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A Magyar Atlétikai Szövetség igazolási, nyilvántartási és átigazolási
szabályzata
2014
A Magyar Atlétikai Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Szövetséggel
tagsági viszonyban álló sportegyesület, valamint sportvállalkozás
(továbbiakban:
sportszervezet)
az
atlétikában
versenyző,
sporttevékenységet folytató tagjának, ill. alkalmazottjának (továbbiakban:
amatőr ill. hivatásos sportoló) igazolásával (nyilvántartásba vételével),
átigazolásával,
versenyengedély,
rajtengedély
megadásával
összefüggésben a következő szabályzatot hozza:
1. A sportoló Igazolása, Versenyengedélye
1.1. Nyilvántartás, /regisztráció/
A sportszervezet és a vele tagsági vagy szerződéses viszonyban álló
sportoló együttes kérelmére a sportoló nyilvántartásba vétele.
1.2. Versenyengedély
A sportoló nyilvántartásba vételét igazoló, és a versenyeken való
részvétel lehetőségét biztosító közokirat, amely a MASZ
versenyadminisztrációs rendszerén (MIR) érhető el.
A versenyengedély tartalmazza:
a) a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,
b) a versenyrendszer megnevezését,
c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
d) a versenyengedély érvényességi idejét,
e) a versenyengedély nyilvántartási számlát,
f) a versenyengedély kiállításának dátumát.
g) a versenyző sportorvosi igazolását
Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor
vehet részt, ha versenyengedéllyel rendelkezik.
1.2.1 A versenyengedélyt az amatőr sportoló
a) sportegyesület tagjaként, vagy
b) a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, az utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló
személyként, vagy
c) a közoktatási típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló
személyként kapja meg.
1.2.2. A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló
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a) a sportszervezetén vagy
b) azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon
keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll vagy
c) az iskolaként működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási
intézményen keresztül, amellyel tanulói jogviszonyban áll vagy
d) a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő
sportiskola sportolójaként azon a nonprofit gazdasági társaságon
keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll nyújthatja be a
sportszövetséghez.
1.2.3. A versenyengedély kérelmet a sportoló sportszervezetének kell
benyújtania a MASZ által erre a célra rendszeresített
Versenyengedély-kérő lapon.
1.2.4. A versenyengedély-kérelemhez csatolni kell egy darab 1 évnél nem
régebbi igazolványképet
1.2.5.A kérelmen feltüntetett adatok hitelességét a sportoló - kiskorúsága
esetén gondviselőinek aláírásával - valamint a sportszervezet
aláírásra jogosult vezetője, aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
1.2.6. A Szövetség, a benyújtott kérelem alapján megvizsgálja, hogy a
versenyengedély kiadásának feltételeit meghatározó előírásoknak a
sportoló megfelel-e, vagy sem és azok alapján dönt a
versenyengedély kiadásáról.
1.2.7. A sportoló nyilvántartásba vételét, a versenyengedély kiadását meg
kell tagadni, ha:
a) a Versenyengedély-kérelmet a sportszervezet tévesen vagy hiányosan fénykép nélkül - ill. olvashatatlanul állította ki,
b) a sportoló valótlan adat igazolását kéri,c) annak kiadása jogszabályba,
illetve a Szövetség verseny- és egyéb szabályzataiba ütközik,
d) a sportolót az atlétika sportágban más sportszervezetnél már
nyilvántartásba vették, és ott sportolói jogviszonya nem változott meg.
1.2.8. A Szövetség és szervezeti egységei, tagszervezetei által rendezett,
vagy jóváhagyott versenyen - ha a Szövetség vagy a versenykiírás
másként nem rendelkezik - csak a MASZ által kiadott
versenyengedéllyel rendelkező személyek vehetnek részt.
1.2.9.Egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a
versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a
jelen Szabályzatban foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan
adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a Szövetség
megtagadja, vagy a versenyengedélyt visszavonja
1.2.10. A versenyengedélyt a kérelem alapján a Szövetség. A MIR
rendszerén keresztül jóváhagyott versenyengedély-kérő lap eredeti
példánya a Szövetségnél kerül tárolásra, a sportszervezet számára
pedig nyomtatható a jóváhagyott példány.
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1.2.11. A
Versenyengedély versenyeken való részvételre csak az
érvényes orvosi igazolás időpontjáig jogosít.
1.2.12. A 18 évnél fiatalabb sportolók sportorvosi igazolása 6 hónapig
érvényes, amelyet egy újabb versenyengedéllyel és sportorvosi
igazolással meg kell hosszabbítani.
1.2.13. A Versenyengedély egy naptári év során bármikor megújítható. A
megújítás
módszerét
a
Magyar
Atlétikai
Szövetség
Versenyadminisztrációs rendszerének útmutatója tartalmazza.
1.2.14. A versenyengedély-kérelmet a benyújtástól számított 8 (nyolc)
munkanapon belül el kell bírálni.
1.2.15. A versenyengedéllyel kapcsolatos Szövetségi döntések ellen a
sportszervezet a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) napon belül
írásban, a Szövetség elnökségéhez fellebbezhet. A döntésről a
Szövetség 30 (harminc) napon belül köteles a sportszervezetet
írásban értesíteni.
1.2.16. A sportszervezet nyilvántartásából törölni kell, azaz el kell csatolni
az igazolt sportolót, ha
a) versenyzésének befejezésére vonatkozóan sportszervezetével
megállapodott, és a bejelentés óta nem vett részt versenynaptárban
szereplő versenyen,
b) a lejárt versenyengedélyét 2 (két) éven belül nem újítja meg,
ezáltal szabadon igazolható státuszba kerül
c) meghalt.
1.2.17. Az 1.2.16. a) pontja alapján, ha a sportszervezettől elcsatolt sportoló
2 (két) éven belül (a 2 év bejelentésnek a Szövetségbe érkezésétől,
annak elmaradása esetén a legutolsó rajthoz állásától számít) jelzi
ismételten versenyzési szándékát, úgy régi sportszervezetében a
bejelentést követően új Versenyengedélyt kérhet. Más
sportszervezetbe csak a Szabályzat 2. pontjában foglaltak
betartásával igazolható kivéve, ha az elcsatolás és a bejelentés
között eltelt időszak meghaladja a két évet. Ebben az esetben
ugyanis a sportoló bárhova újból igazolható, az ismételt eljárási díj
egyidejű megfizetésével.

1.3. Külföldi állampolgárságú atléta versenyzése, igazolása, nyilvántartása
azonos elbírálás alá esik a magyar állampolgárokéval. Bajnokságokon
és versenyeken való részvételüket a Versenyszabályzat szabályozza.
1.4. Ha több sportszervezet közösen tart fenn atlétikai szakosztályt, a
sportszervezeteknek írásbeli megállapodásban kell szabályozni, hogy
a sportolót melyik sportszervezetben kell nyilvántartani.
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1.5. A versenyengedély érvényességi ideje
alatt,
a
Szövetség
szabályzataiban (verseny és fegyelmi) meghatározott esetekben a
versenyengedély visszavonható, illetve hatálya felfüggeszthető.
1.6. Doppingtilalom megszegése miatti büntetés hatálya alatt, amennyiben
az a versenyzési jogot érinti a versenyengedély érvényét veszti.
2. A sportoló átigazolása
A) Általános szabályok
2.1.Az átigazolás a már igazolt, nyilvántartásban szereplő sportolónak, a
Szövetség felé benyújtott kérelmét jelenti arra vonatkozóan, hogy a
sportoló más sportszervezetben való tagsági viszony létesíthessen, más
sportszervezettel sportszerződést köthessen.
2.2. Az átigazolás a Szövetség jóváhagyásától függ, átigazolni csak azt a
sportolót lehet, mely sportoló az átadó sportszervezet felé minden
kötelezettségét teljesítette, valamint az átadó és az átvevő sportszervezet
megállapodása alapján a nevelési költségtérítést az átvevő befizette (vagy a
nevelési költségtérítésről való lemondásra vonatkozó nyilatkozatot
bemutatta), és az átigazolást-kérő lapját az átadó sportszervezet képviselője
is aláírta. Átadó sportszervezet az átvevő sportszervezet által hozzá
tértivevényes küldeményként, vagy más igazolható módon eljuttatott
átigazolás-kérő lapot, az átvételtől számított 8 (nyolc) napon belül köteles
kitöltve, aláírva átvevő sportszervezetnek, igazolható módon eljuttatni.
Az átigazolást az átvevő szervezetnek kell kezdeményezni a MASZ
nyilvántartási (MIR) rendszeren keresztül.
2.3. Az átigazolás technikai lebonyolítását a Szövetség Főtitkára által
megbízott MASZ munkatárs végzi.
2.4. Vitás esetekben, az igazolási-átigazolási ügyek elbírálását a Szövetség
Főtitkára végzi, az általa megbízott MASZ munkatárs előterjesztése
alapján.
2.5. Az átigazolás-kérő laphoz elektronikusan csatolni kell
a nevelési költségtérítésről való lemondásra vonatkozó nyilatkozatot;
- szerződéssel rendelkező sportoló esetén a szerződésének egy példányát.
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B) A szerződéses sportoló

átigazolása

2.6. A sportoló a sportszerződés érvényessége alatt, csak az átadó
sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A
sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés
megfizetéséhez kötheti. Sportszerződés 14. életévét be nem töltött
sportolóval nem köthető, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. A 14.
életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött
sportszerződés csak a sportoló törvényes képviselőjének előzetes
beleegyezésével válik érvényessé.
2.7. Amatőr sportszerződés a mindenkor hatályos Stv. előírásait figyelembe
véve meghatározásra kerülő időtartamra köthető.
2.8. Hivatásos sportolóval sportszerződés a mindenkor hatályos Stv.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő időtartamra köthető, ez alatt az
időtartam alatt csak az átadó egyesület bizonyított szerződés szegése, vagy
beleegyezése alapján igazolható át.
2.9. Jogvita esetén a hivatásos sportszerződésekből és annak
módosításaiból egy példányt a sportszervezet és a sportoló köteles a
szerződés, illetve annak módosítása aláírásától számított 8 napon belül a
MASZ-nál letétbe helyezni, ennek hiányában a sportoló részére nem
adható ki versenyengedély. Letéti példányként kizárólag eredeti- vagy
közjegyző által hitelesített másolati szerződés-példány vehető
nyilvántartásba. A sportszervezet és a sportoló között kialakult szerződési
jogvita esetén az MASZ csak a letéti példány rendelkezéseit veheti
figyelembe.
2.10. Amatőr sportszerződés megkötése esetén a versenyengedély
kiadásának feltétele az, hogy a szerződés egy példánya feltöltésre kerüljön
a MASZ nyilvántartási rendszerébe (MIR).
C) A tagsági viszonnyal rendelkező sportolók átigazolása
2.11. Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony
fennállásának időtartama alatt a sportszervezet előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó
sportszervezet azonban e szabályzatban foglaltak szerint nevelési
költségtérítésre tarthat igényt.
2.12. A nevelési költségtérítés a sportoló kinevelésének ellenértéke, amely
az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. A nevelési
költségtérítés összegét az átadó és az átvevő sportszervezet közösen

6

állapítja meg. Külön megállapodás hiányában a nevelési költségtérítés
mértékét a MASZ a jelen szabályzat 2.sz. melléklete szerint határozza meg.
2.13. A sportoló - a 2.14. pontban meghatározottak kivételével - jogosult
más sportszervezetbe átigazolni - ha a sportoló írásban nyilatkozik arról,
hogy az átadó sportszervezettel nincs érvényes szerződése;
- ha a sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,
amennyiben ezt jogerősen megállapították;
- ha a sportszervezet nyilvántartásából elcsatolt sportoló átigazolási
kérelme benyújtásakor az elcsatolás óta legalább 2 év telt el;
- ha a sportszervezet, vagy az atlétikai szakosztály jogutód nélkül
megszűnt;
- ha lejárt, vagy érvénytelen a szerződéses sportoló szerződése;
2.14. Nem lehet átigazolni a sportolót, ha:
- az átigazolási-kérelmet a kérelmező tévesen vagy hiányosan, illetve
olvashatatlanul állította ki;
- a sportszervezettel a sporttevékenység folytatására érvényes szerződése
van és a szerződés idő előtti megszüntetéséhez az átadó sportszervezet
nem járul hozzá;
- a sportoló az átadó sportszervezet felé fennálló kötelezettségét nem
teljesítette (például: átvett eszközökkel, felszerelésekkel nem számolt el).
- a nevelési költségtérítés nem került kifizetésre (kivéve, ha külön
szerződést köt az átadó sportszervezet az átvevő sportszervezettel,
melyben az átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésről lemond).
2.15. Az átigazolási-kérelmen a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy a
kérelem benyújtásakor van-e érvényes sportolói szerződése régi
sportszervezetével (átadó sportszervezet). Ha van, akkor az átadó
sportszervezet aláírásra jogosult vezetője 8 napon belül köteles nyilatkozni,
és az átigazolási lapon aláírásával és bélyegzővel igazolni, hogy a sportoló
átigazolásához hozzájárulnak-e vagy sem. Ennél hosszabb ideig
visszatartott átigazolási kérelem elbírálásánál az eljárást lefolytató
Szövetség úgy járhat el, mintha az érintett sportoló érvényes szerződéssel
nem rendelkezne.
2.16. Ha a szerződéses sportoló és a sportszervezet között vitatottá válik,
hogy a sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte,
illetőleg a szerződéses sportoló vagy a sportszervezet a szerződést
jogellenesen szüntette meg, a jogvita eldöntéséig az átigazolás nem
hajtható végre. Ezen időszakban a versenyengedély meghatározott időre
szóló megadásáról a 2.20. pontban foglaltak szerint lehet eljárni.
2.17. A 2.16. pont szerinti jogvita eldöntésére a polgári bíróság az illetékes.
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3. Különleges átigazolások
3.1. Sportszervezet, vagy atlétikai szakosztály megszűnése esetén,
valamennyi sportolójuk szabadon, térítés nélkül átigazolható. A
sportszervezet megszűnését bírósági végzéssel kell igazolni.
3.2. A sportszervezetek közötti megállapodás alapján egyik sportszervezet
által a másik sportszervezet részére átadott szakosztály sportolóit - az
átvevő sportszervezettel kötött eltérő megállapodás hiányában, térítés
nélkül - a szakosztály átadásának időpontjáig csak a sportoló kérésére lehet
átigazolni az átvevő sportszervezetbe.
3.3. Sportszervezetek, vagy atlétikai szakosztályok egyesülése esetén az
egyesülő sportszervezetek, szakosztályok sportolóit - eltérő megállapodás
hiányában - az egyesüléssel létrejövő sportszervezetbe a sportoló kérésére
és hozzájárulásával, az egyesülés időpontjával kell átigazolni.
3.4. A sportoló - a szerződéses sportoló kivételével - a szakosztály
átadásának, illetve egyesülésének időpontjáig írásban nyilatkozhat más
sportszervezetbe történő átigazolási szándékáról. Ebben az esetben az
átigazolást a sportoló kérelme szerint kell végrehajtani.
3.5. A sportszervezeti névcserét be kell jelenteni írásban.
3.6. Magyar atléta versenyzése külföldön.
3.6.1. A Magyar Atlétikai Szövetség - a sportoló és sportszervezete
együttes kérésére -, meghatározott időre (minden év január 31. napjáig az
az évi fedett pályás versenyekre, április 30. napjáig az az évi szabadtéri
versenyekre) szóló rajtengedélyt adhat az érintett sportolónak külföldön
történő versenyzéséhez.
3.7. Magyar atléta versenyzése külföldi sportszervezetben.
3.7.1. A Magyar Atlétikai Szövetség - a sportoló és sportszervezete
együttes kérésére -, meghatározott időre szóló rajtengedélyt adhat az
érintett sportolónak külföldi sportszervezetben történő versenyzéséhez.
Válogatott kerettag esetében a Szövetség Főtitkára a rajtengedély
megadását feltételekhez kötheti, a magyar válogatott és a sportoló
sportszervezetének érdekeit is figyelembe véve.
3.8. Külföldi atléta versenyzése magyar sportszervezetben.
3.8.1. Az érintett versenyzőnek, a Nemzeti Szövetségétől ideiglenes
rajtengedélyt kell kérnie, rajtengedéllyel rendelkező külföldi atléta, a
Magyar
Szövetség
országos
bajnokságain
csak
a
magyar
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versenyszabályzatban,
egyéb versenyeken
versenykiírásban foglaltak szerint vehet részt.

pedig

a

4. Az átigazolási eljárás menete
4.1. Az igazolt sportolók nyilvántartásának pontos, naprakész vezetéséért a
Szövetség Főtitkára által megbízott munkatárs a felelős.
4.2. A versenyengedély-kérő lapot, rajtengedélyre vonatkozó kérelmet és
mellékletét, az ellenőrzés és az igazolási eljárás lefolytatása után, a MASZ
irattárában kell elhelyezni
a sportszervezet pedig nyomtatható változatot talál a MIR-ben.
4.3. Az átigazolást-kérő lap eredeti példányát az eljárás lefolytatása után a
versenyengedély-kérő lap mellé, az irattárba kell elhelyezni
a sportszervezet pedig nyomtatható változatot talál a MIR-ben.
4.4. Az igazolt sportolókról számítógépes nyilvántartást kell vezetni,
amelyből megállapíthatók a sportolók személyi adatai, sportszervezetük
neve,
4.4.1. igazolás esetén az igazolás időpontja,
4.4.2. átigazolás esetén az átadó és átvevő sportszervezet neve, és az
átigazolás időpontja.
4.5. A versenyengedély közokirat, a tulajdonosa
megőrzéséről és megvédéséről gondoskodni.

köteles

annak

4.6. Elveszett, megsemmisült és használhatatlanná vált versenyengedély,
rajtengedély pótlása a nyilvántartási rendszer (MIR) adatai szerint
lehetséges,
4.7. A versenyengedély- és átigazolás-kérő nyomtatványok elérhetők a MIR
nyilvántartási rendszerben, ezek biztosítása a Magyar Atlétikai Szövetség
feladata.
4.8. A Szövetség a versenyengedélyeket kérő adatlapot, a rajtengedélyeket
a kiadástól számított négy évig köteles megőrizni irattárában.
4.9. A MASZ és a sportszervezetek kötelesek gondoskodni a
versenyengedélyben feltüntetett valamint az annak kiállításához
felhasznált adatok, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kezeléséről.
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5. Az igazolás, nyilvántartás
kiadás pénzügyi feltételei

az átigazolás és a versenyengedély

5.1. A Szövetség az igazolással, nyilvántartással, az átigazolással és a
versenyengedély, rajtengedély kiadással kapcsolatos költségek fedezésére
eljárási díjat (költségtérítést) állapíthat meg.
5.2. Az eljárási díjakat a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége hagyja jóvá.
5.3. A
versenyengedély
(igazolás),
rajtengedély
kiadásáért,
nyilvántartásáért, az átigazolásáért, azok másolatainak kiállításáért
fizetendő
eljárási
díjakat
a
MASZ
havonta
számlázza
a
sportszervezeteknek.
5.4. Az átadó és átvevő sportszervezeteknek abban az esetben, ha a
sportolónak érvényes szerződése van, a nevelési költségtérítés összegében
meg kell állapodniuk, az 2. sz. melléklet szerinti összegek
figyelembevételével. A nevelési költségtérítésre vonatkozó, jelen szabályzat
2. számú mellékletét képező táblázat a szerződéssel nem rendelkező
utánpótlás sportolókra vonatkozó, az átadó sportszervezet által
maximálisan kérhető nevelési költségtérítés összegét tartalmazza.
Megegyezés hiányában, bármely fél kérelmére, a kérelem beérkezésétől
számított 15 napon belül a nevelési költségtérítés összegét - a MASZ
illetékes munkatársa előterjesztése alapján - a MASZ Főtitkára állapíthatja
meg. Az összeg meghatározásánál a MASZ Főtitkára köteles figyelemmel
lenni a jelen szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott összegekre.
Amennyiben a MASZ Főtitkár vonatkozó döntését bármelyik fél sérelmezi,
abban az esetben a MASZ elnökségéhez fordulhat, amely a fellebbezés
benyújtása után soron következő elnökségi ülésen köteles az ügyben a
végső döntést meghozni.
5.5. A 2. sz. táblázatban meghatározott nevelési költségtérítési összegektől
az érintettek kölcsönös megegyezéssel eltérhetnek, és a nevelési
költségtérítés összegét írásos megállapodásba kell foglalni. Az átadó és
átvevő sportszervezetek a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
megállapodás mintában foglaltak szerint állapodhatnak meg abban, ha az
átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésről, illetve annak egy részéről
lemond.
5.6. Ha a nevelési költségtérítés összegének megállapításában a két
sportszervezet között vita van, úgy annak rendezéséig a Magyar Atlétikai
Bajnokságokon való részvételre versenyengedély nem adható ki, kivéve a
jelen szabályzat 2.20. pontban foglaltakat.
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5.7 A mindkét fél részéről aláírt átigazolási lap MIR rendszerbe való
feltöltése jogi nyilatkozatnak minősül, átvevő fél részéről arról, hogy az
abban foglalt nevelési költségtérítést tudomásul vette és az átadó által
kiállított számla összegét annak kézhezvételétől számított 15 napon belül
kiegyenlíti. Átadó fél részéről pedig jogi nyilatkozat arról, hogy a
feltöltéstől számított 8 napon belül a számlát eljuttatja az átvevő
sportszervezetnek.
5.8 Az átadó sportszervezet az átigazolási folyamat elindításától számított
15 napon belül az átigazolási lapon köteles nyilatkozni a sportoló átadását
illetően. Ennek elmaradása estén a sportoló szabadon igazolható.

Hatályba léptetés
A szabályzatot a Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége a 2014. december 9i ülésén fogadta el.
Jelen igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzat a módosításokkal,
ügyviteli tájékoztatóval együtt 2014.december 10-én lép hatályba.

2014. december 10.

A kiadmány hiteléül:

Gyulai Miklós
a Magyar Atlétikai Szövetség
elnöke
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1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS
(Minta)
Alulírott ………………………(szül.hely,idő: ; lakcím: ; anyja neve: ) a
…………………… sportszervezet (a továbbiakban: átadó sportszervezet)
képviselője
valamint
Alulírott ………………………(szül.hely,idő: ; lakcím: ; anyja neve: ) a
…………………… sportszervezet (a továbbiakban: átvevő sportszervezet)
képviselője ezúton megállapodunk abban, hogy a
………………………… (szül.hely,idő: ; lakcím: ; anyja neve: )
átigazolását illetően az átadó sportszervezet

sportoló

a) lemond az átigazoláskor fizetendő nevelési költségtérítésről
vagy
b) lemond a nevelési költségtérítés egy részéről, és az átigazoláskor fizetendő
nevelési költségtérítést…………..Ft-ban, azaz ………………………….
forintban állapítja meg.*.
A fentiekre tekintet nélkül, átvevő sportszervezet vállalja, hogy abban az esetben,
amennyiben a sportoló az átigazolását követő …………. (pl. 8) éven belül a
következő eredmények közül bármelyiket eléri, a jelen átigazoláskor átadó
sportszervezet részére a következő összegű nevelési költségtérítést fizeti meg:
elért eredmény (versenyek, helyezések meghatározása)
nevelési költségtérítés (Ft)
……………………………
…………………………………………………………
…………………………….
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Átvevő sportszervezet köteles a fent megjelölt egyes eredmények megszületésétől
számított 60 napon belül az adott eredményhez hozzárendelt nevelési
költségtérítési összegmegfizetésére az átadó sportszervezet részére. Amennyiben
átvevő sportszervezet ezen kötelezettségének nem tesz eleget, mindaddig a
sportoló részére a magyar atlétikai versenyrendszerben való részvételre
versenyengedély nem adható ki, illetve a már kiadott versenyengedély
visszavonandó, kivéve a jelen szabályzat 2.20. pontban foglaltakat. Továbbá a
vállalt kötelezettségét nem teljesítő sportszervezet a kötelezettség teljesítéséig
kizárja magát a MASZ támogatási rendszeréből részben vagy egészben
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Amennyiben a sportoló az átvevő sportszervezettől is továbbigazol, abban az
esetben a jelen megállapodásban átvevő sportszervezetnek minősülő sportszervezet
köteles gondoskodni arról, hogy az a sportszervezet, ahol a sportoló a pályafutását
folytatja, vállalja át a jelen megállapodásban az átvevő sportszervezet által vállalt
kötelezettségeket. Amennyiben nem gondoskodik erről, abban az esetben köteles
maga helyt állni és a jelen megállapodásban meghatározott összeget az
átigazolástól számított 60 (hatvan) napon belül megfizetni a jelen megállapodásban
átadó sportszervezetként meghatározott sportszervezet részére. Ez az esetleges még
további átigazolások esetén is érvényes.
Kelt, …………………., év; hó; nap

aláírás, ph.
átadó sportszervezet képviselője
*A kívánt rész aláhúzandó

aláírás, ph.
átvevő sportszervezet képviselője
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2. számú melléklet
Az átigazoláskor fizetendő költségtérítések mértékéről
1.
A jelen szabályzat célja a sportág utánpótlásának biztosítása
érdekében a nevelő sportszervezetek érdekeinek védelme. Ennek keretében
a jelen szabályzat megalkotásával a MASZ elismeri, hogy az utánpótlás
korú versenyzők nevelése során a nevelő sportszervezetek részéről jelentős
összegű befektetés történik, amely költségek részbeni megtérülését a
Szövetség támogatja.
2.
Jelen szabályzat a magyar sportszervezetekben leigazolt utánpótlás
korú sportolókra vonatkozik.
3.
Jelen szabályzat egységesen irányadónak tekintendő a fiú és leány
utánpótlás korú atléták költségtérítése vonatkozásában.
4.
A Stv. 7.§ (3) felhatalmazása alapján a MASZ saját szabályzatot
alkotott, amely az amatőr sportszerződés nélkül sportoló utánpótláskorú
atléta átigazolása esetére is biztosítja annak lehetőségét, hogy az átadó
sportszervezet költségtérítésre tarthasson igényt. Ennél fogva a
költségtérítés tekintetében a különbség megszűnik az amatőr
sportszerződéssel rendelkező és a pusztán tagsági jogviszony alapján
sportoló utánpótláskorú atléta átigazolása között.
5.
Az átigazolással kapcsolatos költségtérítés szempontjából utánpótlás
korú sportolónak minősül valamennyi U23-as vagy annál alacsonyabb
korcsoportú sportoló, aki a MASZ versenyrendszerében részt kíván venni.
6. A nevelési költségtérítés mértéke
Az Stv 7.§ (2) és (3) bekezdés felhatalmazása alapján a MASZ a nevelési
költségtérítés mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) korcsoportok
Korcsoport
Gyermek I.
Gyermek II
Újonc
Serdülő
Ifjúsági
Junior
Utánpótlás

U11
U13
U14
U16
U18
U20
U23

Neme
fiú
fiú
fiú
fiú
fiú
férfi
férfi

Évfolyam
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21-22

Neme
leány
leány
leány
leány
leány
nő
nő

Évfolyam
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21-22

A korcsoport megítélésénél mindig a születési évszámot kell figyelembe venni, és az átigazolás
időpontja a mérvadó.
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b)
Gyermek
Újonc
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Utánpótlás

U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23

20.000 Ft + ÁFA
25.000 Ft + ÁFA
40.000 Ft + ÁFA
50.000 Ft + ÁFA
60.000 Ft + ÁFA
90.000 Ft + ÁFA
100.000 Ft + ÁFA
110.000 Ft + ÁFA
120.000 Ft + ÁFA
140.000 Ft + ÁFA
145.000 Ft + ÁFA
150.000 Ft + ÁFA

A táblázatban meghatározott alapösszeg az átadó egyesületben a sportoló
leigazolásától vagy az átigazolásától számított eltöltött évek alapján a 3.
naptári év megkezdésétől kezdődően évente 10 (tíz) %-al emelkedik.
c) Az átigazolási költségtérítés meghatározása szempontjából a korosztályváltás időpontja megegyezik a naptári évvel.
d) Amennyiben az utánpótlás korú sportoló az átigazolás éve, illetve az azt
megelőző 2 (két) év során, bármely nemzetközi versenyen, bármely
korosztályban a magyar atlétikai válogatott színeiben pályára lépett, akkor
válogatott sportolónak minősül, és a költségtérítés összege másfélszeres
szorzóval számítandó. Amennyiben Olimpián, Világbajnokságon (VB) az
első 16-ban, Európa Bajnokságon (EB) az első 12-ben, az U23-as EB,junior
VB és EB,vagy ifjúsági VB-n vagy EB-n az első 8-ban vagy EYOF-on az első
3 között végzett, akkor a költségtérítés alapösszege kétszeres szorzóval
számítandó. Amennyiben a sportoló Olimpián, VB-n vagy EB-n az első 8
között, illetve U23-as EB-n vagy junior VB-n, EB-n érmes helyen végzett
egyéni versenyszámban, akkor a költségtérítés alapösszege háromszoros
szorzóval számítandó. A költségtérítés meghatározásánál kizárólag egy, a
legjobb eredmény vehető figyelembe.
6/A. Tanulmányi kölcsönadás
a) Amennyiben a 23. életévét be nem töltött sportoló nappali tagozatos
főiskolai vagy egyetemi tanulmányai (alap- vagy mesterképzés) okán
sportszervezetet vált, lehetősége nyílik arra, hogy tanulmányi
kölcsönszerződés alapján sportoljon az átvevő sportszervezetben,
amennyiben a sportszervezet székhelye azonos településen található a
felsőoktatási intézmény adott szakának székhelyével. A tanulmányi
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kölcsönadási szerződés alapján kért átigazolások engedélyezéséhez e
szerződést kötelező egy eredeti példányban az MASZ-hoz benyújtani. Az
átadó sportszervezet a tanulmányi kölcsönadási szerződést köteles
megkötni, amely időtartama az adott felsőoktatási tanulmányok
befejezéséig szól. Amennyiben sportoló visszaigazolását követően a 23.
életévét betöltötte, akkor – bármennyivel is haladta meg azt – a
költségtérítés kiszámítása szempontjából U23 korúnak minősül.
b) A szerződés lejártát követően a sportoló visszaigazolását az eredeti
átadó sportszervezet kérelmére el kell végezni, amelyhez sem az eredeti
átvevő sportszervezet, sem a sportoló hozzájárulása nem szükséges. Ez
esetben az átvevő sportszervezet által megfizetendő költségtérítés
maximális mértéke a sportolóra vonatkozó költségtérítés 15%-a, amelynek
összegét a sportoló átvevő sportszervezethez történő későbbi végleges
átigazolása esetén az átigazolási költségtérítésbe bele kell számítani.
c) Amennyiben sportoló a tanulmányait felfüggeszti, köteles ezt az átadó
sportszervezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ezt követően az eredeti
átadó sportszervezet egyoldalúan kérelmezheti sportoló visszaigazolását.
A tanulmányok felfüggesztése akkor valósul meg, ha egy adott tanulmányi
szemeszterben a sportoló nem vesz fel tantárgyat. A bejelentés
elmulasztása fegyelmi vétség, amely, hacsak más fegyelmi vétség ez által
nem valósul meg, sportolóhoz méltatlan magatartásnak minősül.
d) Amennyiben sportoló külföldi tanulmányai okán nem áll
sportszervezete rendelkezésére, vagy egy 18. életévét betöltött sportoló
külföldi sportszervezetbe igazol át, akkor az ezt követően kérelmezett
magyarországi sportszervezetbe történő átigazolása esetén is megfizetendő
a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő átigazolási költségtérítés.
Amennyiben a sportoló ekkor 23. életévét nem töltötte be, a korosztályának
megfelelő számítási szabályok érvényesülnek, amennyiben a 23. életévét
betöltötte, akkor – bármennyivel is haladta meg azt – U23 korúnak minősül
a költségtérítés kiszámítása szempontjából.
3. számú melléklet
Javaslat az eljárási díjakra:

- igazolási díj:
- átigazolási díj:
- versenyengedély:

2000 Ft (ÁFÁ-val)
2000 Ft (ÁFÁ-val)
500 Ft (ÁFÁ-val)

