
Magyar Úszó Szövetség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazolási- (nyilvántartási-) és  

Átgazolási Szabályzat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. január 
 



2 

 

A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 3.§; 7.§; 9.§; 10.§-ai, az Alapszabály 19.§ (2) bekezdésében meghatározott 

hatásközében eljárva a magyar úszó sportban a versenyzési engedély kiadásainak feltételeit és 

módját, nyilvántartását továbbá a versenyzők átigazolását az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 

1.§ 

Bevezető rendelkezés 

 

1) A szabályzat hatálya kiterjed az úszás sportágban - a sportág versenyszabályzatában, 

versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint - versenyszerűen 

résztvevő személyekre (továbbiakban amatőr vagy hivatásos sportoló) akiket a MÚSZ 

vagy területi és helyi szervezeti egységei által rendezett versenyekre beneveznek, 

valamint velük tagsági jogviszonyt létesítő sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a 

továbbiakban: sportszervezet) terjed ki. 

 

2) A Szabályzat nem terjed ki a sportolók és egyesületeik közötti polgári jogi viszonyból 

eredő jogvitákra. 

 

3) A MÚSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak 

kiállításához felhasznált személyes adatoknak (továbbiakban: személyes adat) a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. Számú törvény szerinti kezeléséről. 

 

 

2.§ 

Meghatározások 

 

1) A leigazolás: A sportegyesület és a vele tagsági viszonyban álló sportoló együttes 

kérelmére a sportoló nyilvántartásba vétele. 

 

2) Versenyzési engedély: A sportoló versenyen való indulásának jogosultságának igazolása, 

melynek tartalmát az 1. számú melléklet, formáját a Nemzeti Sportszövetség határozza 

meg. 

 

3) Átigazolás: Sportegyesületi tagsággal nyilvántartásba vett sportolónak, más egyesületben 

történő versenyzési jogosultságának MÚSZ általi jóváhagyása, és a nyilvántartási adatok 

bejegyzése a Verseny igazolványba. 

 

4) Átadó sportszervezet: a sportoló sportszervezet, melyből átigazol. 

 

5) Átvevő sportszervezet: sportszervezet, melybe a sportoló igazol.  

 

6) Amatőr sportoló: Amatőr sportoló, aki sportegyesület keretében tagként, vagy sportszerződés 

alapján, sportvállalkozás és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány (feltéve, hogy 

nem minősül sportiskolának) keretén belül pedig amatőr sportolói sportszerződés alapján 

sportol, továbbá tanulói jogviszony alapján a sportiskola tanulója és az iskolai sportkör tagja. 
 

7) Amatőr sportszerződés: amatőr sportoló és sportszervezete által a Ptk. megbízási szerződésre 

vonatkozó rendelkezései és a Sportról szóló 2004. évi I. Törvény (a továbbiakban: Stv.) 5. §. 
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(2) – (4) bekezdései szerint megkötött szerződés, mely a felek sporttevékenységével 

kapcsolatos együttműködésének feltételeit szabályozza. 
 

8) Hivatásos sportoló: az a sportoló, aki sportvállalkozással, vagy sportegyesülettel kötött, Stv. 8. 

§. szerinti munkaszerződés, vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét. 

 

9) Névváltoztatás/átírás: a sportszervezet vagy a sportoló nevének igazolt megváltoztatása 

esetén, e változás iratokban történő átvezetése. 

 

10) Sportegyesület: a 2004. I., 1959. IV. és a 2011. évi CLXXV. törvények alapján működő 

egyesület. 

 

11) Sportszervezet: sportegyesület és sportvállalkozás, illetve jelen Szabályzat 

alkalmazásában a sportiskola és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 

alapítvány. 

 

12) Versenyengedély: az Stv. 3. §-a alapján kiadott sportolói igazolvány. 

 

 

3.§  

A Igazolási- (nyilvántartási-) , és Átigazolási Szabályzattal, valamint 

a versenyzési engedéllyel kapcsolatos rendelkezések 

 

1) A versenyengedély kiadására a MÚSZ Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási Bizottsága 

(továbbiakban: Bizottság) jogosult.  

 

2) A Bizottság a sportolókról nyilvántartást vezet. Ügyrendjét a MÚSZ Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

3) Az amatőr vagy hivatásos sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor 

vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr vagy 

hivatásos sportoló, mint sportegyesületi tag vagy mint a sportszervezettel szerződéses 

jogviszonyban álló személy kaphatja meg. 

 

4.§ 

 

1) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr vagy hivatásos sportoló csak a 

sportszervezetén keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez. 

a) Az iskolaként működő sportiskola tanulója, illetve az iskolai sportkör tagja azon az 

oktatási intézményen keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez, amellyel tanulói 

jogviszonyban áll, 

b) A költségvetési szervként vagy közhasznú társaságként működő sportiskola 

sportolója a sportiskolán keresztül nyújthatja be a Bizottság felé. 

 

2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített 2. számú melléklet 

szerinti Igazolási és Átigazolási Űrlap felhasználásával kell benyújtani a MÚSZ-hoz. A 

kérelemben feltüntetett adatok hitelességét a kérelmező igazolja.  

 

3) A kérelmezőknek meg kell jelölniük, hogy a sportoló milyen jogviszonyban (amatőr, vagy 

hivatásos) kívánják igazolni, és ennek bizonyítására csatolni kell az amatőr vagy hivatásos 
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sportolói sportszerződés (a munkabér, illetve egyéb juttatások összege törölhető) 

másolatát, vagy az egyesületi, illetve sportköri tagságra vonatkozó tagi igazolást, vagy a 

tanulói jogviszonyt igazoló okiratot. Ezek hiányában elfogadható a sportoló és az igazoló 

sportszervezet által e tárgyban kiállított közös nyilatkozat is. 

 

4) A kérelmet 18. életévét be nem töltött versenyző esetében törvényes képviselőjének is alá 

kell írnia.  

 

5) Ha a kérelemben feltüntetett adatokat a kérelmező tévesen vagy hiányosan állította ki, a 

MÚSZ jogosult határidő kitűzésével módosítást, illetve hiánypótlást kérni. 

 

6) A felszólítás eredménytelensége esetén, illetve az alább felsorolt esetekben a 

versenyengedély kiadását, érvényesítését határozatban meg kell tagadni: 

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. 

 

7) A versenyzési engedély megadásának a nyilvántartásba vételen túl a további feltétele, 

legalább egy úszásnemben, érvényes szakmai minimumvizsga letételének igazolása. 

 

8) A sportoló nyilvántartási számát, a sportoló adatait tartalmazó és a sportegyesülettel való 

tagsági jogviszonyát igazoló Tagsági könyvbe jegyzi be a Bizottság. 

 

9) A versenyengedély kiadását, meg kell tagadni, ha a kérelmező sportoló sportszervezete az 

éves tagsági díjat nem fizette be. 

 

10) Törölni kell a nyilvántartásból a sportolót, amennyiben: 

a) az állampolgárságát megszüntetve külföldre távozott, 

b) sporttevékenységét az úszás sportban megszünteti és azt: 

- a sportegyesülete írásban közli, 

- a sportoló (kiskorú esetében törvényes képviselője) írásban közli, 

c) két évnél hosszabb ideig versenyen nem vett részt, 

d) elhalálozott. 

 

11) A 10. pontban meghatározott esetekben a sportegyesületnek jeleznie kell a MÚSZ felé 

a sportoló nevét és a törlésre okot adó körülményt. 

 

12) A törlés végrehajtásáról a Bizottság értesíti a sportegyesületet, valamint az érintett 

sportolót. 

 

13) A versenyengedély első kiadásának, illetve ismételt érvényesítésének költségtérítési 

összegét a MÚSZ Elnöksége állapítja meg a következő évre.  

 

14) A versenyzési engedély kiadása nem tagadható meg, ha a kérelem a szabályzatban 

foglaltaknak megfelel, nem ütközik a szabályzat előírásaiba, és a válogatott érdekeit nem 

sérti. 
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5.§ 

Az átigazolással kapcsolatos általános rendelkezések 

 

1) Amennyiben a sportoló tagsági viszonyában változás következik be (azaz átigazol), az új 

sportegyesület színeiben történő versenyzéshez új versenyzési engedélyt kell kérnie. 

 

2) Az új versenyzési engedély iránti kérelmet az átvevő sportegyesületnek kell a kérelemre 

rendszeresített nyomtatványon a Tagsági könyvvel együtt a Bizottsághoz benyújtani. A 

kérelemben a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy az átadó sportegyesülettel nincs 

hatályos szerződése. 

 

3) A szerződéssel rendelkező sportolónak, amennyiben a szerződésének lejárata, felbontása 

vagy megszűnése előtt adja be a kérelmet, azt a Bizottság elutasítja és a szerződés 

lejártakor vagy felbontásakor új eljárás keretében, újra kérheti az átigazolását. 

 

4) Az új versenyzési engedélyt a Bizottság adja ki. 

 

5) Az átigazolási kérelmet az év bármely időszakában be lehet adni. Az elbírálási határidő a 

benyújtástól számított 30 nap. Az igazolási szervezetnek törekedni kell arra, hogy az 

igazolást a szabályszerű kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb hajtsa végre. 

 

6) Amennyiben a benyújtott iratok alapján az igazolás nem hajtható végre, és a hiba 

elhárítható, úgy 15 napon belül az igazolási bizottság hiánypótlási felhívást bocsát ki. A 

hiánypótlás teljesítése esetén az (5) bekezdésben rögzített határidőn belül (a beérkezés 

dátumától számítva) az igazolási szervezet az igazolást végrehajtja. 

 

7) Amennyiben az igazolás nem hajtható végre, úgy az igazolási bizottság a kérelmet 

indokolt határozattal elutasítja. 

 

8) A sportoló a kérelem benyújtása és annak elbírálása közötti időben régi egyesülete 

képviseletében versenyezhet. 

 

9) Az átigazolás eljárási díj megfizetéséhez kötött. A díjtételről a jelen szabályzat 3. számú 

melléklete rendelkezik. A díjat az átigazolás benyújtásakor kell a Magyar Úszó Szövetség 

által erre a célra nyitott bankszámlájára átutalni, az átigazolás addig nem végezhető el, 

amíg a számlán nem jelenik meg a folyósított összeg. 

 

10) Egy naptári évben hosszúpályás nemzeti bajnokságon csak egy sportegyesület színeiben 

indulhat a sportoló. 

 

11) Szerződéssel nem rendelkező sportoló új versenyzési engedélyéhez nem szükséges az 

átadó egyesület hozzájárulása. 

 

12) A szerződéssel rendelkező sportoló a szerződés fennállásának időtartama alatt csak a 

sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át másik sportszervezethez. A 

sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. 

 

13) Szerződéses sportolót, a szerződés lejártát követő naptól szerződés nélküli sportolónak 

kell tekinteni, amennyiben nem kötött új szerződést, így szabadon (át)igazolható. 
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14) Azon szerződéses sportoló részére, aki a szerződésének lejárta előtt versenyengedélyének 

törlését kérte, majd az eredeti (törölt) szerződésének lejárta/egyéb módon történő 

megszűnése előtt más sportszervezethez történő (át)igazolását kéri versenyzési engedély 

nem adható ki. Részére új versenyengedély csak akkor adható ki, ha korábbi egyesületével 

az eredeti (törölt) szerződésében foglalt kötelezettségeinek tárgyában a felek között 

egyezség jön létre vagy az előző egyesületével kötött eredeti (törölt) szerződés más 

módon megszűnt, mely tényeket a korábbi egyesület írásos nyilatkozatával köteles 

igazolni a Bizottság felé. 

 

15) Az igazolási szervezet köteles az igazolási- és átigazolási kérelmekről és az azokkal 

kapcsolatban hozott határozatokról és intézkedésekről nyilvántartó könyvet vezetni, és azt 

hitelesíteni. 

 

16) Tilos az átigazolási jog jogellenes vagy jogmegkerülő gyakorlása. Jogellenes 

joggyakorlásnak minősül különösen, ha a leigazolt amatőr vagy hivatásos sportoló abból a 

célból szünteti meg sportolói jogviszonyát sportegyesületével, hogy az új 

sportegyesülethez anyagi kötelezettségek teljesítése nélkül igazolhasson (nevelési díj). Az 

ilyen esetekben a versenyengedély kiadását meg kell tagadni. 

 

 

6.§ 

Magyar sportoló külföldön való versenyzésének szabályozása. 

 

1) Magyarországot, országunk egyik régióját vagy egyesületét képviselő sportoló részére 

nem kell külön versenyzési engedélyt kérni. 

 

2) Válogatott kerettagok részére a MÚSZ szövetségi kapitányától kell engedélyt kérni 

külföldi versenyzéshez. 

 

3) Igazolt sportoló külföldi egyesület színeiben való versenyzéshez a MÚSZ hozzájárulása is 

szükséges. A versenyzési engedély kiadása nem tagadható meg, ha a kérelem a 

szabályzatban foglaltaknak megfelel, nem ütközik szabályzat előírásainak, és a válogatott 

érdekeit nem sérti. 

 

4) Ezek az előírások vonatkoznak külföldi edzőtáborozásokra is. 

 

5) A kérelmet a sportoló hazai sportegyesületének kell a szövetség elé terjeszteni.  

 

 

7.§ 

Külföldi állampolgárságú sportoló  

Magyarországon való versenyzésének szabályozása 

 

1) A FINA-hoz tartozó ország szövetségét vagy annak tagegyesületét igazoltan képviselő 

sportoló részére nem kell külön versenyzési engedélyt kérni. 

 

2) Külföldi állampolgárságú sportoló magyar egyesület színeiben való versenyzéséhez a 

MÚSZ hozzájárulása szükséges. A versenyzési engedély nem tagadható meg, ha a 

sportoló a külföldi sportegyesület székhelye szerinti illetékes nemzeti szövetség 

hozzájárulásával rendelkezik. 
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Erre a hozzájárulásra nincs szükség, ha az illetékes országos szövetség igazolja, hogy: 

- a versenyző már nem egyesületi tag; 

- Magyarországi versenyzésének nincs egyéb akadálya. 

 

3) A kérelmet a sportoló magyar sportegyesületének kell a Szövetség elé terjeszteni. 

 

4) Magyarországon letelepedett külföldi állampolgárságú sportoló, a letelepedési engedély 

kiadásától számított 30 nap elteltével, feltétel nélkül kaphat versenyzési engedélyt. 

 

5) A Magyar Köztársaság Országos Bajnokságain külföldi állampolgár versenyzési 

lehetőségéről a bajnoki kiírásban kell rendelkezni. 

 

 

8.§ 

Jogorvoslati lehetőség, a MÚSZ Elnökség törvényességi felügyeleti jogköre 

 

1) A MÚSZ Igazolási (nyilvántartási) és Átigazolási Bizottság I. fokú határozata ellen a 

MÚSZ Fegyelmi Szabályzatában meghatározottak szerint a MÚSZ Elnökségéhez lehet 

fellebbezni, írásban, a döntést követő 15 napon belül. Az elnökség a fellebbezést éves 

ülésrendje szerint soron következő elnökségi ülésén tárgyalja, és a döntésről az 

érdekelteket írásban értesíti. 

 

2) Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül az elnökség nem ad helyt, a 

kérelmező a sportszövetség határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 

napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választott 

Bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint 

az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is. 

 

3) A versenyzési engedély érvényességi ideje alatt a jogszabályban, illetve a MÚSZ egyéb 

szabályzatában meghatározott esetekben a MÚSZ Elnöksége a versenyengedélyt 

visszavonhatja. 

 

4) A MÚSZ Fegyelmi Bizottsága által kezdeményezett fegyelmi eljárás ideje alatt új 

versenyzési engedély iránt nem adható be kérelem. 

 

5) A MÚSZ Elnöksége hivatalból vagy kérelemre a MÚSZ bizottságainak döntését hatályon 

kívül helyezheti, módosíthatja, új eljárást rendelhet el, törvény, jogszabály, alapszabály, 

más szabályzat megsértése vagy határozat megalapozatlansága esetén. 

 

6) Ha a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti 

büntetés hatálya alatt érvényét veszti, azt csak a büntetés hatályának megszűnése után 

lehet érvényesíteni. 

 

 

9.§ 

Vegyes rendelkezések 

 

1) Sportegyesület vagy sportegyesületi úszószakosztály megszűnése esetén, a sportoló 

azonnal új versenyzési engedélyt kaphat bármelyik sportegyesületbe. 
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2) A sportolónak Magyarországon egy időben, csak egy, az úszósportra érvényes versenyzési 

engedélye lehet. 

 

3) A sportoló versenyeztetéséhez szükséges a megyei, területi szövetségek által minden 

évben, kérelemre megújított versenyzői kártya. 

 

4) A sportoló tulajdonát képezi a Tagsági könyv, amelyet a sportoló által kezdeményezett 

kérelem esetén, birtokába kell adni. 

 

5) A jelen Igazolási- (nyilvántartási-) és Átigazolási Szabályzatban nem szabályozott 

kérdésekben, a hatályos Sporttörvény (2004. évi I. törvény) rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Budapest, 2013. január 23. 

 

 

 

A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége a MÚSZ – 7/2013/01/23 számú határozatával elfogadta 

és hatályba helyezte jelen szabályzatot. A hatályba lépéssel egyidejűen érvényét veszti a 

„Szabályzat a sportolók versenyzési engedélyéről, átigazolásáról” c. szabályzat. 
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1. számú melléklet 

 

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

 

 

A VERSENY ENGEDÉLY 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 főtikárának aláírása. 

m./ A kiállító szövetség bélyegzője. 

 

 

 



IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI ŰRLAP       2.sz. melléklet 
MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 

H-1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. 
tel.: (36-1) 326-1584, fax: (36-1)315-5195  

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 

11. Állampolgársága:..……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Törvényes képviselő neve:..………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. Átigazolásnál régi egyesület neve:..……………………………………………………………………………………………… 

15. Az űrlap kitöltéséig a LEN ponttáblázat szerint elért legmagasabb pontszám*:.………………………………… 
* A 15. pontot a leigazolásnál nem kell kitölteni. 

16. Átigazolásnál nyilatkozat a sportoló részéről: érvényes szerződése nincs 

  közös megegyezésű szerződés felbontásra vár 

  semmi kötelezettsége nincs a régi egyesülete felé  

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 állami sportinformációs rendszer számára, valamint az adatokban 
bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze. 
Az adatokat felelősségem teljes tudatában adtam meg, azok valódiságátért felelősséget vállalok. 
 
 ……………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 
 Dátum  Átadó sportegyesület aláírása, pecsétje  Átvevő egyesület aláírása, pecsétje 
 
 ………………………………………………  ……………………………………………… 
 Sportoló aláírása  Kiskorúnál a gondviselő aláírása és címe 
 
A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a 
Magyar Olimpiai Bizottság, mint szerződő fél a javamra – mint biztosított javára – 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. 
 

Biztosító: 
  

  
  

  
 

        Egyéb: 
  

  
  

  
 

  
igen nem 

 ………………………………………………  ……………………………………………… 
 Sportoló aláírása  Kiskorúnál a gondviselő aláírása és címe 
Megjegyzés: 
Az igazolás és az átigazolás csak a megfelelő díj befizetése után intézhető el.

 

 

 
fénykép 
(35x40) 

Önellenőrzés 
Az átigazoláshoz szükséges 
dokumentumok: 
 
1. Kitöltött adatlap          
 
2. Az egyesületi tagságot 

igazoló tagsági könyv
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3. sz. melléklet 
 

 

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

 

 

Az igazoláshoz, átigazoláshoz tartozó eljárási díjak összege 

 

 

 

 

1.) Első versenyengedély megszerzése: 500 forint. 

Névváltoztatás miatti átvezetések: 500 forint 

 

2.)  Átigazolások eljárási díjtételei: 

 

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 LEN pont 

vagy több 
10.000 

II. osztályú 600-749 LEN pont 10.000 

Minősítés 

nélkül 
599 LEN pont alatt 5.000 

 

 

3.) A MÚSZ igazolási és átigazolási eljárási díjak számára nyitott számlájára 

utalandók 

 

MKB – 10300002-10534969- 49020037 

 

 


