Magyar Íjász Szövetség

IGAZOLÁSI- És ÁTIGAZOLÁSI
SZABÁLYZAT

Készült:

Budapest, 2018. február 15.

Jóváhagyta-

A Magyar Íjász Szövetség elnöksége az Alapszabályban meghatározott hatáskörében
eljárva — az íjászat sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók igazolásáról
(nyilvántartásáról) és átigazolásáról a következő szabályzatot alkotja:

1.§
A szabályzat hatálya az íjászat sportágban - a sportág versenyszabályában,
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint, továbbá a
2004.évi I.tv. (sporttörvény) alapján - versenyszerűen résztvevőre (a továbbiakban:
sportoló), valamint az őt tagsági, vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató
sportegyesületekre és egyéb sportszervezetekre (a továbbiakban: sportegyesület) terjed
ki. A Szabályzat hatálya nem terjed ki a sportolók és a sportegyesületek közötti polgári
jogi jogviszonyból eredő jogvitákra.

2.§
(l) A sportolóról a Magyar Íjász Szövetség (a továbbiakban: szövetség) nyilvántartást
vezet.
(2) A nyilvántartásba vételt a sportoló és az őt foglalkoztató sportegyesület együttes
kérelmére a Szövetség feladattal megbízott bizottsága, az Igazolási- és Átigazolási
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi.
(3) A kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartó lap felhasználásával kell
benyújtani a fiatal korú sportoló esetében a szülő-gondviselő hozzájárulásával.
(4) A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a sportoló és a sportegyesület együttes
kérelmére s sportoló részére az adott naptári évre szóló versenyzési engedélyt is ki kell
adni.
(5) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült versenyzési engedélyt a
sportoló és a sportegyesület kérelmére a Bizottság a nyilvántartás adatainak
felhasználásával pótolja.
(6) A versenyzési engedély megadásához a Szövetség Versenyszabályzata egyéb
feltételeket (életkor, orvosi alkalmasság, tb.) is megállapíthat.
(7) A sportolók nyilvántartását a Bizottság az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint tartja nyilván, illetve
használja fel.
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3.§
(l) A Szövetség által rendezett vagy jóváhagyott versenyen, ha a Szövetség
versenyszabályzata vagy versenykiírása másként nem rendelkezik — csak az igazolt és
adott naptári évre szóló versenyzési engedéllyel rendelkező sportoló vehet részt.
(2) A jelen szabályzat szerint igazolt portoló a Szövetség hatáskörébe tartozó
tevékenységet kizárólag a Szövetség keretein belül fejtheti ki.

4.§
(l) A Szövetség belső nyilvántartásból törölni kell az igazolt sportolót, ha:
a) Öt évre visszamenőleg nem váltott versenyengedélyt, ezzel egyidejűleg a
nyilvántartási száma újból kiadható.
(2) A törlést a Bizottság hivatalból, vagy a sportegyesület bejelentése alapján hatja
végre.

5.§
(l) Az igazolt sportoló más sportegyesületbe történő átigazolását a sportoló és az átvevő
sportegyesület által a Szövetség által e célra rendszeresített átigazolási lapon benyújtott
együttes kérelmére a Bizottság végzi.
(2) Átigazolást kell végrehajtani abban az esetben, ha a nyilvántartott sportoló korábbi
egyesülete (átadó egyesület) helyett egy másik (átvevő egyesület) egyesület színeiben
kíván versenyengedélyt váltani. Az átigazolási folyamatot attól függetlenül le kell
bonyolítani, hogy a versenyengedély kiváltásához képest mikor történt az
egyesületváltás.
(3) Ha nem áll fenn szerződéses jogviszony a sportoló és az átadó egyesület között, az
(1) bekezdésben foglaltak szerint végrehajtható az átigazolás.
(4) Az átigazolást nyilvántartásba kell jegyezni.
(5) Az átigazolást az év bármely napján, a kérelem benyújtásától számított 15 napon
belül végre kell hajtani.

6.§
(l) Szerződéses sportoló átigazolási kérelmet csak szerződésének megszűnése után
nyújthat be.
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7.§
(l) A szerződéses sportoló átigazolása esetén az átvevő sportegyesület színeiben történő
versenyzésre jogosító versenyzési engedélyt csak és kizárólag az átadó sportegyesület
hozzájárulása esetén kaphat abban az esetben, ha az átvevő egyesületnek nincs tartozása
a Szövetség felé. A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az átadó
sportegyesület az átigazolási lap kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles
nyilatkozni. Ammenyiben az átvevő sportegyesület hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az
átigazolási lapot az átadó sportegyesületnek átadta, és arra 15 napon belül nem kapott
választ, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(2) Ammenyiben az átadó sportegyesület a versenyzési engedély kiadásához nem
járul hozzá, a versenyzési engedély abban az esetben adható ki, ha január 1. napjától
február 28. napjáig terjedő időszakban a Szövetség jelen szabályzata mellékletében
meghatározott eredményességgel rendelkező sportoló után a Szövetség elnöksége által
a nevezett szabályzat mellékletében meghatározott átigazolási díj kifizetésére kerül,
mely díj az átadó sportegyesületnek a sportolóra fordított költségeinek megtérítéséhez
járul hozzá a sportegyesület nevelő tevékenységének támogatása érdekében. Ennek
hiányában az átvevő sportegyesület színeiben történő versenyzésre jogosító versenyzési
engedély csak a soron következő naptári év elején adható ki.
(3) A (2) bekezdésben szereplő pénzbeli követelés az átadó sportegyesület részéről
csak akkor érvényesíthető, ha közte és az átadandó sportoló között érvényes szerződéses
jogviszony van.
Érvényes szerződés hiányában minden pénzbeli megállapodás semmis és jogellenes.

8.§
(l) Ha a sportolóval kötött szerződés közös megegyezés vagy a határozott időtartam
elteltével szűnt meg, ha a sportoló a szerződést a sportegyesület szerződésszegő
magatartása miatt mondta fel, a sportoló az új sportegyesületben a versenyzési
engedélyt az átigazolási napjával azonnal megkaphatja. A szerződésben meghatározott
időtartam elteltével következő egy hónapon belül a szerződéses sportoló átigazolása
esetén azonnal kaphat versenyzési engedélyt.
(2) Ha a szerződéses sportoló szerződése azért szűnik meg, mert azt a sportoló
jogellenesen szüntette meg, a sportoló új tagegyesületében versenyzési engedélyt csak
a szerződésben eredetileg maghatározott időtartam eltelte után kaphat.
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(3) Ha a szerződéses sportoló és a sportegyesülete közötti szerződés megszűnésének
módja vitás a szerződéses sportoló átigazolásáról és versenyzési engedélyének
kiadásáról, annak feltételeiről, kizárólag sportszakmai szempontok alapján a Bizottság
dönt. A Bizottság döntése ellen — annak kézhezvételétől számított 15 napon belül — a
Szövetség elnökségéhez lehet fellebbezni.

9.§
(l) A szabályzat a versenyzési engedélynek az átigazolással egyidejűleg azonnali
kiadását az átadó sportegyesület hozzájárulásától teszi függővé, vagy ahhoz az átadó és
az átvevő sportegyesület megegyezését kívánja meg. Az érdekelt sportegyesületek
átigazolási díj fizetésében állapodhatnak meg. Nevezett megállapodás csak érvényes, le
nem járt sportszerződés esetén köthető.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint a versenyzési engedély akkor adható
ki, ha az átvevő sportegyesület megállapodás szerinti átigazolási díjat az átadó
sportegyesületnek kifizette és ezt a Szövetség felé igazolja.

10.§
(1) A hazai sportegyesületből külföldi sportegyesületbe, valamint a külföldi
sportegyesületből hazai sportegyesületbe átigazolni kívánó sportoló versenyzési
engedélyének megadására, a nemzetközi szövetség előírásainak figyelembevételével az
5.-9.§-ok rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

11.§
(1) Sportegyesület vagy sportegyesületi íjász szakosztály jogutód nélküli megszűnése
esetén a más sportegyesületbe átigazolt sportoló — ide értve a szerződéses sportolót is
— az átigazolással egyidejűleg a versenyzési engedélyt is megkapja.
(2) Ha a sportegyesület vagy annak szakosztálya úgy szűnt meg, hogy van jogutód
sportegyesület (egyesülés, szétválás, szakosztály átadás-átvétel) a sportoló, szerződéses
sportoló versenyzési engedélyt a megszűnés napjától - a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel — a jogutód sportegyesülethez kaphat.
(3) Ha a jogutód sportegyesület ahhoz hozzájárul, a más sportegyesületbe igazolt
sportoló, szerződéses sportoló az átigazolással egyidejűleg megkaphatja versenyzési
engedélyét.
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12.§
(l) A szabályzatban meghatározott nyilvántartásba vételi (igazolási) és átigazolási
eljárásért a Szövetség elnökség által meghatározott mértékű eljárási díjat kérhet.
(2) Az eljárási díjat a nyilvántartásba vételt (igazolást) illetőleg az átigazolást kérő
sportegyesület köteles a Szövetség részére megfizetni.
(3) A Szövetség elnöksége az 1. számú mellékletben meghatározott eljárási díjakat
évente felülvizsgálja, és mértékét megváltoztathatja.

13.§
(l) A Bizottság bármely határozata ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül
a MÍSZ 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.
(3) A versenyengedély érvényességi ideje alatt a jogszabályban, illetve a MÍSZ egyéb
szabályzatában meghatározott esetekben a MÍSZ Elnöksége a versenyengedélyt
visszavonhatja.
(4) A MÍSZ Fegyelmi Bizottsága által kezdeményezett fegyelmi eljárás ideje alatt új
versenyengedély iránt nem adható be kérelem, illetőleg a beadott kérelem érdemben
nem bírálható el.
(5) 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.

14.§
(l) A szabályzat 2018. február 15. napján lép hatályba.
(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem
bírált kérelmekre is alkalmazni kell, ha a sportoló számára kedvezőbb.
(3)
Az Igazolási- és Átigazolási Bizottság működési szabályzatát és az eljárási rendet
(2. számú melléklet) az elnökség hagyja jóvá, azt a jelen szabályzattal együtt betartandó
rendelkezéssé nyilvánítja.
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Aláírások

Vánky Sebastian Szabolcs, elnök

Szedlár János, alelnök

Mellékletek:
1. Igazolási (nyilvántartási)- és Átigazolási eljárási díjak
2. Igazolási- és Átigazolási Bizottság működési szabályzata és eljárási rendje
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
IGAZOLÁSI (NYILVÁNTARTÁSI) ÉS ÁTIGAZOLÁSI ELJÁRÁSI DÍJAK

1. Nyilvántartásba vételi (igazolási) eljárási díj:
A Sportoló nyilvántartásba vételének és az első regisztrációs kártya kiadásának, továbbá
az adatmódosításnak és az új regisztrációs kártya kiadásának, valamint a kártya
évenkénti érvényesítésének eljárási díja egységesen 6000 Ft

2. Átigazolási eljárási díj:
A Sportoló átigazolásának és az új regisztrációs kártya kiadásának díja: 5000 Ft

3. A Bizottság határozatával szembeni fellebbezés díja: 2000 Ft
4. A költségtérítések összegének mértékének módosítása az Elnökség hatáskörébe
tartozik.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A Magyar Íjász Szövetség (továbbiakban: MÍSZ) alapszabálya alapján az Igazolási és
Átigazolási Bizottság (továbbiakban: IÁB) az alapszabályban foglalt rendelkezések
végrehajtására, működésének hatékonyabb ellátására az alábbi Működési Szabályzatot és
Eljárási Rendet fogadja el.
Általános rendelkezések
1.§
(1) Az IÁB az MÍSZ feladatköréből, az Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási
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 Működési Szabályzata az MÍSZ 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 MÍSZ 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.
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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;
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- az IÁB Működési Szabályzatára és Eljárási Rendjére vonatkozó előterjesztések
elfogadására;
- a Működési Szabályzat és Eljárási Rend 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 Működési Szabályzatot és Eljárási Rendet a MÍSZ elnöksége 2018. január 20án fogadta el. Rendelkezéseit 2018. február 15-vel hatályba léptette.

Budapest,
Szedlár János
Magyar Íjász Szövetség
IÁB Elnök
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