
A MAGYAR TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS SZAKSZÖVETSÉG  

S Z A B Á L Y Z A T A  

a sportolók igazolásáról, átigazolásáról és versenyzési 

jogosultságáról  

 

1.számú melléklet 

1. Szövetség felé fizetendő leigazolási, regisztrációs és átigazolási 

díjak 

Nyilvántartási díj / Leigazolási díj (tagsági könyv ára), éves versenyzési 

engedély (adott tárgyév december 31-ig): 

- Start, C kategória: 2.000,- HUF 

- B, A, Elit kategória: 5.000,- HUF 

- Junior, Felnőtt korosztály: 10.000,- HUF 

Átigazolási díj: a mindenkori éves regisztrációs díj összege 

 

2. Egyesületek között fizetendő átigazolási díjak szerződéses 

sportolók esetén: 

 A szerződésben átigazolással összefüggésben meghatározott összeg, vagy a 

felek közötti megállapodásban rögzített összeg.  

3. Szerződéssel nem rendelkező sportoló versenyengedély 

érvényesítésének díja átigazoláskor 

Az MTFSZ-nél nyilvántartott, átadó egyesületnél töltött leigazolt évek száma 

szerint kerül kiszámításra az alábbiak szerint: 

 

a) Gyerek start, "C" kategória: 50.000 Ft/év 

b) Gyerek "B", "A", Elite, junior, felnőtt:  

1-2 év: 100.000 Ft/év 

3. évtől: 100.000 FT + 50.000 FT/év 

Az átigazolási díj a sportoló eredménye alapján az alábbiak szerint emelkedik:  

Eredményességi szorzók:  

Világbajnoki, Európa-bajnoki 1-3. hely 1,8 

Világbajnoki, Európa-bajnoki 4-6. hely 1,5 

Az átigazolási díj maximális értéke 1.000.000 Ft lehet. 



A szerződéssel nem rendelkező sportoló esetén a kiszámított és megállapított 

versenyengedély díj teljes összegű befizetése esetén annak 80 %-a kerül az 

átadó egyesülethez, 20 %-a az MTFSZ-t illeti meg. Az átadó sportegyesület 

közös  megegyezéssel lemondhat az őt megillető 80 %-os részről, de a  20 %-át 

az MTFSZ részére be kell fizetni. 



A MAGYAR TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS SZAKSZÖVETSÉG 

2. számú melléklet 

Átigazolási lap 

 

A sportoló neve:..........................................................  

Anyja neve:................................................................. 

Szül.hely,év,hó,nap :.................................................... 

 A sportoló nyilvántartási száma:.................................. 

Az átadó sportegyesület             Az átvevő sportegyesület 

neve:....................................... neve:..................................................... 

címe:....................................... címe:..................................................... 

nyt. száma:………………………….. nyt. száma: …………………………………… 

Az átadó sportegyesület nyilatkozata: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

A sportoló átigazolására vonatkozóan kizáró körülmény nem áll fenn * 

A következő kizáró körülmény áll fenn*: 

Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

...................................   ..................................             ................................. 

Átadó sportegyesület               sportoló                          átvevő sportegyesület 

P.H.                                 k.k. sportoló törv. képv.                            P.H. 

ZÁRADÉK 

A Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség................................................ 

nevű sportolót ................................................................sportegyesületbe 

átigazolta. 

A sportoló átigazolásának Nyilvántartási száma : .................. 

Budapest, 202. .hó . nap 

P.H. 

MAGYAR TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS SZAKSZÖVETSÉG 

 

* a megfelelő részt kérjük aláhúzni! 
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A MAGYAR TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS SZAKSZÖVETSÉG  

S Z A B Á L Y Z A T A  

a sportolók igazolásáról, átigazolásáról és versenyzési 

jogosultságáról  

 

A Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség (a továbbiakban: szövetség) 

a szövetséggel tagsági viszonyban álló sportegyesület, gazdasági társaság 

sportiskola, valamint sporttevékenységet folytató egyéb szervezet (a 

továbbiakban: sportegyesület) Testépítő és fitness sportágban aktív 

sporttevékenységet folytató tagjának, illetőleg alkalmazottjának (a 

továbbiakban: sportoló) nyilvántartásba vételével (igazolásával), sportolói 

jogviszonya megváltozásának regisztrálásával (átigazolásával), továbbá a 

nyilvántartásba vett, illetőleg átigazolt sportoló részére a versenyzési 

engedély megadásával összefüggésben, a következő szabályzatot alkotja. 

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.§.  

1. A szövetség vagy tagszervezete által, illetőleg közreműködésével 

megrendezésre kerülő versenyen - a szövetség eltérő szabályozása 

hiányában - csak az e szabályzatnak megfelelően nyilvántartásba vett 

(igazolt), és versenyzési engedéllyel is rendelkező sportoló vehet részt.  

Versenyszerű sportoló: az a természetes személy, aki amatőr 

sportolóként vagy hivatásos sportolóként az MTFSZ által kiírt, 

engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesz részt. 

2. A szabályzat alkalmazásában:  

2./1. A sportoló igazolása (nyilvántartásba vétele): a sportoló tagsági vagy 

szerződéses viszonya keletkezésének, továbbá a sporttevékenységével 

összefüggő lényeges adatainak a szövetség nyilvántartásába való 

felvétele és a nyilvántartási adatok bejegyzése a tagsági igazolványba. 

A  sportoló  egy  időben  legfeljebb  egy  sportszervezet  igazolt  fitness 

vagy/ és testépítő versenyzője  lehet.   

2./2. A sportoló átigazolása: a nyilvántartásba vett (igazolt) sportoló 

tagsági vagy szerződéses viszonya megváltoztatásának, valamint az ezzel 

összefüggő adatváltozásoknak a szövetségi nyilvántartásba való 

felvétele, továbbá a sportolói igazolványba az új nyilvántartási adatok 

bejegyzése. 

 2./3. Szerződéses sportoló: az a sportoló, aki sportegyesületével a 

sporttevékenység folytatására visszterhes szerződést kötött.  



2 
 

3. A sportoló részére a szövetség által kiadott igazolványba adatok 

bejegyzésére, a bejegyzett adatok módosítására, illetőleg kijavítására 

csak a szövetség vagy jogszabály alapján (pl. sportorvos), illetve a 

szövetség által erre felhatalmazott szerv (pl. a szövetséghez hivatalosan 

tartozó sportegyesületeket képviselő személy) jogosult.  

A sportolói igazolványba az alábbi adatokat kell bejegyezni: 

 - a sportoló nevét, születési adatait (anyja nevét, születési helyét és 

idejét), 

 - a sportoló 1 évnél nem régebbi fényképét, - a sportoló nyilvántartási 

számát (kártyaszám), 

 - a sportoló versenyeredményeit,  

- a sportoló sportorvosi véleményezéseit,  

- a sportoló sportegyesületének megnevezését, amelyben versenyzésre 

jogosult,  

- a sportoló átigazolására vonatkozó adatokat,  

- az igazolvány kiadásának, illetőleg legutolsó érvényesítésének 

időpontját,  

- a szövetség megbízottjának (egyesületi vezető) hivatalos aláírását és 

bélyegzőjének lenyomatát.  

4. Az elveszett vagy megsemmisült sportolói igazolvány helyett a 

szövetség - a korábbi igazolvány érvénytelenítése mellett - az adatok újra 

bekérésével, (új igazoló lap bekérésével,) új sportolói igazolványt állít ki. 

Ilyen esetben  xxxxxxxxxxxxxx Ft leigazolási díjat kell a szövetség részére 

megfizetni. 

 

II. IGAZOLÁS 

A SPORTOLÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

2.§. 

1. A sportegyesülettel tagsági vagy szerződéses viszonyt létesített 

sportolót a szövetség nyilvántartásba veszi (igazolja). 

2. Csak az a sportoló igazolható, aki felelőssége tudatában kijelenti, hogy 

a nyilvántartásba vételt megelőzően 1 évig más sportegyesületnél 

Testépítő és Fitness sportágakban leigazolva nem volt. Aki a testépítő 

sportágban le volt igazolva a Fitness sportágban igazolható és fordítva 

3. A sportoló nyilvántartásba vételi kérelmét - a szövetség által 

rendszeresített nyilvántartási lapon – adatlapon - a sportegyesület 

nyújtja be a szövetséghez, 1 példányban. 
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4. A sportoló igazolását – a sportoló és a sportszervezet közös írásbeli 

kérelmére - az  MTFSZ főtitkára végzi.  A  kérelmet  a  sportolónak  és  a 

sportszervezet képviseletére jogosult személynek kell aláírnia, valamint 

a sportszervezet hivatalos bélyegzőjével  kell  lepecsételni 

5. Magyar  állampolgár  esetében  a  hivatalos  személyi  adatok  

ellenőrzésére  a   személyi igazolvány,  az  útlevél,  születési  anyakönyvi  

kivonat,  és  lakcímet  igazoló  hatósági igazolvány bemutatása kötelező. 

6. Nem magyar állampolgár esetében a hivatalos személyi adatok 

ellenőrzésére az érvényes útlevél, vagy a tartózkodási engedély, vagy a 

munkavállalási engedély szolgál. 

7. A kérelmet a nyilvántartó lapon két példányban („A” és „B” karton), 

kell benyújtani, az 5. és 6.pontban meghatározott okiratok másolatával 

együtt. 

8. A kérelemnek a 4. pontban 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. 

9. A nyilvántartási lapon feltüntetett adatok valódiságát a sportoló, 

valamint a sportegyesület képviselője aláírásával, illetőleg a 

sportegyesület bélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. 18 év alatti 

sportoló nyilatkozata csak törvényes képviselőjének aláírásával 

érvényes! 

10. A sportoló igazolását meg kell tagadni, ha már szerepel az MTFSZ 

nyilvántartásában. Ha a nyilvántartási lapot a sportegyesület tévesen 

vagy hiányosan állította ki, a szövetség jogosult a nyilvántartásba vételt 

megtagadni vagy a sportegyesületet - megfelelő határidő kitűzésével - 

hiánypótlásra szólíthatja fel. A felszólítás eredménytelensége esetén a 

szövetség a kérelmet elutasítja. 

3.§. 

1. A sportoló nyilvántartásba vételéről a szövetség a nyilvántartási lap 

záradékolásával határoz, egyidejűleg az egyesület a sportoló részére 

kiállítja a sportolói igazolványt, mely a tagsági könyvnek felel meg. 

2. A szövetség a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos költségek 

fedezésére leigazolási díjat állapít meg, melynek összegét évente a 

szövetség elnöksége határozza meg, és azt a jelen szabályzat 1. számú 
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melléklete tartalmazza. A nyilvántartási díj összegét a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a szövetség részére a 

nyilvántartásba vételt kérő sportegyesületnek. 

3. A sportoló a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásával a szövetség 

alapszabályát és egyéb szabályzatait, illetőleg a szövetség szerveinek 

határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A sportolót e 

kötelezettségek a nyilvántartásba vétel napjától (igazolvány keltétől) 

terhelik. 

4. A sportoló nyilvántartásba vételét meg kell tagadni, ha a sportolót 

Fitness és Testépítő sportágban más sportegyesületnél már 

nyilvántartásba vették, és a nyilvántartásba vétele óta sportolói 

jogviszonya nem változott meg.  

5. Ha a szövetség utóbb észleli, hogy igazolást kizáró körülmény állt fent, 

az igazolást meg kell semmisíteni. Nincs helye az igazolás 

megsemmisítésének, ha az igazolás végrehajtásától számított egy év 

eltelt. 

4.§. 

A sportoló nyilvántartásból való törlése 

1. A nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha 

a./ tartósan külföldre távozott /a külföldi munkavállalás, illetőleg a 

sporttevékenység külföldön 

 történő folytatásának eseteit kivéve/, 

b./ sporttevékenységének befejezésére vonatkozóan írásban nyilatkozik, 

c./ meghalt. 

2. Az 1./a pontban meghatározott esetekben, a sportolót, a törlésre okot 

adó körülmények bekövetkezésétől számított 1 év elteltével lehet 

törölni. 

3. A törlést a szövetség hivatalból vagy bejelentés alapján hajtja végre. A 

törlésről értesíti a sportoló nyilvántartásában szereplő sportegyesületet. 

4. A nyilvántartásból törölt sportolót - sporttevékenységének későbbi 

folytatása esetén - az általános szabályok szerint ismét nyilvántartásba 

kell venni. 

5.§.  

Ha több sportegyesületet közösen tart fenn Testépítő, vagy Fitness 

szakosztályt, a sportegyesületeknek írásbeli megállapodásban kell 

szabályozni, hogy a sportolót melyik sportegyesületben kell 

nyilvántartani. 
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III. AZ ÁTIGAZOLÁS SZABÁLYAI 

A sportoló átigazolása 

6.§. 

1. Átigazolás:  A  sportoló  sportszervezetének  változtatása,  és  a  

nyilvántartási   adatok bejegyzése a tagsági igazolványba és a 

nyilvántartásba. A sportolót akkor lehet átigazolni, ha a 7.§-ban foglalt 

kizáró körülmények nem állnak fenn. 

2. A sportoló átigazolása - az átigazolási eljárás keretében - a sportoló és 

az őt átvevő sportegyesület együttes kérelmére történik. Az átigazolási 

lap (kérelem) a kiállítás időpontjától számított 30 napig érvényes. 

3. Az átigazolási kérelmet a szövetséghez a szabályzat 2. számú 

mellékletében meghatározott átigazolási lapon 2 példányban kell 

benyújtani! Az átigazolási lapot, benyújtása előtt láttamoztatni kell a 

sportoló átadó sportegyesületével. Az átigazolási laphoz mellékelni kell 

továbbá a sportolói tagsági igazolványt. A tagsági igazolvány tartalmazza 

az igazolással és az átigazolással összefüggő adatokat. 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 MTFSZ Jogi, 

Átigazolási- és Fegyelmi Bizottsága jogkörébe tartozik. 

Az  átadó  és  az  átvevő  sportszervezet  az  átigazolási  lapot  akkor  is  

köteles   cégszerű aláírással  záradékolni,  ha a térítés (nevelési 

költségtérítés, vagy egyéb)  összegében nem tudnak megállapodni. 

Az átigazolási lapnak sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló és 

szerződéssel rendelkező hivatásos sportoló  esetében mindenképpen 

tartalmaznia kell  átadó  sportszervezet  nyilatkozatát  az  átigazoláshoz  

való hozzájárulásáról  vagy  annak  elutasításáról,  illetve  a  hozzájárulás  

feltételeiről, valamint az elutasítás okairól, illetőleg a felek közötti 

megállapodásról. 

4. Az átadó sportegyesület jogosult az átigazolási lapon rögzíteni, ha 

állítása szerint a sportolót illetően az átigazolást kizáró - a 7.§-ban 

meghatározott - körülmény áll fenn. 

Ez esetben a kizáró körülmény fennállására vonatkozó bizonyítékokat 

meg kell küldeni a szövetség részére. 

5. A 4. pontban meghatározott esetben a szövetség az átigazolást az ügy 

kivizsgálásáig nem hajthatja végre. 
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6. Ha az átadó sportegyesület az átigazolási lap láttamozását megtagadja, 

vagy az igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül a láttamozást 

nem teljesíti, a sportolót át lehet igazolni az átvevő sportegyesületbe. Ez 

esetben az átigazolás végrehajtását követően az átadó sportegyesület az 

átigazolást kizáró - a 7.§.-ban meghatározott – körülmények fennállására 

érdemben nem hivatkozhat. 

7. Ha a sportoló átigazolására tekintettel a jelen szabályzat térítést tesz 

lehetővé, az átigazolási laphoz mellékelni kell a térítésre vonatkozó 

megállapodást is. Ha a megállapodást nem mellékelték - a sportoló és az 

átadó sportegyesület között fennálló érvényes szerződés esetét kivéve - 

úgy kell tekinteni, mintha a szabályzat 1. számú mellékletében a 

sportolóra megállapított legmagasabb térítésben állapodtak volna meg. 

8. Az átigazolt sportoló vonatkozásában újabb átigazolási kérelem csak a 

korábbi átigazolás elbírálásától számított 6 hónap elteltével kérhető. 

9. A sportoló 1 év versenyzés kihagyás után szabadon igazolható. 

10. Egy sportolónak  egy  másik  sportszervezetbe  történő  

átigazolásakor  minden  esetben érvényesíteni kell a versenyengedélyét. 

7.§. 

1. A szerződés megszűnéséig nem lehet átigazolni azt a sportolót, akinek 

a sportegyesületével a sporttevékenység folytatására érvényes 

szerződése van (szerződéses sportoló). 

Nem lehet átigazolni azt a sportolót, akit az átadó sportegyesülettel 

szemben tartozás terhel, a tartozás megtérítéséig. A tartozás fennállását 

az átadó egyesületnek kell hitelt érdemlően bizonyítani. 

Nem lehet átigazolni azt a sportolót sem, aki után az 1. számú 

mellékletben meghatározott átigazolási díjat az átvevő sportegyesület 

maradéktalanul nem fizette meg. 

E szabálytól az érdekelt egyesületek közös írásos megállapodással 

eltérhetnek úgy, hogy ha a megállapodás másolatát az átigazolási laphoz 

csatolják. 

2. Az 1. bekezdésben foglalt tilalom ellenére átigazolható a sportoló, ha 

a. a sportegyesülete a szerződésben vállalt kötelezettségét nem 

teljesítette, vagy 

b. a szerződést a sportegyesület jogellenesen szüntette meg, 

c. amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítését vagy 

a jogellenes felmondást jogerősen megállapították. 
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3. Ha a szerződéses sportoló a sportegyesülettel kötött szerződést 

jogellenesen megszüntette, egyéb szerződési rendelkezés hiányában a 

szerződésben kikötött idő elteltéig nem igazolható át. 

4. A sportoló átigazolására vonatkozóan egyidejűleg csak egy kérelem 

nyújtható be. Ha a sportoló átigazolására vonatkozóan egyidejűleg több 

kérelmet is benyújtottak, akkor a sportoló az eredeti egyesületénél 

marad és a kérelem beérkezésétől számított egy évig nem igazolható! 

8.§. 

1. Ha a szerződéses sportoló és az átadó sportegyesület között vitás, hogy 

a sportegyesület a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte, 

illetőleg hogy a szerződéses sportoló vagy a sportegyesület a szerződést 

jogellenesen szüntette meg, a jogvita eldöntéséig az átigazolást nem 

lehet végrehajtani. 

2. Az 1. bekezdés szerinti jogvitában a bíróság dönt. Az érintett felek a 

bíróság helyett a szövetség döntésének is alávethetik magukat. Ez 

esetben a felek közötti jogvitában a szövetség elnöksége jogerősen 

határoz. 

9.§. 

Határozott időtartamra való átigazolás 

1. A sportoló határozott időtartamra is átigazolható, az érintett 

sportegyesületek és a sportoló közös megállapodása alapján. 

2. Az átigazolás időtartama 3 hónapnál rövidebb nem lehet, de 

szerződéses sportoló esetében nem haladhatja meg a sportegyesülettel 

kötött szerződés időtartamát. 

3. A meghatározott idő lejártát követően a sportolót - eltérő 

megállapodások hiányában - vissza kell igazolni az átadó 

sportegyesületbe. 

10.§. 

Átigazolás a szakosztályok megszűnése, átadása, egyesülése esetén 

1. Sportegyesület vagy sportegyesületi szakosztály megszűnése esetén a 

sportolót -ideértve a szerződéses sportolót is - bármely sportegyesületbe 

térítés fizetése nélkül át lehet igazolni. 

2. A sportegyesületek közötti megállapodás alapján átadott szakosztály 

sportolóit – az átvevő sportegyesülettel kötött eltérő megállapodás 

hiányában - a szakosztály átadásának időpontjától át kell igazolni az 

átvevő sportegyesületbe. 

3. Sportegyesületek vagy sportegyesületi szakosztályok egyesülése 

esetén az egyesülő sportegyesületek, szakosztályok sportolóit - a 
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sportegyesületek eltérő megállapodásának hiányában - az egyesüléssel 

létrejövő, illetőleg az 5.§. szerinti sportegyesületbe kell átigazolni. 

Az átigazolás időpontja ez esetben a sportegyesületek, szakosztályok 

egyesülésének az időpontja. 

4. A sportoló - a szerződéses sportoló kivételével - a szakosztály 

átadásának, illetőleg a sportegyesületek, szakosztályok egyesülésének 

időpontjáig nyilatkozhat más sportegyesületbe történő átigazolásáról. 

 

11.§. 

Külföldre- illetve külföldről való átigazolások esetén 

1. A sportoló külföldi sportegyesületbe csak a szövetség engedélyével 

igazolható. Az engedély megadásának feltételeit a szövetség elnöksége 

állapítja meg. Egyebekben a külföldi sportegyesületbe történő 

átigazolásra is a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. Nem magyar állampolgár sportoló hazai sportegyesületbe történő 

leigazolására, valamint más hazai sportegyesületbe történő átigazolására 

a nemzetközi szövetség (IFBB) szabályait, valamint a külföldi Testépítő 

és Fitness Szövetséggel vagy a külföldi sportegyesülettel és a sportolóval 

kötött megállapodás, valamint e szabályzat rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

Az átigazolási eljárás 

12.§. 

1. A sportoló átigazolását a szövetség végzi, az átigazolásra vonatkozó 

adatoknak a sportolók nyilván-tartásába, sportolói igazolványába történő 

bejegyzésével, valamint az átigazolási lap záradékolásával. 

2. A szövetség az átigazolási eljárással kapcsolatos költségek fedezésére 

átigazolási díjat állapít meg. Az átigazolási díj összegét melyet a 

szövetség elnöksége állapít meg (és az 1. számú melléklet tartalmazza), 

az átvevő sportegyesületnek a kérelemmel egyidejűleg kell megfizetnie 

az átadó sportegyesület illetve a szövetség részére. 

3. Ha az átigazolási lapot a sportegyesület tévesen vagy hiányosan 

állította ki, a szövetség jogosult az átigazolást megtagadni, vagy a 

sportegyesületet - megfelelő határidő kitűzésével - hiánypótlásra 

felszólítani. A felszólítás eredménytelensége esetén a szövetség az 

átigazolást megtagadja. 

4. Az átigazolást meg kell tagadni, ha az e szabályzatban meghatározott 

kizáró körülmény áll fenn. 

13.§. 
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Ha szövetség utóbb észleli, hogy az átigazolást kizáró körülmény állt 

fenn, az átigazolást érvényteleníteni kell. Nincs helye az átigazolás 

érvénytelenítésének, ha az átigazolás végrehajtásától számított 6 hónap 

eltelt. 

14.§. 

Az átigazolás pénzügyi feltételei 

1. A sportoló átigazolása esetén térítés igényelhető. 

2. A sportoló átigazolásánál legfeljebb a szabályzat 1. számú 

mellékletében meghatározott térítés, díj igényelhető  a jelen 

szabályzatban meghatározottaknak megfelelően. 

3. Nem jogosult térítésre a sportoló sportegyesülete, ha a sportolóval 

szemben szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, vagy a 

szerződést jogellenesen szüntette meg. 

IV. A VERSENYZÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA 

15.§. 

Az e szabályzat szerint nyilvántartásba vett (leigazolt, illetőleg átigazolt 

sportoló részére a szövetség versenyzési engedélyt (versenyengedélyt) 

adhat ki, mely a sportolói igazolványba kerül bejegyzésre. Az  első 

alkalommal leigazolt sportoló a sportszervezetében – ha a jogszabály 

illetőleg e  szabályzat által megkövetelt feltételekkel rendelkezik – 

azonnal versenyengedéllyel rendelkezik. Versenyengedély:  a  

sportolóknak  a  versenyrendszerben  szervezett  versenyen   való 

részvételhez jogot biztosító és a részvétel feltételeit meghatározó, a 

sportoló kérelmére az MTFSZ által kiállított és nyilvántartott hivatalos 

okirat. A versenyzési engedély érvényesítésének díjait a jeln szabályzat 

1. sz. melléklete tartalmazza. 

16.§. 

1. A versenyzési engedélyt a szövetség visszavonja, ha 

a. a sportolót a sporttevékenység folytatásától jogerősen eltiltották - az 

eltiltás tartamáig, 

b. az igazolás vagy átigazolás megsemmisítése esetén - a sportoló 

sportegyesületi hovatartozásának megállapításáig. 

2. Ha a sportoló az 1. bekezdés b. pontjában meghatározott ok miatt nem 

rendelkezik versenyzési engedéllyel, a válogatott keret munkájában és a 

nemzetközi versenyeken csak a szövetség elnökségének engedélyével 

vehet részt. 

V. VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17.§. 
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Ha a sportoló vagy a sportegyesület a sportoló nyilvántartásba vételével 

vagy átigazolásával összefüggésben szándékosan téves adatot szolgáltat, 

a felelős személlyel vagy a sportegyesülettel szemben fegyelmi eljárás 

indítható. 

18.§. 

1. Ez a szabályzat 2021. július 8-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

korábbi átigazolási szabályozás hatályát veszti. A korábbi, de még le nem 

zárt igazolási és átigazolási ügyeket e szabályzat rendelkezései alapján 

kell elbírálni. 

2. Az e szabályzat alá tartozó ügyekben a szövetség Főtitkára jár el. Vitás 

ügyekben az elnökség által megválasztott, egy elnökből és két tagból álló 

átigazolási bizottság dönt. 

3. A szabályzat hatálybalépésekor a szövetség adategyeztetést rendelhet 

el. Az adategyeztetés elvégzése céljából a sportegyesületek a náluk 

igazolt sportolókra vonatkozó adatokat kötelesek bejelenteni a szövetség 

részére. 

19.§. 

1. Az átigazolási díj megfizetésének tekintetében az MTFSZ elnöksége 

különös méltánylást érdemlő esetben, eltekinthet a díj, vagy annak egy 

részének megfizetésétől. Ebben az esetben az átigazolás a megállapított 

átigazolási díj szövetségbe történő befizetésétől, illetve a döntés 

meghozatalától hatályos, amennyiben ezt, a méltányosságot kérvényező, 

a szabályoknak megfelelően kérvényezte! 

 

E szabályzatot a Magyar Testépítő Szakszövetség Közgyűlése Elnökségi 

hatáskörben eljárva 2021 július. 08.-án megtartott ülésén elfogadta és a 

Közgyűlés jegyzőkönyvében rögzítette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


