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Jelen Sportegészségügyi Szabályzatot a Magyar Motoros Vízisport Szövetség 
(továbbiakban: MMVSZ), mint Országos Sportági Szakszövetség, Közhasznú Civil Szervezet 
készítette a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény), módosításáról 
szóló 2016. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Módtv.) alapján az Alapszabály 5.1 a) pontjában 
meghatározott hatáskörében eljárva 2019. november 25-én. Jelen szabályzat hatálya 
kiterjed a MAGYAR MOTOROS VÍZISPORT SZÖVETSÉG (továbbiakban: MMVSZ) által 
Magyarország területén kizárólagosan irányított motorcsónak és más motoros vízi sportág 
(kivéve: jet-ski) tevékenységre. 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1.§(1) A Sportegészségügyi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az MMVSZ 
keretében a motorcsónak és más motoros vízi sportágban (kivéve: jet-ski) sportoló, 
versenyengedéllyel rendelkező versenyzőkre, az MMVSZ tagszervezeteire, valamint a versenyzők 
felkészítésében, illetve irányításában résztvevő sportszakemberekre, tisztviselőkre, sportolókra és 
hivatalos személyekre.

   (2) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MJSSZ versenyrendszerében megrendezett 
versenyekre, edzőtáborokra, edzésekre.


EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK, TESZTEK  

2.§ (1) A motorcsónak és más motoros vízi sportágban (kivéve: jet-ski) versenyezni a 
sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján kiadott érvényes sportorvosi 
engedéllyel lehet. A sportorvosi engedély kiadása érdekében a versenyző a rendszeres edzések 
megkezdése, valamint a sportorvosi engedély érvényességi idejének lejárta előtt sportorvosi 
vizsgálaton köteles részt venni.

  (2) A sportorvosi vizsgálatot az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, 
valamint az országos sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban a kerületileg 
illetékes sportorvosai végzik az OSEI szakmai irányelvei alapján. A sportorvosi vizsgálatokat – 
lehetőség szerint mindig azonos sportorvosi rendelőben – a sportszervezet székhelye, a 
versenyző lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye szerint illetékes sportorvosok végzik.

   (3) A Kormányrendelet alapján kijelölt válogatott kerettag versenyzők esetében a sportorvosi 
vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai végzik.

   (4) A sportorvosi vizsgálat eredményét (sportorvosi engedély) az MMVSZ honlapján közzétett 
amatőr vagy hivatásos versenyzési engedély iránti kérelmen kell feltüntetni, az engedély 
érvényességét az MMVSZ-hez benyújtott versenyzési engedély iránti kérelmeken, valamint az 
MMVSZ versenyzői adattárában kell nyilvántartani.

   (5) A rendszeres edzések megkezdésének a feltétele az „alkalmas” minősítés. Az „alkalmas” 
minősítés versenyzésre önmagában nem jogosít, ahhoz a „versenyezhet” minősítés szükséges.

    (6) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje 18 éven aluli versenyző 
esetén 6 hónap, 18 éven felüli versenyző esetén 1 év, az életkor elbírálásánál a sportorvosi 
vizsgálat időpontját kell figyelembe venni. A vizsgálatot végző sportorvos a sportorvosi engedély 
érvényességét rövidebb időben is megállapíthatja, ha a versenyző egészségi állapota vagy 
várható nagyobb terheléssel járó fokozott igénybevétele ezt indokolja.

   (7) A gentleman, a novice és a szabadidős sportolók esetében a versenyen való részvétel 
egészségügyi elbírálását a sportorvosokon kívül az iskola-egészségügyi szolgálat orvosa, az 
üzemorvos, illetve a háziorvos is végezheti.


3. §(1) A versenyző a sportorvosi engedélyhez szükséges vizsgálaton túl köteles az MMVSZ vagy 
tagszervezete által elrendelt, a versenyző egészségvédelmét és sérülés- megelőzést szolgáló 
sportegészségügyi ellenőrzéseken, terhelés-élettani, diagnosztikai teszteken részt venni.

   (2) A versenyző köteles egészséges életmódot folytatni, betartani az MMVSZ erre vonatkozó 
előírásait, különös tekintettel az MMVSZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának előírásaira.

  (3) Sérülés, betegség esetén a versenyző köteles edzőjét tájékoztatni, szükség esetén, 
egészségvédelmi okból edzője számára az orvosával történő konzultációt lehetővé tenni.




    (4) A versenyző köteles az MMVSZ Doppingellenes Szabályzatában meghatározottak szerint az 
előírt dopping-vizsgálatokon, ellenőrzéseken részt venni, a Szabályzat előírásait az egészséges 
sporttevékenység érdekében betartani.

  (5) A válogatottak felkészülési programjai, valamint a válogatott versenyzők szerződései a 
válogatott kerettag versenyzőkre vonatkozó további sportegészségügyi előírásokat 
tartalmazhatnak.

    (6) A válogatott kerettag sportolókról az MMVSZ nyilvántartást vezet.


BIZTONSÁGOS SPORTTEVÉKENYSÉG, VIZIMENTÉS, ELSŐSEGÉLY 

4.§(1) A motoros vízi sporttevékenység biztonságos folytatására vonatkozó előírásokat az MMVSZ 
által kiadott a motorcsónak és más motoros vízi sportág (kivéve: jet-ski) Hivatalos 
Versenyszabályzata (Versenyszabályzat) tartalmazza.

   (2) A Versenyszabályzatban meghatározottak szerint az MMVSZ évente a honlapján közzéteszi a 
motoros vízisport versenyek és edzések tartására vonatkozó kiemelt szabályokat, melyek közül 
jelen szabályzatban az élet- és egészségvédelmet szolgáló legfontosabb szabályok az alábbiak:

	 a) A vízen tartózkodás (edzés, verseny) alatt minden versenyzőnek viselnie kell egy az 
Egyesült Államok Parti Őrsége által jóváhagyott, ép állapotban lévő három vagy négy szíjas 
mentőmellényt.

	 b) A Freestyle futamok kivételével a vízen tartózkodás alatt minden versenyzőnek viselnie 
kell egy az Egyesült Államok Szállítási Hivatala (DOT) vagy Snell alapítvány motoros járművekre 
vonatkozó szabványainak megfelelő, jól illeszkedő, állat és szájat védő, teljes fejet takaró sisakot. 
A sisak ép állapotban kell legyen, és meg kell felelnie a műszaki ellenőrzésen. Nem engedélyezett 
műanyag, biciklis típusú, BMX vagy hasonló sisak használata. A versenyző sisakjának 
homológnak és érvényes ellenőrző matricával ellátottnak kell lennie. A műszaki gépátvétel során a 
versenyzőnek minden, a futamok alatt használni kívánt sisakot be kell mutatnia a műszaki 
ellenőrnek.

	 c) A versenyen való részvétel feltétele, hogy a versenyző rendelkezzen érvényes 
versenyengedéllyel és a versenyen használt versenygépét a műszaki ellenőr átvegye.

	 d) A motorcsónak és más motoros vízi sportágban megrendezett zárt pályás 
sportrendezvényeken a vízben kialakított versenypálya kiépítésében, bontásában, az edzéseken 
és a versenyeken a vízben tartózkodó versenyzők irányításában, tájékoztatásában, a vízi eszköz 
mentésben, valamint a vízi személyi mentésben résztvevő személyek az alábbiak:

	 	 • Hajóvezető, a pályaépítést, a műszaki eszközmentést, a vontatást, a személyi 
mentést végző kisgéphajók vezetését végző személy, aki rendelkezik minimum érvényes kishajó 
vezetői vagy szolgálati célú hajóvezetői engedéllyel.

	 	 • Mentőbúvár, a versenyhelyszínen a mozgásképtelen vagy elsüllyedt eszközök 
vízből való kiemelését, a vízbe esett vagy sérült versenyzők vízből való kiemelését végző személy, 
aki rendelkezik érvényes OKJ-s ill. nemzetközi (PADI, NAUI, stb.) búvár szakképesítéssel, továbbá 
érvényes hazai, ill. nemzetközi elsősegély nyújtási képesítéssel.

	 	 • Vízimentő (race marshal), a versenyhelyszínen a mozgásképtelen hajók partra 
vontatását, a vízbe esett vagy sérült versenyzők mentőhordágyra, illetve mentőhajóba emelését 
végző személy, aki rendelkezik érvényes hazai, nemzetközi, ill. UIM Világszövetségi vízi életmentő 
és elsősegély nyújtási képesítéssel.

   (3) A motorcsónak és más motoros vízi sportágban versenyt, sporteseményt szervező köteles a 
versenyre, sporteseményre az (1-2) bekezdésben meghatározottakon túl, az érvényes MMVSZ 
engedélyek beszerzése mellett, megfelelő sportegészségügyi ellátást biztosítani a 
Kormányrendeletben, a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendeletben, valamint az MMVSZ 
szabályzataiban meghatározottak szerint.


5.§(1) A motorcsónak és más motoros vízi sporteszköz sporttevékenységet kiszolgáló zártpályás 
vízisportpályák (a továbbiakban: vízisportpálya), a vízisportpálya üzemeltetője, ennek hiányában a 
használó MMVSZ tagszervezet köteles minden vízisportpályát használó számára elérhető helyen 
elsősegély-dobozt elhelyezni, továbbá jól látható helyen a mentők telefonszámát feltüntetni.

  (2) Amennyiben a vízisportpályán működő, minden vízisportpályát használó számára elérhető 
vonalas segélykérő telefon nincsen, motorcsónak és egyéb motoros vízi sporttevékenység a 
vízisportpályán és az ahhoz tartozó, illetve a tagszervezet által a vízisportpályáról történő 
indulással és érkezéssel használt vízfelületen csak abban az esetben folytatható, ha a 



sporttevékenység folytatása alatt legalább egy felnőtt – működő mobil telefonnal rendelkező – 
sportszakember a vízisportpályán tartózkodik.


6.§ (1) A motorcsónak vagy más motoros vízi sportágban tevékenységet folytató 
sportszakemberek képesítésük megszerzése során részesülnek elsősegélynyújtásra vonatkozó 
oktatásban. Az MMVSZ az elsősegély nyújtási ismeretek szinten tartása érdekében az MMVSZ 
tagszervezeteinél a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek számára biztosítja 
országos vagy regionális szervezésben elsősegélynyújtó tanfolyamon történő részvétel 
lehetőségét. A részvétel kötelező a 18. életévét be nem töltött sportolókkal foglalkozó, továbbá 
azon sportszakemberek számára, akik közvetlenül vagy közvetetten állami vagy szövetségi 
támogatásban, javadalmazásban részesülnek.


SPORTBIZTOSÍTÁS 

7.§(1) A motorcsónak és egyéb motoros vízi sportágban (kivéve: jet-ski) a 18. életévét be nem 
töltött versenyzők az MMVSZ által kiadott versenyengedélybe épített biztosítással rendelkeznek a 
versenyengedély érvényességének időtartama alatt az MMVSZ által kötött biztosítási szerződés 
alapján.

     (2) Hivatásos sportolók esetében a hivatásos sportolót foglalkoztató sportszervezet köteles

biztosítást kötni.

  (3) Felnőtt amatőr sportolók számára a sportbiztosítás megkötése ajánlott, melyre az (1) 
bekezdésben meghatározott biztosítási szerződés alapján a felnőtt amatőr sportolónak 
tagszervezetén keresztül lehetősége van.

  (4) Az MMVSZ a válogatott keretek nemzetközi versenyekre külföldre történő utazása esetén az 
utazó csoportra külön biztosítást köt.

 (5) Az MMVSZ az éves esemény naptárában szereplő, az MMVSZ által rendezett 
sportrendezvényekre évente felelősségbiztosítást köt, továbbá a hazai rendezésű nemzetközi 
versenyekre, kiemelt jelentőségükre tekintettel külön sportrendezvény felelősségbiztosítást köt.


Záradék: Jelen egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a MAGYAR MOTOROS 
VÍZISPORT SZÖVETSÉG Elnöksége a MAGYAR JET-SKI SZÖVETSÉG hivatalos 
kiválásával 2019. november 25-i dátummal hatályba léptette. 

Dunaújváros, 2019. november 25. 

_______________________ 

     hitelesítő  

         
       ____________________________ 
        Dr. Sándor Péter 
         elnök  

________________________  

     hitelesítő 


