
 
 

Magyar Úszó Szövetség  
Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017. december 
  



 
Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átgazolási Szabályzat 

 
A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) 
b) pontja, az Alapszabály 5.§ (1) ab) és 19.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a MÚSZ 
igazolási-(nyilvántartási) átigazolási és versenyengedély kiadási feladatait az alábbiak szerint szabályozza:  
 

1.§ 
A szabályzat hatálya 

 
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az úszás sportágban - a sportág versenyszabályzatában, versenykiírásaiban 
és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – a MÚSZ versenyrendszerében résztvevő  
a) sportolókra (amatőr vagy hivatásos)  
b) sportszervezetekre (sportegyesületekre és sportvállalkozásokra), sportiskolákra és utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítványokra, vagy bármely más itt nem jelölt, de a MÚSZ által engedélyezett 
versenyrendszerben részt vevő egyéb szervezetre (a továbbiakban együtt: sportszervezetek)  
c) valamint az igazolást (nyilvántartást) és átigazolást végző szervekre vagy azok szervezeti egységeire.  
 
(2) A Szabályzat hatálya nem terjed ki a sportolók és a sportszervezetek közötti polgári jogi jogviszonyból 
eredő jogvitákra.  
 

2.§  
Értelmező rendelkezések 

 
(1) Leigazolás: a sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses jogviszonyban álló sportoló együttes 
kérelmére, a sportoló MÚSZ általi nyilvántartásba vétele és részére első alkalommal versenyengedély 
kiadása.  
 
(2) Időszakos leigazolás: a sportszervezet és a nem magyar állampolgárságú sportoló, együttes kérelmére, 
meghatározott időszakra történő nyilvántartásba vétele és részére versenyengedély kiadása.  
 
(3) Versenyengedély: a MÚSZ által kiállított, 12 hónapig érvényes, a MÚSZ versenyrendszerében vagy 
versenyein való részvételre jogosító sportolói kártya, melynek tartalmát az 1. számú melléklet, formáját a 
Magyar Olimpiai Bizottság határozza meg.  
 
(4) MÚSZ kód: A Magyar Úszó Szövetség Nyilvántartási és átigazolási Bizottsága által kiadott számsor, 
amely igazolja, hogy a MÚSZ nyilvántartásba vette a sportolót valamely egyesület tagjaként.  
 
(5) „Kék könyv”: a sportoló tulajdonát képező sportszervezeti tagsági könyv. 
 
(6) Átigazolás: a sportoló sportszervezetben történő versenyzési jogosultságának megváltoztatása más 
sportszervezetbe, tagsági vagy szerződéses jogviszonyának megváltoztatásával, a nyilvántartásba vett 
adatok módosításával és új versenyengedélye kiadásával.  
 
(7) Átadó sportszervezet: az a sportszervezet, amelyből a sportoló (eltávozik) átigazol.  
 
(8) Átvevő sportszervezet: az a sportszervezet, amelybe a sportoló átigazol.  
 
(9) Amatőr sportoló: Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, 

sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig - amennyiben az 

ilyen alapítvány nem minősül egyúttal sportiskolának is - sportszerződés alapján sportolhat. Köznevelési 



típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói 

jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti. 

 
(10) Amatőr sportszerződés: az amatőr sportoló és sportszervezete között, a Ptk. megbízási szerződésre 
vonatkozó rendelkezései alapján, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 5. § (2)–(4) 
bekezdéseiben foglalt eltérésekkel kötött szerződés, mely a felek sporttevékenységével kapcsolatos 
együttműködésének feltételeit szabályozza.  
 
(11) Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki sportvállalkozással kötött munkaszerződés vagy megbízási 

szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény 

alapján bérköltségként kerül kifizetésre.  

 
(12) Névváltoztatás/átírás: a sportszervezet vagy a sportoló nevének igazolt megváltoztatása esetén, e 
változás MÚSZ nyilvántartásaiban, versenyengedélyben történő átvezetése.  
 
(13) Sportegyesület: Sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai 

szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 

sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 
(14) Sportszervezet: sportegyesület és sportvállalkozás, illetve jelen Szabályzat alkalmazásában a sportiskola 
és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány.  
 
(15) Rajtengedély: A szövetségi kapitány által engedélyezett egy versenyre szóló indulási engedély.  
 
(16) Eljárási díj: az igazolásért, nyilvántartásért, átigazolásért, a versenyengedély, rajtengedély kiállításáért, 
módosításaiért alkalmanként fizetendő díj, melyet a MÚSZ elnöksége határoz meg (5. számú melléklet).  
 
(17) Átigazolási időszak: a naptári évben a jelen szabályzat 5. § (5) bekezdésében meghatározott azon idő 
intervallum, mely alatt az átigazolást, kérelemmel kezdeményezni lehet.  
 
(18) Eredményességi származtatás: A MÚSZ eredményességi támogatásainak megoszlása átigazolás esetén 
a 6. sz. melléklet tartalma szerint. 
 
(19) Magyar állampolgárság: a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény rendelkezései szerint 
annak minősülő természetes személy. 
 
(20) Kettős állampolgárság: az a természetes személy, aki egyszerre két vagy 
több államalakulatnak az állampolgára.  
 
(21) Sportállampolgárság választása: kettős állampolgár döntése, hogy mely ország szakszövetségének 
fennhatósága alá helyezkedik. Ha egy versenyző korábban valamely országot képviselt egy nemzetközi 
versenyen az olybá tekintendő, hogy sportállampolgárságot választott. 
 
 

3. §  
A leigazolással és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos rendelkezések,  

a MÚSZ kód kiadása 
 
(1) A sportoló leigazolásával, nyilvántartásba vételével a sportoló és a MÚSZ között közvetlen szerződéses 
kapcsolat jön létre, kölcsönös jogokkal és kötelezettségekkel.  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetes_szem%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llam
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llampolg%C3%A1r


(2) A szerződéssel a sportoló jogot szerez a MÚSZ versenyrendszerében, valamint sportszervezetén 
keresztül a MÚSZ működésében való részvételre. Kötelezettséget vállal a MÚSZ szabályainak betartására.  
 
(3) A leigazolási, nyilvántartásba vételi kérelmet a sportoló a MÚSZ-ban tagsági viszonnyal rendelkező 
sportszervezetén keresztül nyújtja be az erre rendszeresített Igazolási Űrlapon (2. számú melléklet). A 
kérelemben foglalt adatokat, hitelt érdemlően igazolni kell.  
 
(4) A kérelmet 18. életévét be nem töltött versenyző esetében törvényes képviselőjének is alá kell írnia.  
 
(5) A sportszervezetnek meg kell jelölnie, hogy a sportolót milyen jogviszonyban (amatőr, vagy hivatásos) 
kívánják leigazolni, és ennek bizonyítására csatolni kell az amatőr vagy hivatásos sportolói sportszerződés, 
munkaszerződés (a munkabér, illetve egyéb juttatások összege törölhető) másolatát, vagy a sportszervezeti 
tagságra vonatkozó igazolást, vagy a tanulói jogviszonyt igazoló okiratot. 
 
(6) A jelen Szabályzatban meghatározott eljárási cselekményeket a MÚSZ Igazolási (nyilvántartási) és 
Átigazolási Bizottsága, illetőleg annak tagja végzi.  
 
(7) A Bizottság Elnökből és három tagból áll, akiket az elnökség nevez ki legfeljebb 5 évre.  
 
(8) A Bizottság szükség szerint tart üléseket. Működésére a testületekre vonatkozó alapszabályi 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. (határozatképesség, többségi elv, stb.)  
 
(9) A Bizottság tagja mérlegelést igénylő vagy más vitás esetben köteles összehívni a Bizottságot. A 
Bizottság döntéséhez legalább 3 tag jelenléte és legalább két tag egybehangzó szavazata szükséges.  
 
(10) A Bizottság döntését a kérelmezőnek és az érintett sportszervezetnek kell kézbesíteni.  
 
(11) A leigazolási kérelem bármikor benyújtható.  
 
(12) A kérelem elbírálásáig jogkövetkezmények nélkül visszavonható, módosítható.  
 
(13) A sportoló MÚSZ kódját, a sportoló személyi- és a sportszervezettel való tagsági jogviszonyának 
adatait a Kék könyvbe is bejegyzi.  
 
(14) A sportolók nyilvántartását a Bizottság az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint tartja nyilván illetve használja fel.  
 
(15) A sportolót a MÚSZ a nyilvántartásából törli ha  
 

a) a sportoló (törvényes képviselője) azt írásban kéri,  
b) a sportoló elhalálozik,  

c) a sportoló érvényes versenyengedéllyel 3 éven keresztül nem indul hivatalos MÚSZ által engedélyezett 
versenyen,  

 
(16) Ha a sportoló a nyilvántartásból való törlését kérte, bármilyen okból (külföldre távozás, versenyzés 
befejezése, eltiltás stb), ismételten csak akkor vehető nyilvántartásba és kaphat versenyengedélyt, ha a 
feltételeket ismételten teljesíti és kérelme nem valósít meg joggal való visszaélést, pl. átigazolási szabályok 
kijátszását.  
 
Ha az kerül megállapításra, hogy törlését előnyök szerzése céljából kérte, fegyelmi vétséget követett el, és 
az ismételt leigazolást meg kell tagadni. Jogellenes joggyakorlásnak minősül különösen, ha a sportoló abból 



a célból szünteti meg sportolói jogviszonyát sportszervezetével, hogy az új sportszervezetéhez 
költségtérítés teljesítése nélkül igazolhasson. 
 
(17) A törlés végrehajtásáról a Bizottság értesíti a sportszervezetet, valamint az érintett sportolót vagy 
törvényes képviselőjét.  
 
(18) Ha a sportoló és sportszervezete közötti tagsági vagy szerződéses jogviszony bármilyen okból 
megszűnik, azt a Bizottságnak a sportszervezet haladéktalanul köteles bejelenteni. A versenyengedély lejárta 
vagy tárgyévi ki nem váltása esetén a sportoló MÚSZ általi nyilvántartását nem érinti, ha egyidejűleg nem 
kéri annak törlését is. Ezen időszak alatt a sportoló versenyzési joga szünetel.  
 
(19) Ha a kérelemben feltüntetett adatokat a kérelmező tévesen vagy hiányosan állította ki, a leigazolást és 
a MÚSZ kód kiadását, érvényesítését határozatban meg kell tagadni különösen 
 

a) ha annak kiadása jogszabályba, illetve a MÚSZ egyéb szabályzatába ütközik;  
b) ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri;  
c) ha kellékhiányosan nyújtják be;  
d) ha a kérelmező versenyző sportszervezete az éves tagdíjat nem fizette be;  
e) ha a kiállításért vagy érvényesítésért előírt költségtérítést a kérelmező nem fizette meg. 

 
(20) A MÚSZ kód és az első versenyengedély kiadásának a nyilvántartásba vételen túl a további feltétele, 
hogy legalább egy úszásnemben, érvényes szakmai minimumvizsga letételét a kérelmező igazolja. Ezt az 
időszakos leigazolást kérő nem magyar állampolgároknak illetve fogyatékkal élőknek is teljesíteni kell. A 
szakmai minimumvizsga letételét úszásnemenként elég egy alkalommal igazolni. 
 
(21) Tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolóként nem foglalkoztatható. 
 
(22) A Bizottság a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Hiányos, hibás kérelem esetén egy alkalommal 15 
napos határidő tűzésével hiánypótlást rendel el. Hibás, hiányos hiánypótlás esetén a Bizottság a kérelmet 
elutasítja, a kérelmező az eljárási díjat elveszíti. Új kérelem esetén a feltételeket ismételten teljesíteni kell. 
 
 

4.§ 
A versenyengedéllyel és rajtengedéllyel kapcsolatos rendelkezések 

 
(1) A versenyengedély kiadását a versenyző leigazoláskor és átigazoláskor is a Bizottság végzi.  
 
(2) Az amatőr vagy hivatásos sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha 
MÚSZ kóddal és versenyengedéllyel is rendelkezik. A MÚSZ kód az amatőr vagy hivatásos sportoló, mint 
sportegyesületi tag, vagy mint a sportszervezettel szerződéses jogviszonyban álló személy kaphatja meg. A 
versenyengedély kizárólag az abban feltüntetett sportszervezet színeiben történő versenyzésre jogosít.  
 
(3) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr vagy hivatásos sportoló csak a sportszervezetén keresztül 
nyújthatja be a sportszövetséghez.  
 
Az iskolaként működő sportiskola tanulója, illetve az iskolai sportkör tagja azon az oktatási intézményen 
keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez, amellyel tanulói jogviszonyban áll. 
 
A költségvetési szervként vagy közhasznú társaságként működő sportiskola sportolója a sportiskolán 
keresztül nyújthatja be a Bizottság felé.  
 



(4) A versenyengedély kiadásának feltételeit első alkalommal a Bizottság ellenőrzi a versenyző 
leigazolásakor. Ezt követően a kérelmet benyújtó sportszervezet köteles a feltételeket (kiskorú versenyző 
esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozat, sportorvosi engedély megléte) ellenőrizni és erről a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a MÚSZ felé nyilatkozni a 4 . sz.melléklet tartalma szerint. 
 
(5) A MÚSZ kód első kiadásának, illetve ismételt érvényesítésének eljárási díját a MÚSZ Elnöksége 2. § 
(16) pontja szerint állapítja meg.  
 
(6) A versenyengedély kiadása nem tagadható meg, ha a kérelem a jogszabályoknak és a szabályzatban 
foglaltaknak megfelel és a válogatott érdekeit nem sérti.  
 
(7) A rajtengedélyt a Bizottság adja ki. Rajtengedély akkor kérhető és adható ki ha  
 
a) a sportolónak önhibáján kívül nincs érvényes MÚSZ kódja és versenyengedélye, 
b) a sportoló sportszerződését felmondással szüntette meg és volt sportszervezete a felmondását vitatja; 
c) a sportoló versenyeztetése a válogatott érdekében szükséges. 

 
Rajtengedély adható a sportoló részére akkor is ha a Szövetségi kapitány azt egyéb okból fontosnak tartja 
és a sportoló egyesülete nem ad le nevezést az adott versenyre.  
 
(8) A rajtengedély kiadására egyebekben a versenyengedély kiadására vonatkozó szabályokat kell 
értelemszerűen alkalmazni.  
 

5.§  
Az átigazolással kapcsolatos rendelkezések 

 
(1) Ha a sportoló tagsági jogviszonyában vagy szerződéses kapcsolatában változás következik be, úgy 
átigazolási- és új versenyengedély kiadása iránti kérelmet kell a MÚSZ-hoz benyújtani.  
 
(2) A kérelmet a sportoló az átvevő sportszervezetén keresztül nyújtja be az erre rendszeresített Átgazolási 
Űrlapon (3. számú melléklet). A kérelemben foglalt adatokat, hitelt érdemlően igazolni kell.  A kérelmet az 
átvevő sportszervezet a régi (lejárt) versenyengedéllyel és a Kék könyvvel együtt nyújtja be a Bizottsághoz. 
A kérelemben a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy az átadó sportszervezettel nincs érvényes szerződése 
és/vagy arról, hogy az milyen okból szűnt meg. (lejárt, felmondták stb). A kérelmet 18. életévét be nem 
töltött versenyző esetében törvényes képviselőjének is alá kell írnia. 
 
(3) A Bizottság a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Hiányos, hibás kérelem esetén egy alkalommal 15 napos 
határidő tűzésével hiánypótlást rendel el. Hibás, hiányos hiánypótlás esetén a Bizottság a kérelmet elutasítja, 
a kérelmező az eljárási díjat elveszíti. Új kérelem esetén a feltételeket ismételten teljesíteni kell.  
 
(4) A szerződéssel rendelkező sportolónak, amennyiben a szerződésének megszűnése, lejárata, felbontása 
előtt az átadó egyesületének hozzájárulása hiányában adja be a kérelmet, azt a Bizottság elutasítja.  
 
(5) Egy naptári évben egy átigazolási időszak van. A sportolók átigazolása, illetve időszakos leigazolása nem 
magyar állampolgárnak kizárólag csak ezekben az időszakokban kezdeményezhetők. Az átigazolási időszak 
minden év január 2. napjától 31. napjáig tart. A kérelmeket személyesen a MÚSZ titkárságán lehet leadni a 
munkaidő végéig 17:00-ig vagy postán feladni. A postán feladott kérelem akkor nem elkésett, ha a 
borítékon és a feladóvevényen/tértivevényen a feladási dátum legkésőbb január 31. napja. Ha ez a nap 
munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanapon jár le a határidő. A határidő jogvesztő, 
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.  
 



(6) Az átigazolási időszakon kívül a sportoló átigazolása akkor hajtható végre, ha azt az átadó és az átvevő 
sportszervezet is előzetesen írásban hozzájárult.  
 
(7) Amennyiben az átigazolás nem hajtható végre, úgy a Bizottság a kérelmet indokolt határozattal 
elutasítja.  
 
(8) A sportoló a kérelem benyújtása és annak elbírálása közötti időben az átadó sportszervezet 
képviseletében versenyezhet. Az átadó sportszervezet a versenyzési jogot a versenyzőtől nem tagadhatja 
meg, amennyiben az átadó sportszervezet felé a tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
(9) Az átigazolás eljárás díj megfizetéséhez kötött, amelyet az átvevő sportszervezet fizet meg. A díjat a 
Bizottság felhívására és/vagy a díjbekérő alapján kell a MÚSZ MKB 10300002-10534969-49020037 számú 
bankszámlájára átutalni. Az átigazolás addig nem végezhető el, amíg az eljárási díj jóváírásra nem kerül a 
MÚSZ bankszámláján.  
 
(10) Hivatásos sportoló versenyzési jogának ideiglenes vagy végleges átruházásáért fizetendő ellenértéket a 
két sportszervezet megállapodása határozza meg a hivatásos sportoló munkaszerződésének vagy megbízási 
szerződésének fennállása alatt. A szerződések lejártával a hivatásos sportoló amatőr sportolóvá válik. 
Amennyiben a hivatásos sportoló szerződése a sportoló felmondása miatt szűnik meg és a felmondást az 
átadó sportszervezet vitatja és a szerződés jogellenes megszüntetése miatt keresetet nyújt be polgári vagy 
választott bírósághoz, az átigazolás csak akkor hajtható végre, ha a sportoló vagy az átvevő sportszervezet 
a MÚSZ által meghatározott költségtérítés összegét a MÚSZ számláján letétbe helyezi. A bíróság által 
érkeztetett keresetlevelet, illetőleg elektronikus feladás esetén a keresetlevél elektronikus továbbításának 
igazolását az átigazolási kérelemhez mellékelni kell. A MÚSZ a bíróság jogerős döntése vagy a felek 
egyezsége esetén a letétbe helyezett összeget az arra jogosultnak fizeti ki, kamatmentesen.  
 
(11) Ha az amatőr sportoló sportszerződéssel sportol, úgy e szerződés fennállásának időtartama alatt csak 
az átadó sportszervezetének hozzájárulásával igazolható át más sportszervezetbe. Amennyiben a sportoló 
a sportszerződését felmondással szünteti meg, és a felmondás jogszerűségét az átadó sportszervezet vitatja, 
úgy a sportoló átigazolása nem hajtható végre, részére – kérelmére – a Bizottság rajtengedélyt ad ki. Az 
átadó sportszervezet köteles a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül bejelenteni a MÚSZ felé, 
ha a sportoló felmondását vitatja. Az átigazolás végrehajtható, ha az átadó sportszervezet a MÚSZ felé 
történő bejelentéstől számított 30 napon belül nem igazolja, hogy a felmondás jogellenességének 
megállapítása iránt pert indított.  
 
(12) Ha az amatőr sportoló tagsági jogviszony alapján sportol e jogviszony fennállásának időtartama alatt 
sportszervezetének hozzájárulása nélkül, költségtérítés nélkül a jelen szabályzat 5. § 5) pontjában foglaltak 
betartásával, illetőleg a (6) bekezdés alapján igazolható át más sportszervezetbe.  
 
(13) A Bizottság az igazolásokat- nyilvántartásokat, átigazolásokat és versenyengedélyeket az Stv. 3. § (8) 
bekezdése szerint tartja nyilván és az azokkal kapcsolatban hozott határozatokról és intézkedésekről 
nyilvántartó könyvet vezet.  
 

6.§  
Magyar sportoló külföldön való versenyzésének szabályozása 

 
(1) Igazolt sportoló külföldi versenyzéséhez a MÚSZ engedélye szükséges.  
 
(2) Igazolt sportoló külföldi egyesületbe történő igazolásához a MÚSZ hozzájárulása szükséges. Az 
igazoláshoz történő hozzájárulás egyúttal a külföldi versenyzéshez történő hozzájárulást is jelenti, az adott 
sportoló vonatkozásában nem szükséges minden egyes versenyre külön MÚSZ hozzájárulást kérni.  
 



(3) Ezek az előírások vonatkoznak nem a MÚSZ által szervezett külföldi edzőtáborozásokra is.  
 
(4) A kérelmet a sportoló hazai sportszervezetén keresztül kell a MÚSZ-hoz benyújtani.  
 

7.§ 
Külföldi és/vagy kettős állampolgárságú sportoló Magyarországon való versenyzésének 

szabályozása 
 
(1) A FINA tagszervezetének vagy annak tagegyesületének igazolt sportolója részére nem kell külön 
versenyengedélyt kérni magyarországi nyílt versenyen való részvételhez.  
 
(2) Külföldi és/vagy kettős állampolgárságú vagy a magyartól eltérő sportállampolgárságot választó 
sportoló magyar egyesület színeiben való időszakos vagy állandó versenyzéséhez a MÚSZ hozzájárulása 
szükséges.  
 
A versenyengedélyhez e szabályzatban meghatározott feltételek mellett szükséges továbbá a külföldi 
sportegyesület székhelye szerinti illetékes nemzeti szövetség írásos hozzájárulása, továbbá legalább egy 
úszásnemben, érvényes szakmai minimumvizsga letételének igazolása, vagy hivatalos verseny jegyzőkönyv, 
ahol a versenyző sikeresen teljesítette bármilyen távot.  
 
(3) A kérelmet a sportoló magyar sportszervezetének kell a Bizottság elé terjeszteni.  
 
(4) Bármely Magyar Országos Bajnokságon a versenyszabályzatban és/vagy a magyar bajnoki 
szabályzatban és/vagy a bajnoki kiírásban kell meghatározni a külföldi és/vagy kettős állampolgár, illetve 
nem magyar sportállampolgár magyar sportszervezet, illetőleg külföldi egyesület tagjaként való 
versenyzésének feltételeit.  
 

8.§  
Fogyatékkal élők versenyzésének szabályozása 

 
(1) A Magyar Úszó Szövetség versenyein olyan fogyatékkal élők indulhatnak, akik Paralimpiai 
versenyszámban is indulási jogot szerezhetnek.  
 
(2) A fogyatékkal élőknek az épek közötti versenyeztetéséhez szükséges a MÚSZ tagszervezetéhez történő 
leigazolása és versenyengedély megszerzése.  
 
(3) A fogyatékkal élőkre egyebekben jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

9.§ 
Jogorvoslati eljárás 

 
(1) A Bizottság bármely határozata ellen – annak kézbesítésétől számított – 15 napon belül a MÚSZ 
Elnökségéhez lehet írásban fellebbezést benyújtani.  
 
(2) Az Elnökség jogerős határozata ellen a határozat meghozatalától számított 30 napon belül bírósághoz, 
vagy a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni.  
 
 
 
 
 
 



10.§  
Vegyes rendelkezések 

 
(1) A MÚSZ Fegyelmi Bizottsága által kezdeményezett fegyelmi eljárás ideje alatt új versenyengedély iránt 
nem adható be kérelem, illetőleg a beadott kérelem érdemben nem bírálható el.  
 
(2) Ha a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti büntetés hatálya alatt 
érvényét veszti, lejár, azt csak a büntetés hatályának megszűnése után lehet ismét érvényesíteni.  
 
(3) Sportszervezet vagy sportszervezeti úszószakosztály megszűnése esetén, a sportoló azonnal – 
átigazolási időszakon kívül is – átigazolható és részére új versenyengedély adható bármely átvevő 
sportszervezetbe, eljárási díj megfizetése nélkül.  
 
(4) A sportolónak Magyarországon egy időben, csak egy, érvényes versenyengedélye lehet a MÚSZ-ban.  
 
(5) A Kék könyv a sportoló tulajdonát képezi, amelyet a sportoló által kezdeményezett kérelem esetén, 
birtokába kell adni.  
 
(6) A MÚSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak kiállításához 
felhasznált személyes adatoknak (továbbiakban: személyes adat) az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kezeléséről.  
 
(7) Az igazolási- (nyilvántartási), átigazolási űrlapon megadott elektronikus kapcsolattartásra szolgáló e-
mail cím a MÚSZ és a tagszervezet közötti bármely kommunikáció során használható. 
 
(7) A jelen Igazolási- (nyilvántartási-) és Átigazolási Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, a 
hatályos jogszabályok, így különösen a Ptk. és a Sporttörvény rendelkezései az irányadók.  
 
A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége jelen szabályzatot a MÚSZ – 150/2017. (12.15.) számú határozatával 
elfogadta és 2018. január 01. napjától hatályba léptette.  
 
 
Budapest, 2017. december 15. 
 
 

 
dr. Wladár Sándor 

elnök 
s.k. 

 
  



 
1. számú melléklet 

 
A Magyar Úszó Szövetség Igazolási- (nyilvántartási-) és Átigazolási Szabályzatához 

 
A VERSENYENGEDÉLY TARTALMI ELEMEI 

 
a./ A sportoló neve, születési helye és ideje, anyja neve  
b./ A versenyengedély nyilvántartó sportági országos szakszövetség elnevezése.  
c./ A sportoló fényképe.  
d./ A versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezése.  
e/ A versenyrendszer megnevezése : amatőr.  
f./ A sportági kategória/korosztály megnevezése.  
g./ A sportszervezet megnevezése, amelynél a sportoló igazolt versenyző.  
h./ A versenyengedély érvényességi ideje.  
i./ A versenyengedély nyilvántartási száma.  
j./ A versenyengedély kiállításának kelte.  
k./ Az első sikeres szakmai alapkövetelményi vizsga helye és ideje.  
l./ A kiállító szövetség főtitkárának aláírása.  
m./A kiállító szövetség bélyegzője.  
 
 
 
  



LEIGAZOLÁSI ŰRLAP         2.sz. melléklet 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

H-1007 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2. 

tel.: (36 1) 265-5299  

E-mail: musz@musz.hu, Web: www.musz.hu 

_______________________________________________________________________________ 

1. A versenyző neve:..……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Egyesülete: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Születési dátum (év, hó, nap):..………………………………………………………………………………………………….. 

4. Születési helye:..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Neme: férfi / nő 

6. Anyja neve:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Címe (település, irányítószám):..………………………………………………………………………………………………… 

8. Címe (utca, házszám): ……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Iskolája neve, címe: .………………………………………………………………………………………………………………… 

10.     Amatőr / Hivatásos* 
                              *kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni 

 

 11.     Állampolgársága*:..……………………………………………………………………………………………………………………… 
                            *kettős vagy többes állampolgárság esetén kérjük valamennyit feltüntetni  
 

12. Kiskorú esetén törvényes képviselő neve:..……………………………………………………………………………………. 

13. Törvényes képviselő címe:..………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. A tagszervezet hivatalos kapcsolattartásra megadott elektronikus levelezési címe: ……………………………………………………………….. 

 15.    Szakmai Minimum Vizsga eredménye*:   pillangó       hát       mell      gyors 
                            *az eredményes vizsgát „X” jelzéssel kérjük jelölni                                                                             

  
A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Úszó Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az 
adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa az évenkénti versenyengedély kiadásához az 
állami sportinformációs rendszer (SIR) számára, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze. Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes. Az adatokat felelősségem teljes 
tudatában adtam meg, azok valódiságátért felelősséget vállalok. 

  

Dátum:  ……………………………………….. 
átvevő sportszervezet cégszerű aláírása 

 

……………………………………………… 

Sportoló aláírása 

 

……………………………………………… 

Kiskorúnál a gondviselő aláírása  

 

A jelen adatlap aláírásával tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, mint szerződő fél a javamra – mint biztosított javára – 

élet- és baleset-biztosítási szerződést kössön a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel.  A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 1.-8. pontokban feltüntetett személyes 
adataimnak a T-Mobil Rt. és az 1.-9. pontokban feltüntetett adataimnak pedig a Magyar Posta Biztosító Zrt. (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. 

 

       ………………………………………………                                  ………………..……………………………………………… 

                            Sportoló aláírása                                                     Kiskorúnál a gondviselő aláírása és címe 

 

Önellenőrzés 

Az átigazoláshoz szükséges 

dokumentumok: 

1. Kitöltött adatlap          

2. Mellékletek 

(sportszerződés, 

állampolgárság igazolása, 

stb.)                       

3. Az egyesületi tagságot 

igazoló tagsági könyv 
          

 

 

 

fénykép 

(35x40) 

mailto:musz@musz.hu


ÁTIGAZOLÁSI ŰRLAP         3.sz. melléklet 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

H-1007 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2. 

tel.: (36 1) 265-5299  

E-mail: musz@musz.hu, Web: www.musz.hu 
1. A versenyző neve:..……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Átvevő egyesület: …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Átadó egyesület: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Születési dátum (év, hó, nap):..………………………………………………………………………………………………….. 

5. Születési helye:..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Neme: férfi / nő 

7. Anyja neve:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Címe (település, irányítószám):..………………………………………………………………………………………………… 

9. Címe (utca, házszám): ……………………………………………………………………………………………………………… 

10. Iskolája neve, címe: .………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Amatőr / Hivatásos* 
                            *kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni 
 

12. Állampolgársága*:..……………………………………………………………………………………………………………………… 
                              *kettős vagy többes állampolgárság esetén kérjük valamennyit feltüntetni  
 

13. Kiskorú esetén törvényes képviselő neve:..……………………………………………………………………………………. 
 

14. Törvényes képviselő címe:..………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Fegyelmi eljárás hatálya alatt áll / nem áll. * 
                             *kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni 
 

16. Az átvevő tagszervezet hivatalos kapcsolattartásra megadott elektronikus levelezési címe: ……………………………………………………………… 
 

17. Átigazolásnál nyilatkozat a sportoló részéről*:  
*kérjük a megfelelőt aláhúzással jelölni 

- érvényes szerződése nincs 
- szerződésemet felmondással megszüntette  

      …………………………………………………………… 

       Átadó sportszervezet cégszerű aláírása 

A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Úszó Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az 
adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa az évenkénti versenyengedély kiadásához az 
állami sportinformációs rendszer (SIR) számára, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze. Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes.  Az adatokat felelősségem teljes 
tudatában adtam meg, azok valódiságátért felelősséget vállalok. 
  

Dátum:  ……………………………………….. 
átvevő sportszervezet cégszerű aláírása 

 
 

……………………………………………… 
Sportoló aláírása 

 
 

……………………………………………… 
Kiskorúnál a gondviselő aláírása  

 
A jelen adatlap aláírásával tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, mint szerződő fél a javamra – mint biztosított javára – 
élet- és baleset-biztosítási szerződést kössön a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel.  A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 2.-8. pontokban feltüntetett személyes 

adataimnak a T-Mobil Rt. és az 2.-9. pontokban feltüntetett adataimnak pedig a Magyar Posta Biztosító Zrt. (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. 

 

 
……………………………………………… 

Sportoló aláírása 

 
……………………………………………… 
Kiskorúnál a gondviselő aláírása  

  

Önellenőrzés 
Az átigazoláshoz szükséges 
dokumentumok: 
 
1.Kitöltött adatlap          
2.Mellékletek 
(sportszerződés,  
sportszerződés felmondását 
igazoló dokumentum, 
állampolgárság igazolása, 
stb.)                       
3.Az egyesületi tagságot 
igazoló tagsági könyv 
                                    

 

 

 

fénykép 

(35x40) 

mailto:musz@musz.hu


 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG         4.sz. melléklet 
H-1007 Budapest, Hajós Alfréd sétány 2. 
tel.: (36 1) 265-5299  
E-mail: musz@musz.hu, Web: www.musz.hu 
 

ÉVES VERSENYENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

                   A kérelmező egyesület: …………………………………………………………………………………………. 

                   Az egyesület képviseletében eljáró személy neve: ………………………………………………… 

                   Az egyesület képviseletében eljáró személy elérhetősége (email, telefonszám):   

                   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Versenyző 

neve 

Szül. 

év/hó/nap 

igazolási száma – 

MUSZ kód 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Alulírott nyilatkozom arról, hogy a kérelemben szereplő versenyzők esetében sportszervezetünk a feltételeket 

(kiskorú versenyző esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozat, sportorvosi engedély megléte) ellenőrizte és azok  

az előírásoknak megfelelnek.  

 

Dátum:  ……………………………………….. 

sportszervezet cégszerű aláírása 

 

  

mailto:musz@musz.hu


   

          5.sz. melléklet 

 

Az igazoláshoz átigazoláshoz tartozó eljárási díjak összegei 

 
Átigazolások eljárási díjtételei 

 

 

Minősítés  Eredményesség  Eljárási díj  
NKI Nemzetközi  Olimpia, VB 1-8., 

EB 1-6.  

10.000.- 

NKI IFI 

Nemzetközi  

IFI EB 1-6. EYOF 

arany  

10.000.- 

I. osztályú  750 FINA/LEN pont 

vagy több  

10.000.- 

II. osztályú  600-749 FINA/LEN 

pont  

10.000.- 

Minősítés nélkül  599 FINA/LEN pont 

alatt  

5.000.- 

 

1.a.) Első versenyengedély megszerzése: 1000 forint.  

 

1.b.) Névváltoztatás miatti átvezetések: 500 forint  

 

Az Igazolási és Átigazolási eljárási díjak a MÚSZ alábbi bankszámlaszámára utalandóak:  

 

MKB – 10300002-10534969- 49020037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. sz. melléklet  

 

 

Szövetségi eredményességi támogatások megoszlása átigazolás esetén 

 

bajnoki, 
aranyjelvény, 
nemzetközi 

régi 
egyesület/új 

egyesület 

javára 

régi 
egyesület/új 

egyesület 

javára 

régi 
egyesület/új 

egyesület 

javára 

régi 
egyesület/új 

egyesület 

javára 

régi egyesületben 
eltöltött idő 

13-24. hónap 25-48. hónap 49-120. hónap 121 hónaptól 

átigazolást követő 
0-12. hónap 

90/10 90/10 90/10 90/10 

átigazolást követő 
13-24. hónap 

0/100 50/50 50/50 75/25 

átigazolást követő 
25-36. hónap 

 0/100 25/75 50/50 

átigazolást követő 
37-48. hónap 

  0/100 25/75 

    0/100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


