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A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az Alapszabály 6. §. 1.1. bekezdés c) pontjában 

foglaltak alapján a vízilabda sportágban az MVLSZ tagjaként jogosult Sportszervezetek 

Sportolóinak szerepeltetésére vonatkozóan az alábbi szabályzatot hozza: 

  

 

1. §  

A szabályzat hatálya  

  

1. A szabályzat személyi hatálya.   

  

A szabályzat a vízilabda sportágban, a sportág versenyszabályzatában, versenykiírásaiban 

és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint versenyszerűen résztvevő Sportolókra 

(a továbbiakban: Sportoló), és azon Sportolókat szerepeltető Sportszervezetekre 

vonatkozik, akik az MVLSZ tagjai (a továbbiakban: Sportszervezetek).   

  

2. A szabályzat területi hatálya.  

  

A szabályzat Magyarországon zajló, illetve az MVLSZ és tagszervezetei által szervezett 

versenyeken szereplő Sportolókra és Sportszervezetekre vonatkozik.  

  

 

  

2. §  

Döntéshozó testületek, jogorvoslatok   

1. A Versenyiroda, mint igazolási és átigazolási ügyekben első fokon eljáró testület  

a) a kérelmeket a szabályzata szerint elbírálja,   

b) elkészíti az MVLSZ Versenyengedélyeket,   

c) a megadott engedélyeket bevezeti a regisztrációs rendszerbe,   

d) érvényességük dátumával nyilvánosan megtekinthetővé teszi az MVLSZ Ügyviteli 

Rendszerében (továbbiakban: ÜVR),   

e) átigazolás esetén az átvevő Sportszervezet kérelmére előzetesen meghatározza az 

utánpótlás nevelési költségtérítés összegét,  

f) határozatot hoz, melyeket fellebbezés esetén felterjeszt az Igazolási és Átigazolási 

Bizottsághoz.  

 

2. Az Igazolási és Átigazolási Bizottság, mint másodfokon eljáró testület   

a) szakmai segítséget nyújt a Versenyirodának és a Sportszervezeteknek  
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b) a Versenyiroda igazolási-átigazolási és versenyengedély kiadásával kapcsolatos 

ügyeiben hozott elsőfokú határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon 

megvizsgálja és elbírálja 

c) határozattal dönt a Bizottsághoz benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásáról 

d) a Bizottság által hozott határozat jogerős és végrehajtható 

e) a jogerős döntésével szembeni felülvizsgálati kérelem esetén, az ügy 

dokumentumait átiratával együtt megküldi az MVLSZ Sportági Egyeztető 

Bizottsághoz 

f) A Bizottság jogosult zártcélú távközlési hálózat útján ülést tartani. 

Az MVLSZ Sportági Egyeztető Bizottsága, mint felülvizsgálati testület az Igazolási és 

Átigazolási Bizottság határozatai elleni, az Igazolási és Átigazolási Bizottságon keresztül 

eljuttatott felülvizsgálati kérelmet elbírálja. 

 

3. Jogorvoslatok  

Jogorvoslattal az a Sportoló, illetve Sportszervezet élhet, aki/ amely az átigazolási 

eljárásban részt vett, vagy az, akire nézve a döntés rendelkezést tartalmaz, az őt érintő 

rész vonatkozásában.  

Amennyiben a szabályzat eltérően nem rendelkezik, úgy a jogorvoslati kérelmet a 

sérelmezett döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül ahhoz a testülethez kell 

benyújtani, amely a döntést hozta.   

  

  

3. §  

A Sportoló igazolása  

  

1. Igazolásnak nevezzük azt, amikor a versenyszerűen tevékenykedő Sportolót az 

MVLSZ (továbbiakban: Szövetség) nyilvántartásba veszi.  

  

1.1. A nyilvántartást  a szövetség Versenyirodájának alkalmazottja 

(továbbiakban: Nyilvántartó) végzi.  

  

2. A nyilvántartásba vétel feltételei.  

  

2.1. A nyilvántartásba vételt az e célra rendszeresített Amatőr és Hivatásos 

Versenyengedély kérő lapon (3. és 4. számú melléklet) a Sportoló és a 

foglalkoztató Sportszervezet kérelmezi.   

 

2.2. 18 évét be nem töltött Sportoló esetében a szülő-gondviselő hozzájáruló 

nyilatkozata elengedhetetlen feltétele a nyilvántartásba vételnek, mely 
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hozzájárulást a versenyengedély iránti kérelemben, az arra fenntartott helyen fel 

kell tüntetni.  

 

2.3. A Sportoló bejelenti az alábbi adatait:  

 

• Sportegyesület, 

• Név, 

• Születési dátum, (év, hó, nap)  

• Születési hely,  

• Anyja neve,  

• Állampolgárság,  

• Lakcím. 

  

2.4. A nyilvántartásba  vétellel  kapcsolatban  a  Szövetség 

versenyszabályzata  és versenykiírásai egyéb feltételeket (életkor, technikai 

vizsga, orvosi alkalmasság, adatvédelemre vonatkozó hozzájárulás stb.) is 

megállapíthatnak.  

 

2.5. A Sportoló az igazolás feltételeként 3.000,- Ft + Áfa összegű igazolási díjat 

köteles megfizetni az MVLSZ részére. 

  

3. A nyilvántartásba vétel folyamata.  

  

3.1. A Nyilvántartó a feltételek ellenőrzése után dönt a nyilvántartásba vételről.   

 

3.2. Igazolás esetén a Sportoló és a foglalkoztató Sportszervezet kérelmére a 

benyújtástól számított 8 munkanapon belül köteles a Nyilvántartó a 

nyilvántartásba vételt elvégezni, ha a szabályzatban rögzített feltételeknek 

megfelel. Erről az érintett Sportszervezeteket tájékoztatni kell. Amennyiben a 

benyújtott igazolás iránti kérelem bármely oknál fogva nem hagyható jóvá, ez 

esetben a Nyilvántartó 8 munkanapon belül köteles meghozni erre vonatkozó 

indoklással ellátott határozatát és az esetleges hiánypótlást köteles megküldeni az 

érintett Sportszervezeteknek az ÜVR - en keresztül. 

 

3.3. A Nyilvántartó döntésnek megfelelően az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi 

a Sportolót:  

• Sportegyesület,  

• Név,  

• Születési dátum, (év, hó, nap)  

• Születési hely,  

• Anyja neve,   

• Állampolgárság,  

• Lakcím,  

• Igazolás (nyilvántartás) kelte,  
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• Igazolási (nyilvántartás) száma,  

 

3.4. A Nyilvántartó átadja a Sportolónak az MVLSZ-MOB (NSSZ) kártyát, amely 

érvényes sportági versenyengedélyt jelent (továbbiakban: Versenyengedély).  

 

3.5. Az elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült versenyengedélyt a Sportoló 

és a Sportszervezet együttes kérelmére a Nyilvántartó külön díj ellenében a 

nyilvántartás adatainak felhasználásával pótolja.  

 

4. A nyilvántartásból törlés  

  

4.1. A nyilvántartásból törölni kell a versenyengedéllyel rendelkező Sportolót, ha azt 

a Sportoló kéri (18 életév alatt a törvényes képviselő kérelmére). 

 

4.2. A törlést a Nyilvántartó hivatalból hajtja végre, ha a Sportoló elhalálozik.  

  

5. A nyilvántartásba vétel következményei  

  

5.1. A Sportszervezetek az MVLSZ által szervezett, rendezett versenyeken, 

rendezvényeken kizárólag azon Sportolók szerepeltetésére jogosultak, akik az 

MVLSZ által kiállított versenyengedéllyel rendelkeznek.  

  

    

4. §  

Versenyengedély  

  

1. Versenyengedéllyel rendelkezik az a Sportoló,   

• aki valamely az MVLSZ tagjaként jegyzett Sportszervezet tagja, és 

• az MVLSZ nyilvántartásában szerepel, és 

• rendelkezik az ezek meglétét tanúsító, az adott bajnoki idényre (bajnoki év) 

a MOB Sportinformációs rendszere és az MVLSZ által közösen kiadott 

fényképes igazolvánnyal.   

Minden további, a versenyengedélyekre vonatkozó szabályozást a mindenkor 

érvényben lévő MVLSZ Versenyszabályzata tartalmazza. 

2. A versenyengedély igényléséhez szükséges:  

a) a megfelelő űrlap kitöltése (3. és 4. számú melléklet)  

b) a versenykiírásban meghatározott díj megfizetése   

c) a játékos fényképének feltöltése az ÜVR rendszerbe. 

5. §  
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Átigazolás  

  

1. Az átigazolás fogalma:  

  

  Átigazolás a Sportoló Sportszervezet váltását lehetővé tevő eljárás, melynek célja, hogy 

az MVLSZ nyilvántartása átvezetésre kerüljön akként, hogy a nyilvántartás a Sportoló 

korábbi Sportszervezete helyett (a továbbiakban: átadó Sportszervezet) az új 

Sportszervezetet (a továbbiakban: átvevő Sportszervezet) tartalmazza.   

  

2. Átigazolás feltételei:  

  

2.1. Hatályos és érvényes sportszerződés esetén az átadó és az átvevő Sportszervezet, 

valamint a Sportoló együttes kérelmére indítható meg a Sportoló átigazolási 

eljárás.   

 

2.2.  Hatályos és érvényes sportszerződés hiányában a Sportoló és az átvevő 

Sportszervezet együttes kérelme a szükséges feltétele az eljárás megindításának 

23 éves kor feletti Sportoló esetén. 

 

2.2.1. A szabályzat 2.2 pontja esetén az átigazolás feltétele a Sportoló 2. számú 

melléklet szerinti nyilatkozata.  
2.2.2. A Nyilvántartó az 1. számú melléklet birtokában dönt az átigazolás 

kérdésében. A Nyilvántartó, amennyiben a két sportszervezet 

képviselőjének cégszerű ellenjegyzése hiánytalanul szerepel, elvégzi az 

átigazolást a nyilvántartásban (ÜVR). 

2.2.3. Hozzájárulásnak minősül az Átigazolási lap Átadó sportszervezet 

képviselője általi cégszerű ellenjegyzése.  
 

2.3. Amennyiben jelen szakasz 2.1. vagy 2.2. pontjai alapján az átigazolási eljárás 

megindításának feltételei nem állnak fent, úgy a Versenyiroda a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül utasítja el. Jogorvoslatra az általános szabályok az irányadóak.  

 

2.4. Ha a Sportoló a 18. életévét még nem töltötte be, akkor az egyik szülő-gondviselő 

hozzájárulása elengedhetetlen feltétele az átigazolásnak.  

 

2.5. Az átigazolás további feltételei:  

a) a 23. életévét be nem töltött Sportoló után az utánpótlás nevelési költségtérítés 

megfizetésre kerül kivéve, ha jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik,  

b) az átigazolási eljárási díj, melynek mértéke 5.500,-Ft + Áfa megfizetésre kerül.  

  

3. Az átigazolás folyamata  

  

3.1. Az átigazolást kérő a Nyilvántartóhoz benyújtja az átigazolási kérelmet (1. számú 

melléklet) az e célra rendszeresített átigazolási lapon.  
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3.2. Amennyiben a Sportoló és az átadó Sportszervezet között hatályos és érvényes 

sportszerződés van, az átigazolás feltétele a Sportoló, az átadó és az átvevő 

Sportszervezet megegyezése. 

 

3.4. Ha az átigazolási kérelem minden feltételnek megfelel, akkor a Nyilvántartó 

elvégzi az átigazolást, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.  

 

3.5. Amennyiben az átigazolásra vonatkozó szabályok eltérően nem rendelkeznek, úgy 

az átigazolásra az igazolás rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.  

  

6. §  

Utánpótlás nevelési költségtérítés  

  

1. A 23. életévét be nem töltött Sportoló átigazolásakor az átadó Sportszervezet az 

átigazoláshoz történő hozzájárulását az átadó Sportszervezet részére utánpótlás nevelési 

költségtérítés (továbbiakban: Költségtérítés) megfizetéséhez kötheti.  

 

2. Az átadó Sportszervezet hozzájárulásának hiányában a 23. életévét be nem töltött 

Sportoló átigazolásának feltétele, hogy az átvevő Sportszervezet, vagy a Sportoló az 

MVLSZ által meghatározott mértékű utánpótlás nevelési költségtérítést (továbbiakban: 

Költségtérítés) fizessen az MVLSZ részére.  

 

3. Amennyiben az átvevő Sportszervezet kéri, úgy a Versenyiroda előzetesen meghatározza 

az átigazoláshoz szükséges, MVLSZ-nek fizetendő Költségtérítés összegét, mely döntés 

ellen a szabályzatban meghatározott jogorvoslatnak van helye.  

4. Az MVLSZ részére a Költségtérítést az alábbi számlaszámra kell megfizetni: Erste 

Banknál vezetett 11991102-02110349. 

 

5. Az MVLSZ részére megfizetett Költségtérítés 100 %-a az átadó Sportszervezetet illeti, 

melyet az MVLSZ köteles a Sportszervezet részére az MVLSZ bankszámláján történő 

jóváírás napjától számított 8 napon belül megfizetni.  

 

6. Nem kell Költségtérítést az MVLSZ részére fizetni (a továbbiakban: mentesség) azon 

Sportoló átigazolása esetén,  

  

a. akinek versenyeztetése az átadó Sportszervezetben, illetve az átadó Sportszervezet és 

másik Sportszervezet külön szerződéses jogviszonya alapján a másik Sportszervezetben 

a továbbiakban kizárt;  

b. aki azt követően kíván más Sportszervezetbe átigazolni, hogy 18 hónapon keresztül 

ténylegesen (aktívan) egy mérkőzésen sem szerepelt;   

c. akinek átigazolása tekintetében az átadó Sportszervezet nyilatkozatában kijelenti, hogy 

a Sportoló tekintetében nevelésével kapcsolatban Költségigénye nem merült fel, illetve 

az kiegyenlítésre került;  
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d. aki 18. életévét betöltötte és olyan Sportszervezetbe kíván átigazolni, amelynek felnőtt 

csapata alacsonyabb osztályban szerepel az átigazolás időpontjában, mint az átadó  

Sportszervezet felnőtt csapata;  

e. akinek leigazolására az átadó Sportszervezetben az átigazolás időpontját megelőző 18 

hónapon belül került sor;   

  

7.    

7.1. Jelen szakasz 6. bekezdés d) pontjában jelölt mentesség hatályát veszti, amennyiben a 

Sportoló az átigazolásától számított 2 éven belül olyan Sportszervezetbe igazol, 

amelynek felnőtt csapata az eredeti átadó Sportszervezettel azonos, vagy magasabb 

osztályban szerepel. Ez esetben a Sportoló versenyengedélye a Költségtérítés 

megfizetéséig felfüggesztésre kerül.  

 

7.2. Nem alkalmazható a 6. bekezdés e) pontjában meghatározott mentesség, amennyiben az 

Átadó sportszervezetbe a Sportoló ugyan 18 hónapon belül igazolt, de érte az Átadó 

sportszervezet a nevelési költségtérítést okirattal bizonyítható módon megfizette. Ezen 

szabályponttal érintett Sportoló esetében az Átadó sportszervezet az átigazolás 

időpontjában az adott Sportolóra vonatkozó utánpótlás nevelési költségterítés összegére 

jogosult.  

  

8. A Költségtérítés mértékéről minden bajnoki idény előtt az Utánpótlás Bizottság által 

benyújtott és a Liga javaslatára az MVLSZ Elnöksége határoz. A Költségtérítés mértéke 

az átigazolási kérelem benyújtásának időpontjához igazodik.  

 

9. A Költségtérítés maximális mértéke 23 év alatti játékosok esetén: 

A Költségtérítés megfizetés kötelezettségének időbeli korlátja: Egy másik 

sportszervezetből való átigazolásig (saját nevelésű játékosért), életkortól függetlenül. 

Saját nevelésű játékos: Ha megszakítás nélkül legalább négy bajnoki szezont 

végigjátszott egy klubban.  

 

9.1. Ha az utánpótlás bajnoki rendszerben szerepeltethető játékos, az adott klubnál nem 

töltött el legalább négy bajnoki szezont, akkor a korábbi átigazolási díj levonását 

követően fennmaradó nevelési költség a lejátszott évek arányában megoszlik a nevelő 

klubok között az alábbiak szerint: 

 

Példa: 

Egy játékos A csapatból B csapatba 1M Ft-ért érkezett. Abban az esetben, ha ő tovább 

igazolt B csapatból C-be 2M Ft-ért: 

Az 1M Ft, amit kifizetett a B az A-nak, az B-nél marad 

• Ha 1 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, akkor a fennmaradó összeg (jelen 

esetben 1M Ft) annak 25% megy a B csapathoz, 75%- az A csapathoz 

• Ha 2 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, akkor a fennmaradó összeg (jelen 

esetben 1M Ft) annak 50% megy a B csapathoz, 50%- az A csapathoz 
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• Ha 3 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, akkor a fennmaradó összeg (jelen 

esetben 1M Ft) annak 75% megy a B csapathoz, 25%- az A csapathoz 

• Ha 4 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, a teljes átigazolási összeg a B 

csapatot illeti meg. 

 

9.2. Az ifjúsági korosztályból kiöregedett, ugyanakkor a bajnoki idény kezdete előtt a 23. 

életévét még be nem töltött játékos OBI-be történő igazolás esetén: A 23. életévét be 

nem töltött játékos, felnőtt csapatban eltöltött első év lejártát követő átigazolás esetén az 

eredeti nevelési költségtérítés összegének 66%-a, második évben történő átigazolás 

esetén a 33%-a fizetendő. A harmadik évet követően nevelési költségtérítés megfizetése 

nélkül igazolhat át a játékos szerződés nélkül. 

 

Példa: 

Egy játékos A csapatból B csapatba 3M Ft-ért érkezett. Abban az esetben, ha ő tovább 

igazolt B csapatból C-be 3 éven belül, de 23.életévét még nem töltötte be, amennyiben: 

• Ha 1 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, akkor az eredeti nevelési költségtérítés 

összegének 66%-át (2M Ft) köteles megfizetni C csapat a B-nek. 

• Ha 2 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, akkor az eredeti nevelési költségtérítés 

összegének 33%-át (1M Ft) köteles megfizetni C csapat a B-nek. 

• Ha 3 teljes bajnoki idény után igazol B-ből C-be, akkor az eredeti nevelési költségtérítés 

összege után, nem jár nevelési költségtérítés C csapattól B-nek. 

 

9.3. A bajnoki idény kezdetét megelőzően 23. életévét már betöltött és érvényes szerződéssel 

nem rendelkező sportoló átigazolása esetén az utánpótlás korosztályú csapatból történő 

átigazolásánál nincs nevelési költségtérítés fizetési kötelezettség újbóli igazolás esetén. 

 

9.4. Amennyiben egy ifjúsági korosztályból kiöregedő játékos legalább a mindenkori 

legkisebb garantált bérminimumnak megfelelő összeggel nem kap profi szerződést a 

nevelő klubjától az ifjúsági bajnokság befejezését követő 12 hónapban, akkor az érte 

kérhető maximális nevelési költség 500.000,-Ft, függetlenül attól, hogy szerepelt-e 

utánpótlás világversenyen vagy játszott-e 20 mérkőzést az OB I-ben. 

 

Ha a nevelő egyesület az ifjúsági korosztályból kiöregedett játékosát másik OB I 

osztályú egyesületnek kölcsönadja, és a játékost ott szerződtetik az ifjúsági bajnokság 

befejezését követő 12 hónapban, valamint a játékos a kölcsönadás lejártával végleg 

eligazol (akár harmadik egyesületbe is), akkor az Átigazolási Szabályzat szerinti 

nevelési költségtérítési szabályok lépnek hatályba, és a nevelési költségtérítés – a felek 

eltérő megállapodásának hiányában - 100 %-ban a nevelőegyesületet illeti meg. 

 

 

10. A Költségtérítés mértéke utánpótlás korú játékosok esetén: 

 

10.1. Azon sportolók esetén akik, a 16. életévük betöltését követően szerepelnek 

Világversenyen (Utánpótlás Európa Bajnokság, Utánpótlás Világbajnokság) a 

maximálisan elkérhető összeg nettó 3.000.000,- Ft. 
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A 2021/2022. évi bajnoki idényt megelőző átigazolási időszak kezdetének napjától 

azonban a maximális nettó 3.000.000,- Ft már csak azon sportolók esetében  kérhető 

el, akik olyan csapat tagjai voltak, amely csapat valamelyik fent említett Utánpótlás 

Világversenyen megszerezte az első négy helyezések valamelyikét. 

 

10.2. Világversenyen részt vevő U15 játékosok esetén maximálisan elkérhető összeg: nettó 

1.000.000,-Ft 

 

10.3. OB I-ben lejátszott 20 mérkőzés után maximálisan elkérhető összeg: nettó 2.000.000,-

Ft 

10.4. Ha az átigazoló játékos hivatalos felnőtt válogatott mérkőzésen legalább 5 mérkőzést 

játszott, a maximálisan elkérhető összeg (függetlenül attól, hogy szerepelt-e utánpótlás 

korú Világversenyen): nettó 3.000.000,-Ft 

 

A 10.1.- 10.4. pontokban foglaltak kivételével, minden egyéb esetben (fiúkra és lányokra 

vonatkozóan) a költségtérítés mértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

10.5. 18. életévüket betöltött Sportolók esetén a maximálisan elkérhető: nettó 1.000.000,-Ft 

 

10.6. 14-18. éves Sportolók estén a maximálisan elkérhető: nettó 800.000,-Ft 

 

10.7. 14. életévüket be nem töltött Sportolók esetén a maximálisan elkérhető: nettó 500.000,-

Ft 

 

11. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amelynek 

felnőtt csapata nem az OB I bajnokságban szerepel, a 10.1-10.7. pontban jelölt nevelési 

költségtérítés összegének 50%-át kell megfizetni.  

 

12. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amelynek 

nincs OB I bajnokságban szereplő csapata, de az utánpótlás országos bajnokságokba (ifi, 

serdülő, gyermek) nevezett csapatai közül:  

  

12.1. mindhárom a felsőházban szerepel, úgy a 10.1.-10.7. pontban jelölt Költségtérítés 

100%-át,  

12.2. bármely csapata az alsóházban szerepel, úgy a Költségtérítés 75%-át kell megfizetni.  

 

 

13. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amelynek 

nincs OB I bajnokságban szereplő csapata, és amely nem minden korosztályban indít az 

utánpótlás országos bajnokságban csapatot, feltéve, hogy van olyan utánpótlás csapata, 

amely az MVLSZ által elismert területi bajnokságban szerepel, a Költségtérítés 60%-át 

kell megfizetni.  
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14. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki olyan Sportszervezetből kíván átigazolni, amely 

egyetlen utánpótlás bajnokságban sem indít csapatot, nem jogosult Költségtérítésre.  

  

15. A Költségtérítés a Sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából 

szolgáltatás nyújtásnak minősül.  

  

  

7. §  

Egyéb rendelkezések  

  

1. Igazolással rendelkező játékos külföldi szereplésének ideje alatt (illetve, ha bármely 

okból eredően hazai rendezvényeken nem szerepel) utolsó hazai Sportszervezetének 

versenyengedéllyel rendelkező játékosának minősül. A külföldi szerepeltetéssel 

kapcsolatban (a külföldi Sportszervezet és a szerepeltetés időtartamának megjelölésével) 

az utolsó hazai Sportszervezetnek a Bizottság felé bejelentési kötelezettsége van.  

  

2. Igazolt játékosok külföldi játékengedélyéhez szükséges feltételek  

  

Az MVLSZ-nél igazolt Sportolóknak akkor lehet játékengedély hozzájárulást adni 

külföldi szerepléshez, ha   

a) Az érdekelt külföldi Sportszervezet kéri és mellékeli a játékos és a klub közötti 

szerződés másolatát, vagy a külföldi Sportszervezet befogadó nyilatkozatát.  

b) A külföldre távozni szándékozó játékos írásbeli kérelmet nyújt be, amely 

tartalmazza az ország és a klub nevét, ahova távozik, a játékengedély kezdő 

időpontját, és a játékos útlevélszámát.  

c) A játékos utolsó hazai Sportszervezete nyilatkozatát, melyben a Sportszervezet 

hozzájárul a külföldi szerepléshez.  

d) A hazai Versenyengedélyét a Sportoló leadta.  

e) A Sportoló az eljárási illetéket megfizette.  

  

3. Jelen rendelkezés hatálya kiterjed azon magyar állampolgárságú játékosokra, akik a 16.  

életévüket betöltötték, és az MVLSZ tagjaként nyilvántartásba vett Sportszervezetben 

igazolással rendelkeznek.  

  

4. Amennyiben a külföldi szereplést vállaló játékos az 1. bekezdésben meghatározott 

feltételek hiányában az MVLSZ hozzájárulása nélkül külföldi Sportszervezetben játszott, 

úgy ismételten hazai Sportszervezetben csak akkor szerepelhet, ha a 2. pontban 

meghatározott illeték kétszeresét megfizeti. Egyéb esetben a hazatérést követő egy évig 

Versenyengedélyt nem kaphat.  

  

5. Az MVLSZ és tagszervezetei által szervezett mérkőzéseken a Versenyszabályzatban, 

illetve az adott bajnokság Versenykiírásában meghatározott számú külföldi játékos 

szerepelhet.  
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5.1.  Azon Sportolók esetében, akik kettős állampolgárok, honosításra kerültek, illetve 

alanyi jogon jutottak magyar állampolgársághoz, a foglalkoztató Sportszervezet a 

versenyengedély kibocsájtására vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg 

hivatalos dokumentummal igazolni köteles a magyar állampolgárságot. A 

Versenyiroda vagy a Bizottság bármely, az MVLSZ által nyilvántartásba vett 

Sportoló esetében jogosult a Sportolót foglalkoztató Sportszervezetet az 

állampolgárság igazolására végzéssel kötelezni ellenőrzés céljából. A végzés ellen 

önálló jogorvoslatnak helye nincs. 

 

5.2. Ameddig az 5.1. pontban igazolás nem érkezik meg a Versenyirodához, addig a 

Sportoló külföldi állampolgárnak minősül.  

 

 

8. §  

Versenyzők érdekvédelmére vonatkozó előírások  

  

1. Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén versenyengedéllyel rendelkező 

Sportoló más Sportszervezetbe történő átigazolása a megszűnést kimondó határozat 

jogerőre emelkedését követően minden további feltételtől függetlenül lehetséges.  

  

2. Az Igazolási és Átigazolási Bizottság tagjai közé lehet választani a Sportolók által 

létrehozott érdekvédelmi szervezet delegáltját, amennyiben az érdekvédelmi szervezetet 

vagy a bíróság bejegyzi, vagy az MVLSZ szervezetébe betagozódik.   

  

9. §  

Kiskorú versenyzők védelmét szolgáló rendelkezések  

  

1. Az MVLSZ a sport utánpótlásának biztosítása érdekében védi az utánpótlás nevelését 

végző Sportszervezetek érdekeit, melynek eszköze az utánpótlás nevelési költségtérítés. 

(lásd 6.§).   

  

2. Amennyiben a Sportszervezet az utánpótláskorú Sportolót nem foglalkoztatja tovább, úgy 

nem jogosult Költségtérítésre kivéve, ha erre a Sportoló felróható magatartása okot ad.  

  

3. A 2. pontban rögzített esetnek minősül, ha:  

a) a Sportszervezet a Sportolóval bizonyítható módon közli azt, hogy tovább nem 

látogathatja az edzéseket és mérkőzéseket,  

b) a Sportszervezet nem biztosít a Sportoló számára korosztályának megfelelő szintű 

versenyeztetést,  

c) a Sportszervezet nem kéri a Sportoló részére a korosztályának megfelelő 

Versenyengedélyt.  
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1. sz. melléklet 

  

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 

 ÁTIGAZOLÁSI LAP  

  

A sportoló neve  …………………….………………………………………..…………………  

MVLSZ szám:  …………………….………………………………………..…………………  

Születési hely, idő:  …………………….………………………………………..…………………  

Anyja leánykori neve:   …………………….………………………………………..………………… 

_____________________________________________________________________  

  

ÁTADÓ sportegyesület az átigazoláshoz hozzájárul - nem járul hozzá  

  

Dátum: ................. év ................................. hónap ................. nap  

  

  

      PH  

                    

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

                    Átadó sportegyesület elnöke  

_____________________________________________________________________  

  

Kérem a fent nevezett sportolót a/az 

.............................................................................................sportegyesületbe átigazolni.  

 

 Dátum: ................ év .................................. hónap ...................nap  

  

  

      PH  

  

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

                Átvevő sportegyesület elnöke  

_____________________________________________________________________  

  

Átigazolásért fizetett összeg: ..............................,- Ft azaz (..................................................Ft,) 

Nevelési költségtérítés összege: ........................................................................................... Ft,-  

Kérelem beadásának időpontja: év .......... hónap ........................ nap ….. 

A sportoló aláírás:    .............................................................................................  

Szülő, gondviselő aláírása:  ...............................................................................  

 

 - 18 év alatti játékos esetében a szülő aláírása nélkül az átigazolás nem 

érvényes.  

 

 

 

 



 

  2 

     2.sz melléklet 

 

 

SPORTOLÓI NYILATKOZAT 

 

Alulírott,  

Név:  …………………….………………………………………..…………………  

MVLSZ szám:  …………………….………………………………………..…………………  

Születési hely, idő: …………………….………………………………………..…………………  

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

Lakcíme:  …………………….………………………………………..…………………  

  

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az alábbi   

 

Átadó sportszervezet neve:  ...……………….………………………………………..……………  

Székhelye:                                  ...……………….………………………………………..……………. 

sportszervezettel a játékjogomra vonatkozó hatályos és érvényes szerződéses kapcsolatban nem állok!  

  

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozatom következménye a részemre kiadott 

Versenyengedély azonnali megvonása és így ez az MVLSZ és tagszervezetei által rendezett 

bajnokságokból az adott bajnoki idényre történő kizárásommal jár.  

  

Jelen nyilatkozatot szabad akaratomból, befolyásolástól mentesen tettem.  

A 18. életévét be nem töltött Sportoló nyilatkozata kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával 

érvényes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kelt: ……………………………………… 

  

  ……………………………………………………..  

  

  

Sportoló aláírása  

  ……………………………………………………..  

  

Előttünk, mint tanúk előtt:  

  

Törvényes képviselő (k) aláírása  

Név:  ……………………………………   Név: ……………………………………  

Lakcím: 

……………………………………  

Lakcím:……………………………………  
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3.sz. melléklet 

 

AMATŐR SPORTOLÓI NYILATKOZAT 

- versenyengedély kérelmezéséhez - 

- 2020/2021. évi bajnoki idény - 

 

Alulírott, Név: ………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………… 

MVLSZ szám (amennyiben van): ……………………………………………………… 

Neme: férfi / nő 

Törvényes képviselő adatai (18 év alatti sportoló esetén): 

Név: ………………………………………………………………………… 

Személyi ig. szám: ……………, mint az alábbi sportszervezet igazolt játékosa 

Sportszervezet: ………………………………………………………………………… 

Székhelye: ………………………………………………………………………… 

A sportszervezet  részéről ügyintézésre jogosult:  

……………………………………………………………………………………… 

 

Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt sportszervezet a sportról szóló 2004. évi I. törvény 6. 

§ (2) bekezdése alapján a 2019/2020. évi bajnoki idényben nevemben versenyengedély kérelmet 

nyújtson be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (1138 Budapest, Margitsziget). 

 

Sportorvosi engedély 

 

Vélemény: 
Kiállítás 

dátuma: 
Érvényesség: Aláírás, pecsét: 

    

 

Nyilatkozat szerződés bemutatásához való hozzájárulásról (sportvállalkozás vagy alapítvány esetén)  

Ezúton nyilatkozom, hogy a fent megjelölt sportszervezettel amatőr sportolói jogviszonyban állok. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a sportszervezet a versenyengedély igénylése érdekében a szerződést 

bemutassa a Magyar Vízilabda Szövetség részére, szükség esetén annak meglétéről külön 

nyilatkozatot teszek. 

Nyilatkozat állampolgárságról 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt állampolgársággal 

rendelkezem. 

Állampolgárság: magyar többes állampolgár külföldi 

Többes és külföldi állampolgár esetén állampolgárság (ok): …………………………………… 

…………………………………………     …………………………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása  Sportoló aláírása 

(18 év alatti sportoló esetén) 



 

  4 

Nyilatkozat hazai sportolók csoportjába való besorolásról 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy hazai sportolónak minősülök, és a Magyar Vízilabda 

Szövetség Versenyszabályzatának (Vsz.) 31. § (1) bekezdése alapján kérem a hazai sportolók 

csoportjába való besorolásomat: igen nem 

Vsz. 31.§ (2) Külföldi sportolók csoportjába az a sportoló kerül besorolásra, akire az alábbi feltételek egyike 

vonatkozik: 

a) nem rendelkezik magyar állampolgársággal, 

b) olyan magyar állampolgársággal is rendelkező sportoló, aki a nevezés időpontját megelőző 12 hónapban 

más állam vízilabda válogatottjának tagja volt. 

Vállalom, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség felhívása esetén 72 órán belül igazolom jelen 

nyilatkozatom valóságtartamát. 

Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatomban nem kérem a hazai sportolók 

csoportjába való besorolásomat, vagy nem teszek nyilatkozatot, illetőleg a nyilatkozatom 

valóságtartamát nem igazolom az előírt határidőben, a teljes bajnoki évre a külföldi sportolók 

csoportjába kerülök besorolásra, és annak megfelelően vagyok jogosult a versenyengedély 

megszerzésére. 

Tudomásul veszem, hogy a Versenyszabályzat 32. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló nyilatkozatomban valótlan adatot szolgáltatok, azonnali hatállyal elveszítem a 

versenyengedélyemet, és három évig nem kaphatok Magyarországon a vízilabda sportág egyetlen 

osztályában sem versenyengedélyt. 

 

…………………………………………          …………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása Sportoló aláírása  

(18 év alatti sportoló esetén) 

 

 

Hozzájárulás biztosítás megkötéséhez 

Ezúton hozzájárulok, hogy a Versenyszabályzat 189. § (3) bekezdésének megfelelően a Magyar 

Vízilabda Szövetség részemre sporttevékenységemmel kapcsolatos biztosítást kössön. 

Hozzájárulok Nem járulok hozzá 

A Vsz. 189. § (1) bekezdés alapján az általános játékjogosultság feltétele a sporttevékenységgel 

kapcsolatos biztosítás megléte. 

Amennyiben a biztosítás megkötéséhez a sportoló nem járul hozzá, köteles a jelen kérelemhez 

mellékelni a biztosítás meglétéről szóló igazolást. 

 

………………………………………… ……………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása Sportoló aláírása    

 (18 év alatti sportoló esetén) 
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Meghatalmazás 

Jelen nyilatkozat aláírásával meghatalmazom a fent megjelölt sportszervezet nevében a Magyar 

Vízilabda Szövetség előtt ügyintézésre jogosult személyt, hogy ezt a dokumentumot a 

versenyengedély kérelem mellékleteként benyújtsa a Magyar Vízilabda Szövetség részére. 

 

Jelen nyilatkozatommal az MVLSZ szabályzatait magamra nézve kötelezőként 

ismerem el.  

Kelt: ………………………., 2020. év ……… hó ……… nap 

 

………………………………………… …………………………………… 

Sportszervezet cégszerű aláírása  Sportoló aláírása 

 

………………………………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása  

(18 év alatti sportoló esetén) 

 

 

A meghatalmazást elfogadom: 

 

Kelt: ………………………., 2020. év ……… hó ……… nap 

 

……………………………………

Meghatalmazott aláírása 

 

 

 

Mellékletek: 

Adatkezelési hozzájárulás
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Amatőr sportolói nyilatkozat melléklete 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

Jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (1138 Budapest, 

Margitsziget), továbbiakban: MVLSZ, mint adatkezelő személyes adataimat, a játékos 

statisztikáimat, valamint a sportorvosi engedélyre vonatkozó különleges adataimat megismerje, és 

azokat kezelje. Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy az MVLSZ a megadott személyes és 

különlegesadataimat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, és az MVLSZ szabályzataiban 

meghatározott jogszerű keretek között, az ott meghatározott feladatainak ellátása céljából megismerje 

és kezelje. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az MVLSZ a következő adatokat az általa üzemeltetett www.waterpolo.hu 

weboldalon nyilvánosságra hozza: 
- név, 

- fénykép, 

- MVLSZ szám, 

- külföldi / hazai sportolók csoportjába való besorolás, 

- játékos statisztika. 

Kijelentem, hogy az MVLSZ Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak 

alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, 

hogy az MVLSZ által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. 

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok 

kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi 

hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim 

megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

 

 

Kelt: ………………………., 2020. év ……… hó ……… nap 

 

 

………………………………………… ……………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása Sportoló aláírása 

 (18 év alatti sportoló esetén) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waterpolo.hu/
http://www.waterpolo.hu/
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4. sz. melléklet 

 

HIVATÁSOS SPORTOLÓ VERSENYENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELME 

ÉS NYILATKOZATA 
- 2020/2021. évi bajnoki idény - 

 

 

Sportoló adatai 

Név: ………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………… 

MVLSZ szám (amennyiben van): ……………………………………………………… 

Neme: férfi / nő 

Törvényes képviselő adatai (18 év alatti sportoló esetén): 

Név: ………………………………………………………………………… 

Személyi ig. szám: ………………………………………………………, 

mint az alábbi sportszervezet igazolt játékosa 

Sportszervezet: ………………………………………………………………………… 

Székhelye: ………………………………………………………………………… 

Sportszervezet részéről ügyintézésre jogosult: ……………………………………………………………………………. 

 

Sportorvosi engedély 

 

               Vélemény: 
Kiállítás 

dátuma: 
Érvényeség: Aláírás, pecsét: 

    

 

Versenyengedély iránti kérelem 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 9. § (1) bekezdése alapján a 2019/2020. évi bajnoki szezonban 

versenyengedély iránti kérelmet nyújtok be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (1138 Budapest, 

Margitsziget) az alábbi versenyrendszerek (bajnokság, kupa) vonatkozásában: 

Elsődleges versenyengedély: 1. ……………………………………………………… 

Kiegészítő versenyengedélyek: 2.         …………………………………………………… 

3.         …………………………………………………………… 

4.         ……………………………………………………………… 

5.         ……………………………………………………………… 

6.         ……………………………………………………………… 

 

……………………………… ……………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása Sportoló aláírása  

(18 év alatti sportoló esetén) 
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Nyilatkozat szerződés fennállásáról 

Alulírott Sportoló ezúton nyilatkozom, hogy a sportszervezettel munkaszerződés / megbízási 

szerződés alapján hivatásos sportolói jogviszonyban állok, más sportszervezettel vízilabda sportágban 

nincs hatályos szerződésem (kettős játékengedély a jelen nyilatkozatra nem vonatkozik). 

Szerződésmellékletként csatolva Szerződés korábban benyújtásra került 

 

(Versenyengedély csak a szerződés bemutatása után igényelhető.) 

 

Nyilatkozat állampolgárságról 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatomban megjelölt állampolgársággal 

rendelkezem. 

Állampolgárság: magyar többes állampolgár külföldi 

Többes és külföldi állampolgár esetén állampolgárság (ok):………………………………………… 

…………………………………………       ………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása  Sportoló aláírása    

(18 év alatti sportoló esetén) 

 

 

Nyilatkozat hazai sportolók csoportjába való besorolásról 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy hazai sportolónak minősülök, és a Magyar Vízilabda 

Szövetség Versenyszabályzatának (Vsz.) 32. § (1) bekezdése alapján kérem a hazai sportolók 

csoportjába való besorolásomat: igen nem 

Vsz. 32. § (2) Külföldi sportolók csoportjába az a sportoló kerül besorolásra, akire az alábbi feltételek egyike 

vonatkozik: 

a) nem rendelkezik magyar állampolgársággal, 

b) olyan magyar állampolgársággal is rendelkező sportoló, aki a nevezés időpontját megelőző 12 hónapban 

más állam vízilabda válogatottjának tagja volt. 

Vállalom, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség felhívása esetén 72 órán belül igazolom jelen 

nyilatkozatom valóságtartamát. 

Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatomban nem kérem a hazai sportolók 

csoportjába való besorolásomat, vagy nem teszek nyilatkozatot, illetőleg a nyilatkozatom 

valóságtartamát nem igazolom az előírt határidőben, a teljes bajnoki évre a külföldi sportolók 

csoportjába kerülök besorolásra, és annak megfelelően vagyok jogosult a versenyengedély 

megszerzésére. 

Tudomásul veszem, hogy a Versenyszabályzat 32. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a besorolás 

alapjául szolgáló nyilatkozatomban valótlan adatot szolgáltatok, azonnali hatállyal elveszítem a 

versenyengedélyemet, és három évig nem kaphatok Magyarországon a vízilabda sportág egyetlen 

osztályában sem versenyengedélyt. 

 

…………………………………………  ………………………………. 

Törvényes képviselő (k) aláírása  Sportoló aláírása 

(18 év alatti sportoló esetén) 
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Hozzájárulás biztosítás megkötéséhez 

Ezúton hozzájárulok, hogy a Versenyszabályzat 189. § (3) bekezdésének megfelelően a Magyar 

Vízilabda Szövetség részemre sporttevékenységemmel kapcsolatos biztosítást kössön. 

Hozzájárulok, Nem járulok hozzá. 

A Vsz. 189.§ (1) bekezdésalapján az általános játékjogosultság feltétele a sporttevékenységgel 

kapcsolatos biztosítás megléte. 

Amennyiben a biztosítás megkötéséhez a sportoló nem járul hozzá, köteles a jelen kérelemhez 

mellékelni a biztosítás meglétéről szóló igazolást. 

 

…………………………………………     …………………… 

Törvényes képviselő (k) aláírása  Sportoló aláírása 

(18 év alatti sportoló esetén) 

 

 

Meghatalmazás 

Jelen kérelem aláírásával meghatalmazom a fent megjelölt sportszervezet nevében a Magyar 

Vízilabda Szövetség előtt ügyintézésre jogosult személyt, hogy a versenyengedéllyel kapcsolatos 

ügyintézés során nevemben és helyettem eljárjon. 

 

Jelen nyilatkozatommal az MVLSZ szabályzatait magamra nézve kötelezőként 

ismerem el. Kelt: ………………………., 2020. év ……… hó ……… nap 

 

…………………………………

 ………………………

Sportszervezet cégszerű aláírása  Sportoló aláírása 

 

…………………………… 

Törvényes képviselő (k) 

aláírása (18 év alatti 

sportoló esetén) 

 

 

A meghatalmazást elfogadom. 

 

Kelt: ………………………., 2020. év ……… hó ……… nap 

 

……………………………………… 

Meghatalmazott aláírása 

 

 

 

Mellékletek: 



 

  5 

Hivatásos sportolói nyilatkozat melléklete 

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

Jelen nyilatkozatom útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (1138 

Budapest, Margitsziget), továbbiakban: MVLSZ, mint adatkezelő személyes adataimat, a 

játékos statisztikáimat, valamint a sportorvosi engedélyre vonatkozó különleges adataimat 

megismerje, és azokat kezelje. Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy az  MVLSZ  a 

megadott személyes és különleges adataimat a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az 

MVLSZ szabályzataiban meghatározott jogszerű keretek között, az ott meghatározott 

feladatainak ellátása céljából megismerje és kezelje. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az MVLSZ a következő adatokat az általa üzemeltetett 

www.waterpolo.hu weboldalon nyilvánosságra hozza: 
- név, 

- fénykép, 

- MVLSZ szám, 

- külföldi / hazai sportolók csoportjába való besorolás, 

- játékos statisztikái. 

Kijelentem, hogy az MVLSZ Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, 

továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása 

annak, hogy az MVLSZ által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat 

megadom. 

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz 

történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni 

az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem 

érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Lehetőségem van a jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

 

 

Kelt: ………………………., 2020. év ……… hó ……… nap 

 

 

……………………………   …….……… 

Törvényes képviselő (k) aláírása  Sportoló 

(18 év alatti sportoló esetén) 

 

http://www.waterpolo.hu/

