MAGYAR MUAYTHAI SPORTÁGI ORSZÁGOS SZAKSZÖVETSÉG
Igazolási és Átigazolási Szabályzat

A Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség (a továbbiakban: Szövetség)
Elnöksége az alapszabályban kapott felhatalmazás alapján – a sportról szóló 2004. évi I.
törvényben foglaltakra figyelemmel – a muaythai sportágban versenyszerűen sportolók
átigazolásáról az alábbiak szerint rendelkezik.
I.
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.§
(1) A szabályzat hatálya a sportág versenyrendszerében – a sportág
versenyszabályzatában, versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint
– résztvevő sportegyesületekre, sportvállalkozásokra, sportiskolákra és utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítványokra (a továbbiakban együtt: sportszervezetek), valamint a velük
tagsági, vagy tanulói-, illetve amatőr sportolói-, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló, a sporttevékenységet versenyszerűen végző személyekre (a továbbiakban: sportoló)
terjed ki.
(2) A szabályzat hatálya arra a magyar állampolgárságú vagy Magyarországon
letelepedett külföldi állampolgárságú sportolóra is kiterjed, aki – a Szövetség elnökségének
külön engedélye alapján – nem köteles a sportág versenyrendszerében résztvevő
sportszervezettel tagsági viszonyt, illetőleg munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni.
(3) A sportág nemzetközi szabályainak figyelembe vételével e szabályzat rendelkezéseit
kell alkalmazni azokra a sportolókra is, akik magyar sportszervezetből külföldi, vagy külföldi
sportszervezetből magyar sportszervezetbe kívánnak átigazolni.
II.
A SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSA
2.§
(1) A bajnoki év, az adott naptári év január hó 1. napjától december hó 31. napjáig tartó
időszak.
(2) Az átigazolási időszak, az adott naptári év január hó 1. napjától az adott év január
hónapjának 31. napjáig tartó időszak.
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(3) Az amatőr sportoló a Szövetség versenyrendszerében
a) sportegyesület tagjaként, vagy
b) sportegyesülettel, sportvállalkozással, jogi személy nonprofit gazdasági
társaságként működő sportiskolával, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személyként, vagy
c) a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként
sportolhat.
(4) A sportszerződésben, a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a
sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a Polgári
Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a 2004. évi I. törvényben és
az ezen szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de
legfeljebb 1 évre köthető. A sportszerződés egy adott bajnoki évre köthető.
(6) A 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló
törvényes képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé.
(7) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, amellyel a (3)
bekezdés szerint tagsági vagy szerződéses jogviszonyban áll, valamint más természetes és
jogi személytől díjazásban nem részesülhet. Nem minősül díjazásnak
a) az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és
igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás,
valamint a Gerevich sportösztöndíj-rendszer keretében kapott támogatás,
b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés
(pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy stb.).
(8) A tagsági viszony, a tanulói jogviszony, vagy a sportszerződés létrejöttével az
amatőr sportoló játékjogának használatát e jogviszony fennállásának időtartamára
sportszervezetének ingyenesen átengedi.
(9) Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át más
sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulásának megadását ellenérték fizetéséhez nem
kötheti.
(10) 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló sporttevékenységével, igazolásával,
illetve átigazolásával kapcsolatos szerződések kereskedelmi ügynök közvetítésével nem
köthetők, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
(11) A hivatásos sportoló - amennyiben törvény kivételt nem tesz - a
sportvállalkozással kötött munkaszerződés, vagy megbízási szerződés alapján fejti ki
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sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján
bérköltségként kerül kifizetésre.
(12) A szövetségi átigazolás regisztrációs díja tagsággal rendelkező sportoló esetén
20.000,-Ft./sportoló, sportolói szerződéssel rendelkező sportoló esetén a nevelési
költségtérítés 20%-a, de minimum 20.000,-Ft./sportoló. Az átvevő sportszervezet átigazolás
esetén a kiszámított nevelési költségtérítés 20%-át köteles átigazolási regisztrációs díjként a
Szövetség részére megfizetni, ha az átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésre nem tart
igényt.
A sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló átigazolása
3.§
(1) A sportszervezetével sportszerződést nem kötött, sportegyesületi tagsági-, tanulói
jogviszonnyal, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéssel
rendelkező amatőr sportoló (a továbbiakban: sportszerződéssel nem rendelkező amatőr
sportoló), e jogviszonya fennállásának időtartama alatt, sportszervezetének (átadó
sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat más sportszervezethez
(átvevő sportszervezet).
(2) A sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló átigazolásáért az átadó
sportszervezet költségtérítésre nem tarthat igényt, amennyiben az átigazolási kérelmet az
átvevő sportszervezet és a sportoló a Szövetség Átigazolási Bizottságához az átigazolási
időszakban nyújtotta be.
(3) Amennyiben az átigazolási kérelem benyújtására az adott évben az átigazolási
időszakon kívül került sor, akkor
a) az átadó sportszervezet az átvevő sportszervezettől, a Szövetség Elnöksége
által az adott bajnoki évre meghatározott általános egyéni nevezési díj
(Ft/fő/szabályrendszer) ötszörösének megfelelő összegű költségtérítésre tarthat
igényt, továbbá
b) az átigazolt sportoló által az abban a bajnoki évben elért összes eredményt, az
átadó sportszervezet adott évi eredményeként kell figyelembe venni a Szövetség
által nyújtott támogatások alapjának kiszámításánál.
(4) A sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló átigazolási kérelmét – az 1.
számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával – a sportoló és az átvevő sportszervezet
együttesen nyújtja be a Szövetség Átigazolási Bizottságához.
(5) A kérelem benyújtásának a napja:
a) a kérelmet tartalmazó levél feladásának dátuma, vagy
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b) az e-mailben, szkennelt formátumban továbbított kérelemnek a Szövetség,
vagy az Átigazolási Bizottság vezetőjének hivatalos e-mail címére történő
beérkezésének az időpontja.
(6) A sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló részére, a szabályos és az
átigazolási időszakban beérkezett átigazolási kérelme alapján, mérlegelés nélkül, új szövetségi
igazolási számot kell kiadni, a kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.
(7) A sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló szabályos, de az átigazolási
időszakon kívül beérkezett átigazolási kérelme esetén
a) első lépésben az átvevő sportszervezetnek a Szövetség számlájára az átadó
sportszervezet által – a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően meghatározott költségtérítési összeget át kell utalnia, ezután
b) az összeg beérkezését követő 5 munkanapon belül az új szövetségi igazolási
számot ki kell adni, majd ezt követően
c) a költségtérítés összegét a Szövetség az átadó sportszervezetnek átutalja.
(8) Amennyiben a sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló sportegyesületi
tagsági-, vagy tanulói jogviszonyát megszünteti, akkor szabadon igazolhatóvá válik, azonban
az a sportoló, aki tagsági jogviszonyát szüntette meg, egy másik sportszervezet színeiben,
csak az előző sportegyesületi tagsági jogviszonya hivatalos megszűnésének napját követő 60
naptári nap eltelte után versenyezhet.
(9) A sportegyesületi tagsági jogviszony megszűnés napja: a tagsági jogviszony
megszűntetésének bejelentését tartalmazó
a) postai levél átvételének igazolt dátuma,
b) a sportegyesület hivatalos e-mail címére elküldött elektronikus levél
elküldésének napját követő második nap 24.00. órája.
(10) A tanulói jogviszony megszűnésének a napja, az a nap, mely a sportiskola ezzel
kapcsolatos igazolásán szerepel.

A sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló átigazolása
4.§
(1) A sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló (a továbbiakban: szerződéses
amatőr sportoló), saját kezdeményezésére, a szerződése fennállásának időtartama alatt, csak
sportszervezetének (átadó sportszervezet) hozzájárulásával igazolható át egy másik
sportszervezethez (átvevő sportszervezet). Az átadó sportszervezet a hozzájárulásának
megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. A költségtérítés az adózás
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.
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(2) Sportszerződés gyerek és kadett, junior és a felnőtt korcsoportba tartozó
sportolókkal is köthető. A 14. életévét be nem töltött cselekvőképtelen kiskorú nevében
törvényes képviselői írják alá az amatőr sportolói szerződést. A 14-18 év közötti korlátozottan
cselekvőképes kiskorú kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával köthet amatőr
sportszerződést.
(3) A szerződéses amatőr sportoló átigazolását a szerződés fennállásának időtartama
alatt az új sportszervezete kezdeményezi (átvevő sportszervezet), ahhoz a sportoló, és a régi
sportszervezete (átadó) hozzájárulása is szükséges azzal, hogy az átadó sportszervezet ezen
hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. A sportoló a
hozzájárulás megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti, az ezzel ellentétes megállapodás
semmis.
(4) Az átigazolási kérelmet – az 1. számú mellékletben meghatározott adatlap
felhasználásával – az átvevő sportszervezet a sportoló, valamint az átadó sportszervezet által
aláírtan nyújtja be a Szövetség Átigazolási Bizottságához.
5.§
(1) Ha a szerződéses amatőr sportoló és a sportszervezet közötti szerződés időtartama
letelt, továbbá ha azt a sportszerződés lejárta előtt a felek közös megegyezéssel, illetőleg a
sportoló vagy sportszervezete egyoldalúan, de jogszerűen megszüntette, a sportolót az
átigazolás szempontjából sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportolónak kell tekinteni
és átigazolását a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.
(2) Ha a sportszerződést a sportoló annak lejárta előtt jogellenesen szüntette meg, akkor
az átigazolást csak a megszüntetett sportszerződésben meghatározott lejárati időpont eltelte
után lehet végrehajtani, illetve a sportoló számára az új szövetségi igazolási számot kiadni. A
jogellenesen megszüntetett sportszerződésben meghatározott lejárati időpont elteltéig a
sportoló más sportszervezet színeiben nem versenyezhet.
(3) Amennyiben a sportszerződés megszűnésének jogszerűsége a sportszerződéses
amatőr sportoló és a sportszervezete között vitatott, akkor mindkét fél, vagy a felek egyikének
kérésére az átigazolás ügyében a Szövetség Elnöksége dönt, az eredeti sportszerződés
tartalma alapján.
(4) A Szövetség Elnökségéhez intézett döntési kérelem hiányában, az átigazolási
kérelem csak a vitás kérdésben hozott jogerős bírósági jogerős ítélet alapján bírálható el. A
vitás kérdésben hozott jogerős bírósági ítélet megszületéséig a sportoló más sportszervezet
színeiben nem versenyezhet.
(5) Amennyiben a vitatott átigazolási ügyben a felek a felmondás kézhezvételétől
számított 30 napon belül nem kérték a Szövetség Elnökségének döntését és nem indítottak
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peres eljárást, akkor az átigazolást a sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportolók
átigazolási szabályai szerint kell végrehajtani.
6.§
(1) Ha a szerződéses amatőr sportolónak a szerződése fennállásának időtartama alatti
átigazolásához való hozzájárulását az átadó sportszervezet nevelési költségtérítés
megfizetéséhez kötötte, a nevelési költségtérítés összegét a sportszervezetek szabadon
határozhatják meg, a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.
(2) A nevelési költségtérítés mértéke a nevelő sportszervezetnél eltöltött teljes évek
függvényében 100.000,-Ft./év. A nevelési költségtérítés Európa bajnokságon,
Világbajnokságon, illetve Világkupán érmet szerzett versenyző esetén kétszeres szorzóval
súlyozandó.
(3) A nevelési költségtérítést - a sportszervezetek eltérő megállapodásának hiányában az átvevő sportszervezet az átigazolási kérelem benyújtásáig köteles megfizetni. A nevelési
költségtérítés megfizetésének tényét az átadó sportszervezet az átigazolási kérelem aláírásával
ismeri el.
(3) Ha az átvevő sportszervezet a nevelési költségtérítést – a (3) bekezdés szerinti
időpontig - nem fizeti meg, akkor az átigazolni kívánó szerződéses amatőr sportoló a tartozás
kiegyenlítéséig az átvevő sportszervezet színeiben nem versenyezhet, figyelemmel arra, hogy
ennek hiányában az átigazolásra nem kerül sor.
A hivatásos sportoló átigazolása
7.§
(1) A sportszervezettel munka-, vagy megbízási jogviszonyban álló, jövedelemszerzési
céllal, foglalkozásszerűen sporttevékenységet folytató sportoló (a továbbiakban: hivatásos
sportoló) játékjogának használatát a jogviszony fennállásának időtartama alatt a
sportszervezet erre irányuló szerződés alapján más sportszervezetnek átruházhatja. A játékjog
használatának átruházása – a jelen szabályzat alkalmazásában - átigazolásnak minősül.
(2) A játékjog használatának átruházásához a hivatásos sportoló előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átadó (átruházó)
sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt, amelynek mértékét
külön megállapodásban kell rögzíteni.
(3) A játékjog használatának átruházásáért az átadó (átruházó) sportszervezet az átvevő
sportszervezettől ellenértékre (átigazolási díj) tarthat igényt, amelynek mértékét a két
sportszervezet közötti megállapodás határozza meg. E megállapodást írásba kell foglalni, és
be kell jelenteni a Szövetségnek, amely az átigazolást nyilvántartásba veszi.
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(4) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői
jutalék, valamint az (5) bekezdés szerint a Szövetségnek fizetendő hozzájárulások kivételével
semmis minden olyan megállapodás, amely a hivatásos sportolón, illetve a használati jogot
átruházó sportszervezeten kívül másnak biztosít részesedést a játékjog használati jogának
átruházásáért fizetett ellenértékből.
(5) A játékjog használati jogának sportoló általi átruházása esetén az igazoló
sportszervezet az igazolásért az általa a sportolónak fizetett ellenérték; valamint a használati
jog sportszervezetek közötti átruházása esetén a sportszervezetek közötti megállapodásban
megjelölt sportszervezet - ha a megállapodásban külön nem került megjelölésre, akkor az
átvevő sportszervezet - az átigazolásért fizetett ellenérték öt százalékának megfelelő összeget
köteles az utánpótlás-nevelés támogatása címén a Szövetségnek befizetni.
8.§
(1) A hivatásos sportoló átigazolása iránti kérelmet – a 1. számú melléklet szerinti
adatlap felhasználásával – a sportoló, az átadó, valamint az átvevő sportszervezet együttesen
nyújthatja be a Szövetség Átigazolási Bizottságához. A kérelemhez mellékelni kell az átadó
és az átvevő sportszervezet között létrejött szerződést, a hivatásos sportolónak az átadó
sportszervezettel kötött és az átigazoláshoz történő hozzájárulását is tartalmazó szerződését,
valamint a hivatásos sportoló és az átvevő sportszervezet között létrejött megállapodást,
továbbá a 7. § (5) bekezdése szerinti díj és az utánpótlás-nevelési hozzájárulás befizetéséről
szóló igazolásokat.
(2) A kérelemnek elfogadása esetén a hivatásos sportolónak új versenyengedélyt kell
kiadni.
9.§
(1) Ha a hivatásos sportoló és a sportszervezete között létrejött szerződés határozott
ideje letelt, továbbá ha azt lejárta előtt a felek közös megegyezéssel megszüntették, illetőleg
azt a hivatásos sportoló-, vagy sportszervezete egyoldalúan, de jogszerűen szüntette meg,
akkor a játékjog használati jogával a sportoló szabadon rendelkezik, az ingyenesen visszaszáll
rá. Átigazolási kérelme esetén – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel
nem rendelkező amatőr sportolónak kell tekinteni, és átigazolását a 3. §-ban foglaltak
figyelembe vételével kell végrehajtani.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti hivatásos sportoló a játékjogának használatát amatőr
sportszerződés vagy munkaszerződés alapján valamely sportszervezetre ismételten átruházza,
kérelmét új átigazolási kérelemnek kell tekinteni. Ez esetben az igazoló sportszervezet
hivatásos sportolói szerződés esetén az általa a játékjog használati jogának átruházásáért a
sportoló számára fizetett ellenérték öt százalékának megfelelő összeget köteles az utánpótlásnevelés támogatása címén a Szövetségnek befizetni.
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10.§
(1) Ha a hivatásos sportolói szerződés megszűnésének jogszerűsége vitatott a felek
között és felek, vagy a felek egyike a vitatott ügyben peres eljárást kezdeményezett, akkor az
átigazolási kérelem csak a vitás kérdésben hozott jogerős bírósági ítélet után hajtható végre. A
hivatásos sportoló a jogerős bírósági ítélet kézbesítéséig más sportszervezet színeiben nem
versenyezhet.
(2) Amennyiben a vitatott átigazolási ügyben a felek nem indítottak peres eljárást a
megszűnéstől számított 30 napon belül, akkor a hivatásos sportoló átigazolását a szerződéssel
nem rendelkező amatőr sportolók átigazolási szabályai szerint kell végrehajtani.
(3) Ha a hivatásos sportoló a szerződését annak lejárta előtt jogellenesen szüntette meg,
akkor az átigazolást – a sportoló és az átvevő sportszervezet kérelmére – végre kell hajtani,
azonban sportoló számára új versenyengedély csak a jogellenesen megszüntetett szerződésben
meghatározott időpont eltelte után adható ki.
III.
SPORTEGYESÜLET VAGY SZAKOSZTÁLY MEGSZÜNÉSÉVEL
TÖRTÉNŐ ÁTIGAZOLÁS
11.§
(1) Ha a sportszervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy a sportszervezetnek a muaythai
sportágban működtetett szakosztálya úgy szűnik meg,. hogy a sportszervezet más
szakosztálya és=vagy maga a sportszervezet a sportolóknak nem biztosítja a továbbiakban aa
muaythai sportágban a sportolási lehetőséget, a sportszervezet amatőr és hivatásos sportolója
– függetlenül attól, hogy esetleges amatőr vagy hivatásos szerződésének határozott időtartama
lejárt-e - kérelmére az általa választott más sportszervezetbe korábbi sportszervezetének
hozzájárulása nélkül átigazolható.
(2) Ha a megszűnt sportszervezetnek van általános jogutódja, valamint a jogutód tagja a
Szövetségnek, és az a megszűnt sportszervezetnek valamennyi kötelezettségét – beleértve a
sportolókkal és a sportszakemberekkel szemben vállalt kötelezettségeket is – magára vállalja,
továbbá ha a sporttevékenység kifejtésének körülményei lényegesen nem változnak meg, a
megszűnt sportszervezet sportolóit a jogutód sportszervezethez kell átigazolni. Az átigazolás
végrehajtásához a sportoló hozzájárulására nincs szükség.
(3) Ha a sportoló a megszűnést követően nem kíván a jogutód sportszervezetben
versenyszerű sporttevékenységet folytatni, a jogutód sportszervezetből más sportszervezetbe
az általános átigazolási szabályok figyelembe vételével igazolható át.
(4) A (2) bekezdés alapján átigazolt sportoló számára új versenyengedélyt kell kiadni.
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IV.
KERESKEDELMI ÜGYNÖK KÖZREMŰKÖDÉSE
12.§
(1) A hivatásos sportoló játékjoga használatának átruházásáról (igazolásáról vagy
átigazolásáról) szóló szerződést a sportoló és az érintett sportszervezetek közvetlenül, vagy
kereskedelmi ügynök közvetítésével köthetik meg. 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló
sporttevékenységével, igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos szerződések
kereskedelmi ügynök közvetítésével nem köthetők, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés létrejöttében csak az a kereskedelmi ügynök
működhet közre, akit a Szövetség nyilvántart. Az ügynököt a Szövetség akkor veheti
nyilvántartásba, ha igazolja büntetlen előéletét, jogi, közgazdasági vagy sportszervezői
diplomával rendelkezik, továbbá a kérelem benyújtásával egyidejűleg háromszázezer forint
óvadékot a Szövetségnél letétbe helyez, valamint befizeti a nyilvántartásba vétel szerinti
eljárási díját, amely az óvadék összegének tíz százaléka. A nyilvántartásba vétel nem
tagadható meg, ha az ügynök már rendelkezik a sportág nemzetközi Szövetségének ügynöki
engedélyével, valamint az óvadékot letétbe helyezi és az eljárási díjat befizeti.
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a Szövetség Átigazolási Bizottságának
elnöke bírálja el, döntése ellen annak kézbesítésétől számított 8 napon belül a Szövetség
Elnökségéhez lehet jogorvoslattal fordulni.
V.
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI HOZZÁJÁRULÁS
13.§.
(1) A sportoló játékjog használati jogának sportoló általi átruházása esetén az igazoló
sportszervezet az igazolásért az általa a sportolónak fizetett ellenérték; valamint a használati
jog sportszervezetek közötti átruházása esetén a sportszervezetek közötti megállapodásban
megjelölt sportszervezet - ha a megállapodásban külön nem került megjelölésre, akkor az
átvevő sportszervezet - az átigazolásért fizetett ellenérték, mint utánpótlás nevelési
hozzájárulás:
a) egy százalékának megfelelő összeget köteles a Szövetségnek befizetni, valamint
b) négy százaléknak megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató
szövetségi alapba befizetni.
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(2) A befolyt utánpótlás nevelési hozzájárulást a Szövetség a sportág utánpótlásnevelésének, a sportszervezetekben folyó szakmai tevékenységnek, valamint az utánpótlás
nevelésben élenjáró egyesületek/szakosztályok működési feltételeinek javítására használhatja
fel.
VI.
A SZABÁKYZAT MELLÉKLETE, ILLETVE A SZABÁLYZAT
HATÁLYBALÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI
RENDELKEZÉSEI
14. §
A jelen szabályzat elválaszthatatlanul csatolt melléklete:
1. sz. melléklet – adatlap a muaythai sportolók átigazolásához

15.§
(1) Ez a szabályzat 2018. november … napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével - az azt követően benyújtott átigazolási kérelmek
tekintetében kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát veszti az 2018. február 26. napján hatályba
lépett Igazolási és Átigazolási Szabályzat.
(2) A szabályzat hatálybalépése előtt kötött amatőr, vagy hivatásos sportolói
sportszerződést, a szabályzat alkalmazása során akkor lehet figyelembe venni, ha az eredeti
szerződést vagy annak hiteles másolatát legkésőbb a szabályzat hatálya alá tartozó eljárás
megindításakor a Szövetségnek bemutatták.
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1. számú melléklet
Adatlap
a muaythai sportolók átigazolásához
A sportoló átigazolása iránti kérelemhez:
A sportoló jelenlegi sportszervezete:
a) megnevezése:
…………………………………………………
b) képviselője:
…………………………………………………
c) levelezési címe:
…………………………………………………
A sportolót átvevő sportszervezet:
a) megnevezése:
…………………………………………………
b) képviselője:
…………………………………………………
c) levelezési címe:
…………………………………………………
A sportolónak az átvevő sportszervezetben betöltendő státusza (megfelelő aláhúzandó):
a) amatőr
b) sportszerződéssel rendelkező amatőr
c) hivatásos
Az átadó és az átvevő sportszervezet között az amatőr sportoló átigazolásáról kötött szerződésben
megállapított nevelési költségtérítés összege (Ft): …………………………
Az átadó és az átvevő sportszervezet között a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló
átigazolásáról kötött szerződésben megállapított nevelési költségtérítés összege (Ft):
…………………………
Az átadó és az átvevő sportszervezet között a hivatásos sportoló átigazolásáról kötött szerződésben
megállapított térítés (átigazolási díj) összege (Ft):
…………………………
Kérjük az
átigazolás
fentiek adatok alapján történő végrehajtását, egyúttal hozzájárulunk, hogy a Magyar Muaythai
Sportági Országos Szakszövetség - az egységes állami nyilvántartás, valamint a szövetségi
versenyrendszer működtetése céljából – az adatlapon közölt személyes adatainkat az adatkezelésre
vonatkozó szabályok szerint kezelje, valamint a személyes adatokban bekövetkezett esetleges
változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerveinél, továbbá a sportszervezeteket
nyilvántartó szerveknél ellenőrizze.
……………, …… év ……………… hó … nap
…………………………….
Sportoló

…………………………….
Átadó sportszervezet

…………………………….
Átvevő sportszervezet

…………………………….
gyermek-, vagy fiatalkorú sportoló szülője, illetőleg
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törvényes képviselője
A kérelemhez csatolandó:
- a sportszervezet és az amatőr sportoló között létrejött sportszerződés,
- a sportszervezet és a hivatásos sportoló között létrejött munkavégzésre irányuló szerződés,
- a szövetséget megillető sportágfejlesztési hozzájárulás befizetésének nyugtája,
- a sportszervezetek jogutódlásával kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok.

A SZÖVETSÉG TÖLTI KI:
1. A sportoló átigazolható (megfelelő aláhúzandó):
igen

nem

2. A sportoló státusza (megfelelő aláhúzandó):
a) amatőr,
b) szerződéses amatőr,
c) hivatásos.
3. A szövetséget megillető sportágfejlesztési hozzájárulás befizetett összege: ………………….,-Ft.
4. A kiadott versenyengedély nyilvántartási száma (igazolási szám): …………………
……………, …… év ……………… hó … nap

…………………………….
Átigazolási Bizottság

