
MAGYAR MUAYTHAI ORSZÁGOS SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉG 

IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 

 Jelen Igazolási és Átigazolási Szabályzat - a továbbiakban Szabályzat - kötelezően 

alkalmazandó minden olyan sportszervezetre (sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, 

alapítvány) mely a Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség- a továbbiakban 

Szakszövetség- tagjaként regisztrálva van, valamint azok tagjaira és azokkal sportszerződéses 

viszonyban álló természetes személyekre, akik sporttevékenységet végeznek. 

I.AZ IGAZOLÁS 

1.) Igazolt a sportoló 

Sportegyesületben: amennyiben a Szakszövetség tagjaként nyilvántartott sportegyesületbe 
a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), azegyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a 
sportról szóló törvény (Stv.) szabályainak megfelelően tagként belép és a tagság feltételét 
teljesíti, s azt a befogadó egyesület igazolja. Avagy a sportegyesülettel szerződéses 
jogviszonyt létesít (sportszerződést köt). 

Sportvállalkozásban:amennyiben a Szakszövetség tagjaként nyilvántartott 
sportvállalkozással sportszerződést köt, a szerződés érvényességi ideje alatt.  

Sportiskolában: amennyiben a Szakszövetség tagjaként nyilvántartott közoktatási típusú 
sportiskolával tanulói jogviszonyt létesít, tanulói jogviszonya alatt. 

Utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványban: amennyiben a Szakszövetség 
tagjaként nyilvántartott utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal sportszerződést 
köt, a szerződés érvényességi ideje alatt.  

 

2.) Sportolók nyilvántartása 

A befogadó egyesület vagy sportvállalkozás az igazolt sportoló részére sorszámozott, a 

Szakszövetségben rendszeresített IFMA/WMC nemzetközi tagsági könyvet állít ki, annak 

alapján szövetségi adatközlő lapot küld a szakszövetségnek. 

A Szakszövetség a regisztrált sportolókról nyilvántartást vezet. 

Más egyesületnél vagy sportvállalkozásnál érvényes sportszerződéssel rendelkező sportoló 

nem igazolható csak átigazolási eljárással (lásd lent). 

 



3.) Érvényesség 

Az igazolás csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a befogadó szervezet érvényes 

Szakszövetségi tagsággal rendelkezik. 

 

4.) Jogok 

a. Igazolt sportoló 

Érvényes igazolással rendelkező sportoló részt vehet a szakszövetség versenyrendszerében a 

tagokat megillető kedvezményekkel, eredményei alapján jogosult a válogatottságra, részt 

vehet a Khan vizsga rendszerében, sportszervezetével sportszerződést köthet, átigazolási 

kérelmet nyújthat be az Átigazolási Bizottsághoz. 

b. Sportszervezet 

Érvényes Szakszövetségi tagsággal rendelkező sportszervezet igazolt sportolóival részt vehet 

a Szakszövetség versenyein a tagokat megillető kedvezményekkel, amennyiben nem áll fenn 

kizáró ok, jogosult más Szakszövetségi sportszervezeti tagsággal nem rendelkező sportolót 

igazolni, egyéb esetben átigazolási kérelmet benyújtani, sportszervezetében sportoló 

tagságát sportszerződéshez kötni. 

 

5.) Nyilvántartásból való törlés 

A Szakszövetség törli nyilvántartásából a sportolót ha, 

a, a befogadó szervezete kizárja tagjai közül. Ebben az esetben a sportoló csak a következő 

átigazolási időszakban igazolható új szervezetbe, kivétel, ha szakszövetségi fegyelmi eljárás 

máshogy rendelkezik. 

b, a sportoló maga kéri törlését. A sportoló ebben az esetben is csak a következő átigazolási 

időszakban kaphat új tagságot más szervezetben. 

c, a szakszövetség véglegesen eltiltja sporttevékenységének gyakorlásától 

d, a Szakszövetség a befogadó szervezetet kizárja tagjai sorából, vagy az megszűnt. Ez utóbbi 

esetben a sportoló szabadon igazolható más szervezetbe, kivéve ha szakszövetségi fegyelmi 

eljárás máshogy rendelkezik. 

e, sportszervezetében tagsága megszűnik 

f, a sportoló elhunyt 

 



II. ÁTIGAZOLÁS 

1.Az átigazolást kizárólag a Szakszövetség Átigazolási Bizottsága végzi. 

2. Fogalma 

A Szakszövetségen belül a sportoló egyik sportszervezetből egy másik sportszervezetbe való 
igazolása. 

3. Feltétele 

Csak a Szakszövetség tagjai között lehet érvényes igazolással rendelkező sportolót átigazolni, 
egyéb esetben igazolás alkalmazandó. 

Átigazolás az erre rendszeresített dokumentummal,a sportoló, az átadó és befogadó 
sportszervezetek együttes hozzájárulásával és aláírásával lehetséges az Átigazolási Szabályzat 
szerint. 

4. Szabályai 

a. Amatőr sportoló esetén: 

-amennyiben a sportoló igazolt tag: 

A sportoló saját szándékából, szabadon átigazolható. 

-amennyiben a sportoló sportszerződés keretében sportol: 

A sportegyesületben sportszerződés alapján sportoló átigazolásának szabályai megegyeznek 

a sportvállalkozás keretében sportoló átigazolási szabályaival miszerint: 

Sportvállalkozás keretében sportolni csak sportszerződés keretében lehet. 

A sportszerződés érvényessége alatt a sportoló csak a sportszervezet hozzájárulása esetén, 

és a szerződésnek megfelelően igazolható át saját akaratából de azért anyagi térítésre nem 

tarthat igényt. 

A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti, 

amelyet a fogadó sportszervezet köteles megfizetni, melynek átadó sportszervezet általi 

igazolása az átigazolás feltétele. 

Az átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésről lemondhat. 

A sportszerződés érvényességi idejének lejárta után a sportoló szabadon, és költségtérítés 

nélkül átigazolható. 

 



b. Hivatásos sportoló esetén 

Hivatásos sportoló: az a versenyszerű sportoló, aki a sportszervezettel munkaviszonyban, 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állva, jövedelemszerzési céllal, 

foglalkozásszerűen sporttevékenységet folytat. 

A hivatásos sportoló átigazolására a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportolóra 

vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazhatók, azzal, hogy a hivatásos sportoló a vele 

kötött szerződés érvényességi ideje alatt ahhoz a sportszervezethez igazolható át, amelyre a 

játékjog rendelkezési jogát érvényesen átruházta. 

5. Kizáró okok 

a. szabálytalanul benyújtott átigazolási kérelem 

b. érvényben levő sportszerződés azt nem teszi lehetővé 

c. a sportoló,az átadó vagy a fogadó sportszervezet nem egyezett bele 

d. a meghatározott nevelési költségtérítés nem lett megfizetve 

e. a sportolónak vagy a fogadó sportszervezetnek érvényes fegyelmi büntetése van 

f. az átigazolási regisztrációs díj nem lett megfizetve 

 

6. Átigazolási költségek 

a. Szakszövetségi átigazolás regisztrációs díja tagsággal rendelkező sportoló esetén 20.000.-
Ft/sportoló. 

b. Sportolói szerződéssel rendelkező sportoló esetén a nevelési költségtérítés 20%-a de 
minimum 20.000.-Ft/sportoló. 

c. Nevelési költségtérítés mértéke a nevelő egyesületnél eltöltött teljes évek függvényében 
100.000.-Ft/év. 

d. Az átigazolás költségét minden esetben a befogadó sportszervezet köteles megfizetni. 

e. A nevelési költségtérítés Európabajnokságon, Világbajnokságon, illetve Világjátékokon 
érmet szerzett versenyző esetén kétszeres szorzóval súlyozandó. 

f. Díjmentesen átigazolható az a sportoló akinek sportszervezete jogutód nélkül megszűnt, 

vagy befogadó sportszervezete korábbi sportszervezete szétválásával vagy egyesülésével jött 

létre, továbbá ha fegyelmi határozat megállapítja hogy korábbi sportszervezete a köztük 

érvényben levő sportszerződésben foglaltakat nem teljesítette. 

g. A befogadó sportszervezet átigazolás esetén a kiszámított nevelési költségtérítés 20%-át 

köteles átigazolási regisztrációs díjként a Szakszövetség részére megfizetni, ha az átadó 

sportszervezet a nevelési költségtérítésre nem tart igényt.  

 



7. Átigazolási időszak 

A Szakszövetség átigazolási időszaka minden év január 1-február 1. közötti idő. 

Átigazolási időszakban a sportolók szabadon átigazolhatók amennyiben sportolói 

szerződésük lejárt. 

8. Szabálysértés 

Az átigazolási szabályok be nem tartása jelen szabályzat megsértésének minősül. 

Átigazolási szabálysértés megállapítható sportoló és sportszervezet vonatkozásában 

egyaránt. 

Az átigazolási szabályok be nem tartásán kívül szabálysértést követ el 

a. az a sportoló, aki 

- érvényes sportszerződésének ideje alatt a sportszervezete engedélye nélkül a 

Szakszövetség más sportszervezetének színeiben versenyez 

- érvényes sportszerződésének ideje alatt a sportszervezete engedélye nélkül másik 

küzdősport Szakszövetség sportszervezetében tagságot vállal, vagy annak színeiben 

versenyez 

- átigazolásáért anyagi ellenszolgáltatásra tart igényt 

b. az a sportszervezet amely 

- másik sportszervezet sportolóját érvényes sportszerződésének ideje alatt sportszervezete 

engedélye nélkül a Szakszövetség vagy más küzdősport szövetség versenyén versenyeztet 

- jelen szabályzat szerint az átigazolás rendszeréből felfüggesztett vagy kizárt sportolót a 

Szakszövetség vagy más küzdősport szövetség versenyén versenyeztet 

- jelen szabályzatban meghatározott, díjakat és költségeket nem fizeti meg, vagy azok 

megfizetését valótlanul igazolja, vagy átigazolás esetén azoktól magasabb díjakra tart igényt 

- szabadon igazolható sportoló átigazolását rosszhiszeműen gátolja 

Az a sportoló vagy sportszervezet aki vagy amely az átigazolás szabályait megsérti, az 
átigazolási bizottság döntése alapján az átigazolás rendszeréből a cselekmény súlyától 
függően 6-24 hónap időtartamra kizárható, illetve a sportoló versenyengedélye 6-12 hónap 
időtartamra felfüggeszthető. 

Olyan súlyos szabálysértés esetén ahol ezek a szankciók az átigazolási bizottság megítélése 
szerint a cselekménnyel nincsenek egyensúlyban, az átigazolási bizottság a sportolóval vagy 
sportszervezettel szemben a fegyelmi bizottságnál fegyelmi eljárás lefolytatását kérheti ahol 
az átigazolási bizottság szankcióinál enyhébb határozat nem hozható. 

 

 



9. Az átigazolás folyamata 

-átigazolási kérelem benyújtása 3 példányban a Szakszövetség nyomtatványán melyet a 

sportoló illetve a befogadó sportszervezet egyaránt megtehet. 

A kérelemhez csatolni kell a sportoló tagkönyvét, sportolói szerződését, az átigazolási díjak 

és költségek megfizetésének bizonylatát illetve minden olyan dokumentumot amely az 

átigazolás folyamatát befolyásolhatja (fegyelmi határozat pl.) 

-Kérelem elbírálása 

Az átigazolási kérelem beérkezését követően az Átigazolási Bizottság 15 munkanapon belül 

határozatot hoz amely lehet „Átigazolható” vagy „Nem átigazolható”. 

 

Amennyiben az Átigazolási Bizottság az eljárásban érintettek valamelyikét hiánypótlásra 

hívja fel, annak teljesítéséig az eljárás nyugszik. 

A hiánypótlás ideje 15 munkanap. 

Amennyiben a hiánypótlást az átadó sportszervezet határidőre nem teljesíti, vagy az eljárást 

szándékosan hátráltatja, az Átigazolási Bizottság „Átigazolható” döntést hoz, és ellene 

átigazolási szabálysértési eljárást indít mely esetben az átadó sportszervezet nem tarthat 

igényt a nevelési költség megfizetésére. 

Amennyiben a hiánypótlást a sportoló vagy befogadó sportszervezete határidőre nem 

teljesíti, úgy az Átigazolási Bizottság „Nem átigazolható” határozatot hoz. 

„Nem átigazolható” határozat esetén ugyan azon sportoló és befogadó egyesület egymás 

viszonylatában azonos új kérelmet 6 hónapon belül nem nyújthat be. 

10. Fellebbezés az átigazolási határozat ellen 

Az átigazolási határozat ellen annak kézhezvételétől 15 munkanapon belül bármely érintett 
fellebbezést nyújthat be a szakszövetség elnökségéhez melyet az elnökség a soron következő 
elnökségi ülésen, de legkésőbb 60 napon belül elbírál az érintettek meghallgatása mellett. 

Az elnökség döntése lehet: 

- „Elutasít”, mely esetben az átigazolási határozatot helyben hagyja, vagy 

- „Helyt ad”, mely esetben új határozatot hoz. 

Az elnökség határozata ellen további fellebbviteli lehetőség nincs, mely minden érintett 
számára kötelező érvényű. 



A fellebbezés az átigazolásra halasztó hatályú. 

Az átigazolási határozat a fellebbezési határidő eredménytelen eltelte, vagy a fellebbezés 

elbírálása napján válik jogerőssé. 

 

Az Igazolási és Átigazolási Szabályzatot a Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség 

Elnöksége 2018.02.26-án elfogadta és hatályba léptette. 

 

 

 

 

 


