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A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) – a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a 
továbbiakban Stv.) 23. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a MESZ 
Alapszabály 6. § (1) (a) pontjában foglaltaknak eleget téve – az evezés sportágban a sportolók 
nyilvántartási, igazolási, átigazolási, valamint versenyzési jogosultságának szabályzatát (a 
továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 
1. § Szabályzat hatálya 
 

A Szabályzat hatálya kiterjed a MESZ szervezeti egységeire, igazolási-, átigazolási- és 
nyilvántartási feladatokat végző szerveire, a MESZ a Stv. hatálya alá tartozó tagszervezeteire 
és azoknak az evezés sportág versenyrendszerében résztvevő, illetve a válogatott keret 
tagjaként a nemzetközi versenyeken résztvevő sportolóira (továbbiakban: Sportoló) és 
sportszakembereire (sportszakember, aki a sportoló felkészítésében tevékenyen részt vesz). 

 
 

2. § Alapfogalmak 
 

1) Versenyszerűen Sportoló személy az a természetes személy, aki a sportszövetség által 
kiírt, szervezett, vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A 
Sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha 
versenyengedéllyel rendelkezik. A Sportoló jogállása vagy amatőr vagy hivatásos lehet. 
 

2) Hivatásos Sportoló az a Sportoló, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 
sporttevékenységet. Az evezés sportágban hivatásos Sportoló a Stv 8-11. §-a szerint 
szabályozott jogviszony keretében vagy sportegyesülettel, vagy sportvállalkozással 
munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkezik. Hivatásos sportoló 
sportegyesületben sporttevékenységet végezhet, tekintettel arra, hogy ezt a MESZ 
szabályzata lehetővé teszi. 
 

3) Minden olyan Sportoló, aki nem hivatásos Sportoló, amatőr Sportolónak minősül. Az 
evezés sportágban amatőr Sportoló kizárólag a Stv. 5-7. §-a szerint szabályozott 
jogviszony keretében, vagy sportegyesület tagjaként, vagy sportszerződés alapján, vagy 
sportiskola tanulói jogviszonya alapján sportolhat. Az evezés sportágban sportszerződés 
csak határozott időre, kiskorú amatőr sportoló esetén legfeljebb 1 évre, nagykorú amatőr 
sportoló esetén legfeljebb 3 évre köthető. 
 

4) Az evezés sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek: vagy 
sportegyesületek, vagy sportvállalkozások, vagy utánpótlás-nevelést végző alapítványok, 
vagy sportiskolák (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.  
 

5) A sportegyesület a Stv. 16-17. §-a szerint működő szervezet.  
 

6) Sportvállalkozás a Stv. 18. §-a szerint működő gazdasági társaság. 
 
 

3. § Nyilvántartásba vétel – Igazolás 
 
1) A MESZ gondoskodik az evezés sportágban a Sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, 

valamint átigazolásáról. 
 

2) A Sportolóról, valamint a sportszakemberekről a MESZ a számítógépes nyilvántartást vezet 
az adatvédelmi szabályok (így különösen a GDPR rendelkezéseinek) betartásával, 
amelyeket a MESZ adatkezelési és adatvédelmi szabályzata tartalmaz részletesen. A 
nyilvántartás legalább a következő adatokat tartalmazza:  
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- a Sportoló vagy sportszakember neve; 
- Egyesülete; 
- Anyja neve; 
- Neme; 
- Születési hely és idő (év, hó, nap) 
- Lakcíme; 
- e-mail címe; 
-TAJ száma 
- a Sportoló sportorvosi engedélyének lejárata; 
- fénykép; 
- a regisztráció érvényességi ideje (a versenyszezon végéig – legfeljebb adott év január 1. 
napjától december 31. napjáig); 
- a regisztráció/Sportoló nyilvántartási száma; 
- a Sportoló rendelkezik-e szerződéssel; 
 

3) A nyilvántartásba vételt a Sportoló, illetve a sportszakember és a vele jogviszonyban álló 
Sportszervezet együttes kérelmére a MESZ elnöksége által felkért és neki beszámolási 
kötelezettséggel tartozó Igazolási, nyilvántartási és minősítési bizottság (továbbiakban a 
Bizottság) felügyelete mellett a MESZ iroda kijelölt munkatársa végzi. 
 

4) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú Sportoló (olyan személy, aki a tizennegyedik életévét 
betöltötte, azonban a tizennyolcadikat még nem) esetében a Sportoló által aláírt kérelmet 
törvényes képviselője köteles aláírni, amely aláírás egyben a törvényes képviselő kifejezett 
hozzájárulását jelenti. Cselekvőképtelen kiskorú Sportoló (olyan személy, aki a 
tizennegyedik életévét nem töltötte be) nevében törvényes képviselője jár el azzal, hogy a 
kérelmet lehetőség szerint a cselekvőképtelen kiskorú Sportolónak is alá kell írnia. 
 

5) A kérelmet az e célra rendszeresített igazolási és versenyengedély igénylőlapon (1. sz. 
melléklet), azt pontosan és hiánytalanul kitöltve kell a MESZ által meghatározott, az 
igénylőlapon található email címre és az eredeti példányokat a MESZ postai címére 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a nyilvántartásra kerülő személy azonosítására, és 
megadott adatainak ellenőrzésére alkalmas okmány jó minőségű másolatát. 
 

6) A kérelem hiánytalan benyújtását követően pozitív elbírálás esetén a sportoló a MESZ 
nyilvántartási rendszerébe új nyilvántartási számmal felvételre kerül.   
 

7) A hivatásos sportszerződésekből és annak módosításaiból egy másolati példányt a 
sportszervezet köteles a MESZ irodában letétbe helyezni. Amatőr sportszerződés 
figyelembevételének feltétele, hogy a szerződés egy példánya bemutatásra és 
nyilvántartásra kerüljön. A fenti szerződésmásolatok elküldése elektronikusan is 
elfogadható. 
 
 

4. § Versenyengedély és versenyzési jogosultság 
 

1) A MESZ nyilvántartási rendszere alapján folyamatosan adatot szolgáltat a sportpolitikáért 
felelős miniszter által működtetett elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban: 
nemzeti sportinformációs rendszer) részére az általa kiadott versenyengedélyek számáról, 
a versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való tényleges 
részvételéről. Az adatszolgáltatás a Stv. 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
személyes adatokra is kiterjed. A jelen pontban meghatározott adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket a Stv. 76/E. §-a tartalmazza. 
 

2) A MESZ a Sportoló részére a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, a 
sporttörvényben meghatározott feltételeknek megfelelő versenyengedélyt ad ki. 
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3) A versenyengedély és a a sportorvosi engedély megléte, valamint tanuló és serdülő 

korcsoportban kezdő Sportolók esetében az Evezős Országos Bajnokságokon a technikai 
minimum vizsga eredményes teljesítése együttesen jogosít versenyzésre.  
 

4) A versenyengedély az alábbi adatokat tartalmazza: 
 
- a Sportoló nevét, születési helyét és idejét, 
- a versenyrendszer megnevezését, 
- a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 
- a versenyengedélyérvényességi idejét, 
- a versenyengedélynyilvántartási számát, 
- a versenyengedélykiállításának dátumát, 
- a sportorvosi engedély érvényességi idejét 
 

5) A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért fizetendő költségtérítés megfizetésére a 
kérelmező a kérelem benyújtásával kötelezettséget vállal. A költségtérítés megfizetése 
utólag, a MESZ által kibocsátott számla alapján történik. A költségtérítés megfizetésének 
60 napon túl történő elmaradása esetén a MESZ a versenyengedélyt visszavonja. 
 

6) A MESZ a nemzeti sportinformációs rendszerből időszakosan adatot szolgáltat a 
Sportszervezetek részére a velük jogviszonyban álló Sportolók részére kibocsátott 
versenyengedélyekről, valamint a velük jogviszonyban álló Sportolók részére kiállított 
sportorvosi engedély érvényességéről. A Sportszervezet a vele jogviszonyban nem álló 
Sportolókra vonatkozó adatszolgáltatási kérelmét indokolni köteles, azt a MESZ kizárólag 
abban az esetben teljesíti, ha az indok megítélése szerint helytálló, a kérelmező 
Sportszervezet jogos érdekét szolgálja, illetve az adatszolgáltatáshoz az érintett Sportoló 
megfelelő tájékoztatást követően kifejezetten hozzájárult. Eseti adatszolgáltatás a 
Sportszervezet kérésére is lehetséges azzal, hogy a visszaélésszerű adatszolgáltatási 
kérelemnek a MESZ nem köteles eleget tenni. 
 

7) A versenyengedéllyel rendelkező Sportoló részére a MESZ a versenyengedély lejárati 
idejéig érvényes csoportos élet-és balesetbiztosítást köt. A biztosítás részleteiről, valamint 
a Sportolót megillető egyéb jogosultságokról a MESZ honlapján ad tájékoztatást. 
 

8) A versenyengedély a versenyrendszer időtartamára, de legfeljebb adott naptári év 
december 31. napjáig érvényes. A versenyidőszak adott naptári év január 1. napjától 
december 31. napjáig tart. 

 
9) A versenyengedély Sportszervezetenkénti csoportos meghosszabbítására minden év 

elején, a versenyévad megkezdése előtt, a MESZ által kibocsátott körlevélben 
meghatározott időszakban van lehetőség. A kérelem benyújtása a sportszervezetek által a 
MESZ számítógépes nyilvántartó rendszerén keresztül lehetséges az elektronikus úton 
lekért Sportolói névsorban a hosszabbítást igénylő Sportolók neve megjelölésével és a 
névsornak a MESZ-hez történő beküldésével (2.sz. melléklet) 
 

10) A versenyengedély érvényességi idejének lejártát követő egy éven belül kérhető ismételt 
érvényesítése. Ezt követően már csak új versenyengedély regisztráció kérelmezhető. 
 

11) Ha a Sportoló adataiban változás történt azokat a 3. sz. melléklet szerinti űrlap kitöltésével 
és beküldésével szükséges közölni. 
 

12) Az érvényesítési és változtatási kérelmeket a versenyengedély kiadására vonatkozó eljárás 
szerint kell elbírálni és a Sportolók részére új versenyengedélyt kell kiállítani. 
 

13) A MESZ a versenyengedély érvényességi ideje alatt jogszabályban, illetve a MESZ 
szabályzatában meghatározott esetekben a versenyengedélyt visszavonhatja. Ha a 
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versenyengedély sportfegyelmi, illetve doppingtilalom megszegése következtében kerül 
visszavonásra, azt csak a sportfegyelmi szankció hatályának megszűnte után lehet újra 
érvényesíteni. 
 
A benyújtott kérelmeket és az adatokat a MESZ az iratkezelési szabályzatában előírtaknak 
megfelelően kezeli. 

 
 
5. § Versenyzési jogosultság hatálya 
 

1) A MESZ és tagszervezetei által rendezett, vagy jóváhagyott, és a World Rowing, a World 
Rowing tagszövetségei, illetve azok tagszervezetei által rendezett nemzetközi versenyen 
csak a Szabályzatnak megfelelően igazolt és versenyzési jogosultsággal rendelkező 
Sportoló vehet részt.  
 

2) Egy versenyévadban a versenyzésre jogosult szerződéses Sportoló csak egy evezős 
Sportszervezet színeiben versenyezhet. Kivételt képeznek a 7. §, a 10. §, és a 11. § -okban 
leírt esetek. 
 

3) A versenyzési jogosultsághoz a MESZ versenyszabályzata és versenykiírásai egyéb 
feltételeket (életkor, orvosi alkalmasság stb.) is megállapíthatnak. 

 
 
6. § Adatmódosítás 
 

1) A nyilvántartásban szereplő adatok módosítása a Sportolót szabályosan leigazoló 
Sportszervezet kérelme alapján történik azzal, hogy amennyiben ezen kötelezettségének a 
Sportszervezet észszerű határidőn belül nem tesz eleget, úgy a Sportoló is jogosult 
kérelmezni az adataiban történt változások átvezetését. 
 

2) Adatmódosítást kell kérelmezni, ha a Sportoló 
 
- személyi adatai megváltoznak; 
- külföldi sportegyesületben történő versenyzésre kapott engedélyt; 
- elhunyt, vagy 
- a Sportszervezet adatai megváltoztak. 
 

3) A személyi adatokban történt változásokat írásban legkésőbb érvényesítésekor, a 
változásokkal kitöltött csoportos kérelem (3.sz. melléklet) benyújtásával kell kérelmezni.  

 
 
7. § Átigazolás  

 
1) Egy naptári évben egy átigazolási időszak van. Az átigazolási időszak minden év október 

01. napjától a következő év január 10. napjáig tart. A sportolók átigazolása kizárólag ezen 
az időszakon belül kezdeményezhető. Az átigazolási kérelmeket minden érintett részéről 
aláírva az átigazolási lapon megadott email címre, illetve eredeti példányokat postára adva 
a MESZ irodába leadni vagy postai címére beküldeni szükséges. A postán feladott kérelem 
akkor nem elkésett, ha a borítékon és a feladóvevényen/tértivevényen a feladási dátum 
legkésőbb január 10. napja. Ha ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő 
első munkanapon jár le a határidő. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak 
nincs helye.  
 
1.1 Az amatőr Sportoló, aki tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának 

időtartama alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolható 
másik sportszervezetbe, az átadó sportszervezet azonban nevelési költségtérítésre 
tarthat igényt, amely az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke és amely adózás 
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szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. Kiskorú Sportoló esetén az 
átigazoláshoz a törvényes képviselő jóváhagyása szükséges. 

 
1.2 Ha a Sportoló hatályos sportszerződéssel rendelkezik, e szerződés fennállásának 

időtartama alatt csak a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át 
másik sportszervezethez. Az átigazolási lapon ebben az esetben az átadó egyesület 
aláírásán és bélyegzőjén kívül a „hozzájárulok” kifejezésnek is szerepelnie kell. 
Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A 
költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás 
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. Kiskorú Sportoló esetén az 
átigazoláshoz a törvényes képviselő jóváhagyása szükséges. 

 
1.3. Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át - ideiglenesen 

vagy véglegesen - más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását 
ellenérték fizetéséhez nem kötheti. 

 
2) A nevelési költségtérítési irányadó mértékét az 5.sz. melléklet tartalmazza.  

 
2.1 A költségtérítés mértékének meghatározásakor a Sportoló átigazolást megelőző 2 

naptári éven belüli, Olimpiai, Paralimpiai Játékokon és az Ifjúsági Olimpiai Játékokon, 
valamint az olimpiai távon rendezett World Rowing és European Rowing felnőtt és 
korosztályos bajnokságokon elért eredményeit kell figyelembe venni. 

  
2.2 A fentieken túl az átvevő Sportszervezet tudomásul veszi, hogy a MESZ által nyújtott 

támogatások alapjául a fent felsorolt sporteredmények szolgálnak. A támogatások 
teljes összegére az átadó Sportszervezet jogosult, akinek a színeiben versenyzett az 
adott Sportoló a sporteredmény elérésekor.  

 
3) Amennyiben az átadó és átvevő Sportszervezet között nem jön létre megállapodás, az a 

versenyző befogadó Sportszervezet nélkül marad. Ebben az esetben a versenyző a 
következő évben nem versenyezhet a Magyar Evezős Szövetség az átigazolási időszak 
kezdetéig Amennyiben a versenyző felnőtt EB, VB, Olimpián döntős helyezést ért el („A” 
döntő 1-6) akkor következő két felnőtt országos bajnokságig nem versenyezhet. 
 

4) Amatőr Sportolóval sportszerződés a Stv. 5. § (3) bekezdése alapján kiskorú amatőr 
sportoló esetén legfeljebb 1 évre, nagykorú amatőr sportoló esetén legfeljebb 3 évre 
köthető azzal, hogy a MESZ döntése értelmében a sportszerződés egy versenyrendszer 
(bajnokság) időtartamára köthető. Amatőr Sportoló minden olyan sportszerződése - a 
hatályos Stv. előírásait figyelembe véve - amelynek időbeli hatálya túllépi a versenyévad 
végét, úgy kell tekinteni, hogy az a versenyévad utolsó napján – december 31-én - időbeli 
hatályát veszítette. 
 

5) Amennyiben az átadó Sportszervezet a szerződéses Sportolója vonatkozásában fennálló 
(nevelési) költségtérítési jogáról nem mond le, akkor a MESZ jelen szabályzat 7/4 pontja 
szerint megállapított költségtérítést az átvevő Sportszervezet köteles megfizetni. Ebben az 
esetben a Bizottság az átigazolás végrehajtásának feltételeként köteles ellenőrizni, hogy az 
átigazolási kérelemmel egyidejűleg igazolásra került-e a költségtérítés átvevő 
Sportszervezet általi megfizetése.  
 

6) Amennyiben a Sportoló munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján hivatásos 
sporttevékenységet folytat, munkaszerződése, illetve megbízási szerződése fennállása 
alatt a Sportoló versenyzési jogának használati jogával rendelkező Sportszervezet a 
versenyezési jogot a Sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával más Sportszervezetre 
átruházhatja (átigazolás). A versenyzési jog átruházásáért az átadó Sportszervezet az 
átvevő Sportszervezettől ugyancsak ellenértékre tarthat igényt. A munkaszerződés 
fennállása alatt tehát az átigazolás végrehajtásához az átigazolási kérelem átadó 
Sportszervezet általi aláírása is szükséges.  
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7) Amennyiben a hivatásos Sportoló munkaszerződése, illetve megbízási szerződése 

jogszerűen megszűnt, a hivatásos Sportoló versenyzési joga költségtérítés-mentesen a 
hivatásos Sportolóra száll vissza, a hivatásos Sportoló tehát az átadó Sportszervezet 
hozzájárulása nélkül is szabadon átigazolható és az átadó Sportszervezet ellenértékre nem 
tarthat igényt.  
 

8) Sportszervezetével munkaviszonyban, illetve megbízási viszonyban álló hivatásos 
Sportolóra elsődlegesen a munkaviszonyra, illetve a megbízási jogviszonyra vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok érvényesek a Stv.-ben meghatározott eltérésekkel. 
 

9) Az átigazolási időszakon kívül történő átigazolási kérelmeket, megfelelő indoklással 
alátámasztva, írásban a Bizottság részére kell benyújtani az info@hunrowing.hu email címre. 
A Bizottság a kérelmet 10 munkanapon belül köteles elbírálni és erről emailon értesíteni a 
kérelmet benyújtó fél részére. Amennyiben az átigazolás nem hajtható végre, úgy a 
Bizottság a kérelmet indokolt határozattal elutasítja.  

 
 
8. § A Bizottság eljárása 
 

1.) A Bizottság tagja hivatalból a MESZ a sportolói nyilvántartás vezetésére kijelölt munkatársa, 
ő hivatott az igazolási, átigazolási adatmódosítási ügyek, kérelmek adminisztratív 
kezelésére. 
 

2.) Az igazolt Sportoló más Sportszervezetbe történő átigazolását a Sportoló és az átvevő 
Sportszervezet által az e célra rendszeresített átigazolási lapon (4. sz. melléklet) benyújtott 
együttes kérelmére a Bizottság végzi. A kérelemhez csatolni kell, amennyiben az eljárás 
költségtérítéshez kötött, a költségtérítés jogosultja részére történő befizetését igazoló 
bizonylatot. Kiskorú átigazolási kérelmére a 3. §. 4. pontjában foglaltak irányadók. 
 

3.) A Bizottság, vagy a versenyzői nyilvántartási feladattal megbízott MESZ munkatárs az 
igazolási, átigazolást, valamint az adatmódosítási kérelmet elbírálja. 
 

4.) Az igazolási és átigazolási, valamint az adatmódosítási kérelmet az év bármely 
munkanapján történő benyújtásától számított 15 napon belül el kell bírálni. 
 

5.) A Bizottság, vagy a versenyzői nyilvántartási feladattal megbízott MESZ munkatárs a 
kérelmezett igazolást, átigazolást, valamint az adatmódosítást csak abban az esetben 
tagadhatja meg, ha a kérelem nem felel meg a jelen Szabályzatban meghatározott 
követelményeknek. 
 

6.) Amennyiben a benyújtott kérelem alapján az igazolás, átigazolás, valamint az 
adatmódosítás nem hajtható végre, és a hiba elhárítható, úgy a kérelem megérkezésétől 
számított 8 napon belül a Bizottság, vagy a versenyzői nyilvántartási feladattal megbízott 
MESZ munkatárs hiánypótlási felhívást bocsát ki 8 napos hiánypótlási határidővel. 
 

7.) Amennyiben az igazolás, átigazolás, valamint az adatmódosítás nem hajtható végre, úgy a 
Bizottság a kérelmet indokolt határozattal elutasítja. E határozatnak tartalmaznia kell az 
alábbiakat: 
- az érdemi döntést; 
- a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást; 
- az indokolást, az alkalmazott külső és belső jogszabályok megjelölésével; 
- ügyszámot és dátumot. 
 

8.) Az igazolást, átigazolást, valamint az adatmódosítást a  MESZ által vezetett nyilvántartásba 
be kell jegyezni.  
 

mailto:info@hunrowing.hu
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9.) Az átigazolás a Sportoló, valamint az érintett Sportszervezetek kérelme alapján lehet 
végleges vagy ideiglenes (kölcsönadás). Kölcsönadás esetén a kölcsönadás határidejének 
lejártát, vagy Sportoló és az érintett Sportszervezetek által meghatározott feltétel 
bekövetkezését követően a Sportolót a kölcsönadó Sportszervezet egyoldalú kérelmére a 
Bizottság a kölcsönadóhoz átigazolja. 
 

10.) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni:  
- ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik, 
vagy 
- ha a Sportoló valótlan adat igazolását kéri. 

 
11.) Ha Bizottság a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat kézhezvételétől 

számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a MESZ elnökségéhez. Ha a 
panasznak a benyújtástól számított 30 napon belül az elnökség nem ad helyt, a kérelmező 
az elutasított panasz 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. A panaszt, illetve a keresetet a Sportoló, illetve az átadó-, vagy az 
átvevő Sportszervezet jogosult előterjeszteni. 

 
 
9. § Eljárási díjak 
 

1) A Bizottság határozatával szembeni fellebbezés díja:    10 000 Ft 
 

2) A költségtérítések összegének mértékének módosítása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
 
 
10. § Nemzetközi igazolás és átigazolás 
 
 

1) Külföldi sportoló külföldi sportszervezetből csak az alábbi feltételekkel igazolható le 
magyarországi   Sportszervezetbe 
Legalább egy éve az adott országban bizonyíthatóan életvitelszerűen él, bejelentett 
lakcímmel rendelkezik, vagy  
Az adott ország alap- közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanul, hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezik legalább fél éve, vagy  
Erasmus program keretében aktív félévet Magyarországi Felsőoktatási Intézményben 
eltöltő külföldi állampolgárságú versenyző.  

 
 
11. § Átigazolás sportegyesület megszűnése, egyesülése, kiválása és kizárása esetén 
 

1) Sportszervezet, vagy Sportszervezet evezős szakosztálya jogutód nélküli megszűnése 
esetén a Sportoló másik Sportszervezethez azonnal átigazolható. A Sportoló az 
átigazolással egyidejűleg a versenyzési jogosultságot is megkapja. 
 

2) Ha megszűnés megerősítésére vonatkozó, indokolt felhívásra, annak kézbesítésétől 
számított 15 napon belül nem érkezik válasz, a Bizottságnak a jelen szakasz 
szempontjából a megszűnést határozatában meg kell állapítani. 
 

3) Sportszervezet, vagy annak evezős szakosztálya jogutódlással szűnt meg (egyesülés, 
átadás) a Sportoló, azonnal átigazolható a jogutód Sportszervezetbe. A Sportoló 
versenyzési jogosultságot a jogutódlás napjától a jogutód Sportegyesülethez kaphat. 
 



9 

 

4) Sportszervezetből történő kiválás esetén, valamint, ha a Sportoló nem a jogutód 
Sportszervezetbe kéri átigazolását, az átigazolásra az általános szabályok (6§) az 
irányadóak.  
 

5) Ha a Sportszervezetet köztartozás fennállása miatt a versenyrendszerből kizárják, vagy 
Sportszervezet a versenybe más okból nem nevezhet, ez a Sportszervezet és a Sportoló 
jogviszonyában súlyos szerződésszegésnek minősül és ezért a Sportoló sportszerződését 
rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni. A rendkívüli felmondás közlését követően a 
Sportoló azonnal, nevelési költségtérítés fizetése nélkül átigazolhatóvá válik, és azonnal 
jogosulttá válik a versenyben való részvételre.  
 

6) Megszűnés, egyesülés, átadás, kiválás, valamint Sportszervezet névváltozása, vagy 
kizárása esetén a Bizottságnak a Sportolókra, valamint a sportszakemberekre vonatkozó 
változásokat az elektronikus nyilvántartási rendszerben az adatváltozás eljárásra 
vonatkozó feltételekkel regisztrálnia kell. 

 
 
12. § Egyéb rendelkezések 
 

1) MESZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak 
kiállításához felhasznált személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló 
törvény szerinti kezeléséről. Az adatkezelés célja a sportolók és sportszervezetek közötti 
tagsági viszony dokumentálása, a MESZ hatáskörébe tartozó versenyeken való 
részvételhez szükséges jogosultság ellenőrzése és igazolása. 
 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell 
alkalmazni, így különösen a sportról szóló 2004. évi I. törvényt, valamint a vonatkozó 
kormányrendeleteket.  
 
13. § Hatályba léptető rendelkezés: 
 
Ez a szabályzat 2021. szeptember 29 napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől a naptól kell 
alkalmazni. 
 
 
Mellékletek: 
 

1.sz. melléklet: Igazolási és versenyengedély igénylőlap 
2.sz. melléklet:  Kérelem regisztráció meghosszabbítására változtatás nélkül 
3.sz. melléklet:  Kérelem regisztráció meghosszabbítására változásokkal 
4.sz. melléklet:  Átigazolási lap 
5.sz. melléklet: Nevelési költségtérítés ajánlott mértéke 
6.sz. melléklet: Amatőr sportolói szerződés minta 

 
 
Budapest, 2021. szeptember 28 
 
 
 …………………………………………. 
             Pető Tibor elnök sk. 

a MESZ elnöksége nevében 
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1.sz. melléklet: Igazolási és versenyengedély igénylőlap 

 
Magyar Evezős Szövetség  

Versenyengedély-kérelem és Regisztráció igénylőlap  

Személyi adatok: 

Töltse ki az alábbi személyes adatokat nyomtatott nagybetűkkel: 

Vezetéknév:  
 

Keresztnév:   
 

Előnév: 
 

Neme: 
 Születési hely, 

idő:  

 

Lakcím: 
 
 
 

Irányítószám: 
 

Anyja neve:  
 

TAJ száma  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Egyesület:  
 

Jóváhagyásra jogosult 
neve/aláírása: 

 

Oktatási intézmény neve:  

Oktatási intézmény címe: irányítószám: város: utca: 

Para-evezés szakág:      

 Klasszifikáció: 

 Mozgássérült sportoló  Látássérült sportoló 
Értelmi fogyatékos sportoló 

 

 Hallássérült sportoló  
 

Kiegészítő adatok (több kategória is megjelölhető): 
 

Váltott evezős  Fixüléses evezős  

Párevezős  Edző  

Kormányos  Sportvezető  

Masters  Versenybíró  

Túra-, hobbievezős  Támogató  

Para-evezős  Egyéb  

        Versenyzői regisztráció / GOLD licence – 1.000 Ft /év                                                    
        Túra és szabadidősport regisztráció / SILVER licence – 500 Ft / év                                  első regisztráció 
        Masters regisztráció / Masters licence -1.500 Ft / év 

Nyilatkozat és aláírás  
A kitöltött adatok a valóságnak megfelelnek, egyetértek és elfogadom a MESZ szabályzatait. (www.hunrowing.hu/szabalyzatok) 

                                                                                                           Dátum: ______év  ___________hónap  _____nap 
Aláírás:_________________________________ 
Szülő / törvényes képviselő aláírása (16 év alattiak esetében):          ___________________________________ 

A kitöltött lapot személyesen, postán vagy elektronikusan, kérjük leadni:  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

                             evezes.hu@gmail.com 

    

  

 

http://www.hunrowing.hu/szabalyzatok
mailto:evezes.hu@gmail.com
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2.sz. melléklet:  Kérelem regisztráció meghosszabbítására változtatás nélkül 

Kérelem 

Regisztráció meghosszabbítására 

 

Alulírott, …………………………………..…..… a ……………………………………… sportegyesület/klub nevében 

az alábbi sportolók regisztrációját változtatás nélküli meghosszabbítását kérem: 

 

Sorsz. Sportoló neve Születési éve Anyja neve Megjegyzés 
 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      

 

           Kelt: …………………….. 20... ………….. hó …..-n 

 

 

 

 

…………………………….. 

Egyesület aláírása, pecsétje 

 

 

 
A kitöltött lapot személyesen, postán vagy elektronikusan, kérjük leadni: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

  evezes.hu@gmail.com 

    

  

 

mailto:evezes.hu@gmail.com


 

3.sz. melléklet:  Kérelem regisztráció meghosszabbítására változásokkal 
 

 

Kérelem 

Regisztráció meghosszabbítására 

 

             Alulírott, ………………………………………… a 

…………………………….…………………………. 

sportegyesület/klub nevében az alábbi sportolók regisztrációját meghosszabbítását kérem az alábbi 

változásokkal: 

 

Sorsz. Sportoló 

neve 
Születési 

éve 
Anyja 

neve 
Régi adat Új adat 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
 

       Kelt: …………………….. 20... ………….. hó …..-n 

 

 

…………………………….. 

Egyesület aláírása, pecsétje 

 

 

 
A kitöltött lapot személyesen, postán vagy elektronikusan, kérjük leadni:  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

                             evezes.hu@gmail.com 

    

  

 

mailto:evezes.hu@gmail.com
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4.sz  melléklet:  Átigazolási lap 
 
 
 

Sportoló neve: Születési éve:

Anyja neve:

Sportegyesülete:

Sportága: EVEZÉS Igazolási száma:

Kérjük az átigazolás jóváhagyását a 

sportegyesületbe.

Kijelentjük, hogy az átigazolási kérelem a szabályzat előírásainak megfelelt.

Kelt:

PH. sportoló aláírása

kiskorú esetén

törvényes képviselő aláírása

A sportoló régi sportegyesületének nyilatkozat:

(név) átigazolásához hozzájárulok

(név) átigazolásához nem járulok hozzá.

Kelt:

PH Sportegylet elnöke

Átigazolási szám:

Kelt:

PH

Átigazolási bizottság

ÁTIGAZOLÁSI LAP

Sportegyesület elnöke (nyomtatott betűvel)

Sportegyesület elnökének aláírása

Átigazolva a MESZ átigazolási és nyilvántartási szabályzata alapján:

 
A kitöltött lapot személyesen, postán vagy elektronikusan, kérjük leadni: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

  evezes.hu@gmail.com 

mailto:evezes.hu@gmail.com

