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             A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG SZABÁLYZATA 
 

         A sportolók nyilvántartási, igazolási- és átigazolási szabályzata 

 
Preambulum 

 
 

Jelen szabályzatot a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (továbbiakban: Szövetség) Elnöksége a 

sportszervezetek sportolóinak nyilvántartásba vételével (továbbiakban: leigazolás), a sportolók 

sportszervezettel összefüggő jogviszonya megváltozásának regisztrálásával (továbbiakban: 

átigazolás), és a nyilvántartásban szereplő sportoló részére a versenyzési engedély (továbbiakban: 

licenc) megadásával valamint a versenyrendszer meghatározásával összefüggésben alkotja.  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

  

(1) A Szövetség versenyrendszerében – a Szövetség Elnöksége eltérő szabályozása hiányában - 

csak a jelen szabályzatnak megfelelően igazolt és licenccel rendelkező sportoló vehet részt.  

 

A szabályzat alkalmazásában:  

 

a) Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet folytat.  

 

b) Amatőr sportoló: az a versenyszerű sportoló, aki sportegyesület tagjaként, illetve 

sportvállalkozással fennálló amatőr sportolói sportszerződés alapján versenyszerű 

sporttevékenységet végez. 

 

c) Szerződéses amatőr sportoló: az a természetes személy, aki sportszervezettel 

sporttevékenysége folytatására amatőr sportolói sportszerződést kötött.  

 

d) Leigazolás: a sportoló sportegyesületi tagsági, sportvállalkozás és utánpótlásnevelés 

fejlesztését végző alapítvány, ill. jogi személynek minősülő nonprofit gazdasági társaság 

esetében szerződéses viszonya, köznevelési célú sportiskola esetében tanulói jogviszonya 

keletkezésének, a sporttevékenységével összefüggő lényeges adatainak a Szövetség  

(MÖSZ) rendszerében történő nyilvántartásba vétele és a Szövetség által kiadott Tagsági 

könyvbe történő bejegyzése.  

 

e) Átigazolás: a leigazolt sportoló sportszervezettel fennálló tagsági, sportvállalkozás, 

utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, illetve jogi személynek minősülő 

nonprofit gazdasági társaság esetében szerződéses viszonya, köznevelési célú sportiskola 

esetében tanulói jogviszonya megváltozásának, az ezzel összefüggő adatváltozásoknak a 

Szövetség rendszerében, valamint ezzel egyidejűleg a Tagsági könyvben történő 

átvezetése. 

 

f) Versenyzési engedély/ licenc: biztosítja a sportoló meghatározott versenyeken való 

indulási jogát. 

  

 

 



 

 

g) Igazolási-és Átigazolási Bizottság: a Szövetség vitás leigazolási, átigazolási, licenckiadási 

ügyekben illetékes szerve, amely jelen szabályzat rendelkezései szerint végzi munkáját. A 

Bizottság meghatározott feladatai szerint felülvizsgálhatja a főtitkár által nyilvántartási, 

igazolási-és átigazolási ügyekben hozott intézkedéseket.  

 

h) Sportszervezet: a sportegyesület, a sportvállalkozás ill. az utánpótlás-nevelés fejlesztését 

végző alapítvány.  A sportegyesület a „2004. évi I. törvény a sportról” (a továbbiakban 

Stv.), a Civil tv. és az új Ptk. szerint működő egyesület. A sportvállalkozás lehet a Kft. és 

Rt. formájában működő gazdasági társaság, ahol fő tevékenységi körként a 

sporttevékenységet jelölték meg. Az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány a 

2014.március 15-én hatályba lépett „A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény„ 

vagyis szintén az új Ptk. szerint működő szervezet. 

A versenyrendszerben való részvétel szempontjából a sportiskolára és az iskolai 

sportkörökre is a sportszervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

i) sportiskola: az a költségvetési szerv vagy nonprofit gazdasági társaság, amely utánpótlás-

nevelést végez, valamint az a köznevelési intézmény, amely a „2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről” alapján közreműködik az utánpótlás nevelésében.  

 

j) nevelési költségtérítés: az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás 

szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

 

 

k) átigazolási eljárási díj: a sportoló átigazolása esetén az átvevő sportszervezet által a 

szakszövetség részére fizetendő regisztrációs díj. 

 

l) a nem vitás leigazolási, átigazolási, licenckiadási ügyekben döntéshozatalra a főtitkár, 

tagsági könyv (versenyzői könyv) kiadására, a Szövetség rendszerébe történő bejegyzésre, 

átvezetésre, a leigazolási, átigazolási, versenyzési engedély/licenc adatok bejegyzésére, 

módosítására, javítására a főtitkár, illetve átruházott hatáskörben az általa megbízott 

szövetségi alkalmazott(ak) jogosult(ak). 

 

 

m) A sportoló külföldi ökölvívó klubnak is tagja lehet abban az esetben, ha a klub tagja 

országa Ökölvívó Szakszövetségének, amely tagja a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek.  

 

n) Az a sportoló igazolható le, igazolható át, illetve kaphat versenyzési engedélyt/licencet, aki 

nyilatkozik a közölt adatainak valódiságáról, hozzájárul azok nyilvántartásba vételéhez és 

statisztikai felhasználásához továbbá nyilatkozik arról, hogy a Szövetség alapszabályzatát, 

más határozatait -különösen jelen szabályzatot- ismeri, magára nézve kötelezően elfogadja, 

a hatályos szabályzatok módosulását nyomon követi és sporttevékenységét saját 

felelősségére, kockázatára végzi. 

 

o) 18 éves, vagy fiatalabb korú sportoló kérelme vagy egyéb jognyilatkozata csak törvényes 

képviselője aláírásával érvényes.  

 



 

 

p) A leigazolással, az átigazolással és a versenyzési engedély/licenc megadásával 

kapcsolatban az Elnökség évente, külön határozatban eljárási díjakat (továbbiakban: díjak) 

állapít meg.  

 

q) Ha a sportoló leigazolásával, átigazolásával, versenyzési engedély/licenc kiadásával 

kapcsolatban szándékosan téves adatszolgáltatás történik, a felelős személlyel, az 

adatszolgáltatást végző szakosztállyal ill. sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kell 

indítani. 

 

r) A főtitkár döntése ellen az Igazolási- és Átigazolási Bizottsághoz, az Igazolási- és 

Átigazolási Bizottság döntése ellen pedig a Szövetség Elnökséghez 15(tizenöt) napon belül 

írásban lehet fellebbezni. Leigazolási és versenyzési engedély/ licenc megadási kérdések 

tárgyában a Szövetség Elnökségi határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye. A 

Szövetség Elnökségének határozat hozatalára 30 (harminc) nap áll rendelkezésre. 

s) Egyéb jogvita elbírálására a „2004. évi I. tv. 47 §. a Sport Állandó Választott Bírósága”, 

illetve kivételes esetekben a polgári bíróság az illetékes. 

 

t) Jelen szabályzatban megadott eljárási időknél a határozat kézhezvételtől számított 

munkanapokat kell érteni.  

 

u) A főtitkár, az Igazolási- és Átigazolási Bizottság valamint a Szövetség Elnökségének 

döntéseit, határozatait, illetve a kiállított okmányokat a Szövetség a határozathozatalra 

megadott időn belül köteles megküldeni az érintetteknek.  

 

v) A főtitkárnak, az Igazolási-és Átigazolási Bizottság tagjainak és az átigazolási ügyben 

döntést hozó szövetségi elnökségi tagoknak titoktartási kötelezettségük áll fenn arra nézve, 

hogy a sportolói adatokat, a személyiségi jogokra tekintettel bizalmasan, az adatvédelmi 

törvényben meghatározottak szerint kezelik, a szerződések azon részét pedig, amelyre a 

szerződő felektől nem kaptak felhatalmazást, nem hozhatják nyilvánosságra.  

 

w) A Szövetség a versenyzési engedélyeket/licenc amatőr versenyrendszerenként, nemenként, 

korcsoportonként, a kiadástól számított 5 (öt) évig tartja nyilván. A Szövetség köteles 

gondoskodni arról, hogy a versenyzési engedély(ek)/licenc nyilvántartási száma 

egyértelmű és egységes jelölésű legyen. A versenyzési engedély(ek)/licenc kiállítása 

érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú 

felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - az azt igénylő harmadik 

személynek átadhatók.  

 

x) A Szövetség jogosult történeti, tudományos célból a sportoló nevét, születési idejét, 

képmását, állampolgárságát, sportszervezeteit és sporttevékenységével összefüggő 

statisztikai adatait, valamint a sportág népszerűsítése céljából a sportoló nevét és képmását 

nyilvánosságra hozni. 

 

 

 

    



(2)  A Szövetség és a sportszervezet köteles gondoskodni a versenyzési engedélyben/licenc 

feltüntetett, valamint az annak kiállításához felhasznált személyes adatoknak a személyes 

adatok védelméről szóló törvény szerinti kezeléséről. (1992. évi LXIII. törvény a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) 
 

(3)    Magyar Ökölvívó Szakszövetség amatőr versenyrendszert működtet, amelyben amatőr 

státuszú ill szerződéses amatőr sportolók, továbbá a jelen Szabályzat Általános 

Rendelkezések h) pontjában felsorolt valamennyi sportszervezet egyforma feltételekkel 

indulhatnak.  

 

 
 

                                               1. A sportoló leigazolása 

 

1.1.  A Szövetség és sportszervezetei által rendezett vagy jóváhagyott versenyen        

- ha a Szövetség vagy az adott versenykiírás másként nem rendelkezik - csak a 

sportszervezeteihez   igazolt és évente a sportoló kérelmére a Szövetség által 

kiadott versenyzési engedéllyel/licenc rendelkező személy(ek) vehet(nek) részt.  

 

1.2. A leigazolás, a sportszervezet és a vele tagsági viszonyban álló sportoló együttes kérelmére, a 

sportoló szövetségi nyilvántartásba vétele, ami nem minősül versenyzési engedélynek/ 

licencnek. 

 

1.3. Az igazolási kérelmet a sportoló sportszervezetének kell benyújtania, a Szövetség által erre a 

célra rendszeresített igazolási-nyilvántartási lapon 2 (kettő) példányban, a sportigazolvány 

egyidejű becsatolásával.  

 

      1.3.1. A kérelmen feltüntetett adatok hitelességét a sportoló aláírásával, a sportszervezet 

aláírásra jogosult vezetője aláírásával és bélyegzőjével igazolja.  A Szövetség az adatok 

valódiságáról az eljárás megkezdése előtt köteles meggyőződni.  

     1.3.2. Ha a leigazolási kérelmet a sportszervezet tévesen, vagy hiányosan állította ki, a 

Szövetség köteles a nyilvántartásba vételt - a hiány pótlásáig megtagadni.  

     1.3.3.  A leigazolási kérelmet meg kell tagadni, ha a sportolót az ökölvívás sportágban más 

sportszervezetnél már nyilvántartásba vették és ott sportolói jogviszonya nem változott 

meg.  

     1.3.4. A leigazolást a kérelem alapján a Szövetség állítja ki és azt a sportoló 

sportigazolványában (versenyzői könyv) aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti.  

     1.3.5.  Az elutasított leigazolással kapcsolatos döntések ellen a sportszervezet a határozat 

kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban a Szövetség Elnökségéhez 

fellebbezhet. A döntésről a Szövetség 30 (harminc) napon belül köteles a 

sportszervezetet írásban értesíteni.  

 

1.4.  A nyilvántartásból törölni kell az igazolt sportolót, ha  
 

        1.4.1. Versenyzésének befejezésére vonatkozóan sportszervezetével megállapodott, a 

bejelentés óta nem vett részt a versenynaptárban szereplő versenyen.  

        1.4.2.   Meghalt. 

        1.4.3    Sporttevékenységét hivatásos ökölvívóként folytatja.  

 

1.5.   Az 1.4. pontban meghatározott esetekben a sportszervezet köteles a sportoló nevét a törlésre 

okot adó körülmény megtörténte után 15 (tizenöt) napon belül a Magyar Ökölvívó 

Szakszövetségnél bejelenteni. A bejelentés után a Szövetség törli nyilvántartásából a 

sportolót és erről értesíti az érintett sportszervezetet. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400001.TV#lbj11id685b


1.6. Az 1.4.1. pont alapján a nyilvántartásból törölt sportoló, amennyiben 2 (kettő) éven belül /a 2 

(kettő) év a bejelentésnek a Szövetségbe érkezésétől, annak elmaradása esetén a legutolsó 

mérkőzésétől számít/ bejelenti, hogy ismételten versenyezni szeretne, úgy korábbi 

sportszervezetében a bejelentést és az eljárási díj megfizetését követően újból érvényes 

igazolással rendelkezik. Más sportszervezetbe csak a Szabályzat (A sportoló átigazolása c. 

fejezet) 2.1. pontjában foglaltak betartásával igazolható, kivéve, ha a nyilvántartásból törlés és 

a bejelentés között eltelt időszak meghaladja a 2 (kettő) évet.  Ebben az esetben ugyanis a 

sportoló bárhova újból és szabadon igazolható, az ismételt eljárási díj egyidejű 

megfizetésével.  

 

1.7. Ha több sportszervezet közösen tart fenn ökölvívó szakosztályt, a sportszervezeteknek írásbeli 

megállapodásában kell szabályoznia, hogy a sportolót melyik sportszervezetben kell 

nyilvántartani.  

 

 

                                                  2. A sportoló átigazolása 

 

 

2.1.  Az átigazolási időszak minden naptári év január 01-től – február 20-ig tart. Egyéb 

időszakban kizárólag közös megegyezéssel történhet átigazolás. Az átigazolás, a már 

leigazolt és szövetségi nyilvántartásban szereplő sportoló más sportszervezethez történő 

tagságának jóváhagyása, átvezetése a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (Szövetség) feladata.  

 

2.1.1. A sportoló a szerződése érvényessége alatt csak az átadó sportszervezet 

hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a 

hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. 

A Szövetség jelen Szabályzata 3. számú Mellékletében megállapítja a nevelési    

költségtérítés legmagasabb mértékét, azonban szerződésükben ennél alacsonyabb   

összegben is megállapodhatnak a felek.  

Ha a nevelési költségtérítés összegét a sportolónak az elért eredménye után számítják 

ki a felek illetve a Szövetség, akkor az eredmény(ek) érvényességi ideje az 

eredmény(ek) elérésének aktuális éve és az azt követő +1 (egy) év, Junior, Ifjúsági és 

Felnőtt EB, VB helyezés esetén + 2 (kettő) év, olimpiai helyezés esetén +4 (négy) év.  

 

     2.1.2. A szerződése érvényessége alatt a sportoló csak hozzájárulással igazolható át más 

sportszervezetbe. A sportszervezet az átigazolási hozzájárulás megadását térítés 

megfizetéséhez kötheti. 

      Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.  

A térítés összegének megállapításánál figyelembe kell venni a korábbi versenyzési, 

edzési feltételeket, teremhasználatot, az utazást, nevezési díjakat, a versenyekre 

történő utazások-szállások-ellátások összegét, a szakképzett edző(k) foglalkoztatását, a 

felszerelések, a speciális eszközök – berendezések használatát.   

 

     2.1.3.  Érvényes szerződés hiányában – az átigazolási időszakon kívül – a sportoló 

átigazolásáért korábbi sportszervezetének az átigazolásért nevelési költségtérítés 

fizethető. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Amennyiben a sportoló nem 

rendelkezik szerződéssel, az átigazolás évében az eredményességi pontokat - az 

átigazoláskor megfizetett költségtérítést követően - az ökölvívó új egyesületéhez kell 

számítani.     

 

 



     2.1.4. A sportoló és a sportszervezet között sporttevékenység folytatására létrejött szerződés 

fennállta alatt a sportszervezet a sportoló átigazolásakor nevelési       költségtérítést 

igényelhet, melynek összegét - a sportolóval kötött szerződés keretei     között - az 

átadó sportszervezet és a sportoló megállapodása is meghatározhatja.  

Ennek hiányában a nevelési költségtérítés összegét az   átadó és az átvevő  

sportszervezet közösen is megállapíthatják. A nevelési költségtérítés a sportolók 

kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak 

minősül.  

A Szövetség jelen Szabályzata 3. számú Mellékletében megállapítja a nevelési    

költségtérítés legmagasabb mértékét, azonban szerződésükben ennél alacsonyabb   

összegben is megállapodhatnak a felek.  

  

Ha a nevelési költségtérítés összegét a sportolónak az elért eredménye után számítják 

ki a felek illetve a Szövetség, akkor az eredmény(ek) érvényességi ideje az 

eredmény(ek) elé résének aktuális éve és az azt követő +1 (egy) év, Junior, Ifjúsági és 

Felnőtt EB, VB helyezés esetén + 2 (kettő) év, olimpiai helyezés esetén +4 (négy) év.  

 

     2.1.5.   Az átigazolási kérelem benyújtásakor a 12. életévét még be nem töltött sportoló 

sportszervezetének hozzájárulása nélkül is átigazolható bármely sportszervezethez.  

 

     2.2.  A sportoló, a jelen fejezet 2.4. pontjában meghatározott kivételekkel jogosult más  

sportszervezetbe  átigazolni.  

 

                   Az átigazolás a sportszervezet hozzájárulása nélkül történhet:  

 

          2.2.1.    - Ha a sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, és ezt 

jogerősen megállapították,  

 

    2.2.2.   - Ha a nyilvántartásból törölt sportoló átigazolási kérelme benyújtásakor a törlés óta 

legalább 2 (kettő) év telt el / lásd A sportoló leigazolása c. fejezet 1.6. pont/,  

  

     2.2.3.     - Ha a sportszervezet, vagy az ökölvívó szakosztály megszűnt, 

 

     2.2.4.     - Ha lejárt, vagy érvénytelen a szerződéses sportoló szerződése. 

 

2.3.        A sportoló átigazolása - az átigazolási eljárás keretében - a sportoló és az átvevő  

sportszervezet együttes kérelmére történik a Szövetség által rendszeresített átigazolási  

lapon, amelyet 2 (kettő) példányban kell a Szövetséghez benyújtani.  

 

2.3.1.  Az átigazolási lapon a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy az átigazolási kérelem 

benyújtásakor van-e érvényes szerződése régi sportszervezetével. Ha van, akkor az 

átadó sportszervezet aláírásra jogosult vezetője 8 (nyolc) napon belül köteles 

nyilatkozni, és az átigazolási lapon aláírásával, bélyegzőjével 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.  

 

   2.4.         Nem lehet átigazolni a sportolót, ha:  

  

   2.4.1.  - a sportszervezettel a sporttevékenység folytatására érvényes szerződése van és a 

szerződés idő előtti megszüntetéséhez az átadó sportszervezet nem járul hozzá; 

 



   2.4.2.  - a sportoló a sportszervezettel kötött szerződést egyoldalúan jogellenesen megszüntette, 

a megszüntetéstől számított 1 (egy) évig; 

 

   2.4.3.  - a sportoló az átigazolását megelőzően, az átvevő sportszervezettel a sporttevékenység 

folytatására szerződést kötött, de ezt a szerződést hatályba lépése előtt- az átvevő 

sportszervezet hozzájárulás nélkül - visszavonta.  

 

2.5. Ha a szerződéses sportoló és a sportszervezet között vitatottá válik, hogy a sportszervezet a 

szerződésben vállalt kötelezettségét megszegte-e, illetőleg a szerződéses sportoló vagy a 

sportszervezet a szerződést jogellenesen szüntette-e meg, a jogvita eldöntéséig az 

átigazolás nem hajtható végre. Ezen időszakban a versenyzési engedély/licenc 

meghatározott időre szóló megadásáról. a Sportoló átigazolása c. fejezet 2.7 pontban 

foglaltak szerint lehet eljárni.  

 

2.6.    A 2.5 pont szerinti jogvita elbírálására első fokon a Szövetség Igazolási-és Átigazolási 

Bizottsága, másodfokon a „2004. évi I. tv. 47 §. a Sport Állandó Választott Bírósága”, 

illetve kivételes esetekben a polgári bíróság az illetékes. 

 

2.7.    18 éves, vagy fiatalabb korú sportoló sportszerződést, csak törvényes képviselője útján 

köthet.  

   

                                                  3. Különleges átigazolások 

 

 
 

3.1.  Sportszervezet vagy ökölvívó szakosztály megszűnése esetén, valamennyi sportolójuk    

szabadon, térítés nélkül átigazolható.  

A sportszervezet ökölvívó szakosztályának megszűnését az átigazolási lapon igazolja a 

sportszervezet.  

 

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 időpontjától, csak 

a sportoló kérésére lehet átigazolni az átvevő sportszervezetbe.  

 

3.3. Sportszervezetek, vagy ökölvívó 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 nyilatkozhat más sportszervezetbe történő átigazolási 

szándékáról. Ebben az esetben az átigazolást a sportoló kérelme szerint kell végrehajtani.  

 

3.5.   Sportszervezeti névcsere esetén a sportolót át kell igazolni az új nevű sportszervezetbe.  

 

3.6.  Magyar ökölvívó versenyzése külföldi sportszervezetben.  

A Szövetség - a sportoló és sportszervezete együttes kérésére -, meghatározott időre szóló 

versenyzési engedélyt adhat az érintett sportolónak külföldi sportszervezetben történő 

versenyzéséhez. Válogatott kerettag esetében a Szövetség Elnöksége ezen versenyzési 

engedély megadását feltételekhez kötheti, a magyar válogatott és a sportoló hazai 

sportszervezetének érdekeit is figyelembe véve.  

 



3.7.  Külföldi ökölvívó versenyzése magyar sportszervezetben 

Az érintett versenyzőnek a hazai Szövetségtől (MÖSZ-től) ideiglenes versenyzési 

engedélyt/ licenc kell kérnie, amelyben szerepelnie kell a magyar sportszervezet pontos 

nevének és a kiadott versenyzési engedély/licenc érvényességi idejének. Versenyzési 

engedéllyel/ licenc rendelkező külföldi ökölvívó a Szövetség országos egyéni bajnokságain 

csak a magyar versenyszabályzatban, egyéb versenyeken pedig az adott 

versenykiírás(ok)ban foglaltak szerint vehet részt.  

 

3.8.  Kettős állampolgárságú ökölvívó versenyzése, leigazolása, nyilvántartása és átigazolása 

azonos elbírálás alá esik a magyar állampolgárokéval, feltéve, ha a sportoló egyik 

állampolgársága magyar.  

 

3.9.   A leigazolás(ok)ról, átigazolás(ok)ról, különleges átigazolás(ok)ról vita esetén első fokon a 

Szövetség Igazolási-és Átigazolási Bizottsága dönt.  

 

 

                                             4. Az igazolt sportolók nyilvántartása 

 
 

4.1.  Az igazolási-nyilvántartási lap egyik példányát, az ellenőrzés és az igazolási eljárás 

lefolytatása után a Szövetség irattárában kell elhelyezni, a másik példányt pedig meg kell 

küldeni a sportoló új sportszervezetének.  

 

4.1.1.  Az igazolt sportoló(k)ról nyilvántartási könyvet kell vezetni, amelyből időrendi sorrendben 

megállapíthatóak a sportoló(k) személyi adatai, sportszervezetük neve, és a (le-és 

át)igazolás(ok) időpontja.  

 

4.1.2.   Az igazolt sportolók nyilvántartásának pontos, naprakész vezetéséért mindenkor a 

Szövetség főtitkára ill. az általa a sportolók nyilvántartásának vezetésével megbízott 

szövetségi munkatárs a felelős. 

 

4.2.   A sportigazolvány (versenyzői könyv) a sportoló tulajdona, annak megőrzéséről és 

megvédéséről a sportoló köteles gondoskodni. 

 

4.2.1.   Elveszett, megsemmisült és használhatatlanná vált sportigazolvány(versenyzői könyv) 

pótlása a nyilvántartási lap adatai szerint lehetséges, külön eljárási díj megfizetése után. Az 

ismételten kiállított sportigazolványon (versenyzői könyv) fel kell tüntetni, hogy 

"Másolat", a nyilvántartási lapon pedig fel kell jegyezni az eljárás időpontját.  

 

4.3.   Az átigazolási lap egyik példányát az eljárás lefolytatása után az igazolási-nyilvántartási 

lap mellé a sportszervezetnek, másik példányát a központi nyilvántartást vezető szövetségi 

alkalmazott személynek kell átadni.  

 

4.3.1.  Az átigazolt sportolókról külön nyilvántartási könyvet kell vezetni, amelyből időrendi 

sorrendben megállapíthatóak a sportolók személyi adatai, az átadó és átvevő sportszervezet 

neve, és az átigazolás időpontja.  

 

4.4.   Az igazolási-nyilvántartási lapok, az átigazolási lapok és a sportigazolványok (versenyzői 

könyvek) beszerzése, raktározása és igény szerinti biztosítása a Szövetség feladata. Az 

okmányok díjkötelesek, megvásárlásuk, forgalmazásuk a szövetségi iroda hatásköre. A 

sportszervezetek csak a rendszeresített okmányokat használhatják, azok fénymásolóval 

történő elkészítése és felhasználása az esetleges későbbi viták elkerülése végett nem 

engedélyezett.  



 

 

                                                       5.   A versenyzési engedély/ licenc 

 

 

5.1.     A versenyzési engedélyt/licenc a Nemzeti Sportszövetségtől a MÖSZ igényli, mindenkor 

figyelembe véve a sportág versenyrendszerét, és sportolói létszámát.  

 

5.2. A sportoló a versenyzési engedély/licenc iránti kérelmét a sportszervezeten keresztül 

nyújtja be a Szövetséghez (MÖSZ-höz), amely jogosult azt kiadni, amennyiben a 

kérelmező megfelel a sportági versenyszabályzatban rögzített előírásoknak.  

 

5.2.1.   A versenyzési engedély/licenc iránti kérelemhez csatolni kell a sportigazolványt, 

(versenyzői könyv),érvényes sportorvosi igazolással.  

 

5.2.2.  A Szövetség a benyújtott kérelem alapján megvizsgálja, hogy a versenyzési 

engedély/licenc kiadásának feltételeit meghatározó előírásoknak a sportoló megfelel-e, 

vagy sem és azok alapján dönt a versenyzési engedély/licenc kiadásáról.  
 

5.2.3  A versenyzési engedély/licenc egy naptári évre vonatkozik, illetve kiadásának napjától 

számított 1 (egy) éves időtartamára érvényes. 
 

5.2.4.  Átigazolás esetén a versenyzési engedély/licenc érvényességére az átigazolási szabályok 

ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, amelyet az általános 

versenyzési szabályzat tartalmaz /Naptári éven belül 1 (egy) sportoló csak 1 (egy) 

sportszervezet színeiben vehet részt a bajnokságokon!/.  
 

5.2.5. A Szövetség köteles gondoskodni a versenyzési engedélyben/licenc 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.  

 

5.2.6.   Egy sportolónak az adott évben csak 1 (egy) versenyzési engedélye/licenc lehet. A 

versenyzési engedély/licenc iránti kérelemről a benyújtástól számított 8 (nyolc) napon 

belül írásban kell dönteni.  
 

5.2.7.   A versenyzési engedély/licenc kiadását meg kell tagadni, 

 - ha annak kiadása jogszabályba, illetve a Szövetség verseny- és egyéb szabályzataiba 

ütközik, illetve, 

     -  ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri.  

 

5.2.8.   A versenyzési engedély/licenc iránti kérelmet elutasító Igazolási- és Átigazolási Bizottsági 

határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogorvoslati kérelem 

terjeszthető elő. A jogorvoslati kérelmet az Igazolási és Átigazolási Bizottság vezetőjének 

kell benyújtani, aki köteles azt 15 (tizenöt) napon belül az eljárás során keletkezett 

iratokkal együtt továbbítani a Szövetség Elnökségéhez.  

 

5.2.9.   A Szövetség Elnöksége az eljárása során megsemmisítheti a korábbi bizottsági határozatot 

és a versenyzési engedélyt/licenc kiadhatja, vagy a korábbi bizottsági határozatot 

helybenhagyhatja, a Szövetség versenyszabályzatában rögzített részletes előírások 

figyelembevételével.  

 

5.3.  A versenyzési engedély/licenc közokiratnak minősül. Érvényesítése hologramos matricával 

történik, amely tartalmazza az érvényesség idejét.  

 



5.4.   A versenyzési engedély/licenc érvényességi ideje alatt, a Szövetség szabályzataiban 

(verseny- és fegyelmi) meghatározott esetekben a versenyzési engedély/licenc 

visszavonható. Doppingtilalom megszegése miatti büntetés hatálya alatt a versenyzési 

engedély/licenc érvényét veszti.  

 

5.5.  A Szövetség a versenyzési engedélyeket/licenc és a kapcsolódó adatlapot a versenyzési 

engedély/licenc kiadásától számított 4 (négy) évig nyilvántartja, majd a nyilvántartási idő 

elteltekor ezeket az okiratokat a nyilvántartásból törölni köteles.  

 

5.6.  A versenyzési engedély/licenc iránti kérelem elbírálásának és bevezetésének első 

határideje 2021. január 01-e. Az adatlapok beszerzése, az ügyrendi tájékoztató és egyéb 

tartalmi előírások meghatározása a Szövetség feladata és jogköre.  

 

 
 

6. Az igazolás-leigazolás, a nyilvántartás, az átigazolás és a versenyzési engedély/licenc 

kiadásának pénzügyi feltételei 

 

  

6.1.  A Szövetség az igazolással (leigazolással), a nyilvántartással, az átigazolással és a 

versenyzési engedély/licenc kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére eljárási díjat 

(költségtérítést) állapít meg.  

 

6.2.  Az eljárási díjakat a Szövetség Elnöksége hagyja jóvá. 

 

6.3.  Az igazolásért (leigazolásért), nyilvántartásért, az átigazolásért és a versenyzési 

engedélyek/licenc kiadásáért, azok másolatainak kiállításáért fizetendő eljárási díjakat az 

eljárásokat végző Szövetségnek (MÖSZ-nek) kell előzetesen megfizetni.  

 

6.4.  Nevelési költségtérítés fizetése esetén a / lásd a Sportoló átigazolása c. fejezet 2.1.4. 

pontja)/ az átvevő sportszervezet sportágfejlesztési jutalékot köteles megfizetni minden 

alkalommal az átigazolással egyidejűleg, a Szövetség (MÖSZ) ezen tartalmú határozatában 

foglaltak szerinti összegben.  

 

6.4.1.  Az átadó és átvevő sportszervezetnek abban az esetben, ha a sportolónak érvényes  

szerződése van, a nevelési költségtérítés összegét a Szövetség Igazolási-és Átigazolási 

Bizottsága állapíthatja meg. Amennyiben ezt a döntést az érintettek nem fogadják el, 

fellebbezéssel élhetnek a Szövetség Elnökségéhez, amely jogosult az ügyben a végső 

döntést meghozni.  
 

6.4.2.   A nevelési költségtérítés összegét írásos megállapodásba kell foglalni. 

 

6.4.3.  Ha a nevelési költségtérítés összegének megállapításában a két sportszervezet között vita  

van, úgy annak rendezéséig a magyar ökölvívó bajnokságokon való részvételre versenyzési 

engedély/licenc nem adható /kivétel: A sportoló átigazolása c. fejezet 2.7. pont /. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           7. Amatőr sportoló és amatőr sportszerződés  

 
  

7.1 Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve ha a sportszövetség vonatkozó  

szabályzata másként nem rendelkezik - a (Általános Rendelkezések c. fejezet 4. 

bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel )– (sport)szerződés alapján, 

sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig - 

amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal az e törvényben meghatározott 

sportiskolának is - sportszerződés alapján sportolhat. Köznevelési típusú sportiskola 

tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói 

jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti.  

  

7.2.1 A szerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a  

sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A szerződésre a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

  

7.3 A szerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, kiskorú, 18 éves, 

vagy annál fiatalabb amatőr sportoló esetén legfeljebb 1 (egy) évre, nagykorú amatőr 

sportoló esetén legfeljebb 3 (három) évre köthető. A sportszerződés - a Szövetség 

vonatkozó szabályzatában meghatározottak szerint - egy versenyrendszer (bajnokság) 

időtartamára is köthető. A sportszerződés időtartama alatt, annak lejártát követő 

időtartamra újabb sportszerződés érvényesen nem köthető.  

  

7.4 A 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló 

törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé.  

  

7.5  Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, amellyel az (1)  

bekezdés (Általános rendelkezések c. fejezet h. pont) szerint tagsági, szerződéses vagy 

tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban nem 

részesülhet. Ha a Szövetség szabályzata -a sportág jellegére és a sportág Nemzetközi 

Szövetsége követelményeire tekintettel- másként nem rendelkezik, nem minősül ilyen 

díjazásnak: 

  

a) az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt  

költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a „Gerevich 

Aladár” sportösztöndíj-rendszer keretében kapott támogatás;  

 

b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli  

elismerés, érem, ajándéktárgy stb.);  

  

7.6  A Szövetség versenyszabályzatában határozza meg, hogy az amatőr sportoló  

milyen feltételekkel vehet részt hazai, illetve nemzetközi pénzdíjas versenyen. 

 

7.7  A tagsági viszony, a (sport)szerződés vagy a tanulói jogviszony létrejöttével az amatőr  

sportoló játékjogának használatát e jogviszony fennállásának idejére, sportszervezetének  

ingyenesen átengedi.  

Az amatőr sportoló a Szövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha 

versenyzési engedéllyel/licenc rendelkezik. 
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(1)A versenyzési engedélyt/licenc az amatőr sportoló  

a) sportegyesület tagjaként vagy  

b) a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit  

gazdasági társaságként működő sportiskolával, az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló 

személyként vagy  

c) a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként  

   kapja meg.  
  

(2) A versenyzési engedély/licenc iránti kérelmet az amatőr sportoló  

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 Szövetséghez.  
 

7.8 Ha az amatőr sportoló (sport)szerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának 

időtartama alatt csak a sportszervezete (a továbbiakban: átadó sportszervezet) előzetes 

írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik 

sportszervezethez (a továbbiakban: átvevő sportszervezet). Az ideiglenes átigazolással (a 

továbbiakban: kölcsönadás) vagy a végleges átigazolással az amatőr sportoló játékjogának 

használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az átadó sportszervezet a hozzájárulás 

megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló 

kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

A költségtérítés legmagasabb mértékét a Szövetség jelen Szabályzat 3. számú 

Mellékletében határozza meg.  
  

7.9    Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának  

időtartama alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik 

sportszervezethez. 
  

7.9.1 Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át - ideiglenesen  

vagy véglegesen - más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték 

fizetéséhez nem kötheti. 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló sporttevékenységével, 

igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos szerződések kereskedelmi ügynök 

közvetítésével nem köthetők, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.  
 

7.9.2 Amatőr sportolói sportszerződésben indokolt, hogy érvényesüljön az arányosság elve, 

tehát álljon arányban a sportszervezet és a sportoló vállalása. Ha a sportszervezet 

aránytalanul többet követel a sportolótól, mint amit ad, akkor az aránytalanságra tekintettel 

a szerződés megtámadható.  
 

7.9.3 A kiskorúval, azaz 18 éves, vagy annál fiatalabb korúval kötött szerződés akkor marad(hat) 

hatályban, ha a sportoló nagykorúsága elérésekor (cselekvőképessé válásakor) a szerződést 

egyetértőleg záradékolta. A záradékolás 30 (harminc) napon túli elmaradása esetén a 

szerződés megszűntnek tekintendő.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400001.TV#lbj24id685b


                                                             8. Vegyes rendelkezések  

 
 

8.1 Az amatőr sportszerződésben indokolt tisztázni, hogyan változnak a szerződés feltételei a 

sportoló tanulói, hallgatói jogviszonyának ideje alatt, emellett részletezni szükséges, hogy 

a sportoló felkészítésének, versenyeztetésének költségeit (edzőtáborok, nevezési díjak, 

utazások, szállás-étkezési költségek, stb.) ki és milyen mértékben viseli.  
  

8.2   Az amatőr sportszerződésben részletesen rögzíteni kell a szerződés megszűnésének   

eseteit.  
  

8.2.1 A sportszerződésben kiköthetik, hogy a felek lemondanak arról, hogy vitájuk eldöntése 

érdekében polgári bírósághoz forduljanak és elfogadják a Szövetség Igazolási-és 

Átigazolási Bizottságának, másodfokon pedig a Szövetség Elnökségének döntését. A felek 

kölcsönös alávetési nyilatkozattal elfogadhatják a Sport Állandó Választott Bíróság 

kizárólagos hatáskörét is. (2004. évi I. tv. 47 §. a Sport Állandó Választott Bírósága) 
 

8.2.2 A sportszerződésben kiköthetik, hogy jogvita esetén a szerződés tartalmát a Szövetség 

főtitkára, illetve az általa megbízott személy, a Szövetség Igazolási-és Átigazolási 

Bizottsága és a Szövetség Elnökségének tagjai megismerhetik.  
  

8.3 Ha a sportszerződés nem tartalmazza az Általános Rendelkezések c. fejezet 3. és 4.    

bekezdésében foglaltakat, a szerződéssel  

kapcsolatos vita eldöntése az illetékes polgári vagy munkaügyi bíróság hatáskörébe 

tartozik.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

  

Jelen Szabályzatba foglaltak a Szövetség (MÖSZ) Elnöksége elfogadó határozatának napján lépnek 

hatályba. A korábbi, de még le nem zárt leigazolási ügyeket jelen Szabályzat alkalmazásával kell 

elbírálni.  
  

A Szövetség főtitkára szükség szerint adategyeztetést rendelhet el. Az adategyeztetés elvégzése 

céljából a sportszervezetek, sportolóikra vonatkozó adatokat kötelesek írásban bejelenteni a 

Szövetség Irodáján.  
 

Mellékletek: 1.sz. melléklet:  Leigazolási és Versenyzési engedély/ licenc kérő lap - ajánlás  

2.sz. melléklet:  Átigazolási lap  

3.sz. melléklet: A  nevelési költségtérítések összege táblázatos formában 

4.sz. melléklet: Amatőr sportolói sportszerződés-minta  

 

                                                        9. Hatályba léptetés 

 
9.1. A szabályzatot a MÖSZ Elnöksége a 2020.december 29. napján tartott  ülésén fogadta el. 
 

9.2. Jelen Nyilvántartási, Igazolási,-és Átigazolási Szabályzat 2021. január 01-én lép hatályba.  

 

Budapest, 2020.december 29. 

     Dr Bajkai István 

                     Magyar Ökölvívó Szakszövetség  

                                      elnök     
átdolgozta/ készítette. Dr. Burján Attila 

 



 

1. sz. melléklet    

                              Leigazolási és Versenyzési engedély/licenc -kérőlap  
         

 

 

1. Egyesülete neve és címe: 

.……………………………………………………………………. 

2. A versenyző neve:…...…………………………………………….  

3. Születési helye, dátum (év,hó,nap): .………………………………………………………….  

4. Neme: férfi / nő …..……………………………………………………………………………  

5. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………  

6. Címe (irányítószám település, utca házszám): …………………………………………………  

7. Állampolgárság: …….…………………………………………………………………………  

8. Telefon, email: …………………………………………………………………………………  

9. Adószám: ………………………………………………………………………………………  

10. TAJ: …………………………………………………………………………………………….   

11. Iskola neve és címe: …………………………………………………………………………….  

12. Útlevélszám és érvényessége: …………………………………………………………………..   

13. Lábméret, magasság, ruhaméret: ………………………………………………………………  
  

Az a sportoló leigazolható, illetve kaphat licencet, aki nyilatkozik a közölt adatai valódiságáról, hozzájárul azok 

nyilvántartásba vételéhez és statisztikai felhasználásához, továbbá nyilatkozik arról, hogy a Szövetség 

alapszabályzatát, más határozatait különösen a jelen szabályzatot ismeri, magára nézve kötelezően elfogadja, a 

szabályzatok módosulását nyomon követi, sporttevékenységét saját felelősségére, kockázatára végzi. Kiskorú 

sportoló kérelme csak törvényes képviselője aláírásával érvényes.  
  

I. A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt sportági szakszövetség a jelen adatlapon 

feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, 

továbbítsa a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, valamint az állami sportinformációs rendszer számára, ill. az 

adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél 

ellenőrizze. Hozzájárulok, hogy TAJ szám alapján a sportorvosi érvényessége a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, 

illetve az állami sportinformációs rendszer által lekérdezhető legyen. A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) 

bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a 

Magyar Olimpiai Bizottság, mint szerződő fél a javamra – mint biztosított javára – baleset-biztosítási szerződést 

kössön a Magyar Posta Biztosító Zrt-vel (1022 Budapest, Bég u. 3-5., Tel.: 06-40/200-480)  

II. A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok a 4.-11. pontokban feltüntetett személyes adataimnak az Magyar Posta 

Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) részére történő továbbításához és azoknak a Biztosító általi kezeléséhez.  

 Az I. pontban foglaltakat elfogadom.  

 Az II. pontban foglaltakat elfogadom. 

  

Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 
 

Dátum: …………………………….. …………………………………… 

            sportegyesület képviselőjének        

                    neve, aláírása                      

  

 

……………………………….  ……………    ….……..………………………....  

          sportoló aláírása  kiskorú törvényes képviselőjének                         

                          neve, aláírása 

 

  

 

 

fénykép helye  

  



2. sz. melléklet 

          ÁTIGAZOLÁSI LAP  

    

  

A sportoló neve: ………………………………… Anyja neve:……………………………….  

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

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

A sportolói igazolványának száma:……………………………………………………………..  

Az átadó sportegyesület neve és székhelye:  

…………………………………………………………………………………………………..  

Az átvevő sportegyesület neve és székhelye:  

…………………………………………………………………………………………………...   

Az átigazolási szabályzat alapján kérjük a sportoló átigazolását  fent nevezett sportegyesületbe.  

 

Az átadó sportegyesület nyilatkozata:  

A sportoló átigazolására vonatkozóan, kizáró körülmény nem áll fenn  

 * A következő kizáró körülmény áll fenn* 

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

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

…… …………………………………………………………………………………….  

 

Az átigazolás pénzügyi feltételeire vonatkozó nyilatkozat:…………………………………….  

 

…………………………………………………………………………………………………..  

Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

  

……………………………….  …………………………………..  

sportoló  

  

               átadó sportegyesület képviselőjének          

                                        neve, aláírása 

………………………………..  …………………………………..  

kiskorú törv. képviselőjének neve, 

aláírása 

             átvevő sportegyesület képviselőjének                                                                   

neve, aláírása 

ZÁRADÉK  
 

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség ………………………………………………………… 

sportolót a …………………………………………………………………….  sportegyesületbe 

átigazolta.  

A sportoló átigazolásának nyilv.száma:…………………………………………………………  

  

Budapest,………………………. 

 

PH        Magyar Ökölvívó Szövetség képviseletében: 

 

…….…………………………….. 

                 név, aláírás 

* A megfelelő részt kérjük aláhúzni 

 



3.sz. melléklet 

  

      

A nevelési költségtérítés 

összege a melléklet táblázat 

szerint:  

 

Korcsoportok versenyek  

 

 

I-III. helyezett 

 

 

V. helyezett 

Elit Női- Férfi versenyző 

nemzetközi 

eredményességgel (EB, 

VB, Kvalifikáció, Olimpia)  

 

 

600 000 Ft 

 

400 000 Ft 

Elit Női- Férfi versenyző 

hazai eredményességgel  

(OB helyezett)  

 

 

300 000 Ft 

 

250 000 Ft 

Ifjúsági korcsoport Női- 

Férfi versenyzői 

nemzetközi 

eredményességgel  

(EB, VB, Ifjúsági Olimpia)  

 

 

300 000 Ft 

 

200 000 Ft 

Ifjúsági korcsoport Női- 

Férfi versenyzői hazai 

eredményességgel  

(OB helyezett)  

 

 

150 000 Ft 

 

120 000 Ft 

Junior korcsoport Női- 

Férfi versenyzői 

nemzetközi 

eredményességgel (EB, 

VB)  

 

 

130 000 Ft 

 

110 000 Ft 

Junior korcsoport Női- 

Férfi versenyzői hazai 

eredményességgel  

(OB helyezett)  

 

 

120 000 Ft 

 

100 000 Ft 

         
Fenti táblázatban foglalt eredmények elévülési ideje függ a versenyek megrendezésének gyakoriságától. 

Csak a legjobb elért eredményt lehet számításba venni. 

Egy versenyrendezési ciklus: Olimpia (4 év),  

Két versenyrendezési ciklus: Európa-bajnokság és Világbajnokság (4 év), Országos bajnokság (2 év). 

 

Azok a versenyzők (korosztálytól függetlenül), akik nem értek el számottevő eredményt, az átigazolási 

időszakban nevelési költségtérítés nélkül igazolhatóak. 

Az (át)igazolásuk előtt, a tárgyévben az átadó sportszervezetnél -igazolt versenyzőként- eltöltött hónapjaik 

száma x 10 000 Ft adja meg az átigazolásuk nevelési költségét. 

 

A nevelőegyesületek (anyaegyesületek) érdekeinek védelmében (átigazolások korlátozása céljából) a 

későbbiekben újra a szövetségi képzési rendszerbe integrált Akadémiákba delegált versenyzők 

átigazolásakor, a fizetendő nevelési költségeknél a fentiekben megnevezett összegek másfélszerese az 

irányadó. 

 



  

 4. sz. melléklet  

  

Amatőr sportolói sportszerződés - minta  

  

  

amely létrejött egyrészről 

 

………………………………………….………………….amatőr sportoló  

(a.n..:…………………………………….., szül.hely, idő:………………………………,  

lakcím:………………………………………………….., kiskorú esetén törvényes képviselője 

neve:……………………………………………………..)  

 

másrészről 

………………………………………………………………………………………..... 

sportszervezet (székhely:…………………………….………………………………….., képviselő 

neve:………….……….……, nyilvántartási szám:………………………………………..)  

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:  

  

1. A sportoló és a sportszervezet sporttevékenység folytatása céljából, jelen szerződés  

aláírásától számított……..(legfeljebb 1 éves)időtartamra amatőr sportolói sportszerződést  köt.  

 

2. A sportoló számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá  

a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges  

feltételeket.  

 

3. A sportszervezet a sportoló saját adottságaihoz igazodó mértékben biztosítja az  

eredményes sporttevékenységéhez szükséges felkészülési, illetve versenyzési lehetőséget. A 

sportszervezet a nemzetközi és hazai edzőtáborokban való részvétel és menedzselési program 

költségeit a sportoló eredményességtől függően biztosítja. A korosztályos magyar bajnokságon 

érmes helyezést elérő, illetve az egyéb versenyeken rendszeresen érmet szerző sportoló 

esetében a teljes költséget, egyéb eset(ek)ben annak arányosan csökkentett részét állja a 

sportszervezet.  

 

4. A sportszervezet vállalja a sportoló hazai versenyeken történő indulásának költségeinek  

megtérítését (nevezési díj, szállás, útiköltség). Külföldi versenyen való részvétellel kapcsolatos 

költségeket külön megállapodás alapján viselik a felek.  

 

5. Az amatőr sportoló sporttevékenységéért a sportszervezettől díjazásban nem részesül,  

kivéve a kiemelkedő sportteljesítmény elérését követően adott eredményességi jutalmat és a 

szponzorálási szerződés keretében nyújtott támogatást. A szponzorálási szerződést megkötheti 

a sportoló és a sportszervezet is, azonban ilyen jellegű szerződés megkötéséről kötelesek a 

felek egymást hitelt érdemlő módon tájékoztatni.  

 

 

 



 

6. A sportszervezet vállalja, hogy minimum hetente 3 alkalommal edzési lehetőséget biztosít  

a  sportoló részére.  

 

7. A sportszervezet (eredménytől függően) az alábbi természetbeni juttatásokat biztosítja a  

sportoló részére: (pl.sportfelszerelés, vitaminok, étkezési jegy, utazási hozzájárulás, stb. ) 

 

8. A sportoló vállalja, hogy a sportszervezet edzésein, programjain, az edzője által előírt  

versenyeken részt vesz. Mindenkor a legjobb tudásának, felkészültségének megfelelően 

sportol, a számára kötelezően előírt edzésmennyiséget elvégzi. Az edzésről, illetve versenyről 

csak igazoltan (orvosi, szülői), illetve az edző engedélyével hiányozhat.  

 

9. A sportoló a részére biztosított felszerelést rendeltetés-szerűen használja, óvja és tisztántartja. 

Elvesztése esetén köteles a felszerelés árát megtéríteni. Jelen szerződés lejárta után  köteles a 

részére biztosított felszerelés(eke)t a sportszervezet részére visszaadni.  

 

10. A versenyeken és rendezvényeken a sportoló köteles az egyesülethez méltó, sportszerű  

magatartást tanúsítani. A sportoló más sportszervezet edzésein csak az edző engedélyével 

vehet részt.  

 

11. A sportoló köteles befizetni a mindenkor érvényes sportszervezeti tagdíjat. A versenyzési 

engedéllyel/licenc kapcsolatos költségeket a sportoló/a sportszervezet viseli.  

 

12. A sportoló vállalja, hogy eredményes sporttevékenysége érdekében egészséges életmódot 

folytat és mindent megtesz egészségének megőrzése érdekében.  

 

13. A sportoló a sportszerződése érvényességi   ideje   alatt,  csak   a sportszervezet  

hozzájárulásával igazolható át. A hozzájárulást a sportszervezet nevelési költségtérítés 

megfizetéséhez köti. A költségtérítés összege a MÖSZ mindenkori szabályzatában jelölt 

összeg, ennek hiányában az átadó és átvevő sportszervezet megállapodása szerinti összeg. 

Jelen szerződés lejárta után a sportoló szabadon átigazolhat, érte nevelési költségtérítés 

nem igényelhető.  

 

14. A sportoló nappali tagozatos tanulmányai idejére, az iskola helye szerinti sportszervezetbe  

díjmentesen átigazolhat, amely idő alatt jelen szerződés szünetel. A tanulmányai 

befejezését követő 8 (nyolc) napon belül a sportoló köteles visszaigazolni a 

sportszervezetbe, ellenkező esetben jelen szerződés 13. pontja szerint kell eljárni.  

A nevelési költségtérítés összegét ebben az esetben időarányosan kell megállapítani, a 

MÖSZ szabályzatának megfelelően.  

 

15. Jelen szerződés megszűnik:  

• a határozott időtartam lejártával  

• a sportszervezet jogutód nélküli megszűnésével  

• a sportoló halálával  

• bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén történő felmondással  

• közös megegyezéssel.  

 



 

16. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha sportszervezet jelen szerződés 2.-3.-4. pontjaiban,       

a  sportoló jelen szerződés 8.-9.-10.-11. pontjaiban foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

 

17. Felek kikötik, hogy jelen szerződésből eredő jogvitájuk eldöntésére elsődlegesen a MÖSZ  

Igazolási-és Átigazolási Bizottságának, másodfokon a MÖSZ Elnökségének van hatásköre. 

További jogvita esetén a „2004. évi I. tv. 47 §. a Sport Állandó Választott Bírósága”, 

illetve kivételes esetekben a polgári bíróság az illetékes. 

 

 

18. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a MÖSZ Nyilvántartási-, Igazolási- és     

Átigazolási ill. egyéb szabályzatai, valamint a „2004. évi I. törvény a sportról” (a 

továbbiakban Stv.) és a Ptk. rendelkezései irányadók.  

 

 

 

Budapest, 20………………………..,  
    

  

 

 

 ……………………………………….    …………………………………… 

                       Sportoló (törvényes képviselő)       Sportszervezet képviselőjének  

                                  neve, aláírása                                                          neve, aláírása 

                                                                                                        

      


