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A Magyar Élet- és Vizimentő Szakszövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen 

tevékenykedő sportolók igazolásáról és átigazolásáról a következő Szabályzatot hozta: 

 

1.§ 

 

A Szabályzat hatálya a sportág versenyszabályában, versenykiírásában és egyéb szabályzatai-

ban meghatározottak szerint versenyszerűen résztvevőkre (továbbiakban:sportoló), valamint 

az őt tagsági, vagy sportszerződéses jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületre és 

egyéb sportszervezetekre (továbbiakban: sportszervezet) terjed ki. 

 

2.§ 

 

1. A sportolóról a Magyar Élet- és Vizimentő Szakszövetség (továbbiakban: Szakszövetség) 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vétel száma azonos a sportoló igazolási számával. 

2. A sportoló nyilvántartásba vételét a sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet együttes 

kérelmére a Szakszövetség Elnökségi Irodája végzi. 

3. Az igazolási kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartó lap felhasználásával, valamint 

a sportoló sportszervezeti tagsági könyvével együtt kell benyújtani, melyen szerepelnie 

kell a sportoló és a sportszervezet aláírásának, 14 éven aluli sportoló esetében a szülő, 

vagy a gondviselő hozzájárulását a kérelmet benyújtó sportszervezetnél kell megőrizni. 

4. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg az Elnökségi Iroda bejegyzi a sportoló tagsági 

könyvébe, a sportági igazolását is. 

5. A versenyengedély megadásához a Szakszövetség versenyszabályzata és verseny kiírásai 

egyéb feltéteket (ILS által hozott döntés, orvosi alkalmasság, stb.) is megállapíthatnak. 

6. Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült tagsági könyvbe történő bejegyzést a 

sportoló és a sportszervezet együttes kérelmére az Elnökségi Iroda a nyilvántartás 

adatinak felhasználásával pótolja.  

 

3.§ 

 

1. A Szakszövetség által rendezett, vagy az országos versenynaptárban jóváhagyott 

versenyen – ha a Szakszövetség versenyszabályzata, vagy verseny kiírása másként nem 

rendelkezik – csak az igazolt és versenyengedéllyel rendelkező sportoló vehet részt. 

2. Jelen szabályzat szerint igazolt sportoló kizárólag a Szakszövetség keretein belül fejtheti 

ki a Szakszövetség hatáskörébe tartozó tevékenységet. 

3. Érvényes versenyengedéllyel nem rendelkező sportoló részére – a válogatott érdekeit 

szem előtt tartva, a szakági albizottság javaslatára – a válogatott keret felkészülésében, 

válogató versenyen és nemzetközi versenyen válogatottként az indulási engedélyhez a 

Szakszövetség Elnöksége hozzájárulhat. Az Elnökség ezt a hozzájárulást feltételekhez 

kötheti. 
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4.§ 

 

1. A nyilvántartásból törölni kell az igazolt sportolót, ha 

a./ meghalt, 

b./ külföldre távozott és a külföldi sportszervezetben történő sportolásra engedélyt kapott 

c./ három éven keresztül nem rendelkezett versenyzési engedéllyel. 

2. Nem kell törölni a sportolót, ha a 3.§.(3)bekezdés szerinti hozzájárulással rendelkezik. 

3. Ha a sportoló és a sportszervezete a sporttevékenység folytatására határozott időtartamú 

szerződést kötött (továbbiakban: szerződéses sportoló), az (1) bekezdés c./ pontjában 

meghatározott időtartamot a szerződés megszűnését követő naptól kell számítani. 

4. A törlést az Elnökségi Iroda hivatalból, vagy a sportszervezet bejelentése alapján hajtja 

végre. A törlésről a Szakszövetség köteles értesíteni az érintett sportszervezetet és 

sportolót. Az érintett sportoló és utolsó sportszervezete a döntésről szóló határozatot a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezheti meg az Elnökségnél. 

 

5.§ 

 

1. Az igazolt sportoló más sportszervezetbe történő átigazolását az e célra rendszeresített 

átigazolási lapon a sportoló és az átadó, illetve átvevő sportszervezet által benyújtott 

együttes kérelmére az Elnökségi Iroda végzi. 

2. Az átigazolást – a nyilvántartási adatok feltüntetésével – a sportoló tagsági könyvébe  be 

kell jegyezni. 

3. Az átigazolást az év bármely napján, a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül 

végre kell hajtani. 

 

6.§ 

 

Szerződéses sportoló átigazolási kérelmének csak a szerződésének megszűnése után lehet 

helyt adni. 

 

7.§ 

 

1. Ha a sportolót év közben igazolják át, az átvevő sportszervezet színeiben történő 

versenyzésre jogosító versenyengedélyt a naptári év hátralévő idejére csak az átadó 

sportszervezet hozzájárulásával kaphat. 

2. Ha az átadó sportszervezet a versenyzési engedély kiadásához nem járul hozzá, a 

versenyengedélyt az Elnökségi Iroda a soron következő naptári év első napjától adja ki. 

 

8.§ 

 

1. Ha a szerződéses sportolóval kötött szerződés közös megegyezéssel, vagy a határozott 

időtartam elteltével szűnt meg és a szerződés ettől eltérő megállapodást nem tartalmaz, 

továbbá ha a sportoló a szerződést a sportszervezet szerződésszegő magatartása miatt 

mondja fel, a sportoló az új sportszervezetben a versenyzési engedélyt az átigazolás 

napjával azonnal megkaphatja. 

2. Ha a szerződéses sportoló szerződését jogellenesen szüntette meg, az új 

sportszervezetében versenyzési engedélyt csak a szerződésben eredetileg meghatározott 

időtartam eltelte után kaphat. 

3. Ha a szerződéses sportoló és a sportszervezete között a szerződés megszűnésének módja 

vitás, a szerződés sportoló átigazolásáról az Elnökségi Iroda dönt. Az Elnökségi Iroda 
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döntése ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Szakszövetség 

Elnökségéhez lehet fellebbezni. 

 

9.§ 

 

1. Évközi átigazolásnál – amennyiben az átadó és az átvevő sportszervezet meg tud egyezni 

– minden esetben átigazolási díjat kell megállapítani, ha a sportoló minősítése 

Nemzetközi osztályú, I. osztályú, Kiváló Ifjúsági, vagy Ifjúsági aranyjelvényes. Az 

átigazolási díj mértékében a két sportszervezet szabadon állapodhat meg. 

2. Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a versenyzési engedély akkor adható ki, ha 

az átvevő  sportszervezet a megállapodás szerinti átigazolási díjat az átadó 

sportszervezetnek kifizette és a Szakszövetségnek a sportágfejlesztési hozzájárulást 

befizette. 

3. Ha a sportoló az átigazolási kérelem benyújtásakor Nemzetközi minősítésű, I. osztályú, 

Kiváló Ifjúsági, vagy Ifjúsági aranyjelvényes minősítéssel rendelkezik, az átvevő 

sportszervezet a versenyengedély kiadásáért – a Szakszövetség egyszámlájára – 

sportágfejlesztési hozzájárulást fizet. A sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke az 

átigazolási díj 10 %-a, amely összeg az átigazolási díjnak az átvevő sportszervezet által 

az átadónak fizetett mértékét csökkenti. 

 

10.§ 

 

1. Igazolt sportoló külföldi sportszervezetbe csak a Szakszövetség hozzájárulásával 

igazolható át. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha az átigazolás feltételeiben a hazai és 

a külföldi sportszervezet megegyezett és a válogatott érdekeit az átigazolás nem sérti. 

2. Külföldi sportszervezetből hazai sportszervezetbe átigazolható az a sportoló, aki az 

illetékes nemzeti szövetségnek hozzájárulásával rendelkezik. 

3. A versenyzési engedély kiadható akkor is, ha az illetékes nemzeti szövetség a 

hozzájárulást megtagadta, de a sportoló Magyarországon letelepedési engedélyt kapott és 

a versenyzési engedélyének megadása nem ellentétes a nemzetközi szövetség 

előírásaival. 

 

11.§ 

 

1. Ha a sportolót sorkatonai szolgálatra tekintettel igazolta át az Elnökségi Iroda a szolgálati 

helyének helyőrségében működő sportszervezetébe, részére – a sorkatonai szolgálat 

időtartamára – versenyzési engedélyt kell adni. 

2. A sorkatonai szolgálatra bevonult sportoló leszerelése utáni naptól csak abba a 

sportszervezetbe kaphat versenyengedélyt, ahonnan sorkatonai szolgálatra bevonult. 

3. Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést kell alkalmazni a sorkatonai szolgálatra bevonult 

szerződéses sportoló esetében is azzal, hogy a sorkatonai szolgálatának időtartama alatt a 

sportszervezetével fennálló szerződéses jogviszonyba – eltérő megállapodás hiányában – 

szünetel. 

4. A szerződéses sportoló részére a sorkatonai szolgálatból történő leszerelést követő naptól 

kizárólag a bevonulás előtti sportszervezetbe adható versenyzési engedély. Ha a 

bevonulás előtti sportszervezetével kötött megállapodás megszűnt, a versenyzési 

engedély megadására a 8.§ rendelkezései az irányadók. 

5. Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert sportoló a tanulmányainak 

kezdetétől a befejezéséig a sportszervezetének hozzájárulása és átigazolási díj fizetése 
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nélkül átigazolható annak a sportszervezetnek, vagy sportklubnak mentőúszó 

szakosztályába, amely a felsőfokú oktatási intézmény székhelyén található. 

6. Amennyiben a sportolónak a tanulmányi, hallgatói jogviszonya megszűnik, a megszűnés 

napjával vissza kell igazolni abba a sportszervezetbe, amelynek a felsőfokú tanulmányok 

megkezdése előtt tagja volt. 

 

 

12.§ 

 

1. Sportszervezet, vagy sportklub mentő szakosztálya jogutód nélküli megszűnése esetén a 

sportoló – szerződéses sportoló is – azonnal átigazolható más sportszervezetbe. Az 

átigazolással együtt a versenyzési engedélyt is megkapja. 

2. Ha a sportszervezet, vagy a sportszervezet mentő szakosztálya úgy szűnik meg, 

(egyesülés, szétválás, szakosztály átadás-átvétel), hogy van jogutód sportszervezet, a 

sportoló, a versenyengedélyt a jogutód sportszervezethez, kaphat a megszűnés napjától  -

a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -. 

3. A jogutód sportszervezet hozzájárulása alapján a más sportszervezetbe távozni kívánó 

sportoló átigazolható. 

 

13.§ 

 

1. A Szabályzatban meghatározott nyilvántartásért (igazolási és átigazolási eljárásért) a 

Szakszövetség Elnöksége által évenként megállapított mértékű eljárási díjat kell fizetni. 

2. Az eljárási díjat minden esetben a nyilvántartásba vételt (igazolást), illetőleg az 

átigazolást kérő sportszervezet köteles befizetni a Szakszövetség számlájára. 

 

 

Záradék: 

 

Jelen szabályzatot a Szakszövetség 2001. március 29-i ülésén 5/2001. (III.29.) sz. Elnökségi 

Határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                 ____________________                ___________________ 

              elnök                                    jegyzőkönyvvezető                        jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


