
 
 
 
 
 

A Magyar Kick-box Szövetség 
Elnökségének 

 
…/2012. Eln.hat. számú 

határozata 
 
 

a kick-box sportág nyilvántartási, 
igazolási és átigazolási  

szabályzatról 
 
 

A Magyar Kick-box Szövetség elnöksége az alapszabályban kapott felhatalmazás 
alapján – a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltakra figyelemmel – a kick-box 
sportágban versenyszerűen sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, valamint átigazolásáról a 
következők szerint rendelkezik: 

 
 

I. 
 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 

1.§ 
 

(1) A szabályzat hatálya a sportág versenyrendszerében – a sportág verseny- és 
játékszabályzatában, versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint –
résztvevő sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a továbbiakban együtt: 
sportszervezetek), valamint a velük tagsági, illetőleg 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 átlépni.  
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II. 
 

A SPORTOLÓK NYILVÁNTARTÁSA 
 

2.§ 
 

(1) A sportolóról a Magyar Kick-box Szövetség (a továbbiakban: szövetség) – a külön 
jogszabály szerinti állami sportinformációs rendszerhez kapcsolódó, és annak megfelelő - 
nyilvántartást vezet.     

 
(2) A nyilvántartásba vételt a sportoló és a sportszervezet – a sportiskola vagy az iskolai 

sportkör tanulója esetében a sportiskola, illetőleg az oktatási intézmény - együttes kérelmére, 
illetőleg az 1.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartózó esetben, valamint a hivatásos sportolók 
esetében a sportoló kérelmére, a szövetség e feladattal megbízott központi, illetőleg területi 
szerve (igazolási és átigazolási bizottsága) végzi. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 
jelen szabályzat 1. számú melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani. 

 
(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemről a benyújtásától számított nyolc napon belül 

kell dönteni.  
 
(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet el kell utasítani, ha 
 
a) a kérelem elbírálása előtt bármelyik érintett fél a szövetségnek történt bejelentéssel 

kérelmét visszavonta; 
 
b) a kérelem hiányos vagy valótlan adatokat tartalmaz, és a hiánypótlásra történő 

felszólításnak a kérelmező nyolc napon belül nem tett eleget; 
 
c) nem felel meg a jelen szabályzat rendelkezéseinek. 
 
(5) A kérelmet elutasító szövetségi határozat ellen a kérelmező a kézbesítésétől 

számított nyolc napon belül a szövetség főtitkárához címzett panaszt nyújthat be. A panaszt - 
a benyújtásától számított tizenöt napon belül – a szövetség elnöksége bírálja el. 

 
(6) Ha a panasznak az elnökség nem ad helyt, a kérelmező a szövetség határozatával 

szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a 
bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a 
versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással 
kapcsolatos jogvitákra is. 

  
3.§ 

 
(1) A nyilvántartásba vett sportoló részére a szövetség egyúttal versenyengedélyt is 

kiad. A versenyengedély – a jelen szabályzat rendelkezései szerint – a szövetség által 
rendezett, vagy elismert versenyeken az engedélyben meghatározott ideig történő részvételre 
jogosíthat. 
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(2) A versenyengedély tartalmazza a sportoló személyi adatait, a sportolónak a 
foglalkoztató sportszervezettel fennálló jogviszonyát (sportolói státuszát), illetőleg annak 
hiányában a szövetség elnökségének engedélyét a sportszervezeti jogviszony létesítésének 
mellőzéséhez, valamint azt, hogy - a jelen szabályzatban és a szövetség egyéb szabályzataiban 
meghatározott feltételek figyelembevételével – a sportoló részt vehet a szövetség 
versenyrendszerébe tartozó sporteseményeken. A versenyengedélyen fel kell tüntetni 
kiállításának dátumát, nyilvántartási számát és érvényességének idejét.           
 

(3) A sportoló nyilvántartásba vételéért, valamint a versenyengedély kiállításáért – a 
sportoló életkorát, minősítését, továbbá amatőr vagy hivatásos státuszát figyelembe vevő - a 
2. számú mellékletben meghatározott eljárási díjat, illetőleg - amennyiben a jelen szabályzat 
úgy rendelkezik – sportágfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.             

 
(4) Ha az amatőr, továbbá szerződése időtartamának lejárta után a szerződéses amatőr, 

vagy a hivatásos sportoló játékjogának használatát meghosszabbítja, vagy más 
sportszervezetre átruházza, számára új versenyengedélyt kell kiadni 

 
4.§ 

 
(1) A versenyengedély érvényességi ideje – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a 

sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló esetében a folyamatban levő, illetőleg a 
soron következő bajnoki év végéig tart, a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló, 
valamint a hivatásos sportoló esetében pedig megegyezik a sportszervezetükkel kötött 
szerződéseik időtartamával.           

 
(2) Ha a versenyengedéllyel rendelkező sportoló (a továbbiakban: igazolt sportoló) a 

jelen szabályzat rendelkezései szerint a sportszervezeti hovatartozását megváltoztatja, és ez 
által más sportszervezet tagja vagy hivatásos sportolója lesz, a korábbi versenyengedély 
egyidejű bevonása mellett számára új versenyengedélyt kell kiadni.             

 
5.§ 

 
(1) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült versenyengedélyt – a sportoló és a 

sportszervezet kérelmére – a szövetség a nyilvántartás adatai alapján pótolja.          
 
(2) A versenyengedély másolatának kiadásáért a 2. számú mellékletben meghatározott 

eljárási díjat kell fizetni.          
 

6.§ 
 

(1) A szövetség által szervezett, vagy rendezett, továbbá a szövetség versenynaptárában 
szereplő sporteseményen – ha a szövetség versenyszabályzata vagy versenykiírása másként 
nem rendelkezik – csak a versenyengedéllyel rendelkező sportoló (a továbbiakban: igazolt 
sportoló) vehet részt.             

 
(2) Az igazolt sportoló – a nem szervezett formájú szabadidős sportesemények 

kivételével – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó sporteseményen csak a szövetség külön 
engedélyével vehet részt.      
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(3) Az a sportoló, aki önhibáján kívül nem rendelkezik érvényes versenyengedéllyel, a 
válogatott keret felkészülésében, valamint válogatottként a nemzetközi sporteseményeken – a 
szövetségi vezetőedző javaslata alapján – a szövetség elnökségének feltételekhez köthető 
engedélyével vehet részt.                 

 
 
 

III. 
 

A SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSA 
 

A szerződéssel nem rendelkező 
amatőr sportoló átigazolása 

 
7.§ 

 
(1) A sportszervezetével sportszerződést nem kötött amatőr sportoló ilyen irányú 

kérelem esetén - a bajnoki év befejezését követően az átigazolási időszakban, vagy a bajnoki 
év közben is - sportszervezetének hozzájárulása nélkül átigazolható.           

 
(2) A sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló átigazolási kérelmét – az 1. 

számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával – a sportoló és az új sportszervezet 
együttesen nyújthatja be.   

 
(3) Ha a sportszerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló az átigazolási kérelmet 

jóváhagyják, számára új versenyengedélyt kell kiadni.  
 
 (4) Az átigazolási kérelem elbírálására a versenyengedély kiadására vonatkozó eljárási 

szabályokat kell alkalmazni, azzal hogy az eljárási díjon felül az átvevő sportszervezet a 2. 
számú mellékletben meghatározott sportágfejlesztési hozzájárulást is köteles megfizetni.                

 
 
 
 

A sportszerződéssel rendelkező 
amatőr sportoló átigazolása 

 
8.§ 

 
(1) Ha az amatőr sportoló sportszerződéssel rendelkezik (a továbbiakban: szerződéses 

amatőr), saját kezdeményezésére szerződése fennállásának időtartama alatt csak 
sportszervezetének hozzájárulásával igazolható át. A sportszervezet a hozzájárulás megadását 
nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti.     

 
(2) Ha a szerződéses amatőr sportoló átigazolását a szerződés fennállásának időtartama 

alatt a sportszervezete kezdeményezi, ahhoz a sportoló hozzájárulása is szükséges. A sportoló 
a hozzájárulás megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti, az ezzel ellentétes megállapodás 
semmis.        
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(3) Az átigazolással egy tekintet alá esik a szerződés fennállásának időtartamán belül a 
szerződéses amatőr sportoló más sportszervezetnek történő – a 18.  § szerinti - ideiglenes 
kölcsönadása is.        

 
(4) Az (1)–(3) bekezdések szerinti átigazolási kérelmet – a 1. számú mellékletben 

meghatározott adatlap felhasználásával – a sportoló, valamint az átadó és az átvevő 
sportszervezet együttesen nyújthatják be.          

 
9.§ 

 
(1) Ha a szerződéses amatőr sportoló és a sportszervezet közötti szerződés időtartama 

letelt, továbbá ha azt lejárta előtt a felek közös megegyezéssel, illetőleg azt sportoló 
egyoldalúan, de jogszerűen megszüntette, a sportolót az átigazolás szempontjából 
szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolónak kell tekinteni, és átigazolását a 7.§-ban 
foglaltak figyelembe vételével kell végrehajtani.  

  
(2) Ha a sportszerződést a sportoló annak lejárta előtt jogellenesen szüntette meg, az 

átigazolást – a sportoló és az átvevő sportszervezet kérelmére - végre kell hajtani, azonban a 
sportoló számára új versenyengedélyt csak a megszüntetett szerződésben meghatározott 
időpont eltelte után adható ki.            

 
(3) A szerződéses amatőr sportoló átigazolási kérelmének az elbírálására a 

versenyengedély kiadásának eljárási szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ha a 
sportszerződés megszűnésének módja a felek között vitatott, a szövetség arra illetékes szerve 
az átigazolás szempontjából csak abban az esetben foglal állást, ha a szerződéskötés tényét 
megkötésekor a szövetségnek bejelentették, és az eredeti sportszerződést az átigazolási 
kérelemhez mellékelték. E feltételek hiányában az átigazolási kérelem csak a vitás kérdésben 
hozott jogerős bírósági ítélet alapján bírálható el, vagy - ha az ügyben a felek nem indítottak 
peres eljárást - az átigazolást a szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolók átigazolási 
szabályai szerint kell végrehajtani.          

 
10.§ 

 
(1) Ha a szerződéses amatőr sportoló átigazolásához való hozzájárulást a sportszervezet 

nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötötte, a nevelési költségtérítés összegét a 
sportszervezetek szabadon határozhatják meg.             

 
(2) A nevelési költségtérítést - a sportszervezetek eltérő megállapodásának hiányában - 

az átvevő sportszervezet az átigazolási kérelem benyújtásáig köteles megfizetni.      
 
(3) Ha az átvevő sportszervezet a nevelési költségtérítést – a (2) bekezdés szerinti 

időpontig nem fizeti meg, a szövetség – az átadó sportszervezet kérelmére – az átigazolt 
szerződéses sportoló versenyengedélyét a tartozás kiegyenlítéséig terjedő időtartamra 
visszavonja.             

 
11.§ 

 
(1) A szerződéses amatőr sportoló átigazolása esetén az átvevő sportszervezet 

sportágfejlesztési hozzájárulást köteles a szövetségnek megfizetni.      
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(2) A sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke a sportszervezetek által meghatározott 
nevelési költségtérítés öt százaléka, de legalább a 2. számú mellékletben meghatározott 
összeg, amelyet az átigazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A 
sportágfejlesztési hozzájárulás befizetéséig az átigazolás nem hajtható végre.         

 
(3) A szerződéses amatőr sportoló átigazolásakor a 2. számú melléklet szerinti mértékű 

sportágfejlesztési hozzájárulást akkor is fizetni kell, ha az átadó sportszervezet a 
hozzájárulásának megadását nem kötötte nevelési költségtérítés megfizetéséhez.            

 
A hivatásos sportoló átigazolása 

 
12.§ 

 
(1) A sportszervezettel munkaviszonyban 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 – (2)-(3) bekezdésekben foglaltak 
figyelembe vételével - ideiglenesen kölcsönadhatja, vagy átruházhatja. A játékjog 
használatának – 18. § szerinti - kölcsönadása, illetőleg átruházása – a jelen szabályzat 
alkalmazásában - átigazolásnak minősül. A játékjog használatának ideiglenes kölcsönadása 
vagy átruházása ellenérték fejében (átigazolási díj) történhet, amelynek mértékét szerződésbe 
kell foglalni. 
 

(2) A játékjog használatának átruházásához a hivatásos sportoló hozzájárulása is 
szükséges. A hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átruházó sportszervezettől 
ellenértékre (átigazolási részesedésre) tarthat igényt, amelynek mértékét külön 
megállapodásban kell rögzíteni. 

 
 

(3) A játékjog használatának ideiglenes kölcsönadását vagy átruházását tartalmazó, 
valamint az azzal összefüggő szerződés érvényesen csak a szövetség ellenjegyzésével jön 
létre.             

 
13.§ 

 
(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 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 2. számú melléklet 
szerinti eljárási díjak és sportágfejlesztési hozzájárulás befizetéséről szóló igazolásokat.                

 
(2) A kérelemnek helyt adó szövetségi határozat alapján a hivatásos sportolónak új 

versenyengedélyt kell kiadni.  
 
(3) A hivatásos sportoló játékjoga használati jogának sportszervezetek közötti 

ideiglenes vagy végleges átadása 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, de legalább a 2. 
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számú mellékletben meghatározott összeget köteles a szövetség sportágfejlesztési alapjába 
befizetni.         

 
14.§ 

 
(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 egyoldalúan, de jogszerűen szüntette meg, a játékjog használata a 
sportolót illeti meg. Átigazolási kérelme esetén – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolónak kell tekinteni, és átigazolását a 7.§-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, 
e szerződés érvényességéhez a szövetség ellenjegyzése szükséges, és 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 százalékát, de mindkét esetben legalább a 2. számú mellékletben meghatározott 
összeget köteles a szövetség sportágfejlesztési alapjába befizetni.  

 
 
 
 
 

15.§ 
 

(1) Ha a hivatásos sportolói szerződés megszűnésének módja a felek között vitatott, a 
szövetség arra illetékes szerve az átigazolás kérdésében csak abban az esetben foglal állást, ha 
a szerződést megkötésekor, illetőleg esetleges módosításakor a szövetség ellenjegyezte. E 
feltételek hiányában az átigazolási kérelem csak a vitás kérdésben hozott jogerős bírósági 
ítélet alapján bírálható el, vagy – ha az ügyben a felek nem indítottak peres eljárást – az 
átigazolást a szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolók átigazolási szabályai szerint kell 
végrehajtani.             

 
(2) Ha a hivatásos sportoló a szerződését annak lejárta előtt jogellenesen szüntette meg, 

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. 

 
Nemzetközi átigazolás 

 
16.§ 

 
(1) A szövetség versenyengedélyével rendelkező, vagy az átigazolási kérelmét 

megelőző két évben versenyengedélyt kapott magyar állampolgárságú vagy azzal egy tekintet 
alá eső sportoló más nemzeti szövetség tagjaként működő sportszervezethez kizárólag a 
szövetség előzetes hozzájárulásával igazolható át.         

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás nem tagadható meg, ha az átigazolás 

feltételeiről a sportoló és hazai sportszervezete, valamint a külföldi sportszervezet 
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szerződésben megállapodott és azt a szövetségnek bemutatták, a szerződés nem sérti a magyar 
válogatott érdekeit, továbbá ha az átigazolási kérelemmel együtt az 2. számú mellékletben 
meghatározott mértékű sportágfejlesztési hozzájárulást a szövetségnek befizették.          

 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában, vagy ha a sportoló jogerős 

fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, a hozzájárulás megadását meg kell tagadni.                
 
(4) A szövetség hozzájárulása nélkül történő átigazolás fegyelmi vétségnek minősül, és 

nem mentesíti a sportolót, illetőleg hazai sportszervezetét a 2. számú melléklet szerinti  
sportágfejlesztési hozzájárulás befizetésének kötelezettsége alól.           

 
17.§ 

 
(1) A más nemzeti szövetség tagjaként működő sportszervezetből hazai 

sportszervezetbe akkor igazolható át sportoló, ha az átigazoláshoz a külföldi sportszervezet 
székhelye szerint illetékes nemzeti szövetség hozzájárult.       

 
(2) A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az (1) bekezdés szerinti nemzeti 

szövetség – a szövetség ez irányú megkeresésére, annak feladásától számított egy hónapon 
belül – nem nyilatkozott, vagy a hozzájárulást ugyan megtagadta, de a sportoló több mint egy 
éve magyar állampolgár vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkezik, és az 
átigazolás végrehajtása egyébként nem ellentétes a nemzetközi szövetség rendelkezéseivel.  

 
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti átigazolást a jelen szabályzat szempontjából 

igazolásnak kell tekinteni, és az átigazolás esetén az eljárási díj mellett a 2. számú 
mellékletben meghatározott mértékű sportágfejlesztési hozzájárulást is fizetni kell.                  

 
IV. 

 
 SPORTEGYESÜLET, SZAKOSZTÁLY MEGSZÜNÉSÉVEL 

TÖRTÉNŐ ÁTIGAZOLÁS  
 

18.§ 
 

(1) A jogutód nélkül megszűnt sportszervezet vagy szakosztály 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, 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 – annak kérelmére - 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. 
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(4) A (2) bekezdés alapján átigazolt sportoló számára új versenyengedélyt kell kiadni.          
  

20.§ 
 

(1) Ha a sportszervezet úgy szűnteti meg szakosztályát, hogy azt valamennyi 
kötelezettségével és jogosultságával együtt más sportszervezetnek átadja, az átvevő 
sportszervezetet – a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével – a szakosztály 
általános jogutódjának kell tekinteni.                               

 
(2) A szakosztály jogutódlással történő megszüntetését, illetőleg más sportszervezetnek 

történő átadását a szövetségnek be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell az átadó, 
valamint az átvevő sportszervezetnek a nyilatkozatát arról, hogy alapszabályuk vagy az 
alapító okiratuk szerint arra illetékes szervük a jogutódlással történő átadás-átvételről 
határoztak. Mellékelni kell az átvevő sportszervezetnek azt a nyilatkozatát is, hogy az átadott 
szakosztálynak az átadó sportszervezet által vállalt kötelezettségeit és jogosultságait teljes 
körűen magára vállalja. Ha az átvevő sportszervezet nem tagja a szövetségnek, kérnie kell 
tagfelvételét, és vállalnia, hogy - az átvett szakosztály szerzett jogai és kötelezettségei alapján 
- változatlan feltételekkel részt vesz a szövetség versenyrendszerében.               

 
V. 
 

KERESKEDELMI ÜGYNÖK KÖZREMŰKÖDÉSE 
 

21.§ 
 

(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.      

 
(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 százezer forint 
óvadékot a szövetségnél letétbe helyez, valamint befizeti a nyilvántartásba vétel 2. melléklet 
szerinti eljárási díját. 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 főtitkára bírálja el, döntése ellen 

annak kézbesítésétől számított 8 napon belül a szövetség elnökségéhez lehet jogorvoslattal 
fordulni.       

VI. 
  

 SPORTGÁFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
 

22.§. 
 

(1) A jelen szabályzat szerinti sportágfejlesztési hozzájárulást a szövetség elkülönítetten 
köteles nyilvántartani. 
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(2) A befolyt sportágfejlesztési hozzájárulást a szövetség – a (3) bekezdésben foglaltak 
kivételével - a sportág utánpótlás-nevelésének, a sportszervezetekben folyó szakmai 
tevékenységnek, valamint a területi szövetségek működési feltételeinek javítására 
használhatja fel. 

 
(3) A szerződéssel nem rendelkező amatőr sportoló átigazolása esetén befizetett 

sportágfejlesztési hozzájárulás ötven százaléka a sportoló átigazolás előtti sportszervezetét 
illeti meg, és azt a szövetség nyolc napon belül köteles a jogosultnak átutalni.   

 
23.§ 

 
(1) A sportágfejlesztési hozzájárulás mértékét a sportoló életkora, valamint minősítése 

alapján kell megállapítani. A sportolók minősítésének rendjét külön szabályzat tartalmazza.   
 
(2) A – (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a nem magyar állampolgárságú sportoló 

hazai sportszervezetek közötti átigazoláskor a sportoló minősítésénél az átigazolást megelőző 
két évben elért legjobb nemzetközi eredményét kell figyelembe venni. 

 
 (3) A nemzeti szövetségek között történő átigazoláskor sportágfejlesztési hozzájárulást 

csak az első átigazolás esetén kell fizetni, minden további nemzetközi átigazolás mentes a 
befizetés alól. 

 
VII. 

 
HATÁLYBALÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI  

RENDELKEZÉSEK 
 

24.§ 
 

(1) Ez a szabályzat 2013. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) és (3) 
bekezdésekben foglaltak kivételével - az azt követően benyújtott nyilvántartásba vételi, 
illetőleg átigazolási kérelmek tekintetében kell alkalmazni. Egyidejűleg hatályát veszti az 
2000-ben elfogadott igazolási és átigazolási szabályzat. 

 
(2) A szabályzat hatálybalépése előtt kötött amatőr sportszerződést, vagy hivatásos 

szerződést 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. 

 
(3) Ha a szabályzat hatálybalépése előtt kiadott versenyzési engedély érvényességi ideje 

rövideb mint a sportolóval kötött amatőr sportolói szerződés, vagy a hivatásos sportolói 
szerződés időtartamának lejárta, az erre vonatkozó szerződés egyidejű bemutatása mellett 
kérhető a versenyengedély érvényességi idejének meghosszabbítása. Ez az eljárás mentes az 
eljárási díj megfizetése alól. 
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1. számú melléklet          
 
 

Adatlap 
 

a kick-box sportolók nyilvántartásba 
vételéhez (igazolásához) és átigazolásához, valamint a versenyengedély 

kiadásához 
 

A nyilvántartásba vétel (igazolás) iránti kérelemhez: 
 

1. A sportoló neve: 
Születési helye és ideje: 
Anyja neve: 
 

2. A sportoló státusza:          
a) amatőr, a tagsági viszony alapján 
b) szerződéses amatőr, a tagsági viszony és a sportszerződés alapján 
c) hivatásos, a munkaviszony alapján   

 
3. A sportszervezettel kötött szerződés kezdő és lejárati időpontja: 

2005. …………..hó .. nap   -   20..  ………….. hónap … nap 
 

4. A nyilvántartásba vételt (igazolást kérő) sportszervezet: 
a) megnevezése: 
b) levelezési címe: 

 
5. A sportoló érvényét vesztett vagy visszavont korábbi versenyengedélyének nyilvántartási 

száma:          
 

A sportoló átigazolása iránti kérelemhez: 
 

6. A sportoló jelenlegi sportszervezete:  
a) megnevezése: 
b) levelezési címe:     

 
7. A sportolót átvevő sportszervezet: 

a) megnevezése: 
b) levelezési címe:         

 
8. A sportolónak az átvevő sportszervezetben betöltendő státusza: 

a) amatőr 
b) szerződéses amatőr 
c) hivatásos 

 
9.   Az átadó és az átvevő sportszervezet között a szerződéses amatőr sportoló átigazolásáról 

kötött szerződésben megállapított nevelési költségtérítés összege: 
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10. Az átadó és az átvevő sportszervezet között a hivatásos sportoló átigazolásáról kötött 
szerződésben megállapított térítés (átigazolási díj) összege:      

 
11. A sportoló és az átadó sportszervezet közötti megállapodásban meghatározott, a sportolót 

megillető átigazolási részesedés összege:  
 
Kérjük  

a) az igazolás, 
b) átigazolás, 
c) kölcsönadás 

 
fentiek adatok alapján történő végrehajtását, egyúttal hozzájárulunk, hogy a Magyar Kick-box 
Szövetség - 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                 sportszervezet (I.)           sportszervezet (II.) 
       átadó        átvevő  
 
 
                                    …………………………….. 
                         kis-, vagy fiatalkorú sportoló szülője, illetőleg 
                                           törvényes képviselője 
 
 
A kérelemhez csatolandó: 

  
- a korábbi versenyengedély, 
- a sportszervezet és az amatőr sportoló között létrejött sportszerződés, 
- a sportszervezet és a hivatásos sportoló között létrejött munkavégzésre irányuló 

szerződés,  
- a szövetséget megillető eljárási díjak, valamint a sportágfejlesztési hozzájárulás 

befizetésének nyugtája,        
- a sportszervezetek jogutódlásával kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok. 
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A SZÖVETSÉG TÖLTI KI: 

 
1. A sportoló nyilvántartásba vehető és igazolható, illetőleg átigazolható: 
 
                             igen                         nem 
 
2. A kiadott versenyengedély érvényességi ideje: 
 

…………………………….tól ……………………………ig  
 

3. A sportoló státusza: 
 

a) amatőr, 
b) szerződéses amatőr, 
c) hivatásos 

 
4. A szövetséget megillető térítések és díjak befizetett összege: 
  

a) a versenyengedély kiadásának eljárási díja: 
b) a sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke: 
c) a sportszervezetet megillető részesedés: 

               
5. A kiadott versenyengedély nyilvántartási száma: 

     
 
…………………,  …….. év ……………..hó …. nap        
 
 

                                                     
 
                                                             ……………………..               
                                                      igazolási és átigazolási bizottság 
              nevében 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. melléklet 
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A sportolók nyilvántartásával (igazolásával) és átigazolásával 
összefüggő költségek és díjak mértéke 

 
 

1. Nyilvántartásba vétel (igazolás), átigazolás és a versenyengedély 
      kiállításának eljárási díja: 
 

a) amatőr sportoló esetében:                  500.- Ft 
b) szerződéses amatőr sportoló esetében              1.000.- Ft 
c) hivatásos sportoló esetében               3.000.- Ft 

 
2. A versenyengedély másolata kiadásának eljárási díja 
 

a) amatőr sportoló esetében:      1.000.- Ft 
b) szerződéses amatőr sportoló esetében:    2.000.- Ft 
c) hivatásos sportoló esetében:     6.000.- Ft 

 
3. Sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke hazai sportszervetek 

közötti átigazolásnál 
 

4.  A nemzetközi átigazoláshoz kapcsolódó sportágfejlesztési 
      hozzájárulás 

 
a) hazai sportszervezetből külföldre, ha a sportoló 
    minősítése: 
  
 
b) külföldről hazai sportszervezetbe, ha a sportoló 
    nemzetközi eredménye az átigazolást megelőző 
    két évben az alábbi 
 

 


