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A Magyar Szinkronúszó Szövetség
IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI VALAMINT VERSENYENGEDÉLY
SZABÁLYZATA
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-ának (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Szinkronúszó Szövetség (a
továbbiakban: MSZÚSZ) elnöksége a MSZÚSZ igazolási (nyilvántartási) és átigazolási
valamint versenyengedély szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint
állapítja meg:
A Szabályzat hatálya
1.§
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik amatőr vagy
hivatásos sportolóként az MSZÚSZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett
versenyeken vagy versenyrendszerben vesznek részt (a továbbiakban: versenyzők).
(2) A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá az MSZÚSZ tagszervezeteire.
A sportolók versenyengedélye és rajtengedélye
2.§
(1) A versenyengedély a versenyzőnek az MSZÚSZ Igazolási és Átigazolási Bizottsága
(a továbbiakban: IÁB) által, díj ellenében kiállított, a Stv. és jelen szabályzat szerint
meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben, illetve a versenyeken
való részvételre jogosító sportolói igazolványa.
(2) A versenyengedély iránti kérelmet a sportoló csak a sportszervezetén keresztül
nyújthatja be. A sportoló versenyengedély kártyát érvényességi időn belül csak 1
sportszervezeten keresztül válthat ki.
(3) Versenyengedély- kártyák kiváltása és megújítása az év során folyamatosan
lehetséges.
(4) Versenyengedély annak kiállítási napjától számított egy évig érvényes.
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(5) Az MSZÚSZ elnöksége engedélyezheti, hogy amatőr sportoló az általa, illetve
közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen egy (az adott versenyre szóló)
versenyengedéllyel (rajtengedély) részt vegyen.
(6) A versenyengedély kiadására az Stv. rendelkezései az irányadóak.
(7) A versenyengedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell
benyújtani, melynek módját az IÁB ügyrendje tartalmazza
(8) A versenyengedélyről az MSZÚSZ plasztik kártyát ad, melyet a sportoló a
versenyeken köteles magánál tartani és kérésre a versenybíróknak megmutatni.
A sportolók leigazolása (nyilvántartásba vétele)
3.§
(1) Az MSZÚSZ a versenyrendszerében részt venni kívánó sportolókról nyilvántartást
vezet. A versenyrendszerbe első alkalommal bekapcsolódó sportoló sportszervezeti
tagságának igazolása a nyilvántartásba vétellel történik. A versenyengedély kiadása
nyilvántartásba vételnek minősül.
A versenyengedélyt csak valamely MSZÚSZ tagszervezetnél nyilvántartásba vett,
tagsággal rendelkező sportoló kérheti sportszervezete által.
(2) Az MSZÚSZ nyilvántartása a 2. számú mellékleten látható nyilvántartó lapon (AB
karton), valamint az 1. számú melléklet szerinti versenyengedélyt kérő lapon
történik.
(3) A versenyengedéllyel rendelkező hivatásos sportolókról az amatőr sportolókétól
elkülönülő nyilvántartást kell vezetni.
(4) Amatőr vagy hivatásos versenyengedéllyel nem rendelkező, az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásban nem szereplő (nem igazolt) sportoló az MSZÚSZ által kiírt,
engedélyezett vagy szervezett versenyen nem vehet részt, kivéve, ha rajtengedéllyel
rendelkezik.
(5) A sportoló sportszervezetének a nyilvántartásba vételhez való kérelemhez csatolnia
kell:
.
A kérelemhez a sportszervezetnek csatolnia kell:



kitöltött sportolói tagsági könyv
AB karton
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versenyengedélyt igénylő lap

(6) A sportolói igazolvány birtoklása a versenyengedélyt nem helyettesíti.
(7) A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat a sportoló - sportszervezete
útján - köteles a nyilvántartást vezető szervnél a változás bekövetkezésétől számított
30 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása sportfegyelmi vétségnek
minősülhet.
(8) A sportolót a nyilvántartást vezető szerv törli az MSZÚSZ nyilvántartásból, ha:
- több mint 24 hónapon át nem vett részt az MSZÚSZ versenyrendszerében;
- a sportoló ezt írásban sportszervezetén keresztül kéri;
- a sportszervezete megszűnt vagy sportszervezetének MSZÚSZ tagsági viszonya
szűnik meg és a sportoló 30 napon belül nem kéri más sportszervezetbe való
leigazolását;
- a sportoló elhunyt.
(9) Ha a nyilvántartásból törlést kért sportoló és sportszervezete (amennyiben a
sportszervezet nem azonos a törléskori sportszervezettel) a törléstől számított 2 éven
belül újból kéri a nyilvántartásba vételt, a kérelmet átigazolásnak kell tekinteni.
(10) A nyilvántartás iratait az MSZÚSZ a törlést követő 5 évig az iratőrzés hivatalos
helyén megőrzi.

A sportoló átigazolása
4.§
(1) A sportoló a nyilvántartott, versenyengedélyében feltüntetett sportszervezetét a jelen
szabályzatban foglaltak szerint megváltoztathatja, versenyzési jogának használatát
másik sportszervezetre átruházhatja (átigazolás) az átigazolási időszakban.
(2) Az átigazolási időszak minden évben szeptember 01-től- 30-ig tart.
(3) Az átigazolási eljárás során az új versenyzési engedély iránti kérelmet az átvevő
sportszervezet a 2.§ (1) bekezdése szerinti régi versenyengedéllyel nyújtja be az IÁBhoz.
(4) A szabályszerű átigazolás tényét a 3.§ (1) bekezdésben foglalt nyilvántartásban át kell
vezetni. A szabálytalan átigazolásért (vagy annak kezdeményezéséért) a sportoló és az
átvevő sportszervezet fegyelmi felelősséggel tartozik. Szabálytalan átigazolás esetén a
sportoló átigazolásának nyilvántartásba vételét és versenyengedélyének kiadását a
szabálytalan átigazolástól számított 12 hónapig meg lehet tagadni,
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(5) A sportoló átigazolási szándékáról írásban (e-mailben) tájékoztatni köteles a korábbi
egyesületét a kérelem benyújtásával egy időben. A sportszerződéssel nem rendelkező
sportoló sportszervezete hozzájárulása nélkül is átigazolható másik sportszervezethez,
Az átigazolást követően IÁB-nak tájékoztatási kötelezettsége van az előző
sportszervezet felé.
(6) Érvényes sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló a sportszerződés időtartama
alatt, csak az átadó sportszervezet írásbeli hozzájárulásával igazolható át másik
sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés
megfizetéséhez kötheti.
(7) A sportoló (kiskorúnál szülő, vagy törvényes képviselő) hozzájárulása nélkül más
sportszervezethez nem igazolható át. (A versenyegyesülés szabályát a
Versenyszabályzat határozza meg, annak hiányában a mindenkori versenykiírás az
irányadó.)

5.§
(1) A sportoló átigazolását a Szabályzat 3. számú mellékletében szereplő átigazolási
lapon köteles - az átvevő sportszervezet útján - benyújtani a 3.§ (1) bekezdés szerinti
nyilvántartást vezető szervnél, melyhez csatolni köteles sportolói igazolványát, az
„A”kartont és az átigazolási lapot. A bejelentés az átigazolás nyilvántartásba vétele
iránti kérelemnek minősül. A kérelem annak jogerős elbírálásáig bármikor
visszavonható.
(2) Az átigazolási lap tartalmazza:
- a sportoló igazolási számát és azonosításához szükséges főbb adatait;
- az átadó és az átvevő sportszervezet nevét;
- 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselő hozzájárulását;
- érvényes sportszerződéssel rendelkező sportoló esetében az átadó sportszervezet
hozzájáruló nyilatkozatát;
- nevelési költségtérítés előírása esetén az átvevő sportszervezet nyilatkozatát,
amelyben a nevelési költségtérítés megfizetését vállalja.
(3) Az átigazolás szabályszerű bejelentése esetén az IÁB a sportoló átigazolását
nyilvántartásba veszi. Hiányos vagy szabálytalan kérelem esetén a benyújtó
sportszervezeten keresztül haladéktalanul felhívja a sportolót a szabályszerű kérelem
benyújtására e-mailbe (a hiánypótlásra). Amennyiben az IÁB igazolható módon
kézbesített hiánypótlásra felszólító értesítésének kézhezvételétől számított 8 naptári
napon belül a hiánypótlásnak a sportoló nem tesz eleget az átigazolás nyilvántartásba
vételét indoklással ellátott írásbeli határozattal megtagadja.
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(4) A határozat ellen a sportoló az átvevő sportszervezet útján a határozat hatályba
lépésétől számított 8 napon belül fellebbezést nyújthat be az MSZÚSZ elnökségéhez,
amely arról 15 napon belül határoz. Jogerős elutasítás esetén a kérelmező 30 napos
jogvesztő határidőn belül keresettel a Fővárosi Bírósághoz vagy a Sport Állandó
Választott Bírósághoz fordulhat.
(5) A sportoló átigazolásának nyilvántartásba vételét - kérelmének elbírálásáig - csak egy
sportszervezeten keresztül kérheti. Kettő vagy több átigazolási kérelem egyidejű
benyújtása semmis és fegyelmi vétségnek minősül.
(6) Az átigazolási lapon feltüntetett valótlan adatokért, nyilatkozatokért az
adatszolgáltató, illetve a nyilatkozó sportoló, sportszakember, sportszervezet fegyelmi
felelősséggel tartozik.
(7) A sportoló sportszerződésére tekintet nélkül az átadó sportszervezet hozzájárulása és
nevelési költségtérítés megfizetése nélkül is átigazolható, ha a sportszervezet a
sportszerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte, és ezért a sportoló a
sportszerződést írásban jogszerűen felmondta.
(8) Ha a sportoló a sportszerződésben vállalt kötelezettségeit vétkesen megszegte, és
ezért a sportszervezet a sportszerződést írásban jogszerűen felmondta, a sportoló a
szerződés megszűnését követő legalább egy évig nem igazolható át (kötelező kivárási
idő). A kötelező kivárási idő elteltével történő átigazoláshoz az átadó sportszervezet
hozzájárulása nem szükséges, a nevelési költségtérítés megfizetésére az általános
szabályok az irányadók.
(9) A (7)-(8) bekezdés szerinti átigazolási eljárásban amennyiben a sportoló, vagy a
sportszervezet a sportszerződés felmondásának érvényességét vitássá teszik és az ügy
megítélése bonyolult, az átigazolási eljárást fel kell függeszteni az előzetes kérdés
bíróság általi tisztázásáig, kivéve, ha a vita költségtérítés vagy kártérítés összegének
megfizetésére irányul és a kötelezett a vitatott összeget az MSZÚSZ letéti számlájára
befizeti. A szerződés felmondásának jogszerűségét vitató fél a letét elhelyezését
követő 30 napon belül igazolni köteles a bírósági eljárás megindítását. Ennek
elmulasztása esetén az átigazolási kérelmet érdemben el kell bírálni.
(10) A hivatásos sportoló a vele kötött munkaszerződés érvényességének ideje alatt is
átigazolható ahhoz a sportszervezethez, amelyre a versenyzési jog használati jogát
érvényesen átruházták (kirendelés).
(11) Az átigazolási eljárásban minden érdekelt félnek jóhiszeműen együtt kell
működni, nyilatkozati kötelezettségüknek haladéktalanul eleget kell tenni, fegyelmi
felelősségre vonás terhe mellett.
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(12) Az IÁB az átigazolásokról az MSZÚSZ tagszervezeteit a szövetség honlapján
tájékoztatja.

Az leigazolásért, átigazolásért, versenyengedélyért fizetendő díjak
6.§
(1) Az igazolás és az átigazolás nyilvántartásba vételéért, valamint a versenyengedélyért
az MSZÚSZ elnöksége által meghatározott eljárási díjat kell fizetni, mely teljes
egészében az MSZÚSZ bevétele. A díjfizetésről szóló elnökségi határozat a
szabályzat 4. számú melléklete.

(2) A sportoló a versenyengedély díját, valamint az igazolás- és átigazolás
nyilvántartásba vételének díját az adott kérelem benyújtásával elismeri, és kiállított
számla ellenében megfizeti az MSZÚSZ bankszámlájára.

Nemzetközi vonatkozású rendelkezések
7.§
(1) Nem magyar állampolgár igazolása (nyilvántartása), átigazolása, illetve magyar
állampolgár külföldön bejegyzett sportszervezethez történő igazolása, átigazolása
vagy visszaigazolása esetén a jelen szabályzat rendelkezéseit a LEN szabályzatainak
előírásaival együtt kell alkalmazni.
(2) Magyar állampolgársággal rendelkező, igazolt sportoló külföldön bejegyzett
sportszervezethez az MSZÚSZ elnökségének előzetes írásbeli hozzájárulásával
igazolható át. Az átigazoláshoz egyebekben a hazai sportszervezetekhez történő
átigazolási szabályokat kell alkalmazni.
(3) Amennyiben a sportoló több állampolgársággal rendelkezik és az MSZÚSZ
nyilvántartásában van regisztrálva, leigazolva, sportolói állampolgársága magyar
mindaddig míg, az MSZÚSZ nyilvántartásából e szabályzat rendelkezései szerint
törlésre nem kerül.
(4) Külföldi állampolgárságú hivatásos sportoló átigazolására (munkavállalására) az
erről szóló külön jogszabályi rendelkezéseket is alkalmazni kell.

Magyar Szinkronúszó Szövetség

2016

Igazolási és Átigazolási Szabályzat

7

Záró rendelkezések
9.§
(1) Jelen szabályzatot az MSZÚSZ elnöksége 2016. szeptember 26-án - fogadta el. A
hatályba lépés időpontja 2016. szeptember 27.
(2) Az elnökség a Szabályzat hatálybaléptetésével egyidejűleg az MSZÚSZ 2016. április
05-től hatályos „Igazolási (nyilvántartási) és átigazolási valamint versenyengedély
szabályzata”-t hatályon kívül helyezte.
(3) Az MSZÚSZ elnökségének e szabályzattal ellentétes egyéb korábbi rendelkezései
szintén hatályukat vesztik.

Budapest, 2016. szeptember 26.

Magyar Szinkronúszó Szövetség
Elnök sk.
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1. MELLÉKLET
MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG
H- 1123. Árpád fejedelem útja 8.
E-mail: hungary.synchro@gmail.com
Versenyengedély-kérőlap
Az igénylőlap kitöltésének oka: új engedély
pótlása

fénykép
(35x40)

engedély megújítása

engedély

1. Egyesület
2. Sportág

SZINKRONÚSZÁS

3. Versenyző neve
4. Anyja neve
5. Neme:
6. Születési hely
7. Születési dátum
8. Amatőr/ hivatásos
9. Címe (település)
10. Címe (utca, házszám)
11. Címe (irányítószám)
12. E-mail címe
13. Állampolgársága
A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Szinkronúszó Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje,
továbbítsa a Nemzeti Sportszövetség ( www.nssz.hu) által üzemeltetett Sportinformációs Rendszer számára, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi
szervénél ellenőrizze.

______________________________________

______________________________________________________

dátum

egyesület aláírása, pecsétje

______________________________________

______________________________________________________________________

versenyző aláírása

______________________________________________________________________

Kiskorú esetében a gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti
Sportszövetség, mint szerződő fél a javamra – mint biztosított javára – baleset-biztosítási szerződést kössön a AXA Magyarország.-gal. (1074 Budapest Rákóczi út 70-72., Tel.: 06/40-303030)
A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 3.-11. pontokban feltüntetett személyes adataimnak a T-Mobile Magyarország Rt. az 1.-12. pontokban feltüntetett adataimnak pedig a AXA Magyarország. (a továbbiakban: Biztosító) részére történő
továbbításához és azoknak a Biztosító általi kezeléséhez. A jelen adatlap aláírásával külön hozzájárulok név és lakcím adataimnak a Biztosító marketing nyilvántartásában való kezeléséhez abból a célból, hogy a Biztosító a jövőben közvetlen
üzletszerzési tevékenysége során a kapcsolatot velem felvehesse és termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti ajánlataival megkeressen. Tudomásul veszem, hogy a Biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatommal bármikor kérhetem
adataim törlését a Biztosító marketing nyilvántartásából.

A Nemzeti Sportszövetség a javamra köthet biztosítást a Biztosítónál: igen nem

Az adataimat továbbíthatják a fent megjelölt cégeknek marketing nyilvántartásba: igen nem
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2.MELLÉKLET

Magyar Szinkronúszó Szövetség

2016

Igazolási és Átigazolási Szabályzat

10

3.MELLÉKLET
ÁTIGAZOLÁSI LAP
1. oldal
Átvevő egyesület tölti ki!
Versenyző neve:

……………………………………………….

Átigazolást kérő sportegyesület:

……………………………………………….

Kijelentem, hogy a fent megjelölt, átigazolni szándékozó sportolót sportegyesületünk
fogadja, érte nevelési költségtérítést az átadó sportegyesületnek
a/ nem fizet;
b/ fizet.
……………………. 20….. …………..hó ……………...nap
…………………………………
aláírás

PH

Szülő (gondviselő) tölti ki!
Alulírott ………………………………………………………………………………
Hozzájárulok ahhoz, hogy…………………………………………………………..
nevű gyermekem (születési HELY, ÉV, HÓ, NAP,):………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………
a ………………………………………………………… sportegyesület tagja legyen.
Átigazolásához szinkronúszás sportágban hozzájárulok.
Aláírásommal tanúsítom, hogy szinkronúszás sportágban más sportegyesülethez
átigazolási kérelmet részére nem nyújtott be.
………………………….., 20… …………..hó ……….nap
…………………………..
Szülő(gondviselő)olvasható aláírása
és lakcíme, telefonja, e-mail címe:
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Sportoló (Kiskorú esetében szülő (gondviselő) tölti ki!
2. oldal

Alulírott …………………………………………………………. (név, lakcím, telefon, email)………………………………………………………..kijelentem,
hogy………………………………………………………………………………. nevű
sportolónak (szül. hely, idő, anyja neve):………………………………………...............
……………………………………az átadó egyesülettel érvényben lévő sportolói
szerződése
a/nincs*………………………………………….
b/alapján követelése van a sportolónak/egyesületnek, a követelés rendezésének
módjában,
határidejében megállapodás jött létre*…………………………….
c/ van, de a követelése egyik félnek sem áll fenn*…………………

Nyilatkozat
…………………………………………….Aláírás………………………
lakcíme, telefonja, e-mail címe:

*a kívánt rész aláhúzandó és aláírandó!

Magyar Szinkronúszó Szövetség

2016

dátuma:
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4.MELLÉKLET

DÍJAK
Versenyengedély éves díja
A versenyengedély díja minden korosztálynak egységesen:
1.200,- Ft
Leigazolás nyilvántartásba vételének egyszeri eljárási díja

800,- Ft
(A leigazolás nyilvántartásba vételének eljárása nem foglalja
magába a versenyengedély kiadását, azt külön - a 2.§-ban leírtak
szerint - meg kell igényelni.)
Átigazolás nyilvántartásba vételének eljárási díja
Az átigazolás nyilvántartásba vétele minden korosztálynak
egységesen:
10.000,-Ft

Magyar Szinkronúszó Szövetség

2016

