A Magyar Műugró Szakszövetség átigazolási szabályzata
I.
Általános rendelkezések
1.
A Szakszövetség, vagy egyesületek által, illetőleg közreműködésével megrendezésre kerülő hazai,
illetőleg külföldi versenyen – az e szabályzatnak megfelelően nyilvántartott (igazolt), illetőleg
versenyzési engedéllyel rendelkező sportoló vehet részt.
2.
(1) A sportegyesületi tagsági vagy szerződéses viszonyt létesített sportolót a Szakszövetség
főtitkára nyilvántartásba veszi (igazolja).
(2) A sportoló nyilvántartásba vétel iránti kérelmét nyilvántartási lapon, a sportegyesület nyújtja
be 2 példányban a Szakszövetséghez.
(3) Ha a nyilvántartási lapot a sportegyesület tévesen, vagy hiányosan állította ki, a
Szakszövetség jogosult a sportegyesületet megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra
felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén a Szakszövetség a nyilvántartásba vételt
megtagadhatja.
(4) Külön rendelkezés vonatkozik az alábbiakra, a főiskolára, illetve egyetemre (középiskolába)
járó sportoló nyilvántartásba vételére – amennyiben az illetékes főiskolán, egyetemen
(középiskolában) műugró egyesület (szakosztály) működik – az illetékes egyesületnek
(szakosztálynak) elsőbbségi joga van.
3.
(1) A sportoló nyilvántartásba vételéről a Szakszövetség nyilvántartási lap záradékolásával
határoz, egyidejűleg kiállítja a sportolói igazolványt (2. sz. melléklet).
(2) A versenyzők nyilvántartási (igazolási) díja 1000,- forint.
(3) A sportoló nyilvántartásba vételét meg kell tagadni, ha a műugró sportágban más
sportegyesületnél már nyilvántartásba vették, és azóta az illető ezen jogviszonya nem szűnt
meg.
4.
(1) A nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha:
- elhunyt,
- tartósan külföldre távozott (kivéve, ha ideiglenesen külföldi tartózkodásához a Szakszövetség
hozzájárult),
- sporttevékenységének befejezésére vonatkozóan a sportegyesületével megállapodott, és ezt az
egyesület írásban közli a Szakszövetséggel.
(2) Az (1) pont második és harmadik bekezdésében meghatározott esetekben a sportolót a
törlésre okot adókörülmény bekövetkezésétől számított egy év elteltével lehet törölni.
(3) Ha a sportoló a sporttevékenység befejezését követően a műugró sportágban valamely hazai,
vagy nemzetközi versenyen részt kíván venni és egyéb kizáró ok nincs, úgy kell tekinteni,
hogy a bejelentést visszavonta.
(4) A törlést a Szakszövetség bejelentés alapján hajtja végre. A törlésről értesíti a sportoló
nyilvántartásban szereplő sportegyesületét.

Átigazolási szabályok
5.
(1) A sportoló a 6. §-ban meghatározottak kivételével a sportegyesülete hozzájárulásával, vagy
hozzájárulás nélkül jogosult a nyilvántartásban szereplő sportegyesülettel fennálló sportolói
jogviszonyát megszüntetni, és más sportegyesülettel sportolói jogviszonyt létesíteni
(átigazolni).
(2) Az átigazolás történhet:
- a sportoló átigazolási kérelmére a szabályzat mellékleteként meghatározott átigazolási lapon (2
pld.-ban), az átvevő és az átadó sportegyesület együttes hozzájárulásával,
- a sportoló átigazolási kérelmére, melyhez egyesülete nem járult hozzá. Ebben az esetben
átigazolási kifogásait a sportoló egyesületének rá kell vezetnie a kérelemre.
(3) Mindkét előző bekezdésben meghatározott esetben csatolni kell a sportolói igazolványt.
Kifogás esetén a Szakszövetség az átigazolást végrehajtja, de megvizsgálja a kifogások
vonatkozásában mind az egyesület, mind a sportoló magatartását, és indokolt esetben
fegyelmi eljárást kezdeményez.
(4) Ha a sportoló sportegyesülete az átigazolási lap láttamozását megtagadja, vagy a
kézbesítéstől számított 15 napon belül a láttamozást nem teljesíti, a sportolót át lehet
igazolni az átvevő sportegyesülethez.
(5) A sorozott katonai szolgálatra bevonulás, illetve egyetemi, főiskolai (középiskolai)
tanulmányok megkezdése esetén, amennyiben az illetékes fegyveres erő, valamint az
egyetem (középiskola) műugró szakosztállyal rendelkezik, kérelmére a sportolót át kell
igazolni. A szolgálat vagy tanulóidő letelte után azonban a sportolót vissza kell igazolni
eredeti egyesületéhez.
(6) Ha a sportoló átigazolására tekintettel a jelen szabályzat térítés kikötését teszi lehetővé, az
átigazolási laphoz mellékelni kell a térítésre vonatkozó megállapodást is. Annak hiányában
úgy kell tekinteni, hogy a legmagasabb térítésben állapodtak meg.
6.
(1) Nem lehet átigazolni azt a sportolót (a 2. bekezdésben foglalt eset kivételével), akinek a
sportegyesületével a sporttevékenység folytatására érvényes szerződése van (szerződéses
sportoló) és a szerződés megszüntetéséhez a sportegyesülete nem járult hozzá.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom ellenére átigazolható a szerződéses sportoló is, ha:
- a sportegyesület a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, vagy a szerződést a
sportegyesület jogellenesen szüntette meg. Ehhez szükséges, hogy a kötelezettség nem teljesítését,
illetve a jogellenes felmondást a Szakszövetség hitelt érdemlően megállapítsa,
- ha a szerződéses sportoló a sportegyesülettel kötött szerződését jogellenesen megszüntette, és a
szerződésben meghatározott idő elteltétől számítva további egy év eltelt.
(3) Ha a sportoló az átigazolására vonatkozón egyidejűleg több egyesülethez is nyújt be
kérelmet, a Szakszövetség mindig az előbb érkezett kérelmet veszi figyelembe, és más
egyesület csak akkor tarthat igényt a sportolóra, ha az előző átvevő egyesület a következő
javára lemondott.
7.
(1) Ha a szerződéses sportoló és a sportegyesület között vitás, hogy a sportegyesület a
szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte, illetőleg, hogy a szerződéses sportoló vagy a
sportegyesület a szerződést jogellenesen szüntette meg, a jogvita eldöntéséig az átigazolást
nem lehet végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogvita eldöntésére a területileg illetékes bíróság jogosult. Mindkét
fél kérése esetén a szakszövetség is dönthet, de ebben az esetben az érintettek alávetik
magukat a Szakszövetség jogerős határozatának. Ebben az esetben az átigazolást a
Szakszövetség Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsága hajtja végre.
(3) Az érintett sportegyesületek és a sportoló közös megállapodása alapján a sportoló határozott
időtartamra is átigazolható az átvevő sportegyesületbe, azonban az átigazolás időtartama 3
(három) hónapnál rövidebb nem lehet és a szerződéses sportoló esetén nem haladhatja meg a
szerződés időtartamát. A határozott idő lejártát követően a sportolót vissza kell igazolni az
átadó sportegyesületbe.
8.
(1) Sportegyesület vagy szakosztály megszűnése esetén a sportolót – ideértve a szerződéses
sportolót is –, bármely sportegyesületbe át lehet igazolni.
(2) Sportegyesületek vagy szakosztályok egyesülése esetén a sportolót az egyesülettel létrejövő
egyesületbe (szakosztályba) kell átigazolni. Az átigazolás időpontja azonos az egyesülés
időpontjával. A sportoló – amennyiben a szerződés erről másképp nem rendelkezik, a
szerződéses sportoló kivételével – a szakosztály átadásának, illetve a szakosztályok
egyesülésének időpontjáig nyilatkozhat más sportegyesületbe történő átigazolásáról.
9.
Külföldi sportoló hazai klubban való szereplését, illetve magyar sportoló külföldi klubban való
szereplésére, jelen szabályzat rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a FINA és az európai
szövetség vonatkozó szabályzataiban foglalt eltérések figyelembevételével.
10.
(1) A sportoló átigazolását a Szakszövetség főtitkára végzi. Az átigazolásra vonatkozó
adatoknak a sportoló nyilvántartásában történő bejegyzésével, valamint az átigazolási lap
záradékolásával a sportolói jogviszony megváltoztatásával be kell jegyezni a sportolói
igazolványba.
(2) Ha az átigazolási lapot a sportegyesület tévesen, vagy hiányosan állította ki, a Szakszövetség
Nyilvántartási és Átigazolási bizottsága jogosult a sportegyesületet megfelelő határidő
kitűzésével hiánypótlásra felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén az átigazolást
megtagadhatja.
(3) Ha a Szakszövetség utóbb észleli, hogy az átigazolást kizáró körülmény áll fenn, az
átigazolást meg kell semmisíteni. A megsemmisítésre a Szakszövetség Nyilvántartási és
Átigazolási Bizottsága jogosult. Nincs helye a megsemmisítésnek, ha az átigazolás
végrehajtásától számított 6 (hat) hónap eltelt.
11.
(1) A sportoló átigazolásakor nevelési, illetve – szerződéses sportoló esetében – átigazolási díj
igényelhető. Nevelési díjat az az egyesület kérhet, amelyben a versenyző 3 évet
folyamatosan versenyzett. Az átigazolási és a nevelési díj összegében a sportegyesületek
szabadon állapodnak meg. Átigazolási díj átigazolásakor, nevelési díj a sportoló első
szerződéskötését megelőzően átigazoláskor kérhető.
(2) Nem jogosult átigazolási díjra a sportoló sportegyesülete, ha a sportolóval szemben
szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, vagy a szerződést jogellenesen
szüntette meg.

12.
(1) Vitás esetekben az MMSZ Elnöksége által létrehozott Nyilvántartási és Átigazolási
Bizottság dönt. A bizottság határozatával szemben jogorvoslatért a Szakszövetség
Elnökségéhez lehet fordulni.
(2) Az Átigazolási Bizottság 3 tagú, elnökét a saját tagjai közül választja. A jogvita
eldöntéséhez szükséges eljárásra értelemszerűen alkalmazni kell az MMSZ fegyelmi
szabályzatának fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait.
III.
A versenyzési engedély kiadása
13.
(1) Az e szabályzat szerint nyilvántartásba vett (igazolt), illetőleg átigazolt sportoló részére –
erre irányuló szóbeli vagy írásbeli kérelme esetén – a Szakszövetség versenyzési engedélyt
ad ki. A versenyzési engedély érvényességének feltétele az érvényes sportorvosi engedély.
(2) A versenyzési engedély kiállításának eljárási díja 1000 Ft, amelyet annak kiállításakor kell a
versenyzési engedély kiadását végző főtitkár részére befizetni, a Szakszövetség
házipénztárába. A versenyzési engedély naptári évre szól. A Szakszövetség és tagegyesületei
által rendezett versenyeken a sportolók csak érvényes versenyzési engedély birtokában
állhatnak rajthoz.
(3) A versenyzési engedélyt a Szakszövetség visszavonja, ha:
- a sportolót a sporttevékenységtől jogerősen eltiltották (az eltiltás tartamáig),
- a sportoló átigazolásáért az érintett sportegyesületek megállapodása szerint fizetendő térítést az
átvevő sportegyesület késedelmesen teljesíti (a késedelem időtartamáig),
- az átigazolás megsemmisítése esetén (a sportoló sportegyesületi hovatartozásának
megállapításáig).
(4) Ha a sportoló az (1) bekezdés 2 – 3. gondolatjelben meghatározott ok miatt nem rendelkezik
versenyzési engedéllyel, a válogatott keret munkájában a Szakszövetség elnökségének
engedélyével vehet részt.
IV.
Záró rendelkezések
14.
Ha a sportoló vagy a sportegyesület a sportoló nyilvántartásba vételével, vagy átigazolásával
összefüggésben szándékosan téves – félrevezető adatot szolgáltatott, a felelős személlyel, vagy a
sportegyesülettel szemben fegyelmi eljárás indítható.
15.
(1) Az átigazolási szabályzat érvénybe lépésekor a sportolók egy részének érvényes szerződése
van. Ha ezek a szerződések az átigazolási díjjal kapcsolatban nem rendelkeznek, a
szerződések lejártáig, illetve ha a szabályzat hatályba lépése után megkötött szerződések
sem tartalmaznak rendelkezést az átigazolási díjjal kapcsolatban, az MMSZ Elnöksége az
alábbi rendelkezést hozza:

Átigazolási díj:
Felnőtt világbajnokság, Európa bajnokság egyéni I-VI. helyezettjének díja: 1.000.000,- Ft.
A felnőtt válogatott keret tagja folyamatosan 2 évig, és az átigazolás időpontjában is a
válogatott keret tagja: 500.000,- Ft.
Korosztályos világversenyen 2 évnél nem régebben egyéniben I-VI. helyezést elért
versenyző esetében: 250.000,- Ft.
Egyéb versenyző esetében: 150.000,- Ft.
A fent meghatározott összegek a maximálisan kérhető átigazolási díjat jelentik, ennél
alacsonyabb díjban az átadó és átvevő egyesület megállapodhat.
(2) A szabályzat hatályba lépését követően történt azon átigazolásoknál, ahol nevelési díj
fizetésére vonatkozó igény fölmerült, a nevelési díj maximális összege:
Felnőtt világbajnokság, Európa bajnokság egyéni I-VI. helyezettjének díja: 500.000,- Ft.
A felnőtt válogatott keret tagja folyamatosan 2 évig és az átigazolás időpontjában is a
válogatott keret tagja: 250.000,- Ft.
Korosztályos világversenyen 2 évnél nem régebben egyéniben I-VI. helyezést elért
versenyző esetében: 250.000,- Ft.
Egyéb versenyző esetében: 150.000,- Ft.
A fent meghatározott összegek a maximálisan kérhető nevelési díjat jelentik, ennél
alacsonyabb díjban az átadó és átvevő egyesület megállapodhat.
(3) Az átigazolási és a nevelési díjból a Szakszövetséget megillető eljárási díj átigazolásonként
5.000,- Ft, ha az átigazolási díj és a nevelési díj összege ennél kisebb 1.000,- Ft, melyet az
átigazolás végrehajtását megelőzően kell az átigazolás-nevelési díj megfizetésére kötelezett
egyesületnek a Szakszövetség részére megfizetnie.
16.
(1) Ez a szabályzat 2008. december 15-én lép hatályba.
(2) A sportegyesületek a szabályzat hatályba lépésétől számított 60 napon belül kötelesek a
Szakszövetség nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni a korábbi rendelkezések alapján
igazolt sportolókat. A Szakszövetség a szabályzatban felsorolt nyomtatványokat megküldi a
műugró szakosztályokat működtető egyesületeknek.
(3) A határidő elmulasztása esetén a be nem jelentett sportoló térítés nélkül, bármely
sportegyesületbe átigazolható.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

sz. nyilvántartási lap
sz. sportolói igazolvány
sz. átigazolási lap
sz. térítések nyilvántartása

Jelen szabályzatot a MMSZ Elnöksége 2008. november 28-ai elnökségi ülésén egyhangúan
elfogadta.
A kiadvány hiteléül:

Gémesi László sk.
Főtitkár

