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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) hivatalos listát ad át a kérelmező Sportszervezeteknek a versenyengedéllyel 

rendelkező játékosairól, az átadott kártyákról, 

f) átigazolás esetén az átvevő Sportszervezet kérelmére előzetesen meghatározza az 

utánpótlás nevelési költségtérítés összegét, 

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

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

a) szakmai segítséget nyújt a Versenyirodának és a Sportszervezeteknek 

b) a Versenyiroda által a hatáskörében hozott fellebbezéssel érintett határozatokat 

felülvizsgálja, határozatában azokat helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon 

kívül helyezi és az első fokon eljárt Versenyirodát új eljárás lefolytatására 

kötelezi, illetve az eljárást megszünteti. 

c) a Bizottság által hozott határozat jogerős és végrehatható. 

d) a jogerős döntésével szembeni felülvizsgálati vagy méltányossági kérelem esetén, 

az ügy dokumentumait átiratával együtt megküldi az MVLSZ Elnökségének. 

3. Az MVLSZ Elnöksége, mint felülvizsgálati testület 

a) maga, vagy az általa kijelölt testület útján dönt a kérelemről. 

 

4. Jogorvoslatok 

Jogorvoslattal az a Sportoló, illetve Sportszervezet élhet, akinek vagy amelynek jogos 

érdekét a döntés közvetlenül érinti. 

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 lapon (1. 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 hozzájárulást az igazolási 

lapon, az arra fenntartott helyen fel kell tüntetni. 

2.3. A Sportoló bejelenti az alábbi adatait: 

 Sportágát, 

 Sportegyesületét, 

 Nevét, 

 Születési dátumát, (év, hó, nap) 

 Születési helyét, 

 Anyja nevét, 

 Állampolgárság, 

 Lakcímét, 

 Papír alapú fényképét. 
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2.4. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatban a Szövetség versenyszabályzata és 

versenykiírásai egyéb feltételeket (életkor, technikai vizsga, orvosi alkalmasság stb.) is 

megállapíthatnak. 

 

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 napon 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 teljesíthető, ez esetben a Nyilvántartó 8 munkanapon belül köteles meghozni és az 

érintett Sportszervezeteknek megküldeni az erre vonatkozó indoklással ellátott 

határozatát. 

3.3. A Nyilvántartó döntésnek megfelelően az alábbi adatokkal nyilvántartásba veszi a 

Sportolót: 

 Sportág, 

 Sportegyesület, 

 Név, 

 Születési dátum, (év, hó, nap) 

 Születési hely, 

 Anyja neve, 

 Állampolgárság, 

 Lakcím, 

 Igazolás (nyilvántartás) kelte, 

 Igazolási (nyilvántartás) száma, 

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

sportági versenyengedélyt jelent (továbbiakban: Versenyengedély). 

3.4. 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. 

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. 
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4. § 

Versenyengedély 

 

1. Versenyengedéllyel rendelkezik az a Sportoló,  

 aki valamely az MVLSZ tagjaként jegyzett Sportszervezet tagja  

 az MVLSZ nyilvántartásában szerepel. 

 rendelkezik az ezek meglétét tanúsító, az adott bajnoki évre a MOB 

Sportinformációs rendszere és az MVLSZ által közösen kiadott fényképes 

igazolvánnyal.  

2. A versenyengedély egy bajnoki évre (bajnoki idényre) szól, érvényessége a bajnoki 

idény végéig, vagy ha a rajta szereplő sportorvosi engedély lejárati dátuma korábbi 

időpont, akkor ezen időpontig tart.  

3. Amennyiben a sportorvosi engedély bajnoki idényen belül jár le, az újabb sportorvosi 

engedély kiadása esetén a Nyilvántartó – kérelemre – meghosszabbítja és rányomtatja a 

versenyengedélyre az új lejáratot. A versenyengedély lejáratának legkésőbbi időpontja 

az aktuális bajnoki idény végét követő augusztus hó 15. napja.  

4. Amennyiben a sportorvosi engedély érvényessége hosszabb a versenyengedély 

érvényességénél, a Versenyiroda kérelemre, az új versenyengedély kiállításánál 

figyelembe veszi a korábbi orvosi bejegyzés határidejét. 

5. A versenyengedélyen a „hivatásos Sportoló” státuszt fel kell tüntetni.  

6. A verseny engedély igényléséhez szükséges: 

a) a megfelelő űrlap kitöltése (2. számú melléklet) 

b) a versenykiírásban meghatározott díj megfizetése  

c) és a játékos fényképeinek csatolása (papírkép+digitális képek CD-én)  

7. A versenyengedély díját az igénylőnek az MVLSZ pénztárába előre kell megfizetnie. 

Különös méltánylást érdemlő esetben, a Versenyiroda, mint elsőfokon eljáró szerv 

engedélyezheti az utólagos teljesítést maximum 8 napos határidő terjedelemben. Ha és 

amennyiben a Versenyengedély kérelmezője az engedélyezett póthatáridőn belül nem 

egyenlíti ki tartozását, a Versenyiroda értesíti az Igazolási és Átigazolási Bizottságot, 

aki haladéktalanul kezdeményezi az adott Sportszervezet összes Sportolója 

Versenyengedélyének felfüggesztését a Versenybíróságnál. Amennyiben a tartozás 

megfizetésre kerül és a Sportszervezet ezt a Versenyiroda felé hitelt érdemlő módon 

igazolja, úgy a felfüggesztés hatályát veszti. A döntés elleni fellebbezés elbírálására az 

MVLSZ Elnöksége, illetve az általa kijelölt testület jogosult. A fellebbezés a döntésre 

nem bír halasztó hatállyal.  

8. Az igénylést az összesítő lappal kell a Nyilvántartónál benyújtani.   
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9. A versenyengedély kérő lapon a játékos és a Sportszervezet közösen nyilatkoznak arról, 

hogy a játékos: 

a) sportiskola esetén, tanulói jogviszony alapján vagy 

b) egyesület esetén, egyesületi tagként, vagy sportszerződés alapján 

c) sportvállalkozás esetén pedig, hogy a játékos (amatőr) sportszerződés vagy 

hivatásos Sportoló esetében munkaszerződése, megbízási szerződése, vagy az 

alapján kötött kölcsönadási szerződése alapján nyújtották be a kérelmet.  

10. A kérelemben a Sportszervezetnek nyilatkozni kell, arról hogy  

a) a Sportolóval amatőr vagy hivatásos Sportolói szerződést kötött-e,  

b) vagy sportegyesület és sportiskola esetén egyesületi tagsági, illetve sportiskola 

tanulói jogviszony alapján kívánja a játékost szerepeltetni.  

c) A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerződés kezdetének és végének pontos 

időpontját.  

11. Sportvállalkozás, alapítvány esetén az amatőr vagy hivatásos szerződés megkötése 

kötelező, a versenyengedély kibocsájtásának feltétele, és csak bemutatása estén 

igényelhető.   

12. A Versenyengedély érvényessége nem lehet hosszabb, mint az amatőr vagy hivatásos 

szerződése érvényessége, és érvényét veszti amennyiben az amatőr sportszerződés vagy 

a hivatásos munkaszerződés bármely okból megszűnik.  

13. Amatőr Sportoló csak határozott idejű, maximum egy éves időtartamú szerződést 

köthet, de a szerződés szólhat egy bajnoki idényre is. A 18. életévét még be nem töltött 

Sportolóval kötött sportszerződés csak a Sportoló törvényes képviselőjének előzetes 

írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. 

14. Hivatásos Sportoló részére Sportszervezete Versenyengedélyt csak munkaszerződés 

vagy megbízási szerződés alapján igényelhet.  

15. A benyújtott fényképek nem lehetnek három hónapnál régebbiek.  

16. Az MVLSZ Versenyengedély igénylésének határideje: 

a) a versenykiírásban rögzített időpont 

b) ha erről a versenykiírás nem rendelkezik, akkor a bajnoki idényt megelőző 

augusztus hó 15. napja. 

c) A határidő elmulasztása esetén csoportos igénylésnél is az egyedi elkészítési díjat 

kell fizetni.    
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5. § 

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, az átvevő Sportszervezet, valamint 

a Sportoló együttes kérelmére indítható meg a Sportoló átigazolási eljárás.  

2.2. Hatályos és érvényes szerződés hiányában a Sportoló és az átvevő Sportszervezet 

együttes kérelme a szükséges feltétele az eljárás megindításának.  

2.3. Amennyiben jelen szakasz 2.1. vagy 2.2. pontok 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 20. 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 4.500,-Ft+Áfa, megfizetésre kerül. 

 

3. Az átigazolás folyamata 

 

3.1.  Az átigazolást kérő a Nyilvántartóhoz benyújtja az átigazolási kérelmet (3. számú 

melléklet) az e célra rendszeresített átigazolási lapon. 

3.2.  Amennyiben az a Sportoló és az átadó Sportszervezet között hatályos és érvényes 

szerződés van, az átigazolás feltétele a Sportoló, az átadó és az átvevő Sportszervezet 

megegyezése, kivéve a 6. §-ban meghatározott eseteket.  

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. § 

Az átigazolás különleges formái: 

 

1. Amennyiben az átadó Sportszervezet és a Sportoló között az általuk kötött 

sportszerződés hatálya alatt az átigazolhatóság kérdésében nincs megállapodás, abban 

az esetben az átigazolás lehetséges esetei a következők: 

 

1.1.  Az érdekeltek polgári peres eljárás útján érvényesítik igényeiket. A jogerős bírósági 

döntés alapján a Bizottság hoz határozatot az átigazolhatóság kérdésében. 
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1.2. Az átigazolást kérő Sportoló vagy az átvevő Sportszervezet kérésére a Sportoló 

átigazolható abban az esetben, ha a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége által 

megállapított óvadékot a Magyar Vízilabda Szövetség által kijelölt ügyvédi irodánál a 

Sportoló, vagy az átvevő Sportszervezet a Szabályzat 4. számú mellékletét képező letéti 

szerződésben meghatározott feltételek szerint letétbe helyezi és igazolja, hogy a vitás 

sportszerződés megszüntetése érdekében keresetet indított az arra illetékes bíróságnál 

vagy választott bíróságnál.  

 

7. § 

Utánpótlás nevelési költségtérítés 

 

1. A 20. életévét be nem töltött Sportoló átigazolásakor az átadó Sportszervezet az 

átigazoláshoz történő hozzájárulását az átadó Sportszervezet részére utánpótlás nevelési 

költségtérítést (továbbiakban: Költségtérítés) megfizetéséhez kötheti. 

2. Az átadó Sportszervezet hozzájárulásának hiányában a 20. 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: 

11991102-02110349   

5. Az MVLSZ részére megfizetett Költségtérítés 80%-a az átadó Sportszervezetet illeti, 

melyet az MVLSZ köteles a Sportszervezet részére az MVLSZ bankszámláján történő 

jóváírás napjától számított 15 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 sportszerződés hatálya alatt áll; 

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

ténylegesen (aktívan) egy mérkőzésen sem szerepelt;  

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

a Sportoló tekintetében nevelésével kapcsolatban Költségigénye nem merült fel, illetve 

az kiegyenlítésre került; 

e. aki 18. életévét betöltötte és olyan Sportszervezetbe kíván átigazolni, amelynek felnőtt 

csapata alacsonyabb osztályban szerepel az átigazolás időpontjában, mint az átadó 

Sportszervezet felnőtt csapata; 

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

hónapon belül került sor;  

 

7. Jelen szakasz 6. bekezdés e) 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. 
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8. A Költségtérítés mértékéről minden bajnoki idény előtt a Liga javaslatára az MVLSZ 

Elnöksége határoz. A Költségtérítés méretéke az átigazolási kérelem benyújtásának 

időpontjához igazodik. A Költségtérítés mértéke  

 

8.1. 18. életévüket betöltött Sportolók esetén nettó 600.000 Ft  

8.2. 14-18. éves Sportolók esetén nettó 500.000 Ft  

8.3. 14. életévüket be nem töltött Sportolók esetén nettó 400.000 Ft  

 

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

felnőtt csapata nem az OB. I. bajnokságban szerepel, a 8. pontban jelölt Költségtérítés fele 

összegét kell megfizetni. 

 

10. Azon Sportoló átigazolása esetén, aki felnőtt, vagy korosztályos válogatott tagjaként 

világversenyen vett részt, a 8. pontban jelölt Költségtérítés kétszeres összegét kell 

megfizetni. 

 

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

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

serdülő, gyermek) nevezett csapatai közül: 

 

11.1. mindhárom a felsőházban szerepel, úgy a 8. pontban jelölt Költségtérítés 100%-át, 

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

megfizetni. 

 

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

nincs OBI 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. 

 

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

egyetlen utánpótlás bajnokságban sem indít csapatot, nem jogosult Költségtérítésre. 

 

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

szolgáltatás nyújtásnak minősül. 

 

 

8. § 

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. 
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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 a meghatározott eljárási illetéket megfizetette. 

 

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

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. 

 

 

9. § 

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 kell választani a Sportolók által 

létrehozott érdekvédelmi szervezet delegáltját, amennyiben az érdekvédelmi szervezetet 

vagy a bíróság bejegyzi, vagy az MVLSZ szervezetébe betagozódik.  
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10. § 

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 7.§).  

 

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 

legmagasabb szintű versenyeztetést, 

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

Versenyengedélyt. 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

 

Jelen szabályzatot az MVLSZ elnöksége 2014. szeptember 8-i ülésén fogadta el, és 2014. 

december 1-től lép hatályba.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Magyar Vízilabda Szövetség igazolási- és átigazolási szabályzat 1.  és 2. melléklete   
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AMATŐR              HIVATÁSOS  

 
VSZ 6. számú melléklet: Versenyengedély, MVLSZ igazolvány-igénylő lap 

  

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 
1138 Bp. Margitsziget 

tel: Kőnig Kiss Judit 70 430 7022 email: igazolas@mvlsz.hu, fejosj@gmail.com 

SPORTORVOSI ENGEDÉLY      ÉS 

VERSENYENGEDÉLY-KÉRŐLAP – 2014/15 bajnoki évre 
Az igénylőlap kitöltésének oka:  új engedély   engedély megújítása 

  engedély pótlása 

1. SPORTSZERVEZET: 

2. MOB (NSSZ) száma (ha van):  MVLSZ 

3. A versenyző neve:                   

4. Anyja neve: 

5. Neme: férfi / nő       6.Születésének helye:         

7. Születési dátum (év, hó, nap): 

8. Címe (település):           

9. Címe (utca, házszám): 

10. Címe (irányítószám):    E-mail címe:  

11. Jogviszonya:             Egyesületi/sportiskola tag o           Amatőr sportszerződés o          Hivatásos, 

munkaszerződés 

12. Szerződése érvényessége: 201……..…-től 201………..…-ig,   12.  Szerződés egy pl. letétbe helyezve

  

13. Hivatásos sportolói (MVLSZ) versenyengedély száma (a játékos egyénileg kell igényelje): 

14. Alulírott Versenyző, ezúton nyilatkozom, hogy nincs más sportszervezettel kötött érvényes 

szerződésem. 

Sportorvosi engedély: 

 

Alulírott Versenyző, jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az MVLSZ a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az 
adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa a MOB Sportinformációs Rendszer számára, 

valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze, továbbá 

hogy nevemet, születési időmet, és fényképemet, játékos statisztikámat az MVLSZ a hivatalos honlapján megjelentesse. Az MVLSZ 
szabályzatait megismertem, és magamra  nézve kötelezőnek fogadom el. 
 

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

 Dátum A sportszervezet  aláírása és pecsétje 

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

 Versenyző aláírása 

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

              Kiskorú esetében a gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása 

 
A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése 

értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy az MVLSZ, mint szerződő fél a javamra (Versenyző) – mint biztosított javára – 

baleset-biztosítási szerződést kössön. Az MVLSZ a javamra köthet biztosítást a Biztosítónál: x igen   n 

A Magyar Vízilabda Szövetség igazolási- és átigazolási szabályzat 3. melléklete 

Vélemény Dátum Aláírás, pecsét 

   

  

FÉNYKÉP HELYE 
(35x40) továbbá 

Digitális fénykép (CD-re 

írt, MVLSZ számot 
tartalmazó fájlnévvel) 

fényképek nélkül a 

kérelem nem fogadható el  

mailto:igazolas@mvlsz.hu
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MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 

ÁTIGAZOLÁSI LAP 

________________________________________________________________ 
 

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

 

MOB/NSSZ száma:........................................................................................................... 

 

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

 

Születési idő:............................ év ....................................... hónap ..........................nap 

 

ÁTADÓ sportegyesület az átigazoláshoz hozzájárul - nem járul hozzá 

 

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

 

 

   PH 

 

       

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

            átadó sportegyesület elnöke 

_____________________________________________________________________ 

 

Kérem a fent nevezett sportolót........................................................................................ 

 

sportegyesületbe átigazolni. 

 

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

 

 

   PH 

 

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

           átvevő sportegyesület elnöke 

_____________________________________________________________________ 

Átigazolásért fizetett összeg:......................................................................................Ft.- 

 

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

 

Kérelem beadásának időpontja:.................................................................................. Ft.- 

 

 

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

. 

Szülő/Gondviselő aláírása:............................................................................................... 

 
- 18 év alatti játékos esetében a szülő aláírása nélkül az átigazolás nem érvényes. 
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 Magyar Vízilabda Szövetség igazolási- és átigazolási szabályzat 4. melléklete 

 

LETÉTI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről ……………………………………………….. , mint letéteményes - 

a továbbiakban Letéteményes, 

 

másrészről ………………………………………. , mint letevő - a továbbiakban Letevő között  

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1.)  Jelen letétre a ……………………, mint játékos és a ……………………. Egyesület, 

mint átadó Egyesület között 200………………………………. napján létrejött 

sportszerződéssel kapcsolatban került sor.  
 

2.)  Jelen letéti szerződéssel egyidejűleg Letevő az 1.1. pontban rögzített szerződés 

érvénytelenségének, vagy egyéb okból történő megszűntetése érdekében keresetet 

indított, amelynek elindítását érkeztető bélyegzővel ellátott keresettel igazolja. 
 

3.)  A letéteményes aláírásával elismeri, hogy ……..Ft, azaz ………… forint óvadékot 

átvett a Letevőtől. 
 

4.)  A Letéteményes a letétet az alábbi feltételek mellett kell, hogy kiszolgáltassa: 
 

4.1.  a Letevő kezéhez, ha az bemutat a 2. pont alatt indított kereset alapján született 

olyan jogerős ítéletet, határozatot, végzést, amely az 1. pont alatt rögzített 

szerződés megszűnését kimondja, vagy rögzíti, hogy annak hatálya alatt a Letevő 

nem áll, és nem kötelezi a ……………….. játékost (rá tekintettel 3. személyt) 

fizetési kötelezettségre az átadó Egyesület felé.  
 

4.2.  Az átadó  ………………. Egyesült részére  kell hogy kiszolgáltassa, ha  

 

4.2.1.   a 2.) pontban rögzített keresettel kapcsolatban a bíróság ………… játékos 

(vagy  rá tekintettel 3. személy) fizetési kötelezettségét állapítja meg a 

bírósági határozatban meghatározott összeg erejéig. Maradvány összeg a 

Letevő részére kerül kiadásra. 

 

4.2.2.  A letét teljes összegét ha a 2.) pontban rögzített pert a bíróság 

megszűnteti. 

 

A letét díja :  

 

Kamatról rendelkezés: 

 

Budapest, 200……………………………… 

 

 

…………………………..    ………………………………… 

 

Letéteményes      Letevő 

Előttünk mint tanúk előtt 

 

1. 

 

 

 

2. 
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Letéteményes lehet a MVLSZ által kijelölt ügyvédi iroda, vagy bank. 

Letevő lehet a Sportoló, vagy az átvevő egyesület 

Kedvezményezett az átadó egyesület. 

 

 


