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A Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvény a sportról, továbbiakban
Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban
versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról,
valamint átigazolásáról a következő szabályzatot hozza.
1. §.
Hatály
A rendelkezés hatálya a Magyar Lovas Szövetség tagjaként nyilvántartott,
Sporttörvény 15. § (1) bek. szerinti sportszervezettel tagsági viszonyban
álló sportoló igazolására és átigazolására terjed ki.
2. §.
A sportoló igazolása, nyilvántartásba vétele
1./ Versenyszerűen tevékenykedő sportolóról a Magyar Lovas Szövetség
(továbbiakban: Szövetség) nyilvántartást vezet.
2./ Az igazolásra irányuló kérelmet az e célra rendszeresített igazolási
nyilvántartó lapon kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a
sportoló tagsági könyvét.
3./ A nyilvántartó lapnak tartalmaznia kell:
a./ mely szakágakban kíván sportolni,
b./ a sportszervezet nevét,
c./ sportoló nevét,
d./ születési év, hó, napot,
e./ születési helyét,
f./ anyja nevét,
g./ lakcímét,
h./ elektronikus levelezési címét.
i./ Továbbá az igazolási nyilvántartási lapon a sportolónak és a
sportszervezet elnökének is nyilatkoznia kell arról, hogy az igazolás a
vonatkozó szabályzat(ok) rendelkezéseinek megfelel.
A Szövetség az igazolási nyilvántartási lapon a következő adatokat tünteti
fel:
a./ sportoló igazolási száma,
b./ sportoló tagsági könyv száma,
c./ dátum (egyben az igazolás dátuma is), pecsét, aláírás.
4./A nyilvántartásba vételről a sportoló és az őt foglalkoztató
sportszervezet együttes kérelmére, a hiánytalanul kitöltött, 2. § 3. i./ pont
szerinti nyilatkozatot is tartalmazó igazolási nyilvántartási lap alapján, a 3.
§ 2./ szerinti díj megfizetését követően a Szövetség gondoskodik.
3. §.
1./ A Szövetség által rendezett, vagy jóváhagyott versenyeken csak az
igazolt és érvényes orvosi engedéllyel rendelkező sportolók vehetnek
részt.
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2./ A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos költségek
Szövetség Elnöksége nyilvántartási díjat állapít meg.

fedezésére

a

4. §.
1./ Nyilvántartásban inaktiválni kell a sportolót, ha
a./ meghalt,
b./ tartósan külföldre távozott (a külföldi munkavállalás, illetőleg a
sportolói tevékenység külföldön történő folytatásának eseteit kivéve),
c./ sporttevékenységnek befejezésére vonatkozóan sportszervezetével
megállapodott és a bejelentés óta nem vett részt hazai és nemzetközi
versenynaptárban szereplő versenyen,
d./ a sportoló kérelmére, ill. egyetértő nyilatkozata alapján, ha
sporttevékenységében tartósan akadályoztatva van.
3./ Az inaktiválást a Szövetség hivatalból, vagy bejelentés alapján hajtja
végre, melyről értesíti a sportolót és a nyilvántartásában szereplő
sportszervezetet.
5. §.
Átigazolás szabályai
1./ Az amatőr sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak a
sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A
sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés
megfizetéséhez kötheti.
A sportszerződés érvényessége alatt az amatőr sportoló csak
hozzájárulásával igazolható át vagy adható ideiglenesen kölcsön más
sportszervezetnek. Az amatőr sportoló a hozzájárulás megadását térítés
megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
Érvényes sportszerződés hiányában az amatőr sportoló korábbi
sportszervezetének az átigazolásért nevelési költségtérítés nem fizethető,
az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
A nevelési költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke,
amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.
2./ A sportoló - a 6.§ - ban meghatározott kivételekkel – a jelen § 4-8./
bekezdéseiben szabályozott eljárás útján jogosult a nyilvántartásban
szereplő másik
sportszervezettel sportolói jogviszonyt létesíteni
(átigazolni), az adott év január 1 – május 15. közötti időszakában
(továbbiakban átigazolási időszak). (Sportszerződés esetén az 1./
bekezdés előírásait is figyelembe véve.)
3./ Átigazolási időszakon kívül átigazolni csak különösen indokolt esetben
lehet (különösen, de nem kizárólagosan a sportoló költözése, egyéb
személyes, vagy sportszervezete tekintetében fennálló lényeges
körülmények megváltozása, stb.).
Ebben az esetben az átigazoláshoz az adott szakág szerinti Szakbizottság
előzetes – szakbizottsági határozatban rögzített - támogató döntése
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szükséges. A vonatkozó kérelmet – az indokok rögzítésével – írásban a
Főtitkáron keresztül a Szakbizottsághoz kell a sportolónak benyújtania. A
Szakbizottság a határozatát a vonatkozó kérelem benyújtásától számított
15 napon belül hozza meg, amelyről a sportolót a Főtitkáron keresztül
tájékoztatja. Egyet nem értése esetén a sportoló a Szakbizottság
határozata tekintetében az Alapszabály 40. § (1) a.) pontja alapján a
Magyar Lovas Szövetség Elnökségéhez fordulhat.
4./ A sportoló átigazolása az átigazolási eljárás keretében, a sportoló és az
átvevő sportszervezet együttes kérelmére történik.
5./Az átigazolási kérelmet a Szövetséghez meghatározott átigazolási lapon
kell benyújtani. Az átigazolási lap adattartalma megegyezik a 2. § 2./ a-i/
pontok szerinti adattartalommal, azzal kiegészülve, hogy tartalmaznia kell
az átadó sportszervezet nyilatkozatát is, az átigazoláshoz való
hozzájárulás (ill. annak esetleges elutasítása) tényéről, indokáról. A jelen
§ 3./ pont szerinti átigazolás esetén az átigazolási lapon a szakbizottsági
határozat számát is fel kell tüntetni. Az átigazolási laphoz mellékelni kell
továbbá a sportolói igazolványt.
6./ A sportoló átadó sportszervezete jogosult az átigazolási lapon
rögzíteni, ha állítása szerint a sportolót illetően az átigazolást kizáró - a 6.
§-ban meghatározott - körülmény áll fenn, vagy az átigazolást egyéb
körülmények okán szabálytalannak tartja. Ez esetben a kizáró, ill.
szabálytalanság gyanújára okot adó körülmény fennállására vonatkozó
bizonyítékokat nyilatkozatának megadását követő 8 napon belül meg kell
küldenie a Szövetség részére, a Főtitkárnak címezve.
7./ Amennyiben a kérelem adattartalma nem felel meg az 5./ pontban
foglaltaknak, hiányos, vagy nemleges nyilatkozatot tartalmaz, ill. a 6./
bekezdésben meghatározott esetben a Szövetség az átigazolást a hiányok
pótlásáig, ill. az ügy kivizsgálásáig nem hajthatja végre.
8./ Ha a sportoló átadó sportszervezete az átigazolási lapon nem
nyilatkozik, azt megtagadja, vagy az igazolt kézhezvételtől számított 15
napon belül nyilatkozatot nem tesz, a sportoló – az egyéb feltételek
teljesülése esetén - átigazolható átvevő sportszervezetbe. Ez esetben az
átigazolás végrehajtását követően, a sportoló átadó sportszervezete, az
átigazolást kizáró körülmények fennállására érdemben nem hivatkozhat.
9./ Az a versenyző, aki a 3./ bekezdés alapján, különösen indokolt eset
fennállására hivatkozva, szakbizottsági támogató döntés alapján igazol át
(átigazolási időszakon kívül) másik sportszervezetbe, a tárgyévi
csapatbajnokságért a befogadó sportszervezet, illetve megye, régió
színeiben nem indulhat, az általános versenyszabályzatban rögzítettek
szerint.
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6. §.
Átigazolást kizáró okok
Átigazolást kizáró okoknak minősülnek, ezért nem lehet átigazolni azt a
sportolót,
1./ akivel szemben hatályos fegyelmi eljárás folyik, illetve fegyelmi
határozat meghatározott ideig sportolástól eltiltja;
2./ akinek az átadó szervezetével szemben anyagi kötelezettsége illetve
tartozása van;
3./ aki hivatásszerűen versenyez és szervezetével szerződéses
jogviszonyban áll, a szerződés lejártáig;
(A két fél között megkötött szerződés 1 példányát nyilvántartás végett az
sportszervezet köteles a Szövetség részére megküldeni.)
4./ aki átigazolási időszakon kívül az 5. § 3./ pontjára alapozott átigazolás
esetén nem rendelkezik a Szakbizottság előzetes, támogató döntést
tartalmazó határozatával;
5./ akinek átigazolása jogszabályba, vagy a Magyar Lovas Szövetség
bármely vonatkozó szabályzatának előírásába ütközik.
6./ A sportoló átigazolására vonatkozóan egyidejűleg csak egy kérelem
alapján folytatott átigazolási eljárás lehet folyamatban. Ha a sportoló
átigazolására vonatkozóan egyidejűleg több kérelmet is benyújtottak
(még el nem bírált kérelem elbírálási időszaka alatt újabb kérelem kerül
benyújtásra), az időben később érkezett kérelem kerül figyelembe vételre.
Egyidejű kérelem benyújtás esetén a Szövetség a sportoló nyilatkozata
alapján jár el.
7. §.
1./ Sportszervezet, vagy sportegyesületi szakosztály megszűnése esetén a
sportolót bármely sportszervezetbe át lehet igazolni.
2./ A sportszervezetek, vagy sportegyesületi szakosztályok egyesülése
esetén az egyesülő sportszervezetek, szakosztályok versenyzőit az
egyesüléssel létrejövő sportegyesületbe kell átigazolni. Az átigazolás
időpontja ez esetben sportszervezetek, szakosztályok egyesülésének
időpontja.
3./ A sportoló a szakosztály átadásának, illetőleg sportszervezetek,
szakosztályok
egyesülésének
időpontjáig
nyilatkozhat
más
sportszervezetbe történő átigazolásáról.
4./ A sportszervezet névváltoztatása esetén a sportolót átigazolással kell a
megváltoztatott nevű sportszervezetbe nyilvántartásba venni.
8. §.
A sportoló külföldi sportegyesületbe a nemzeti szövetség (Magyar Lovas
Szövetség) engedélyével, illetve a FEI Szabályok értelmében igazolható
át. A Magyar Lovas Szövetség az engedély megadására irányuló
eljárásában a nemzeti és a FEI szabályoknak való megfelelést is vizsgálja.
Az engedély megadásának feltétele a licence költségeinek befizetése.
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9. §.
Átigazolási eljárás
1./ A sportoló átigazolását – benyújtott kérelem, ill. hiánytalanul kitöltött
átigazolási lap alapján - a Szövetség végzi, az átigazolásra vonatkozó
adatoknak a sportoló nyilvántartásba történő bejegyzésével, valamint az
átigazolási lap záradékolásával.
2./ A sportolói jogviszony megváltozását be kell jegyezni a sportolói
igazolványba.
3./ A Szövetség Elnöksége az átigazolási eljárással kapcsolatos költségek
fedezésére átigazolási díjat állapít meg, amelynek megfizetése az
átigazolás feltétele.
4./ Ha a benyújtott átigazolási lap hiányos, vagy nyilvánvalóan téves
adatokat tartalmaz, a Szövetség jogosult az átigazolást megtagadni, vagy
a sportszervezetet és a sportolót - megfelelő határidő kitűzésével –
hiánypótlásra felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén a
Szövetség az átigazolást megtagadja.
5./ Az átigazolást meg kell tagadni, ha az e szabályzatban meghatározott
kizáró ok áll fenn, vagy ha az átigazolás bármilyen szabályszegést
valósítana meg.
10. §.
1./ Ha a Szövetség utóbb észleli, hogy az átigazolást kizáró körülmény
állt, vagy áll fenn, illetve az átigazolás hamis nyilatkozat alapján történt,
vagy szabályszegést valósított meg, az átigazolást meg kell semmisíteni.
Nincs helye az átigazolás megsemmisítésének, ha az átigazolás
megtörténtének időpontjától számított 1 év eltelt.
2./ Az átigazolás megsemmisítése az átigazolási kérelem benyújtását
megelőző állapot automatikus visszaállítását jelenti.
3./ Az átigazolás megsemmisítésével párhuzamosan a Szövetség fegyelmi
eljárást kezdeményez, amennyiben sportfegyelmi vétség elkövetésének
gyanúja is felmerül.
11. §.
Vegyes és záró rendelkezések
Ha a sportoló vagy a sportszervezet a sportoló nyilvántartásba vételével
vagy
átigazolásával
összefüggésben
szándékosan
téves
adatot
szolgáltatott, vagy egyéb olyan cselekményt valósított meg, amely
tekintetében a sportfegyelmi vétség gyanúja felmerül, a felelős személlyel
vagy a sportszervezettel szemben a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak
szerint fegyelmi eljárás megindításának van helye.
Ezen szabályzat 2001.03.31-től lép hatályba.
Utolsó módosítás hatályba lépése: 2016. február.1
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