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1.§ 

 
A Szabályzat hatálya 

 
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a birkózó sportágban sporttevékenységet folytató 

versenyszerű sportolóra (a továbbiakban: sportoló), valamint a sportági 
versenyrendszerben a Magyar Birkózó Szövetség (a továbbiakban: MBSZ) tagjaként 
résztvevő sportegyesületre és sportvállalkozásra (a továbbiakban: sportszervezet).  

 
(2) Az MBSZ versenyrendszerében csak az Igazolási és Átigazolási Szabályzat 

(továbbiakban: Szabályzat) szerint igazolt, illetve átigazolt sportoló vehet részt. 
 

2.§ 
 

Értelmező rendelkezések 
 
(1) Igazolás: a sportoló nyilvántartásba vétele, és nyilvántartási adatok bejegyzése a tagsági 

igazolványba. 
 
(2) Átigazolás: A sportoló sportszervezetének változtatása, és a nyilvántartási adatok 

bejegyzése a tagsági igazolványba és a nyilvántartásba. 
 
(3) Igazolási szerv: az MBSZ igazolási és az átigazolási feladatokat ellátó szerve, a Fegyelmi 

és Átigazolási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).  
 
(4) Versenyszerű sportoló: az a természetes személy, aki amatőr sportolóként vagy hivatásos 

sportolóként az MBSZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesz részt.  
 
(5) Versenyengedély: a sportolóknak a versenyrendszerben szervezett versenyen való 

részvételhez jogot biztosító és a részvétel feltételeit meghatározó, a sportoló kérelmére az 
MBSZ által kiállított és nyilvántartott hivatalos okirat. 

 
(6) Játékjog: a hivatásos sportoló személyéhez kötődő vagyoni értékű jog, amely a hivatásos 

sportoló sporttevékenységéhez fűződik és fizikai, szellemi képességeinek összességét 
testesíti meg. 

 
3.§ 

 
Amatőr sportoló 

 
(1) Az a versenyszerű sportoló, aki sportszervezet tagjaként, vagy amatőr sportszerződés 

alapján sporttevékenységet folytat. 
 
(2) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért a sportszervezettől díjazásban nem részesülhet.  
 
(3) Nem minősül díjazásnak: 
 
a) az amatőr sportoló versenyzéssel összefüggő indokolt költségeinek megtérítése; 
b) a versenyzéssel, illetve az arra való felkészüléssel összefüggésben nyújtott természetbeni 

juttatás; 
c) a kiemelkedő sportteljesítmény elérését követően adott eredményességi jutalom; 
d) a szponzorálási szerződés keretében nyújtott támogatás; 



e) a versenyrendszerben szerzett érem, trófea; 
 
(4) Az amatőr sportoló által a tagsági vagy szerződéses jogviszony keretében a 

sportszervezetnek okozott kár megtérítésére a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó általános 
szabályai az irányadóak. 

 
4. § 

 
Amatőr sportolói sportszerződés 

 

(1) Amatőr sportoló sportszervezettel – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – amatőr sportolói 
sportszerződést (a továbbiakban: sportszerződés) köthet. 

 
(2) Amatőr sportoló sportvállalkozás keretében csak sportszerződés alapján sportolhat. 
 
(3) A sportszerződés érvényesen csak határozott időre, legfeljebb öt évre köthető, azonban              
     érvényessége meghosszabbítható. A 18. életévét még el nem ért versenyzővel legfeljebb  
     két évre köthető érvényes sportszerződés. 
 
(4) A sportszerződést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a sportszervezet által az  
      amatőr sportoló részére nyújtandó támogatás formáit, valamint a sportoló  
      sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködési kötelezettségének részletes feltételeit.   
 
(5) A sportszerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a sportról szóló 
2000. évi CXLV. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

 
5.§ 

 
Hivatásos sportoló 

 
(1) Hivatásos sportoló az a versenyszerű sportoló, aki a sportszervezettel munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állva, jövedelemszerzési céllal, 
foglalkozásszerűen sporttevékenységet folytat.  

 
(2) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit a 
Sporttörvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
 

6.§ 
 

A tagsági igazolvány 
 
(1) A tagsági igazolvány tartalmazza az igazolással és az átigazolással összefüggő adatokat. 
 
(2) A tagsági igazolvány a sportoló tulajdona, amelyet sportszervezete kezel. Átigazoláskor a 

sportoló kérésére a sportszervezet köteles a tagsági igazolványt átadni. Ennek 
megtagadása fegyelmi vétség, amelynek kivizsgálása és az ezzel kapcsolatos döntési jog a 
MBSZ Átigazolási- és Fegyelmi Bizottsága jogkörébe tartozik. 

 
 



7.§ 
 

A sportoló igazolása 
 

(1) A sportoló egy időben legfeljebb egy sportszervezet igazolt birkózója lehet. Az első 
alkalommal leigazolt sportoló sportszervezetében – ha a jogszabály illetőleg e szabályzat 
által megkövetelt feltételekkel rendelkezik – azonnal versenyengedéllyel rendelkezik. 

 
(2) A sportoló igazolását – a sportoló és a sportszervezet közös írásbeli kérelmére - a MBSZ 

Átigazolási- és Fegyelmi Bizottsága végzi. A kérelmet a sportolónak és a sportszervezet 
képviseletére jogosult személynek kell aláírnia, valamint a sportszervezet hivatalos 
bélyegzőjével kell lepecsételni. Az Átigazolási ügyek intézésére a Bizottság saját 
hatáskörében „Eljáró Ügyintézőt” jelölhet ki.  

 
(3) Magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok ellenőrzésére a személyi 

igazolvány, az útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  bemutatása kötelező.  
 
(4) Nem magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok ellenőrzésére az érvényes 

útlevél, vagy a tartózkodási engedély, vagy a munkavállalási engedély szolgál 
 
(5) A kérelmet a nyilvántartó lapon két példányban („A” és „B” karton), a tagsági igazolványt 

egy példányban kell benyújtani, a 3-4 pontban foglalt okiratok másolatával együtt.. 
 
(6) A kérelemnek a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell: 
 
- a sportszervezet nevét, székhelyét; 
- a sportoló személyi adatait; 
- az igazolás időpontját; 
- 18 éven aluli sportoló esetében törvényes képviselőjének hozzájárulását, 
- 2 db igazolványképet. 
 
(7) A sportoló igazolását meg kell tagadni, ha már szerepel az MBSZ nyilvántartásában. 
 

8.§ 
 

Külföldi sportoló igazolása 
 

(1) Magyar állampolgársággal nem rendelkező, illetve a kettős állampolgárságú sportoló 
igazolására - a 4.§-ban foglaltakon túl – akkor kerülhet sor, ha a honos (FILA 
tagszövetséggel rendelkező) birkózó szövetsége erre engedélyt ad, és a sportolót valamely 
magyar sportszervezet igazolni kívánja. Igazolás esetén a sportoló külföldi sportszervezeti 
tagsága megszűnik. 

 
 
(2) Ha az igazolni kívánt sportoló nem volt tagja külföldi sportszervezetnek, erről 

nyilatkozatot kell benyújtania az MBSZ részére. Ezt a nyilatkozatot állampolgársága – 
ennek hiányában utolsó lakóhelye – szerinti (FILA tagsággal rendelkező) nemzeti 
szövetségétől kell beszereznie. 

 
(3) Az MBSZ által kiírt csapatbajnokságokon magyar állampolgársággal nem rendelkező  
     sportoló csak vendégjátékosként, az MBSZ külön engedélyével versenyezhet, amennyiben  
     erre a versenykiírás lehetőséget biztosít.   
  



Magyar  állampolgársággal nem rendelkező sportoló a magyar nemzeti egyéni bajnokságokon 
(OB-kon), csapatbajnokságokon saját jogon nem indulhat. 
 Kivétel: 
-    Aki magyar igazolvánnyal rendelkezik, 
- Magyarországon él,  
- Magyarországon jár iskolába vagy dolgozik, 
- Magyar egyesületben van leigazolva, 
- Más ország országos bajnokságain nem vesz részt. 
 
Ennek az 5 feltételnek együttesen kell megfelelni. 
 
. 
 

9.§ 
 

A sportoló átigazolása 
 
(1) Az átigazolás a sportoló, az átadó és az átvevő sportszervezet közös írásbeli kérelmére 

történik. Az átigazolási lap (kérelem) a kiállítás időpontjától számított 30 napig érvényes. 
Az átadó és az átvevő sportszervezet az átigazolási lapot akkor is köteles cégszerű 
aláírással záradékolni, ha – sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló esetében – a 
nevelési költségtérítés összegében nem tudnak megállapodni.  

 
(2) Az átigazolási kérelmet, illetve az átigazolási lapot két példányban, a bizottsághoz kell 

benyújtani.  
 
(2/a) Egy sportolónak egy másik sportszervezetbe történő átigazolásakor minden esetben 
       érvényesíteni kell a versenyengedélyét. 
 
(3) Az átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
a) az átadó és az átvevő sportszervezet nevét, székhelyét, 
b) a sportoló adatait és aláírását, 
c) az átadó és átvevő sportszervezet képviselőjének cégszerű aláírását, 
d) sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló és szerződéssel rendelkező hivatásos 

sportoló esetében az átadó sportszervezet nyilatkozatát az átigazoláshoz való 
hozzájárulásáról vagy annak elutasításáról, illetve a hozzájárulás feltételeiről, valamint az 
elutasítás okairól; 

e) 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselőjének hozzájárulását; 
 
(4) A (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatot az átadó sportszervezet az átigazolási 

kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles az átigazolási lapon írásban 
megtenni. Ezen időtartam elmulasztását – ide nem értve a 10.§ (6) bekezdésében foglalt 
visszatartási jogot - úgy kell tekinteni, mintha az átadó sportszervezet az átigazoláshoz 
hozzájárult volna. A mulasztással kapcsolatban igazolási kérelemnek helye nincs.  

 
(5) Amennyiben az átigazolási lap nem tartalmazza a (3) bekezdésben felsorolt adatok 

valamelyikét, úgy azt hiányosnak kell minősíteni, és az érintetteket határidő tűzésével fel 
kell szólítani a hiányok pótlására. A hiánypótlás megtörténtéig az átigazolás nem hajtható 
végre. 

 
(6) Egy sportoló egy másik sportszervezetbe történő átigazolásakor - a két sportszervezet 
      közös akaratával egyezően – lehetőség van arra, hogy új sportszervezetének neve mellett  



      megjelenítse régi sportszervezetének nevét is. Ez a lehetőség kizárólag névhasználatra  
      vonatkozik, jogilag teljes egészében az új sportszervezetének versenyzője. Egy ilyen  
      kettős névhasználati lehetőségre két sportszervezet ill. a versenyző (18 év alatt törvényes  
      képviselője) írásbeli megállapodása alapján van mód. A megállapodásnak tartalmaznia  
      kell a kettős névhasználat időtartamát, valamint azt, hogy a versenyző országos  
      bajnokságok ill. világ vagy kontinentális bajnokságok után megszerezhető olimpiai ill.  
      nemzetközi pontokat, az elért eredmény után estlegesen járó eredményességi támogatást  
      megosztják-e 50-50 %-ban, vagy csak kizárólag az egyik sportszervezet részére kell     
      jóváírni. A megállapodás egy példányát a Magyar Birkózó Szövetségbe be kell nyújtani. 
 

 
 
 

10.§ 
 

Átigazolási szabályok és tilalmak 
 
(1) A sportoló átigazolási kérelmének elintézéséig újabb átigazolási kérelem nem nyújtható 

be. 
 
(2) A sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak a 

sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. 
??? A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez 
kötheti. Kivételek ez alól a 11.§.-ban jelzett szabályok alanyai 

 
(3) A sportszerződés érvényessége alatt az amatőr sportoló csak hozzájárulásával igazolható 

át más sportszervezetnek. Az amatőr sportoló a hozzájárulás megadását térítés 
megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 

 
(4) Érvényes sportszerződés hiányában az amatőr sportoló korábbi sportszervezetének az 

átigazolásért nevelési költségtérítés nem fizethető, az ezzel ellentétes megállapodás 
semmis.     
  

(5) Szerződéssel rendelkező hivatásos sportoló szerződésének érvényessége alatt, csak a   
      sportszervezete hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezetbe. A hivatásos  
      sportoló játékjogának rendelkezési jogát érvényesen csak a munkaszerződés vagy a  
      munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamára ruházhatja át a sportszervezetre. A  
      játékjog rendelkezési joga átruházásának további feltétele, hogy a hivatásos sportoló  
      rendelkezzen az MBSZ által kiállított hivatásos versenyengedéllyel. A szerződés lejárta  
      után a játékjog rendelkezési joga ellenérték nélkül visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az  
      ezzel ellentétes megállapodás semmis.  
 
(5) Érvényes szerződéssel nem rendelkező hivatásos sportoló bármely sportszervezetbe 

szabadon igazolható, a 9. és a 19. §. betartásának figyelembe vételével. 
 
(6) Az átadó sportszervezet (2) és (5) bekezdés szerinti hozzájárulásának kiadását mindaddig 

visszatarthatja, amíg a sportoló nem rendezte esetleges tárgyi vagy pénzügyi tartozását az 
átadó sportszervezettel szemben. Ebben az esetben az átadó sportszervezet a hozzájárulás 
kiadásának visszatartásáról és annak okáról 14 napon belül tájékoztatni köteles a 
Bizottságot írásos dokumentumokkal alátámasztva. E tájékoztatási kötelezettség 
elmulasztása esetén a 9.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hozzájárulást 
megadottnak kell tekinteni. 

 



(7) Amennyiben az átadó sportszervezet a (2) és (5) bekezdés szerinti hozzájárulását nem adja 
meg, az átigazolást nem lehet végrehajtani. 

 
(8) A sportoló és sportegyesülete közötti, a szerződéses jogviszonyból eredő és az átigazolást 

befolyásoló jogvita érdemi lezárásáig (közös megegyezés, bírósági határozat, stb.) a 
Bizottság az átigazolási eljárást felfüggeszti. Az eljárás folytatására a felek közös 
kérelmére kerül sor. 

 
 
(9) Az átigazolási eljárás felfüggesztésének ideje alatt, a vitatott kérdés lezárásáig az a 

válogatott kerettag sportoló, akinek a versenyeztetéséhez nemzeti érdek fűződik, 
ideiglenes (egyszeri vagy időszakos) versenyengedéllyel látható el. A nemzeti érdek 
kérdésében a Szövetség Elnöksége által létrehozott Intéző Bizottság határoz. 

 
(10) Ha a sportoló igazolásával, átigazolásával, versenyzési engedélyének kiadásával 

kapcsolatban szándékosan téves adatszolgáltatásra kerül sor, az adatszolgáltatásért felelős 
személlyel vagy sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kell indítani. 

 
(11) Az átadó sportszervezet által kiszabott fegyelmi eltiltás csak az átadó sportszervezet 

színeiben való szerepeltetést korlátozhatja. 
 

11.§ 
 

Kedvezményes átigazolások 
 

 
(1) Az általános-, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert 
     amatőr sportoló tanulmányainak megkezdését megelőző augusztus 1-től, 6 hónapon belül  
     szabadon – sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló esetén nevelési költségtérítés  
     megfizetése nélkül – átigazolható annak az oktatási intézménynek a sportszervezetébe,  
     amelyben a tanulmányait folytatja. Ugyanez a szabály érvényes lakóhelyváltás miatti  
     tanulmányi hely megváltoztatása esetére is. 
 
(2) Amennyiben az oktatási intézmény nem rendelkezik sportszervezettel, az amatőr sportoló  
      az intézményhez legközelebb eső sportszervezetek közül választhat, feltéve, hogy az  
     oktatási intézmény közigazgatásilag más helységben található, mint a sportoló  
     sportszervezete. 
 
(3) Amennyiben az amatőr sportoló a tanulmányait abbahagyja, vagy a tanulmányi  
      jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt megszűnik, és eredeti lakóhelyére  
      költözik vissza, őt térítésmentesen az eredeti sportszervezetébe kell visszaigazolni. Abban  
      az esetben ha más lakóhelyet választ, eredeti egyesülete igényt tarthat – átigazolásakor – a  
      nevelési költség térítésre. 
 
(4) A tanulmányait eredményesen befejező sportolót a tanulmányi jogviszonyának  
      megszűnésétől számított 3 hónapon belül – eltérő megállapodás hiányában – vissza kell  
      igazolni eredeti sportszervezetébe. Amennyiben nem tér vissza eredeti lakóhelyére, vagy  
      nem kíván eredeti egyesületébe visszaigazolni, úgy átigazolása, kizárólag a nevelési  
      költségtérítés eredeti egyesületnek történő megfizetését követően engedélyezhető. Kivétel,  
      ha a versenyző más oktatási intézményben folytatja tanulmányait a 11. § 1.) pontjában  
      megjelölt tanintézetek valamelyikében. Ez esetben a 11. §. 1.) pontjában megjelölt eljárási  
      mód a követendő. 
 



(5) A kedvezményes átigazolásnál is lehetőség van a kettős névhasználati megállapodásra a 
9.§ (6) szerint. 

 
12.§ 

 
Ideiglenesen felfüggesztve 

Sorkatonai szolgálatot teljesítő sportolók átigazolása 
(kizárólag sorkatonai szolgálatra történő behívás esetén) 

 
(1) A fegyveres erők katonai szervezeteinél sorkatonai szolgálatot teljesítő sportoló – 

sorkatonai szolgálatának időtartamára – sportszervezetének hozzájárulása nélkül 
szabadon átigazolható szolgálati helyének helyőrségében működő katonai szervezet 
sportszervezetébe (a továbbiakban: katonai sportszervezet). 

 
(2) Ha a sportoló szolgálati helyének helyőrségében működő katonai sportszervezet birkózó 

szakosztállyal nem rendelkezik, a sportoló a szolgálati helye szerinti bármely 
sportszervezetbe az (1) bekezdés szerint átigazolható, feltéve, hogy a szolgálati hely nem 
azonos a sportoló sportszervezetének székhelyével. 

 
(3) A sorkatonai szolgálatából leszerelő sportolót, a leszerelést követően a leszerelés napjával 

– eltérő megállapodás hiányában – az eredeti sportszervezetébe kell visszaigazolni. 
 
(4) A sorkatonai szolgálat ideje alatt a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló és a 

hivatásos sportoló szerződéses jogviszonya – eltérő megállapodás hiányában – nem 
szünetel. 

 
(5) A hivatásos – továbbszolgáló – katonai szolgálatot teljesítő sportoló esetében a sorkatonai 

szolgálatot teljesítő sportolók átigazolására vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.  
 

 
13.§ 

 
Átigazolás a sportszervezet megszűnése,  szüneteltetése, szétválása, egyesülése illetve 

szakosztályának megszüntetése vagy átadása esetén 
 

(1) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése hivatalosan bejelentett szüneteltetése esetén, 
vagy ha a sportszervezet MBSZ tagsága az MBSZ alapszabályában rögzített bármely 
okból megszűnik – a felek eltérő megállapodása vagy szerződése hiányában – a sportoló 
azonnal átigazolható bármely más sportszervezetbe. 

 
(2) Sportszervezetek megállapodása alapján a sportszervezettől különvált – önálló 

sportszervezetként vagy más sportszervezet szakosztályaként – tovább működő 
szakosztály valamennyi sportolóját a szakosztály különválásának napjával át kell igazolni 
a jogutód sportszervezetbe.  

 
(3) Sportszervezetek egyesülése esetén a sportoló átigazolható az egyesülési jegyzőkönyvben 

megnevezett új sportszervezetbe. Az átigazolás időpontjának az egyesülés napját kell 
tekinteni. 

 
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti átigazoláshoz az érintett sportoló hozzájárulása is szükséges. 

A sportoló hozzájárulásának hiányában az átigazolásra a szabályzat 9.§-10.§-ában 
foglaltak általános szabályok az irányadóak. 

 



(5) Sportszervezetek egyesülése esetén azok a sportolók, akikre az új sportszervezet nem tart 
igényt, bármely sportszervezetbe átigazolhatóak. 

(6) A sportszervezet és a sportoló közötti szerződés a (1) – (5) bekezdésekben foglaltaktól 
eltérően is rendelkezhet. 

 
(7) E §. szabályai a nem alkalmazhatóak a sportszervezet névváltoztatása során. 
 
 

14.§ 
 

Külföldi sportszervezetben történő sportolásra vonatkozó rendelkezések 
 

(1) Az MBSZ nyilvántartásában szereplő sportoló csak az MBSZ engedélyével sportolhat 
külföldi sportszervezet színeiben. 

 
(2) Az MBSZ engedélyével külföldi sportszervezetben sporttevékenységet folytató sportoló – 

hazai sportszervezetével kötött eltérő megállapodás hiányában – külföldi 
sporttevékenységének ideje alatt csak abban a hazai sportszervezetben versenyezhet, 
amelyben a külföldi sporttevékenység megkezdésekor versenyzési engedéllyel 
rendelkezett. 

 
(3) Ha a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló, vagy a hivatásos sportoló szerződése 

az MBSZ által engedélyezett külföldi sporttevékenység időtartama alatt lejár – hazai 
sportszervezetével kötött ellenkező megállapodás hiányában – az átigazolásra a szabályzat 
9.§ - 10.§-ában foglalt általános szabályokat kell alkalmazni. 

 
15.§ 

 
Átigazolási időszak 

 
(1) Átigazolások lebonyolítására december 01-január 31. 24.00 óráig van lehetőség, a 9-10.§ 

feltételei szerint. Kivéve a módosítások hatályba lépésének első évét, amikor 2011. 
december 15-től -2012. február 29-én 24.00 óráig van lehetőség.  

 
(2) Csapatbajnoki szereplés szempontjából saját játékosnak csak az a sportoló tekinthető, 

akinek az átigazolása a tárgyév január 31-ig megtörtént. Az ezen időpont után átigazolt 
sportolók a csapatbajnokságon csak vendégjátékosként szerepelhetnek. 

 
16.§ 

 
A sportoló kölcsönadása 

 
(1) Két sportszervezet közötti megállapodás alapján, az egyik sportszervezet a versenyzési 

engedéllyel rendelkező igazolt sportolóját a csapatbajnokság időtartamára a 
csapatbajnokság versenykiírásában meghatározott feltételekkel vendégjátékosként 
kölcsönadhatja a másik sportszervezetnek. 

 
(2) A két sportszervezetnek a kölcsönadásról szóló megállapodását a sportoló versenyzési 

engedélyéhez kell csatolni. 
 

 
 
 



17.§ 
 

A sportolók nyilvántartása 
 

(1) Az MBSZ az igazolt és a versenyrendszerében versenyengedéllyel rendelkező 
sportolókról nyilvántartást vezet. 

 
(2) A nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani az amatőr és a hivatásos sportolókat. 

A nyilvántartás vezetéséről a főtitkár gondoskodik. 
 
(3) A nyilvántartásban az egyes sportolóról az alábbi adatok szerepelnek: 
- a sportoló neve, születési helye, ideje, 
- a sportoló anyja neve, 
- a sportoló lakcíme,  
- a sportoló sportszervezete, 
- a sportoló státusza (amatőr, hivatásos) 
 
(4) A nyilvántartás nem nyilvános, abból személyes adatok csak az érintett hozzájárulásával 

szolgáltatható ki harmadik személynek. Nem minősül adatszolgáltatásnak az MBSZ 
hivatalos eljárása során történő adatfelhasználás. 

 
18.§ 

 
Az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély 

 
(1) A sportág versenyrendszerében igazolt sportoló csak érvényes versenyengedély 

birtokában vehet részt. A versenyengedély érvényessége az adott naptári év december 31-
ig szól. A sportolónak egy másik sportegyesületbe való átigazolásakor a versenyengedélye 
az átigazolás napjáig érvényes.  

 
(2) A versenyengedély egységes formáját a Nemzeti Sportszövetség határozza meg. 
 
(3) Versenyengedélyt a sportoló kérelmére kell kiadni. A sportoló a versenyengedély iránti 

kérelemhez köteles csatolni a 3/2001.(IV.5.) ISM rendelet 2. számú melléklete szerinti 
adatlapot. A sportoló a versenyengedély iránti kérelmet a sportszervezetén keresztül 
nyújtja be az MBSZ részére.  

 
(4) A szakszövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az 

annak kiállításához felhasznált személyes adatoknak (a továbbiakban: személyes adat) a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény szerinti kezeléséről. 

 
(5) Egy sportolónak csak egy versenyengedély adható ki, abban a sportszervezetben, 

amelyben igazolt sportoló. 
 
(6) A versenyengedély iránti kérelemről az előterjesztésétől számított nyolc napon belül 

írásban kell dönteni. A versenyengedély kiállításáért, érvényesítéséért fizetendő díjat a 
kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. A díj megfizetéséig a 
versenyengedély kiadása megtagadható. 

 
(7) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, 

a) ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik,   
      illetve 



b) ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. 
 
(8) A versenyengedély kiadására, és a versenyengedély iránti kérelmet elutasító határozat 

elleni jogorvoslatra vonatkozó részletes szabályokat az MBSZ versenyszabályzata 
tartalmazza. 

 
(9) A versenyengedély érvényességi idejének lejártát követő egy éven belül új kérelemmel 

kérhető a versenyengedély érvényesítése. A kérelmet a versenyengedély kiadására 
vonatkozó eljárás szerint kell elbírálni és a sportoló részére az új versenyengedélyt 
kiállítani. 

 
(10) A sportoló köteles versenyengedélyének módosítását kérni, ha sportolói státuszában 

(amatőr ill. hivatásos sportoló) a versenyengedélyének érvényességének ideje alatt 
változás következik be. 

 
(11) A versenyengedély érvényességi ideje alatt a jogszabályban, illetve az MBSZ más 

szabályzatában meghatározott esetekben az MBSZ a versenyengedélyt visszavonja. Ha a 
versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti büntetés 
hatálya alatt érvényét veszti, azt csak a büntetés hatályának megszűnte után lehet 
érvényesíteni. 

 
(12) Az MBSZ a versenyengedélyeket és a kapcsolódó adatlapot a versenyengedély 

kiadásától számított négy évig elkülönítve nyilvántartja. 
  
(13) A külföldi sportolók versenyengedélyének kiadására az általános szabályok az 
irányadóak. 
 
 

19.§ 
 

A versenyengedély díja 
 

(1) A 18.§ (6), ill. a 19. §. (2., 4). bekezdése szerinti díjat az MBSZ felé kell befizetni 
készpénzben vagy átutalással a versenyengedély kiadásáig. 

 
(2) A versenyengedély díjak az egyes sportolói kategóriákban átigazoláskor a következők: 

 
a., Szerződéssel nem rendelkező hazai sportoló 1-6 kategória (1. sz. melléklet) 
b., Érvényes amatőr,hivatásos szerződéssel rendelkező sportoló átigazolásakor az 
érintett két egyesületnek kell megállapodni díjról. A szövetség felé az 1. sz. 
mellékletben meghatározott díj  20 %-a. 
  
d., Külföldre szerződő sportoló versenyengedély díja 1 – 3 kategória (2. sz. melléklet) 
 

(3) A 2/a-c. pontban meghatározott díjakat nem kell megfizetni  
- a 11.§., a 12.§. 1. 2. 3., a 13.§. 1. 2. 3. 5. pontja esetében. 
- ha egy szerződés nélküli (lejárt) sportoló 12 hónapig nem vesz részt hazai rendezésű     
vagy külföldön rendezett versenyen, az utolsó verseny napjától számított 365 nap 
eltelte után benyújtott átigazoláskor esedékes versenyengedély érvényesítésének 
kérésekor 
- amatőr vagy hivatásos szerződéssel rendelkező sportoló esetében a szerződésének  

            lejárati napjától számított 365 nap eltelte után benyújtott átigazoláskor esedékes  
            versenyengedély érvényesítésének kérésekor. 



 
 
(4) Első vagy új versenyengedély, ill. versenyzési engedély érvényesítési díjait minden év 
december 15-ig a Szövetség Elnöksége határozza meg, a következő évre vonatkozóan, s teszi 
közzé, jelen szabályzat mellékleteként. 
 
 

20.§ 
 

Ügyviteli költségtérítés 
 
(1) Az igazolás elvégzéséért a kérelem benyújtójának ügyviteli költségtérítést kell fizetni. Az 

ügyviteli költség megfizetéséig az igazolás nem intézhető. 
 

(2) Az első vagy új igazoláskor a költségtérítés a 3. Sz. Melléklet szerint fizetendő 
21.§ 

 
Nevelési költségtérítés 

 
(1) A sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló átigazolásakor az átadó és az átvevő 

sportszervezet nevelési költségtérítésben állapodhat meg. A nevelési költségtérítés 25 %-
os ÁFA köteles.  

 
(2) A nevelési költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás 

szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. 
 
(3) A nevelési költségtérítés mértékét az érintett sportszervezetek határozzák meg. 

 
22.§ 

 
Az átigazolás egyéb pénzügyi és szerződési feltételei 

 
(1) A sportszervezetek a hivatásos sportoló játékjoga rendelkezési jogának átruházásáért 

egymásnak átigazolási díjat fizethetnek. A játékjog rendelkezési jogát átruházó 
sportszervezet a hivatásos sportolónak az átigazolási díj külön megállapodásban foglalt 
százalékának megfelelő összeget (részesedést) fizethet.  

 
(2) A játékjog rendelkezési jogának a hivatásos sportoló által történő átruházásáért a 

hivatásos sportoló a sportszervezettől térítésre (a továbbiakban: igazolási díj) tarthat 
igényt. 

 
(3) A hivatásos sportoló játékjoga rendelkezési jogának átruházásáról szóló szerződés 

érvényesen 
a) a hivatásos sportoló és a munkáltató sportszervezet között közvetlenül, 
b) a munkáltató sportszervezet és a másik sportszervezet között közvetlenül, 
c) kereskedelmi ügynök közvetítésével  
köthető meg.  
 
(4) A hivatásos sportoló játékjoga rendelkezési jogának kölcsönadásáról szóló szerződés 

érvényesen a (3) bekezdés b)- c) pontja szerint köthető meg. 
 
(5) Semmis az a szerződés, amely a játékjog elidegenítésére, valamint megterhelésére 

irányul, továbbá a hivatásos sportolón, valamint a játékjog rendelkezési jogát átruházó 



sportszervezeten kívül más személy javára biztosít részesedést a játékjog rendelkezési 
jogának átruházásáért fizetett igazolási, átigazolási díjból. E korlátozás nem érinti a  
kereskedelmi ügynök részére történő jutalék kifizetését.  

 
(6) A (19. §. 2.) bekezdésben meghatározott igazolási, átigazolási előírást a magyarországi 

sportszervezettől külföldi sportszervezethez igazolásra, valamint külföldi 
sportszervezettől magyarországi sportszervezethez való igazolásra is alkalmazni kell. 

 
(7) Amennyiben a hivatásos sportoló, illetve a sportszervezet a (19.§.2.) bekezdés szerinti 

fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, az MBSZ jogosult a 
hivatásos sportoló versenyengedélyének visszavonására.  

 
(8) A játékjog rendelkezési jogának átruházásáért fizetett igazolási díj, illetve részesedés az 

adózás szempontjából bevételnek, az átigazolási díj szolgáltatásnyújtásnak minősül.  
 
(9) Az igazolási, átigazolási díj mértékét az érintett hivatásos sportoló illetve a 

sportszervezetek határozzák meg. 
 

23. § 
 

Jogorvoslat 
 
Az igazolási szerv I. fokú határozata ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 
Szövetség elnökségéhez lehet fellebbezni. Az elnökség a fellebbezést soron következő ülésén 
tárgyalni köteles. 
 

24§ 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

Azok az amatőr versenyzők, akiknek érvényes szerződése 2012, vagy 2013 évben jár le, 
átigazolásukat – jelen szabályzatban ismertetett módon és iratanyaggal – a szerződés 
lejárta utáni 21 napban kezdeményezhetik átigazolásukat más egyesületbe. 
 

 
 

25.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 
(1) Az Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MBSZ Elnöksége  /2011. számú határozatával 
hagyta jóvá, s az 2011. December 5. Napjával lép életbe. 
 
(2) Az  Az Igazolási és Átigazolási Szabályzatot az MBSZ internetes honlapján kell közzé 
tenni hatályba lépését megelőzően. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett 
igazolásokra, átigazolásokra és átigazolási megállapodásokra kell alkalmazni. 
 
 

 
 

1.sz. melléklet 



Szerződéssel nem rendelkező sportoló  
versenyengedély érvényesítésének díja átigazoláskor 

 
 
 
I. kategória      20.000      Ft             Diák egyéb 
                   Kadet egyéb 

Serdülő egyéb 
             
II. kategória 100.000 Ft   Diák OB 1-3. 

Kadet OB 4-6. 
    Serdülő OB 1-6. 

                             Junior egyéb 
    Felnőtt egyéb 

             
III. kategória 200.000 Ft   Kadet EB 2-6. 
       Kadet OB 1-3. 
                                               Junior OB 1-3. 
       Felnőtt OB 2-6. 
             
IV. kategória 400.000 Ft   Kadet EB 1. 
       Junior EB-VB 1-6. 
                                        Felnőtt EB-VB 4-6,  
       Felnőtt OB 1. 
             
V. kategória 1.000.000 Ft  Felnőtt VB 2-3,  

Olimpia 2-6. 
                                                    Felnőtt EB 1-3. 
             
VI. kategória 2.000.000 Ft  Olimpia 1. 
                                         Felnőtt VB 1. 
             
 
 
 
A jelenlegi egyesületben eltöltött idő alapján a fenti versenyengedély díjakat a következők 
szerint kell számítani: Az átigazolás, vagy leigazolás dátumának napjától számított: 
0-2 éven belüli átigazolás esetén   a fenti versenyengedély díj 50 %-a 
2-4 év közötti átigazolás esetén     a fenti versenyengedély díj 75 %-a 
4 éven túli átigazolás esetén          a fenti versenyengedély díj 100 % -a 
 
 
Különböző bajnokságok eredményeinek érvényességi idejével a versenyengedély díj az 
alábbiak szerint módosul: 
 
    Elérés éve Első év Második év Harmadik év 
Országos Bajnokság  100 %  100 %  80 %  -- 
EB-VB   100 %  100 %  80 %  50 % 
Olimpia   100 %  100 %  80 %  50 % 
 
Az év forduló mindig az adott év átigazolási időszakának utolsó napja 24.00 óra. 
 



A szerződéssel nem rendelkező sportoló esetén a kiszámított és megállapított 
versenyengedély díj teljes összegű befizetése esetén annak 80 %-a kerül az utánpótlás-
nevelési alapba, 20 %-a a Szövetséget illeti meg. Az átadó egyesület közös megegyezéssel 
lemondhat az őt megillető 80 %-ról, de a Szövetség 20 %-át be kell fizetni. 
 
 

2. sz. melléklet 
 

Külföldre szerződő sportoló 
versenyengedély díja 

 
 

a., Német   I. o.   500 Euro 
  
b., Német   II. o.   200 Euro 
 Svájc  I. o.   200 Euro 
 Osztrák I. o.   200 Euro 
 
c., Német  III. o.   100 Euro 
 Svájc  II. o.   100 Euro 
 Osztrák II. o.   100 Euro 
 Egyéb nemzet, ill. 

Alsóbb osztályok   100 Euro 
 
 
 
A megjelölt díjak egy csapatbajnoki szezonra érvényesek, az adott év december 31-ig, kivéve, 
ha a csapatbajnokság döntője áthúzódik a következő év első hónapjára. 
 
 
 
 
 
 
 

3. sz. melléklet 
 

Új versenyengedély ill. érvényesítési  díjak  
 
 

- gyermek és diák korosztályú sportoló esetében: 800 Ft/fő 
- serdülő és ifjúsági sportoló esetében: 900 Ft/fő 
- junior és felnőtt sportoló esetében: 1200 Ft/fő 
- külföldi vendégjátékos esetében: 8000 Ft/fő 

 
A megjelölt összegek az ÁFA-t tartalmazzák (25%) 
 


