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A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG SZABÁLYZATA A NEMZETI VÁLOGATOTT KERET 
RUHÁZATÁRÓL 

 
A Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) a Sportról szóló 2004. I. törvény (a 
továbbiakban: Sporttörvény) 22. § (1) bekezdés d) pontjában és a MASZ Alapszabályának 6. § 
(2) b) ii. pontjában foglalt, a nemzeti válogatott keretek működtetésére vonatkozó közhasznú 
feladatával összefüggésben a nemzeti válogatott keretek tagjai számára a nemzetközi 
sporteseményekre nemzeti jegyekkel ellátott, egységes arculatot biztosító ruházatot biztosít. 
A MASZ Elnöksége a Sporttörvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában és a MASZ Alapszabályának 
20. § (3) bekezdés c) pontjában szereplő felhatalmazás alapján megalkotta a nemzeti 
válogatott keret tagjai számára biztosított, illetve biztosítandó ruházatra vonatkozó 
szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rögzít. 
 

1. § A Szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a nemzeti válogatott keret tagjai számára a MASZ 
által biztosítandó ruházat kiadásának és visszaszolgáltatásának rendjét, valamint a nemzeti 
válogatott keret tagjainak kötelezettségeit és felelősségét. 
 

2. § A Szabályzat hatálya 
 
1. Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

a) a nemzeti válogatott keretek tagjaira, ideértve: 
i. nemzeti válogatottba meghívott atlétát, 

ii. nemzeti válogatott edzőjét, 
iii. nemzeti válogatott orvosát, gyúróját, fizioterapeutáját, 
iv. nemzeti válogatotthoz tartozó stáb egyéb tagjait (különösen: csapatvezető). 

b) azon sportszervezetekre, amelynek a nemzeti válogatott keret tagja igazolt sportolója, 
c) azon sportszervezetekre, amely a nemzeti válogatott keret tagját foglalkoztatja.  

 
2. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya a MASZ által a nemzeti válogatott keret tagjai számára a 

nemzetközi sporteseményekre biztosítandó, nemzeti jegyekkel – így különösen 
„Magyarország” vagy „Hungary” felirattal, Magyarország címerével – ellátott ruházatra 
vonatkozik, mely jelen Szabályzat 1. sz. mellékletében kerülnek felsorolásra (a 
továbbiakban: válogatott ruházat). A MASZ a Szabályzat hatálya alá tartozó válogatott 
ruházatot versenytípusonként eltérő összeállításban biztosítja a nemzeti válogatott keret 
tagjai számára. 
 

3. § A válogatott ruházat átadására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályok 
 

1. A MASZ a nemzeti válogatott keret tagjait az adott nemzetközi sporteseményt 
megelőzően e-mail útján értesíti a ruházat átvételének helyéről és idejéről. A válogatott 
ruházat átvételére kizárólag a megjelölt helyen és időpontig van lehetőség. 
 

2. A válogatott ruházat átadásakor átadás-átvételi jegyzőkönyv (a továbbiakban: 
Jegyzőkönyv) kerül felvételre, melyben rögzítésre kerül: 

− válogatott ruházatot átvevő személy neve, születési helye és ideje, 
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− az érintett nemzetközi sportesemény neve, helyszíne, 

− átvett válogatott ruházat neve (típusának megnevezése), darabszáma, mérete, 

− válogatott ruházat visszaszolgáltatásának helye és határideje, 

− átadó és átvevő aláírása. 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv két példányban kerül kiállításra, melyből egy példány az 
átvevőt, egy példány a MASZ-t illeti. 
 

3. A válogatott ruházat visszaszolgáltatásakor a Jegyzőkönyv mindkét példányán rögzítésre 

kerül a visszaszolgáltatás helye és időpontja, valamint a hiánytalan, sérülésmentes 

visszaszolgáltatás ténye. Amennyiben a nemzeti válogatott kerettag a részére átadott 

válogatott ruházatot hiányosan, vagy sérüléssel szolgáltatja vissza, úgy a Jegyzőkönyv 

mindkét példányán rögzíteni kell azon válogatott ruházat nevét (típusának 

megnevezését), darabszámát, méretét, amelyet a nemzeti válogatott kerettag hiányosan, 

vagy sérülten szolgáltatott vissza.  

 

4. Amennyiben a válogatott ruházatot a csapatvezető veszi át és/vagy szolgáltatja vissza a 

Szövetség részére, úgy összesített átadás-átvételi jegyzőkönyv kerül felvételre, melyen – 

a 3. § 2. pontban foglaltak mellett – a válogatott ruházat átvételét, illetve visszaadását az 

érintett válogatott kerettag aláírásával igazolja. Amennyiben a válogatott kerettag a 

csapatvezető igazolt felszólítása ellenére a válogatott ruházatot nem veszi át a 

csapatvezetőtől vagy a válogatott ruházatot nem szolgáltatja vissza a csapatvezető 

részére maradéktalanul, úgy a 4.§ 5. pontjában írt megtérítési kötelezettség közvetlenül 

az érintett válogatott kerettagot terheli a 4. § 6. pontjában írtak szerint. 

 

4. § Nemzeti válogatott keret tagjára vonatkozó kötelezettségek, a nemzeti válogatott 
keret tagjának felelőssége 

 
1. A nemzeti válogatott keret tagja köteles a részére átadott válogatott ruházatot 

rendeltetésszerűen használni és magyar válogatott kerettaghoz méltó módon viselni. 
 

2. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért, a válogatott ruházat megrongálásáért, 
elvesztéséért, elhagyásáért, a nemzeti válogatott keret tagja, illetve a jelen Szabályzatban 
meghatározott esetben a 2. § 1. b)-c) pontokban megjelölt sportszervezet felelősséggel 
tartozik. 
 

3. A nemzeti válogatott keret tagja köteles a válogatott ruházatot a MASZ által megjelölt 
időtartamon belül és helyen átvenni. 
 

4. A nemzeti válogatott keret tagja köteles a válogatott ruházatot a Jegyzőkönyvben 
rögzített időpontig és helyen hiánytalanul visszaszolgáltatni. Amennyiben a nemzeti 
válogatott keret tagja a visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a MASZ 
írásban (e-mail vagy postai levél útján) felszólítja a jelen pontban foglalt kötelezettsége 8 
napon belüli teljesítésére. 
 

Amennyiben a nemzeti válogatott kerettag atléta a visszaszolgáltatási kötelezettségének 

a felszólítás ellenére sem tesz részben vagy egészben eleget, úgy a MASZ Információs 
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Rendszerében (továbbiakban MIR) felszerelés hiány (továbbiakban: FH) megjegyzés kerül 

feltüntetésre a nemzeti válogatott kerettag atléta neve mellett mindaddig, amíg a 

válogatott ruházatra vonatkozó visszaszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. Azon 

időtartam alatt, amíg az FH megjegyzés a nemzeti válogatott kerettag atléta neve mellett 

a MIR rendszerben szerepel, az atléta versenyekre való nevezését elfogadni nem lehet. 

 

5.  Amennyiben a nemzeti válogatott keret tagja a jelen Szabályzat 4. § foglalt valamely 

kötelezettségének nem tesz eleget, így különösen, ha a válogatott ruházatot nem 

használja rendeltetésszerűen, nem viseli magyar válogatott kerettaghoz méltó módon, a 

válogatott ruházatot megrongálja, elveszti, illetve, ha, visszaszolgáltatási 

kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz maradéktalanul eleget, úgy köteles a 

MASZ részére az érintett válogatott ruházat 1. sz. mellékletben rögzített értékét 

megtéríteni. A MASZ – a jogsértés mértékétől függően – jogosult a megtérítendő összeget 

az 1. sz. mellékletben írtnál alacsonyabb összegben meghatározni. 

Amennyiben a nemzeti válogatott kerettag a 4. § 3. pontban foglalt kötelezettségének 

nem tesz eleget és emiatt az adott versenyről kizárásra kerül, úgy a Szövetség dönthet 

úgy is, hogy a válogatott kerettag a részvételi költségek (ideértve az utazási, szállás- és 

versenyeztetési költségeket) egészének vagy részének MASZ részére való megtérítésére 

köteles. 

A MASZ a nemzeti válogatott keret tagját írásban (e-mail vagy postai levél útján) értesíti a 

megtérítési kötelezettsége fennállásáról, annak alapjául szolgáló okról és a megtérítendő 

összegről.  

 

6. Amennyiben a nemzeti válogatott keret tagjának a MASZ-szal szemben megtérítési 

kötelezettsége keletkezik, köteles annak a 4. § 5. pont szerinti értesítés átvételétől 

számított 30 napon belül eleget tenni úgy, hogy az összeget a MASZ bankszámlájára 

átutalja vagy azt készpénzben befizeti a MASZ pénztárába. 

 

Amennyiben a 30 napos határidő eredménytelenül telik el, a MASZ jogosult a 

megtérítendő összeget: 

a) beszámítani a nemzeti válogatott keret tagját – ide nem értve a nemzeti válogatott 

kerettag atlétát – a MASZ-szal létrejött szerződése alapján megillető díjába. Ha a 

nemzeti válogatott kerettag – ide nem értve a nemzeti válogatott kerettag atlétát 

– és a MASZ között szerződés nem jött létre vagy megszűnt, úgy az összeg 

megtérítésére a 2. § 1. c) pontjában megjelölt sportszervezet köteles a MASZ által 

kiállított számla ellenében 15 napos fizetési határidővel; illetve 

b) levonni a nemzeti válogatott kerettag atléta ösztöndíjából és/vagy felkészülési 

keretéből. Ha a nemzeti válogatott kerettag atléta felkészülési kerettel nem 

rendelkezik, vagy az érintett atléta felkészülési kerete a megtérítendő összeget 

nem fedezi, vagy ha ösztöndíjra nem jogosult vagy az ösztöndíj mértéke a 

megtérítendő összeget nem fedezi, úgy az összeg megtérítésére a 2. § 1. b), illetve 

2. § 1. c) pontjában megjelölt sportszervezet köteles a MASZ által kiállított számla 

ellenében 15 napos fizetési határidővel. 
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1. számú melléklet 

Válogatott ruházat Világbajnokság, Európa-bajnokság (Szabadtér és Fedettpálya) 

 

 

 

 

  

 

 

GENDER STYLE # 
COLOR 
CODE 

STYLE DESCRIPTION 

Men's 
800343 

(898128) 
377 HUN 16 M Singlet 

Men's 
800364 

(899133) 
377 HUN16 M Swift Singlet 

Men's 
718466 

(848901) 
379 RD16 M Race Short 

Men's 
718469 

(848912) 
379 RD16 M Half Tight 

Men's 
800413 

(898129) 
377 HUN16 M Tank Unitard 

Men's 718470 378 RD16 M Warm up Tight 

Men's 800481 377 HUN 16 M Warm Up Tee 

Men's 800558 377 HUN 16 M Knit Jacket 

Men's 800570 379 Rio 16 M Knit Pant 

Men's 800607 657 HUN 16 M Rain jacket 

Men's 718480 658 RD 16 M Rain Pant 

Women's 718489 379 RD16 W Race short 

Women's 
718492 

(848922) 
379 RD16 W Boy short 

Women's 
718493 

(848925) 
379 RD16 W Half Tight 

Women's 718495 378 RD16 W Sprint Brief 

Women's 718499 378 RD16 W Warm up Tight 

Women's 718510 342 Rio 16 W Fierce Bra 

Women's 
801287 

(898131) 
377 HUN 16 W Singlet 

Women's 
801311 

(898130) 
377 HUN 16 W Distance Airborne 

Women's 
801345 

(898132) 
377 HUN 16 W Sprint Airborne 

Women's 801472 377 HUN 16 W Warm up Tee 

Women's 801498 377 HUN 16 W Knit Jacket 

Women's 801508 378 Rio 16 W Knit Pant 

Women's 801540 657 HUN 16 W Rain Jacket 

Women's 718507 658 RD16 W Rain pant 
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Válogatott ruházat Csapat Európa-bajnokságok, Korosztályos világversenyek, Európa Kupák, 

Válogatott viadalok 

GENDER STYLE # 
COLOR 
CODE 

STYLE DESCRIPTION 

Men's 835956 341 
Rövid gumis  

stretch nadrág 

Men's 519984 341 
Rövid fűzős 

 stretch nadrág 

Men's 598599 342 Rövid lobogós nadrág 

Men's 598589 657 Trikó 

Men's 519694 657 Trikó 

Men's 833589 657 Trikó 

Men's 835873 658 Trikó 

Men's 519698 100  RU Póló 

Men's 683527 100 RU Póló 

Men's 833591 100 RU Póló 

Men's 519700 100 HU Póló 

Men's 519700 657 HU Póló 

Men's 727980 100 HU Póló 

Men's 838077 100 HU Póló 

Men's 519985 657 
Hosszú stretch 

 nadrág 

Men's 835955 658 
Hosszú stretch 

 nadrág 

Men's 598589 657 Trikó zászlós 

Men's 519984 010 Rövid stretch zászlós 

Men's 519708 010 Hosszabb stretch zászlós 

Men's 519712 010 
Hosszú stretch 

 nadrág 

Women's 835966 341 
Rövid gumis  

stretch nadrág 

Women's 603642 342 Rövid stretch nadrág fehér csíkkal 

Women's 337312 010 Futó bugyi 

Women's 337312 657 Futó bugyi 

Women's 519979 657 Rövid strech 

Women's 519980 657 3/4 stretch nadrág 

Women's 835965 658 3/4 stretch nadrág 

Women's Nincs Nincs Top 

Women's 399130 658 Topos Trikó 

Women's 835963 658 Topos Trikó 

Women's 519827 650 Trikó 

Women's 642089 658 Trikó 

Women's 598588 658 Trikó 

Women's 831530 100  RU Póló 

Women's 519829 100 RU Póló 

Women's 686911 100 RU Póló 

Women's 932499 100 RU Póló 

Women's 519833 100 HU Póló 

Women's 453182 100 HU Póló 
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Women's 463143 657 Trikó Old 

Women's 519839 010 Rövid stretch nadrág 

Women's 519843 010 
Hosszú stretch 

 nadrág 

Women's 519841 010 3/4 stretch nadrág 

Women's 615055 010 Rövid nadrág 

Kid's 456000 657 Galléros póló 

Kid's 447425 010 Melegítő alsó 

Kid's 588404 010 Melegítő alsó 

Kid's 808759 657 Melegítő alsó 

Kid's 808759 657 Melegítő felső 

Kid's 447424 657 Melegítő felső 

Kid's 588404 010 Melegítő felső 

Kid's 456001 657 
Kapucnis pulcsi 

 "hoodie" 

Kid's 519075 10 Anorák felső 

Kid's 447421 657 Anorák felső 

Kid's 645908 657 Anorák felső 

UNISEX 454800 657 Galléros póló 

UNISEX AJ1502 657 Galléros póló 

UNISEX 381990 010 Melegítő alsó 

UNISEX 808758 657 Melegítő alsó 

UNISEX 588458 010 Melegítő alsó 

UNISEX 588482 010 Melegítő alsó 

UNISEX 893709 657 Melegítő alsó 

UNISEX AQ5065 657 Melegítő alsó 

UNISEX 447436 010 Melegítő alsó 

UNISEX 808758 657 Melegítő felső 

UNISEX 447435 657 Melegítő felső 

UNISEX 893709 657 Melegítő felső 

UNISEX 658498 657 
Kapucnis pulcsi 

 "hoodie" 

UNISEX 645480 657 Anorák felső 


