A Magyar Szinkronúszó Szövetség
Igazolási és Átigazolási Bizottságának
Ügyrendje

A Magyar Szinkronúszó Szövetség (továbbiakban: MSZÚSZ) alapszabálya alapján az
Igazolási és Átigazolási Bizottság (továbbiakban: IÁB) az alapszabályban foglalt
rendelkezések végrehajtására, működésének hatékonyabb ellátására az alábbi Ügyrendet
fogadja el.
Általános rendelkezések
1.§
(1) Az IÁB az MSZÚSZ feladatköréből, az Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási továbbá
Versenyengedély Szabályzatban leírtak szerint, az alábbiakat látja el:
 gondoskodik a sportágban versenyzők igazolásának és átigazolásának
nyilvántartásba vételéről;
 gondoskodik a sportágban versenyzők versenyengedélyének kiadásáról;
 valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami
sportinformációs rendszernek.
(2) Az IÁB Ügyrendje az MSZÚSZ alapszabályára, szervezeti és működési szabályzatára
épül, ezért jelen működési szabályzatban nem részletezett esetekre ezek előírásai
értelemszerűen alkalmazandók.

Tagsági feltételek
2.§
(1) Az IÁB elnökét és tagjait a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) alapján
az MSZÚSZ Elnöksége nevezi ki.
(2) Az IÁB-ot Elnökségi üléseken az IÁB elnöke vagy valamely tagja képviseli.
(3) Az IÁB tagjai társadalmi megbízásként látják el feladataikat.
(4) Az IÁB tagjainak tisztsége személyhez kötött, azt helyettesíteni, képviselettel ellátni nem
lehet.

Igazolás, átigazolás és versenyengedély kiadásának menete
3.§
(1) Minden naptári hónap utolsó napjáig a Szövetség Titkárságában (dokumentálva) leadott
illetve oda beérkezett igazolási, átigazolási és versenyengedély kérelmet az IÁB a következő
hónap 15. napjáig elbírál. A bírálat függvényében a kérelmeket kiállítja vagy határozatban,
indoklás mellett elutasítja. Az elutasítás tényéről az IÁB a kérelmezőt írásban köteles
értesíteni.
(2) Hiánytalanul leadott, minden alaki, formai előírásoknak megfelelő igazolási, átigazolási és
versenyengedély kérelmet az IÁB bármely tagja, egy személyben nyilvántartásba veheti és
kiállíthatja.
(3) A hiányosan leadott kérelem esetén a kérelmezőt írásban, 8 napon belüli hiánypótlásra
kell felszólítani. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet határozatban el kell utasítani,
melyről a kérelmezőt az IÁB írásban értesíteni köteles.
(4) Az IÁB-hoz beérkezett, bármely érintett fél által vitatott átigazolási kérelmet az IÁB
Bizottsági ülésen köteles megvizsgálni és arról határozatban dönteni. A döntésről az
érintetteket írásban köteles értesíteni.
(5) Átigazolás nyilvántartásba vételéről az IÁB az átadó egyesületet írásban köteles
értesíteni.
(6) Az igazolás és átigazolás nyilvántartásba vétele, valamint a versenyengedély kiadása
során kiállított dokumentációkat az IÁB a Szövetség Titkárságán őrzi. Az érintett Egyesület
vagy sportoló azokat ott veheti át, átvételi elismervény ellenében.
(7) Az IÁB minden átigazolás nyilvántartásba vételéről, valamint versenyengedély
kiállításáról tájékoztatja Szövetség Titkárságát az eljárási díjszabás számlázása céljából.
(8) Az IÁB a Szövetség nyilvántartásába felvett sportolók adatait papír és digitális formában,
a Szövetség irodájában őrzi.
(9) A nyilvántartásból törölt sportolók adatait az IÁB a törléstől számított 5 évig őrzi.
Bizottsági ülés
4.§
(1) IÁB ülést kell összehívni:
 bármely vitatott, nem egyértelmű igazolás, átigazolás, verseny engedély kiadásának
elbírálására;
 az IÁB Ügyrendjére vonatkozó előterjesztések elfogadására;
 a Ügyrend elfogadására, valamint;
 bármely IÁB tag indokolt kezdeményezésére.
(2) A Bizottsági ülésen részvételi és szavazási kötelezettség van. Ha a Bizottság tagja a
vállalt részvételi kötelezettségének 30%-ot meghaladó mértékben nem tesz eleget,
visszahívása kezdeményezhető.
(3) A Bizottsági ülésen minden tag egyenlő joggal vesz részt.
(4) A Bizottsági ülés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
(5) A Bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell az ülésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat.
(6) A Bizottsági ülések technikai lebonyolítását az elnök szervezi.
(7) A Bizottság üléséről a nyilvánosság kizárható. A nyilvános ülés az érdeklődőknek nem
biztosít a részvételen kívül semmilyen jogosítványt.

Záró rendelkezések

5.§
(1) Ezen Ügyrendet a MSZÚSZ elnöksége 2013. október 18-án fogadta el. Rendelkezéseit
azonnal hatályba léptette.
Budapest, 2013. október 18.

Bartha Zsuzsánna
IÁB Elnök

