sportfelügyelő részére a műszaki gépátvételi jelentéssel együtt a versenynap
végén.
10. TECHNIKAI FELÜGYELŐK MINŐSÍTÉSE, NYILVÁNTARTÁSA
10.1. A technikai felügyelők azonosítására a MAMS által az adott évre kiadott Technikai Felügyelői
Igazolvány szolgál.
10.2. Az igazolvány kibocsátásáról a Technikai Kollégiumi Tanács rendelkezik, az tartalmazza a technikai
felügyelő fényképét, valamint a következő személyi adatokat: név, születési dátum, igazolvány száma.

10.3 Fegyelmi felelősségrevonás
Ha a technikai felügyelő tevékenységével összefüggésben fegyelmi vétség gyanúja merül fel, a zsűrielnök,
vagy a versenyigazgató ezt a jelentésében rögzíti, amelyet a MAMS főtitkárának továbbít, és amelyben
indítványozza fegyelmi eljárás megindítását. A fegyelmi eljárás kezdeményezése ilyen esetben a MAMS
főtitkárának feladata. A technikai felügyelő elleni fegyelmi eljárás kezdeményezéséről a MAMS főtitkára
a Technikai Kollégium vezetőjét azonnal értesíteni köteles.
11. Záró rendelkezés
Jelen szabályzatot a MAMS elnöksége ………… számú elnökségi határozattal elfogadta, rendelkezései
2021. .......... napjától hatályosak.
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