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Az Igazolási, Nyilvántartási és Min�sítési Bizottság beszámolója 
a MESZ 2010. évi közgy�lésére 

 
 
A bizottság 2009-ben az alábbi személyi állománnyal m�ködött: 
Elnök:   Pál Tibor 
Tagok:  Seller-Dombóvári Krisztina 
   Popovics Mátyásné 
   Wachtler Edit 
 
A le- és átigazolásokat, valamint az orvosi igazolások érvényességének ellen�rzését 
a bizottsághoz csatlakozott Wachtle Edit a szövetségi irodavezet�vel együttm�ködve 
végezte, a min�sítéseket Seller-Dombóvári Krisztina készítette el. 
 
A feln�tt és az ifjúsági korcsoportba tartozó versenyz�k min�sítése a 2008-ban a 
módosított szabályzatnak megfelel�en történt. 
A kiadott min�sítéseket az országos bajnokságon U23-as válogatottként indult 
csapatok tagjai esetében – jogos egyesületi észrevétel alapján – módosítottuk.  
 
2009-ben is a 2007-ben módosított, a sportolók nyilvántartásáról és versenyzési 
jogosultságáról rendelkez� MESZ szabályzat volt érvényben, miszerint a sportolók 
nyilvántartása az NSSZ által kezelt biztonságos, adatszolgáltatást és lekérdezéseket 
lehet�vé tev� sportinformációs rendszerben (SIR) történik és a sportoló a 
rendszerben kapott számmal azonosítható. A regisztrációs kártya és a tagsági 
könyvbe bejegyzett érvényes orvosi igazolás, valamint tanuló és serdül� 
korcsoportban kezd� sportolók esetében a technikai minimum vizsga eredményes 
teljesítése együttesen szolgál versenyengedélyül. 
A szabályzat az év végén a szövetség jogtanácsosának javaslatai alapján 
módosításra került. Az új szabályzat, valamint az igénylési és hosszabbítási 
nyomtatványok szövetség honlapjáról letölthet�k. 
 
A MESZ által 2009-ben kiadott regisztrációs kártyákról az NSH részére a SIR 
rendszerbe történ� felvételre készített statisztika szerint 1084 f� rendelkezik verseny 
engedéllyel, ebb�l új engedélyes 292 f�. 
 
Az év során - a sportorvosi rendszerben az igazolások megszerzése terén 
változatlanul fennálló nehézségekre tekintettel – a kérdést toleránsan, de nem 
elnéz�en kezeltük. A célunk változatlanul az, hogy a sportolók a versenyeken csak 
érvényes orvosi igazolással vegyenek részt. Ehhez a szövetségi iroda a 
számítógépes nyilvántartásból id�szakosan névszerinti tájékoztatást adott a 
kluboknak az orvosi igazolások lejárati idejér�l, a bizottság pedig a nevezéskor 
tételes ellen�rzéssel gy�z�dött meg arról, hogy a benevezettek ténylegesen 
rendelkeznek érvényes orvosi igazolással.  A megállapított hiányról versenyenként 
lista készült, és csak azok indulhattak, akik legkés�bb a versenyt megel�z� 
versenytanács ülésen az érvényes igazolást bemutatták. 
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