
          A MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG
        SPORTOLÓI NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI
                ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöksége a vonatkozó törvények és rendeletek keretein
belül az Alapszabályban foglalt jogánál fogva a Nyilvántartási és Igazolási Szabályzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:

                                                         1.§
                                                 Fogalom-meghatározások

(1)  Sportági szakszövetség: országos hatáskörrel a Magyar Rádióamatőr Szövetség: MRASZ,
       területi hatáskörrel a MRASZ illetékes Területi Szövetsége. TESZ.

(2) Sportegyesület: rádióamatőr tevékenységet folytató egyesület, sportegyesület klub,
sportkör, szakosztály, szakkör, mely a MRASZ tagja.

(3) Sportegyesületi tag, sportoló, versenyző: az a természetes személy, aki a sportági
szakszövetség, illetve sportegyesület tagjaként rádióamatőr sporttevékenységet folytat
amatőrként vagy sportszerződés alapján.

(4) A sportoló igazolása: a sportoló nyilvántartásba vétele és versenyengedélyének kiadása.

(5) A sportoló átigazolása: a sportoló sportegyesületi hovatartozása megváltozásának
nyilvántartásba vétele és bejegyzése az igazolási és átigazolási bizottságnál.

(6) Átigazolási lap: átigazolás kezdeményező és nyilvántartó dokumentuma.

(7) Nevelési támogatás: az átadó egyesületben eltöltött idő és a sportoló teljesítménye alapján
kölcsönösen megállapított összeg, amelyet az átvevő egyesület fizet az átadónak, 18 éven
aluli sportolója átigazolása esetén.

(8) Költségtérítés: az a kölcsönös megállapodás alapján meghatározott összeg, amelyet az
átadónak fizet az átvevő azért, hogy az átadó a vele szerződésben álló sportolót az
átvevőnek átengedje.

(9) Igazolási szervezet: a MRASZ igazolást és átigazolást végző bizottsága, melyet a
MRASZ elnöksége nevez ki.

(10) Nyilvántartási szervezet: a MRASZ igazolási és átigazolási bizottsága.



(11) Eljárási díj: az az összeg, amelyet az igazolás, illetve az átigazolás nyilvántartásáért
kell fizetni, a MRASZ egyszámlájára.

                                                                      2. §
                                                              Hatályosság

(1) A szabályzat hatálya kiterjed:
a.) a rádióamatőr sporttal foglalkozó sportegyesületekre,
b.) az igazolási viszonyban álló, MRASZ tagsággal rendelkező sportolókra,
c.) az igazolást, átigazolást végző és nyilvántartó szervezetre.

(2) A szabályzat hatálya a nyilvántartásba vételi kötelezettségen tűl nem terjed ki a sportolók
       és az egyesületek egymás közötti jogviszonyaira.

                                                              3. §
                                             A versenyzési jogosultság

(1) A rádióamatőr sportágban a sportági szakszövetség vagy a sportegyesület által rendezett
versenyeken – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – csak érvényes
sportorvosi engedéllyel rendelkező, igazolt sportoló vehet részt.

(2) Az általános iskola és a középfokú tanintézet tanulója esetében a versenyeken való
részvételhez az intézmény igazgatójának tanévre szóló engedélye is szükséges. Ezt
minden évben szeptember 30. - ig meg kell újítani és az intézmény által kiadott igazolást
az igazolási és átigazolási bizottságnak kell megküldeni..

(3) Alapfokú, tömegjellegű, egyéb bemutató versenyeken a sportoló igazolás nélkül is részt
vehet, ha nem kér minősítést és a versenykiírás azt megengedi, ill. külön másképp nem
szabályozza. Rádióforgalmi és rádiótávírász versenyeken való részvételhez nem kell
sportorvosi engedély.

                                                                4. §
                                                 A sportoló igazolása

(1) Az igazolás a sportágban való versenyengedély kiváltását jelenti.



(2) Rádióamatőr sportolóként csak MRASZ tagok igazolhatók le.

(3) Az igazolást a sportoló és az egyesület közös írásbeli kérelme alapján a MRASZ igazolási
és átigazolási bizottsága adja ki. A kérelmet a versenyengedélyek kiadásának kérelmezése
1.sz (két példányban) és a 2.sz mellékletének kitöltésével kell benyújtani, mellékelni kell
az eljárási díj befizetését igazoló szelvény másolatát.

(4) A sportegyesület tagja több sportágban is igazolható, de ugyanabban a sportágban csak
egy sportegyesület tagjaként lehet igazolni. Ennek megfelelően a sportoló az igazolás
iránti kérelmének elbírálásáig újabb igazolási kérelmet ugyanabban a sportágban más
sportegyesületnél nem nyújthat be.

(5) Az igazolás a sportági nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartás adatainak a 4§. (3.)
bekezdésében szereplő adatlapok kitöltésével és a versenyengedély kiadásával történik.
Vagyis igazolt sportoló az a sportegyesületi tag, akit az országos szakszövetség sportági
nyilvántartásba vett.

(6) A sportoló igazolásával kapcsolatos eljárások:
a.) A sportoló által benyújtott a 4§. (3) bekezdésében meghatározott 1. sz. melléklet egy

példányát kitöltve vissza kell küldeni a sportoló igazolását benyújtó
sportegyesületnek.

b.) A 4§. (3) bekezdésében említett 1. sz. mellékletet a sportoló neve szerint betűrendes
sorrendben, vagy a nyilvántartó könyv sorszáma szerint kell tárolni.

c.) Amennyiben az igazolási kérelem nem felel meg a szabályzat előírásainak, az
igazolást bejegyezni nem szabad. Az igazolási iratokat vissza kell küldeni a
kérelmezőnek kiegészítés, illetve helyesbítés céljából.

d.) Az igazolási kérelmek és bejegyzések vezetése és ellenőrzése céljából a kiadott
igazolásokat nyilvántartó könyvbe kell bejegyezni.

(7) A versenyengedély elvesztése esetén a 4§. (3) bekezdése szerint kell eljárni

(8) Az igazolási szervezetnek az igazolási kérelmet azonnal teljesíteni kell. Kivétel, ha a
kérelem az 5. §-ban foglaltaknak nem felel meg.

                                                                        5. §
                                                           A sportoló átigazolás

(1) A sportoló átigazolása a sportoló és az egyesület közös írásbeli kérelmére történik az 5. §
(2.) és (3.) bekezdése szerint. A kérelmet átigazolási lapon két példányban kell benyújtani
a  MRASZ  igazolási  és  átigazolási bizottságához.

(2)  Szerződéssel nem rendelkező sportoló átigazolási kérelmének tartalmaznia kell:
a.) az átadó és az átvevő egyesület nevét, székhelyét;
b.) a sportoló személyi adatait, az átadó és az átvevő egyesületnél elfoglalt státusát

(amatőr, vagy szerződéses);



c.) az átadó és az átvevő egyesületek vezetőjének, képviselőjének aláírását;
d.) nevelési támogatásra jogosultság esetén az átvevő kötelezettség vállalását a támogatás

megfizetésére;
e.) az átigazolási díj befizetésének igazolását;
f.) a kérelem benyújtásának napját és az átigazolás időpontját.

(3)  Szerződéses sportoló átigazolási kérelmének az 5. § (2.) bekezdés a.) – c.), illetve e.) – f.)
pontokon túl
a.) tartalmaznia kell az átadó egyesületnek az átadó egyesület hozzájárulását az

átigazoláshoz,
b.) szerződés felbontása vagy felmondás esetén csatolni kell az erre vonatkozó

megállapodást,
c.) költségtérítés összegére és a megfizetés módjára vonatkozó megállapodást.

(4) A sportoló átigazolásával kapcsolatos eljárások
a.) Az a sportegyesület, ahová a sportoló átigazolását kéri az átigazolási kérelem

benyújtásakor, gondosan vizsgálja meg az Átigazolási lapon szereplő adatokat,
továbbá, hogy az átigazolandó sportoló nem áll-e sportági szakszövetségi fegyelmi
eljárás, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt a sportoló régi sportegyesülete szerint
területileg illetékes TESZ -nél vagy a sportági szakszövetségnél lehet ellenőrizni.

b.) Az átigazolási kérelmet az Átigazolási lap felhasználásával a MRASZ igazolási és
átigazolási bizottságának kell beküldeni.
Az átigazolási kérelemnek (Átigazolási lap) tartalmaznia kell:
- az átigazolást kérő sportoló személyi adatait, versenyengedély számát, régi és új

sportegyesületének nevét,
-  a sportolónak és az új sportegyesületnek átigazolási kérelmét,
- régi sportegyesületének (ahonnan az átigazolást kéri) nyilatkozatát az átigazoláshoz

való hozzájárulásról vagy a hozzájárulás megtagadásáról.
c.) Az Átigazolási lapot írógéppel, vagy tintával, nyomtatott betűvel kell kitölteni.
d.) Annak a sportolónak, aki két vagy több sportegyesülethez bármely időszakban ír alá

átigazolási kérelmet, az átigazolási és versenyzési jogosultságát fel kell függeszteni és
ellene fegyelmi eljárást, kell indítani.

e.) Ha a sportoló régi sportegyesülete 14 nap elteltével nem nyilatkozik arról, hogy
hozzájárul-e, vagy nem a sportoló átigazolásához, akkor az új sportegyesület – a
nyilatkozat megkérésének igazolása mellett, annak hiányában – bemutathatja az
átigazolási kérelmet a MRASZ igazolási és átigazolási bizottságának.
A MRASZ igazolási és átigazolási bizottsága ilyen esetben felszólítja a régi
sportegyesületet a nyilatkozat megtételére. Amennyiben a régi sportegyesület erre a
felszólításra sem válaszol, abban az esetben 14 nap elteltével a sportolót kiadottnak
tekinti és hozzájárulási nyilatkozatot bejegyzi a sportoló átigazolási lapjának
megfelelő rovatába, továbbá az átigazolást a sportegyesületi tagsági könyvébe.

f.) Ha a sportegyesület és a sportoló között írásbeli megállapodás jött létre az átigazolási
hozzájárulás vonatkozásában, a megállapodást az átigazolási kérelem elbírálása
esetén hivatalos iratként kell benyújtani és a bizottságnak elfogadnia.

g.) Ha a sportoló 13 hónapot meghaladó időszakon át nem vett részt versenyen, az
Átigazolási laphoz csatolni kell a sportoló régi sportegyesületének az igazolását a
sportoló utolsó versenyen történt szerepléséről.

h.) A felsőfokú oktatási intézménybe történő kedvezményes átigazolás felvételkor:
-  a sportoló nyilatkozata (Átigazolási lapon)
-  az átigazolást kérő sportegyesület nyilatkozata (Átigazolási lapon)



-  felvételi értesítő, vagy látogatási bizonyítvány.
A tanintézeti oktatás befejezésekor (visszaigazolás)
-  a sportoló nyilatkozata (Átigazolási lapon)
-  a dékáni hivatal igazolása a végbizonyítványról (a hallgatói jogállás
    megszűnéséről)
-  a sportoló átigazolása előtti sportegyesületének átvételi nyilatkozata
    (Átigazolási lapon)

i.) A sorkatonai szolgálatra bevonuló sportoló kedvezményes átigazolásának feltételei,
sorkatonai szolgálatra történő bevonulás esetén:
-  a sportoló nyilatkozata (Átigazolási lapon)
-  az átigazolást kérő sportegyesület nyilatkozata (Átigazolási lapon)
-  a sorkatonai szolgálat igazolása, illetékes parancsnokság részéről
sorkatonai szolgálatból történő leszerelés esetén (visszaigazolás)
-  a sportoló nyilatkozata (Átigazolási lapon)
-  a sportoló bevonulás előtti sportegyesületének átvételi nyilatkozata (Átigazolási
    lapon)

j.) Az átigazolás során a MRASZ igazolási és átigazolási bizottsága megvizsgálja, hogy
a kérelem megfelel-e a jelen szabályzat előírásainak. Hiányos kérelem esetén
hiánypótlásra, vagy kiegészítésre visszaküldi. A hiánypótlás elmaradása esetén a
kérelmet el kell utasítani és az anyagot az átadó egyesületnek vissza kell küldeni.

(5) Átigazolási előírások és tilalmak:
a.)  A sportoló folyamatban lévő átigazolása esetén nem írhat alá újabb átigazolási
      kérelmet.
b.) Szerződéses vagy szerződéssel nem rendelkező sportolók minden év november. 1. –

december. 15. között kérhetik átigazolásukat.
c.) Érvényes szerződés hatálya alatt álló sportoló az egyesületének a hozzájárulásával

igazolható át.
d.) a sportoló az átigazolás időpontjáig az átadó egyesület sportolója.
e.) Sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló azonnal, bárhová

átigazolható.
f.) Klubok, egyesületek vagy szakosztályok egyesülése, illetve megállapodás alapján

történő átadása esetén a szakosztályok valamennyi sportolója azonnal átigazolható a
jogutód szervezetbe. Az átigazolás napja az átadás (egyesülés) napja.

g.) Szakosztályok egyesületből történő kiválása esetén a b.) pontban foglaltakat kell
alkalmazni.

h.) Amennyiben a sportoló nem a jogutód egyesületbe kéri az átigazolását, az 5. §
rendelkezései szerint kell eljárni.

                                                                  6. §
                                                         Tilalmi időszak

(1) A MRASZ elnöksége a versenyidőszakban átigazolási kérelmek benyújtására és
elbírálására tilalmi időszakot állapít meg. Minden év december 15. – december 31. –e
között.



                                                                7. §
                                             Külföldi állampolgár igazolása

(1) Külföldi állampolgár magyar egyesületbe történő igazolása esetén – ha megállapodás
vagy jogszabály másként nem rendelkezik – ezt az igazolási, átigazolási szabályzatot kell
alkalmazni.

                                                              8. §
                                         Külföldre távozó sportoló átigazolása

(1) A külföldre történő átigazolást a MRASZ elnöksége engedélyezi.

(2) Az átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell az 5. §  előírásain túl
a.) a sportoló pályafutásának leírását,
b.) az átadó egyesület javaslatát,
c.) az átadó és az átvevő egyesületek szerződésének másolatát, illetve annak hiteles

fordítását.

(3) Az átadó egyesület a külföldre távozást csak akkor kifogásolhatja, ha a sportolót hozzá
érvényes szerződés köti.

(4) Külföldről hazatérő sportoló bárhová átigazolható, kivéve, ha az utolsó hazai
egyesületével eltérő megállapodása van.

                                                                9. §
                                                          Eljárási díj

(1) Az igazolás és átigazolás elvégzéséért a kérelem benyújtójának (sportegyesület) eljárási
díjat kell fizetni. A díj megfizetéséig a kérelem nem intézhető el.

(2) Az eljárási díj értékét a MRASZ határozza meg.

(3) Átigazolás esetén az eljárási díjat az átvevő egyesületnek kell fizetnie.

(4) Eljárási díj: a) igazolás (versenyengedély) kérelmezése esetén 2003. március 23.- tol
                               500 Ft, amelyet a MRASZ fizet.

                          b) átigazolás kérelmezése esetén nincs.



                                                            10. §
                                       Igazolási és Átigazolási Bizottság

(1) A MRASZ elnöksége a nyilvántartással, igazolással és átigazolással kapcsolatos feladatok
szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, annak végzésére Igazolási és Átigazolási
Bizottságot hoz létre. A MRASZ Igazolási és Átigazolási Bizottsági feladatok
ellátását, 2002. november 1.-töl az MTTOSZ Győr Városi Rádióklub (9021 Győr,
Bajcsy-Zs. u. 6. ) végzi  a visszavonásig.

(2) A bizottság egyedi ügyekben hozott határozatai ellen az érdekelt egyesületek 15 napon
belül a MRASZ elnökséghez fellebbezéssel fordulhatnak. Az elnökség által hozott
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3) Amennyiben az igazolási, illetve átigazolási kérelem benyújtása során hamis
adatszolgáltatással, a hozzájárulás jogtalan megtagadásával, vagy bármilyen más módon
az egyesületek, a sportolók egymásnak vagy harmadik személynek kárt okoznak, azokért
a felelősség a sérelmet szenvedett féllel szemben a károkozót terheli, ennek kivizsgálását,
a fegyelmi eljárás indítását a bizottság kezdeményezheti.

(4) Az igazolási és átigazolási bizottság a nyilvántartásból adatokat csak az arra jogosult
szerveknek szolgáltathat ki.

(5) A nyilvántartó lapokat és a nyilvántartás alapjául szolgáló egyéb okiratokat a sportolók
sporttevékenységének befejezésétől számított 5 (öt) évig meg kell őrizni.

(6) A szabályzat rendelkezéseinek értelmezéséhez és alkalmazásához az igazolási és
átigazolási bizottság útmutatót jogosult kiadni.

                                                                 11. §
                                                   Záró rendelkezések

A szabályzatot az elnökség jóváhagyta: 2003. október 8.

A szabályzat 2003. november. 1 – én lép hatályba.


