1

Magyar Golf Szövetség

IGAZOLÁSI,
NYILVÁNTARTÁSI, ÉS ÁTIGAZOLÁSI
SZABÁLYZATA

2010.

2

A Magyar Golf Szövetség Elnöksége a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv) 23.§ (1)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a versenyzők igazolási (nyilvántartási) és átigazolási
szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a következők szerint állapítja meg:
A szabályzat személyi és tárgyi hatálya
1. §.
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Golf Szövetség (továbbiakban: MGSZ) által kiírt,
engedélyezett, rendezett vagy szervezett versenyen részt vevő (nevező) sportolókra valamint
sportszervezetekre (tagszervezetekre).
(2) A Szabályzat nem terjed ki a sportolók és sportszervezeteik közötti polgári jogi viszonyból eredő
jogvitákra.
2. §
A sportolók igazolása és nyilvántartása
(1) Az MGSZ az Alapszabályában és/vagy Versenyszabályzatában meghatározott versenyrendszerében
részt venni kívánó sportolókról nyilvántartást vezet.
(2) A verseny rendszerben első alkalommal bekapcsolódó sportoló igazolása nyilvántartásba vétellel és a
versenyengedély (a továbbiakban szövetségi kártya) kiadásával történik. A Szövetségi kártya első
alkalommal történő kiadása egyben nyilvántartásba vételnek is minősül.
(3) A nyilvántartásba vétellel a sportoló aláveti magát a MGSZ szabályzataiban foglaltaknak.
(4) A szövetségi kártyával rendelkező hivatásos sportolókról az amatőr sportolókétól elkülönített
nyilvántartást kell vezetni.
(5) A magyar Szövetségi kártyával nem rendelkező – az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem
szerepelő (nem igazolt) - sportoló az MGSZ által kiírt, engedélyezett, rendezett, vagy szervezett
versenyen a versenykiírásban meghatározottak szerint a klubja, vagy nemzeti szövetsége által
kiállított hendikeppel, egy versenyre szóló játékengedéllyel vehet részt.
3.§
A szövetségi kártya kiadása, nyilvántartása és visszavonása
(1) A sportolók igazolása (nyilvántartása) és a szövetségi kártya kiadása, visszavonása az MGSZ
Irodájának a feladata és hatásköre.
(2) Az Iroda önállóan jár el, eljárása során nem utasítható. Határozata ellen a kérelmező 8 napon belül
írásban panaszt nyújthat be az MGSZ Elnökségéhez.
(3) Ha a panasznak az MGSZ Elnöksége – annak benyújtásától számított 15 napon belül nem ad helyt - a
kérelmező a határozattal szemben – a kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül –
keresettel fordulhat a bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választott Bírósághoz.
(4) A szövetség versenyrendszerében a sportoló akkor vehet részt, ha szövetségi kártyával rendelkezik. A
sportolónak egy időben a golf sportágban csak egy szövetségi kártyája lehet.
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(5) A szövetségi kártyát a sportoló a sportszervezetén keresztül igényelheti, akkor, ha azzal tagsági, vagy
sportszerződéses jogviszonyban áll.
(6) A szövetségi kártyát (nyilvántartási adatokat) az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell
igényelni. A szövetségi kártyán megjelenő adatokat a 2 számú melléklet tartalmazza.
(7) A szövetségi kártya, kiadása díjköteles, melynek összegét minden évben az Elnökség határozza meg.
Egyszeri játékengedély estén a játékos a versenykiírásban meghatározott nevezési díjat köteles
megfizetni. Az e pontban szereplő díjak megfizetéséről szóló igazolást a kérelem, egyszeri
játékengedély esetén a nevezési lap mellékleteként csatolni kell. A díj meg nem fizetéséig a
szövetségi kártya, illetve a játékengedély kiadása megtagadható.
(8) Érvényes szövetségi kártya pótlásának díja a mindenkori kártya díjának az 50%-a.
4.§
(1) A szövetségi kártya a kiadását követő év március 31 napjáig érvényes.
(2) A szövetségi kártya érvényességi idejének lejártát követően – amennyiben a sportoló nem kíván
átigazolni - kérheti klubjánál annak érvényesítését. A szövetségi kártya érvényességének
meghosszabbításhoz a klubnak a Szövetség által meghatározott számítógépes rendszerben kell a
tagsági jogviszonyt meghosszabbítani, amennyiben az adatokban változás nem történt, úgy új
kérelem kitöltése nem kötelező.
(3) A szövetségi kártya érvényesítése új kártya kiadásával történik, amely tartalmazza az érvényesség
dátumát.

(4) A versenyzők nyilvántartását és a klubtagság érvényességének meghosszabbítását a klub, a Szövetség
által meghatározott számítógépes rendszerben köteles rögzíteni. A kártyák kiadásáról és
érvényességéről a Szövetség nyilvántartást vezet.

(5) A szövetségi kártyát az MGSZ Iroda határozattal visszavonja, ha
a) kiadásának feltételei nem állnak fenn,
b) ha a sportolót bíróság jogerősen elítéli, annak hatályáig,
c) ha a sportolót fegyelmi büntetésként a versenyzéstől eltiltják, annak hatályáig,
d) ha a sportoló sportszervezeti tagsági viszonya felfüggesztésre kerül (inaktiv viszony)
(6) A sportolót az MGSZ Iroda törli a nyilvántartásából, ha
a) a sportoló több mint 24 hónapon át nem vesz részt az MGSZ versenyrendszerében,
b) a sportolót több mint 24 hónapra a versenyzéstől eltiltják,
c) ha a sportoló elhunyt,
d) ha a sportoló ezt írásban kéri. Ez esetben a sportolót két évig ismételten nyilvántartásba venni és
részére szövetségi kártyát kiadni nem lehet.
(7) Az Iroda a jelen szabályzat 1 számú mellékletét képező nyilvántartási adatlapon szereplő adatait a
sportoló nyilvántartásból történő törlését követő 5 évig köteles megőrzi.
(8) A nyilvántartásról az Iroda évente adatot szolgáltat a külön jogszabály szerinti állami
sportinformációs rendszernek. Az adatszolgáltatás személyes adatra nem terjedhet ki, csak akkor, ha
ahhoz a sportoló hozzájárul.
(9) A sportoló más országban szövetségi kártyát csak a nemzetközi szövetség szabályainak betartásával
szerezhet.
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Válogatott sportolók nyilvántartása
5. §.
(1) Válogatott sportoló az a magyar állampolgárságú sportoló, aki az MGSZ szabályai szerint a Magyar
Köztársaságot nemzetközi versenyeken képviseli.
(2) Válogatott sportoló más nemzet képviseletében csak akkor versenyezhet, ha a nemzetközi
szabályoknak megfelelően annak sportolójává vált és a magyar nyilvántartásból törlésre került.
(3) Több állampolgársággal rendelkező sportoló amennyiben más ország válogatottjában kíván
versenyezni köteles a magyar nyilvántartásból töröltetni magát.
Az átigazolás szabályai
6. §.
(1) Ha az MGSZ nyilvántartásában lévő szövetségi kártyával rendelkező sportoló az abban feltüntetett
sportszervezetét meg kívánja változtatni (átigazolás) a 4 számú melléklet szerinti átigazolási kérelmet
nyújthat be átvevő sportszervezetén keresztül az MGSZ Irodába.
(2) Az MGSZ Iroda az átigazolási kérelmeket folyamatosan bírálja el. Az ügyintézési határidő 15 nap,
amennyiben a kérelem és mellékletei e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kerültek beadásra.
Amennyiben a kérelem hiányos az Iroda határidő tűzésével a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel. A
hiánypótlást követően az Iroda 15 napon belül dönt a kérelemről. A feltételeknek nem megfelelő
kérelmet az Iroda határozatban elutasítja. A szabályos kérelemre az Iroda a megváltozott adatokat
nyilvántartásában átvezeti és kiállítja az új szövetségi kártyát. Az elutasítás ellen a 3.§(2)
bekezdésében meghatározott jogorvoslatnak van helye.
(3)
a)
b)
c)
d)

Átigazoláshoz szükséges dokumentumok:
Átigazolási kérelem kitöltve, aláírva, kiskorú sportoló esetén törvényes képviselője által is aláírva,
Sportszervezeti tagsági, vagy szerződéses jogviszonyt igazoló kártya és/vagy szerződés
Regisztrációs adatlap 1 db 4x4 fényképpel
A kártya érvényességének meghosszabbítási díjának befizetését igazoló bizonylat.

(4)

Átigazolás esetén a Szövetségi kártya kiadására vonatkozó összeget köteles a játékos megfizetni,
további átigazolási díj nincs.

(5) A téves adatszolgáltatásért a sportoló és az átvevő sportszervezet illetve annak sportszakembere
sportfegyelmi felelősséggel tartozik.
(6) Egy időben csak egy átigazolási kérelmet lehet benyújtani. A kérelem jogerős elbírálásig
visszavonható.
7. §.
(1) Ha amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt csak a
sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen (kölcsönadás), vagy
véglegesen más sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés
fizetéséhez kötheti.
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(2) A költségtérítés mértékére az érintett sportszervezetek egymás közötti megállapodása az irányadó.
(Megjegyzés: A Szövetségnek joga van szabályzatban a költségtérítés mértékét meghatározni.)
(3) Ha az amatőr sportoló nem sportszerződés alapján sportol, vagy sportszerződésének időtartama már
lejárt, illetve a sportszerződés jogszerűen megszűnt, korábbi sportszervezetének költségtérítés nem
fizethető. Amennyiben az átadó sportszervezet vitatja a sportoló szerződésének jogszerű
megszűnését, és ennek megállapítása tárgyában keresetet nyújt be a bírósághoz, úgy a bíróság
jogerős döntéséig az átigazolási eljárás felfüggeszthető.
(4) Ha az átadó sportszervezet hozzájárulására egyébként szükség van, és az átvevő sportszervezet hitelt
érdemlően igazolja, hogy az átigazolási lapot az átadó sportegyesületnek átadta és arra 15 napon
belül nem kapott választ, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
(5) Ha a sportoló a sportszerződésben vállalt kötelezettségét megszegte és ezért a sportszervezet a
sportszerződést írásban felmondta, a sportoló a szerződés megszűnését követő 1 évig nem igazolható
át. ( kötelező kivárási idő ) A kötelező kivárási idő elteltével az átigazoláshoz az átadó sportszervezet
hozzájárulása nem szükséges. Ha a szerződésszegést a sportoló vitatja, és bírósághoz fordul, annak
elbírálásig az átigazolási kérelmet fel kell függeszteni.
(6) Az átigazolás felfüggesztésének az időtartama alatt az MGSZ elnöksége válogatott sportoló részére
engedélyezheti sportszervezet színein kívüli versenyzést.
(7) Amatőr sportoló sportszerződésének hiányában az átadó sportszervezet hozzájárulása nélkül
átigazolható.
8. §.
Záró rendelkezések
(1) Amennyiben a sportoló átigazolásáért az átvevő sportszervezet nevelési költségtérítést fizet, úgy az
átigazolási kérelemhez csatolni kell az erről szóló megállapodást. A megállapodásban meghatározott
összeg 5%-át a megállapodásban szereplő sportszervezet, ha erre vonatkozóan nem állapodtak meg a
felek, úgy az átvevő sportszervezet köteles az utánpótlás nevelést támogató MGSZ alapba befizetni.
(2) Jelen szabályzatot az MGSZ elnöksége ,…….. napján fogadta el. Rendelkezéseit ettől a naptól
kezdődően kell alkalmazni. Egyidejűleg a 2001. 05. 31.-én elfogadott Igazolási és Átigazolási
Szabályzat hatályát veszti.
Sugár András
elnök

Fénykép
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1. sz. melléklet

Magyar Golf Szövetség
Regisztrációs adatlap
*Játékos neve:
*Anyaklub:
*Születési dátum:
*Kategória:

év
Férfi

Nő

Legutóbbi Exact hendikep:
*Hendikep:

hó
Junior

Senior Férfi

nap
Senior Nő

Ha még nincs a játékosnak hendikepje,
pályaengedéllyel rendelkezik:
Igen
Nem

Anyja neve:
Születési hely:

Állampolgárság:
Ország:

Lakcím:

Város, irányítószám:

Utca, házszám:

E-mail cím:
Telefonszám:
* Kötelezően megadandó adatok!
A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Golf Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett
személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje és
részemre Szövetségi kártyát készítsen.
A jelen adatlap kitöltésével hozzájárulok, hogy a Magyar Golf Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett
személyes adataimat továbbítsa a Nemzeti Sportszövetség (www.nssz.hu) által üzemeltetett
Sportinformációs Rendszer számára, és részemre Regisztrációs kártyát készítsenek.
A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1)
bekezdése értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Sportszövetség, mint szerződő fél a javamra –
mint biztosított javára – baleset-biztosítási szerződést kössön a AXA Magyarország -gal. (1074 Budapest
Rákóczi út 70-72., Tel.: 06/40-303030) és személyes adataimat ehhez a rendelkezésükre bocsássa.
(Amennyiben a fenti pontok valamelyikével nem ért egyet, kérjük azt kihúzni!)
Dátum:
…………………………………………………………………………………..
Golfklub képviselőjének aláírása, pecsétje

………………………………………………………………………………….
Sportoló aláírása

……………………………………………………………………………………
Kiskorúnál a törvényes képviselő aláírása:
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet

Magyar Golf Szövetség
Átigazolási kérelem
Átadó egyesület tölti ki!
Versenyző neve:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Átadó sportegyesület:

……………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentjük, hogy fent megjelölt versenyzőnkkel
a/ nincs érvényben levő sportolói szerződés*
b/ érvényben levő sportolói szerződés alapján követelése van a sportolónak / klubunknak, a követelés
rendezésének módjában, határidejében megállapodás jött létre, átigazolható*
c/ érvényben lévő sportolói szerződése van, de követelése egyik félnek sem áll fenn.*

Nyilatkozat dátuma: …………………………………………Aláírás…………………………………………………………………………….

Sportoló (kiskorú esetében szülő (gondviselő) tölti ki!
Alulírott……..……………………………………………………………………..(név)…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..(lakcím)……………
……………………………………………………… (telefonszám)………………….……………………………………………………(e-mail)
kijelentem, hogy ……………………………………………………………………………………nevű sportólónak (születési
helye,ideje:……………………………………..……………anyja neve:………………………………………………………………………..)
az átadó egyesülettel érvényben levő sportolói szerződése:
a/ nincs*
b/ alapján követelése van a sportolónak / egyesületnek, a követelés rendezésének módjában,
határidejében megállapodás jött létre *
c/ van, de követelése egyik félnek sem áll fenn.*
Nyilatkozat dátuma: …………………………………………… Aláírás…………..…………………………………………………………

* a kívánt rész aláhúzandó!

