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A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata
A Magyar Sárkányhajó Szövetség, mint a sárkányhajó sportág szakszövetsége (továbbiakban:
MSSZ) elnöksége – a Sporttörvény 23. § 1. b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a sárkányhajó sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról,
igazolásáról és átigazolásáról a következő szabályzatot hozza:
1.§
Jelen Szabályzat hatálya a sárkányhajó sportágban – az MSSZ versenyszabályzatában,
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint - versenyszerűen
résztvevőkre (továbbiakban: amatőr sportolók), az őket tagsági vagy egyéb jogviszony alapján
nyilvántartó, az MSSZ tagjai közé tartozó sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a
továbbiakban: sportszervezet) valamint szabadidős-sportolókra (továbbiakban: szabadidőssportolók) terjed ki.
2.§
(1) Az MSSZ éves hivatalos versenyein, Magyar Bajnokságon, Magyar Kupán és Válogató
versenyen az amatőr sportoló csak akkor vehet részt, ha sportszervezeti tagsággal és az
MSSZ Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsága által az adott naptári évre
kiadott érvényes versenyengedéllyel rendelkezik.
(2) A versenyengedély kiadásáról az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság dönt,
melyhez kikérheti az MSSZ elnökségének jóváhagyását.
(3) A versenyengedélyért fizetendő díj mértékét az MSSZ elnöksége évente határozza meg
és a Magyar Sárkány című kiadványban teszi közzé.
(4) Az amatőr sportoló a versenyengedélyt, mint sportszervezet tagja kapja. A sportszervezeti
tagságot a sportszervezet a versenyengedély iránti kérőlapon igazolják.
(5) Az igazolt amatőr sportoló egy naptári évben csak egy sportszervezetben rendelkezhet
versenyengedéllyel.
(6) Az a sportoló, aki egy sportszervezettel sporttevékenység végzése céljából tagsági vagy
egyéb jogviszonyt kíván létrehozni,
a) a tagsági viszony létesítésének előfeltételeként, vagy
b) a tevékenységének alapjául szolgáló szerződés megkötésének előfeltételeként
köteles a MSSZ Doppingellenes Szabályzatának 1.-2. sz. melléklete szerinti
nyilatkozatok megtételére, továbbá kiskorú sportoló esetén az igazolás további feltétele
az MSSZ Doppingellenes Szabályzatának 3. sz. melléklete szerinti törvényes képviselői
nyilatkozat átadására.
Azon sportoló, aki a jelen szabályzat hatálybalépésekor már érvényes tagsági viszonnyal,
vagy a sporttevékenysége folytatására irányuló jogviszonnyal rendelkezik, az a
hatálybalépést követő 30 napon belül pótolja a fenti nyilatkozatokat. A nyilatkozatok
beszerzése és nyilvántartása a tagszervezetek feladata.
(7) A sportszervezetek a versenyengedély iránti kérőlap beadása előtt kötelesek
meggyőződni arról, hogy a versenyengedélyt kérő sportoló a 2. § (6) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat megtette, valamint arról, hogy az említett nyilatkozatok az érintett
sportszervezet nyilvántartásában rendelkezésre állnak. A sportszervezetek vezető
tisztségviselői évente, legkésőbb a tárgyévi rövidtávú Magyar Bajnokságot megelőző 15.
napig polgári, fegyelmi és büntetőjogi felelősségük tudatában írásban kötelesek
nyilatkozni az MSSZ felé arról, hogy a 2. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok a
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sportszervezet által beszerzésre kerültek. A vezető tisztségviselő köteles ezen okiratok
eredeti példányát kérésre az MSSZ részére bemutatni.
A 2. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatok mindenkori rendelkezésre állásáért a
sportszervezet vezető tisztségviselője felelős, a nyilatkozatok sportszervezet általi
szabályszerű nyilvántartását az MSSZ ellenőrizheti.
(8) Az amatőr sportoló sportszervezete az amatőr sportoló nyilvántartásba vételét az MSSZ
honlapján található online felületen regisztrálhatja.
(9) Az amatőr sportoló sportszervezete az amatőr sportoló versenyengedély iránti kérelmét
az MSSZ honlapján található online felületen kezdeményezheti. A versenyengedély az
online felületen elindított kérelem napjától számított 14. napon válhat érvényessé,
amennyiben ezt követően, de legkésőbb az aktuális verseny előtt hét nappal az alábbi
okiratok eredeti példánya is benyújtásra kerül az MSSZ Igazolási, Nyilvántartási és
Átigazolási Bizottsága részére:
a) a sportoló és a sportszervezet képviselője által aláírt, az online regisztrációs felületről
kinyomtatható versenyengedély iránti kérelem;
b) a versenyengedély díj megfizetésének igazolása;
c) az MSSZ Doppingellenes Szabályzatának 1.-2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatok;
d) kiskorú sportoló esetében az MSSZ Doppingellenes Szabályzat 3. sz. mellékletének a
sportoló törvényes képviselője által aláírt nyilatkozat és a sportoló 200 m leúszásáról
szóló igazolás;
(10) A versenyengedély csak sportegészségügyi ellenőrzés
dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.

adatait

tartalmazó

A sportorvosi engedélyt a versenyen minden sportolónak magánál kell tartania, és az
MSSZ Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottsága kérésére be kell mutatnia.
Sportorvosi engedély nélkül csak rajtengedéllyel és egyéni felelősségvállalási
nyilatkozattal lehet versenyezni.
(11) Az az amatőr sportoló, akinek a sportszervezete a 2.§ (7) bekezdésben meghatározott
határidőket nem tartja be, az adott versenyen csak rajtengedéllyel versenyezhet.
(12) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha
a) annak kiadása jogszabályba, illetve az MSSZ belső szabályzatába, fegyelmi vagy
egyéb tiltó határozatába ütközik,
b) a sportszervezet valótlan adatot szolgáltat,
c) ha a sportoló már rendelkezik sárkányhajó sportágban versenyengedéllyel.
(13) A versenyengedély, rajtengedély kiadása megtagadható, ha a sportoló magatartása,
fegyelmi, dopping vagy etikai vétségei, illetve szabálysértési vagy büntető eljárásban
kiszabott büntetései miatt, a versenyengedély megadása más személyekre, sportolókra
vagy az MSSZ érdekeire nézve hátrányt jelentene.
(14) A nyilvántartásba vételt és a versenyengedély kiadását az MSSZ a honlapján igazolja
vissza a sportszervezet és a sportoló felé.
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3.§
(1) Az MSSZ az amatőr és szabadidős-sportolókról a benyújtott nyilvántartásba vételi és
versenyengedély iránti kérelmek, továbbá a sportszervezetek által kötelezően benyújtott
legénységi listák alapján számozott nyilvántartást vezet.
(2) A MSSZ legénységi listák illetve felelősségvállalási nyilatkozatok alapján nyilvántartja
azon sportolókat, akik nem kívánnak versenyengedélyt váltani, de rendszeresen részt
vesznek a MSSZ által szervezett, szakmailag támogatott versenyeken (szabadidős
versenyek) vagy az MSSZ tagjai által szervezett és vezetett edzéseken.
4. §
(1) Az igazolt amatőr sportoló más sportszervezetbe történő átigazolása minden évben a
versenyengedély iránti kérelem beadásáig történhet meg.
(2) Az átigazolásról az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság dönt, melyhez
kikérheti az MSSZ elnökségének jóváhagyását.
(3) Az amatőr sportoló csak sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át
másik sportszervezethez.
(4) Az átigazolás kérelem benyújtásával egyidőben a sportolót átvevő sportszervezetnek az
MSSZ felé az MSSZ elnöksége által évente meghatározott és a Magyar Sárkány című
kiadványban közzétett átigazolási díjat kell fizetnie.
(5) Az átigazolási szándékot az MSSZ honlapján található online felületen kell bejelenteni.
és az adatok feltüntetésével az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, az amatőr
versenyző aláírásával valamint az átadó és átvevő sportszervezet vezető
tisztségviselőjének hozzájáruló aláírásával és az átigazolási díj megfizetésének
igazolásával a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság felé kell benyújtani
(6) Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A
költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.
Amennyiben az átadó és az átvevő sportszervezet az átigazolás kérdésében nem tud
megállapodni a költségtérítés mértékéről, a felek meghallgatása után az MSSZ elnöksége
a Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság véleménye alapján dönt.
(7) Az az amatőr sportoló, aki az előző versenyévben nem rendelkezett egyik
sportszervezetben sem versenyengedéllyel, szabadon átigazolható.
(8) Az átigazolást - a nyilvántartási adatok feltüntetésével - a Nyilvántartási, Igazolási és
Átigazolási Bizottság nyilvántartásba veszi.
5.§
(1) Az az amatőr és szabadidős-sportoló, aki nem rendelkezik érvényes versenyengedéllyel,
az erre rendszeresített rajtengedély kérőlapon díjfizetés mellett, egyéni felelősségvállalási
nyilatkozattal rajtengedélyt kérhet az MSSZ-nél. A rajtengedély kérésének és kiadásának
legvégső határideje a versenyt megelőző technikai értekezlet kezdetét megelőző 30. perc.
(2) A rajtengedélyek díját az MSSZ elnöksége évente határozza meg és minden évben a
Magyar Sárkány című kiadványban teszi közzé.
(3) Az az amatőr versenyző, aki az MSSZ valamelyik tagegyesületében már regisztrálva van,
nyilvántartási számmal rendelkezik, más egyesület legénységébe csak átigazolási
kérelem benyújtása után kérhet rajtengedélyt.
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(4) Az az amatőr sportoló, aki az előző versenyévben nem rendelkezett egyik
sportszervezetben sem versenyengedéllyel, a következő évtől átigazolási kérelem
benyújtása nélkül, bármelyik egyesület legénységébe kérhet rajtengedélyt.
6.§
Az MSSZ Magyar Bajnoki, szabadidős versenyrendszerében, illetve az MSSZ által szakmailag
támogatott szabadidős versenyeken az a szabadidős-sportoló vehet részt, aki az adott versenyre
vonatkozó, adatait valamint felelősség vállalását tartalmazó, általa aláírt és versenykiírásában
megadott nevezési határidőig benevezett és ezt követően leadott legénységi listán szerepel.
7.§
Az MSSZ, továbbá a szakmailag támogatott verseny szervezője megtagadhatja a
versenyengedély, rajtengedély kiadását illetve a versenyen való részvételt, ha az sértené az
MSSZ érdekeit, illetve az MSSZ valamely szabályzatába ütközik.
Jelen szabályzatot a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöksége 2019. február 5. napján
hozott 11./2019.02.05. számú határozatával fogadta el. A szabályzat hatályba lépése 2019
január 1.

Budapest, 2019. január 01.
Járosi Péter
elnök
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