Magyarországi szenior úszók versenyengedély szabályzata
A magyarországi szenior úszók versenyengedély szabályzatának a célja a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (a továbbiakban: Stv.) szerinti feltételek létrehozása a hazai szenior úszók számára.
Az Stv. 1. § (3) bekezdése szerint versenyszerűen sportoló (versenyző) az a természetes személy, aki
a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy verseny-rendszerben
vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló. A versenyszerűen sportolók körébe
tehát kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak, így azon sportolók, akik tagsági
vagy szerződéses jogviszonyban állnak ugyan a sportszervezettel vagy sportszövetséggel, tehát
igazolt sportolók, ugyanakkor versenyengedéllyel nem rendelkező szenior úszók nem tartoznak ebbe
a körbe.

1. Versenyengedély szabályzat célja
1.1. A szenior úszók részére elektronikus versenyengedély nyilvántartás létrehozása, a tárgyi valamint
szabályzati feltételek meghatározása és hivatalos versenyengedély kibocsátása a Magyar Szenior
Úszók Országos Szövetsége (a továbbiakban MSZÚOSZ) által.
1.2. A szenior úszók hazai, nemzetközi és világversenyein (FINA rendezésű világbajnokságon és
LEN rendezésű Európa bajnokságon) a versenyengedély megléte nem, csak és kizárólag a regisztrált
versenyzői státusz feltétele a részvételnek.

2. Szenior úszók versenyengedélyének feltételrendszere
2.1. Tárgyi feltételek
2.1.1. A tagsági jogviszony
Versenyengedélyt csak MSZÚOSZ tag egyesület, a szövetségnél regisztrált versenyzője kaphat. A
regisztráció minden évben az által az MSZÚOSZ tagegyesület által kezdeményezhető, amelyben a
szenior úszó tagsági viszonnyal rendelkezik. Ennek nyilvántartása a „Sportegyesületi tagsági könyv”ben (ún. „kék könyv”) a versenyző adatainak kitöltésével történik. A tagsági könyvet a szövetség
igazolásával kell ellátni.
2.1.2. Érvényes sportorvosi vizsgálat
Sportorvosi vizsgálat a hatályos jogszabályok szerint 55 éves korig egy évre 55 év felett fél évre
adható. A sportorvosi vizsgálat elvégzése a versenyengedélyt igénylő szenior úszó költsége. A papír
alapú sportorvosi vizsgálat eredménye és az engedély az egyesület vezetőjénél kerül megőrzésre.
Sportorvosi vizsgálatot a vonatkozó előírások alapján csak a Országos Sportegészségügyi Intézet által
nyilvántartott sportorvos végezhet.
2.1.3. Versenyengedély kérő lap
A mellékletben szereplő versenyengedély kérő lapot a versenyengedélyt kérő szenior úszó tölti ki,
majd azt az egyesület vezetője aláírásával hitelesíti. A sportszövetség és sportszervezet köteles
gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak kiállításához felhasznált
személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti kezeléséről. A
versenyengedély kérő lap kitöltésével a versenyző hozzájárul az adatainak tárolásához és
kezeléséhez. A versenyengedély kérő lap megőrzése a sportszervezet feladata.
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2.1.4. Versenyengedély nyilvántartó rendszer
Az MSZÚOSZ a versenyengedélyek kezelésére, kérelmek benyújtására, kérelmek
elfogadására/elutasítására, engedélyek kiadására, nyomon követésére egy erre a célra kialakított
elektronikus rendszert használ. Az online nyilvántartó rendszerbe a tag egyesület megbízott
képviselője (csapatvezetője) rögzíti az adatokat a 2.1.3 versenyengedély kérő lap alapján. A szenior
úszó MSZÚOSZ regisztrációjának, valamint a megadott adatok érvényességének ellenőrzése a
szövetség feladata ezért az egyesület vezetője vagy meghatalmazottja csak az adott évre már
regisztrált szenior úszóra kezdeményezhet adatrögzítést a versenyengedély nyilvántartó rendszerben.
Az elektronikus nyilvántartó rendszer használatával kapcsolatos részletes információkat az
MSZÚOSZ honlapja tartalmazza.
2.1.5. A versenyengedély érvényessége
A versenyengedély az egyesületi tagság, a sportorvosi vizsgálat alapján kiállított engedély és az éves
regisztráció időtartamára érvényes (2.1.1.-2.1.4 pontok szerint). Ezen feltételek közül bármelyik
hiánya a versenyengedély érvényességét megszünteti mely által a szövetség a versenyengedélyt
visszavonja.
2.1.6. Versenyengedély díja
A versenyengedély kiadásának a szövetség által megállapított díja 3000 Ft/versenyengedély és az
éves hosszabbítás díja 1500 Ft/versenyengedély. Amelynek kiegyenlítése a versenyengedély kezelő
elektronikus rendszerhez kapcsolódóan kizárólag bankkártyás befizetéssel történhet.
2.1.7 A versenyengedély tartalmazza:
● a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,
● a versenyrendszer megnevezését,
● a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
● a versenyengedély érvényességi idejét,
● a versenyengedély nyilvántartási számát,
● a versenyengedély kiállításának dátumát.
2.2. Szabályzati feltétel
2.2.1. A versenyengedély szabályzat hatásköre
A MSZÚOSZ által elfogadott jelen versenyengedély szabályzat lehetőséget biztosít a
versenyengedéllyel rendelkező szenior úszó státuszának megszerzésére és igazolására.
2.2.2. Versenyengedély kiadásának feltétele
A 2.1.4. pontban szereplő elektronikus nyilvántartás alapján, a sportorvosi engedély dátuma és a
regisztrált versenyzői státus érvényessége alapján, amennyiben az egyesület képviselője kéri, a
szenior szövetség elektronikus igazolást állít ki, a versenyengedéllyel rendelkező szenior úszó státus
igazolására.
2.2.3. Az MSZÚOSZ-en belül egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet
2.2.4. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség
szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a
versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja. A
feltételek teljesítését, illetve megfelelő adat megadását követően a versenyengedély kérelem
ismételten benyújtható.
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2.3.Versenyrendszer meghatározása
2.3.1. A versenyengedély felhasználható az MSZÚOSZ versenyrendszerében szervezett versenyeken
(országos bajnokság, ranglista verseny, felkészülési verseny) amely összhangban van a FINA és a
LEN szabályzatával.

Záradék:
A fenti versenyengedély szabályzat elfogadásra került az MSZÚOSZ elnöksége által 2021.01.22-én
tartott elnökségi ülésen.
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