A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG
IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI
SZABÁLYZATA
És
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 2007. június 29.
(frissítésekkel)

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
(A 2004. szeptember 16-i és 2007. június 29-i módosítással egységes szöveg):
1.§
A szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek hatálya a vízilabda sportágban, a sportág
versenyszabályában, versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint
versenyszerűen résztvevő sportolókra (a továbbiakban: sportoló), és az őket szerepeltető
MVLSZ tagjaként jegyzett sportszervezetekre (a továbbiakban: sportszervezetekre) terjed ki.
A sportszervezetek az MVLSZ által szervezett, rendezett versenyeken, rendezvényeken csak
azokat a sportolókat szerepeltethetik, akik szerepeltetésre jogosító versenyengedéllyel
(továbbiakban: versenyengedély) rendelkeznek.
Versenyengedéllyel rendelkezik az a sportoló, aki valamely az MVLSZ tagjaként jegyzett
sportszervezet tagja és az MVLSZ nyilvántartásában szerepel, és ezt sportági igazolványával
igazolja.
A versenyengedély szerepeltetésre jogosítónak tekintendő mindaddig, amíg:
a.)

a foglalkoztató sportszervezet és a sportoló annak tekinti;

b.)

átigazolás esetén a kérelem beadásától számított kettő éven belül az átadó sportszervezet
az átvevő sportszervezet, és a sportoló annak tekinti; vagy

c.)

átigazolás esetén a kérelem beadásától számított kettő év elteltével az átvevő
sportszervezet és a sportoló annak tekinti.

Amennyiben a sportoló és foglalkoztató sportszervezete szerződésében rögzítették a
foglalkoztatás időtartamát (az átigazolhatóság időpontját) az ezen pontban meghatározott
kettő év a szerződésben meghatározott időtartam elteltével kezdődik.
2.§
(1)

A versenyszerűen tevékenykedő sportolóról a Magyar Vízilabda Szövetség (a
továbbiakban: Szövetség) nyilvántartást vezet.

(2)

A nyilvántartásba vételt a sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet együttes
kérelmére a Szövetség e feladattal megbízott bizottsága (a továbbiakban: bizottság)
végzi.

(3)

A kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartólap felhasználásával lehet benyújtani és
ahhoz mellékelni kell a sportoló sportszervezeti tagsági könyvét, valamint 18 évét be
nem töltött sportoló esetében a szülő-gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is.

(4)

A nyilvántartásba vételt a sportág és a nyilvántartási szám megjelölésével a bizottság
bejegyzi a sportoló tagsági könyvébe, amely érvényes sportági versenyengedélyt jelent.
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(5)

Az elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült versenyengedélyt a sportoló és a
sportszervezet együttes kérelmére a bizottság a nyilvántartás adatainak felhasználásával
pótolja.

(6)

A versenyengedéllyel a Szövetség versenyszabályzata és versenykiírásai egyéb
feltételeket (életkor, technikai vizsga, orvosi alkalmasság stb.) is megállapíthatnak.
3.§

A versenyengedéllyel nem rendelkező sportolónak válogatott keret felkészülésében, valamint
válogatottként nemzetközi versenyeken való részvételét a szövetségi kapitány javaslata
alapján az Elnökség a Liga hozzájárulásával engedélyezheti.
4.§
(1)

A nyilvántartásból törölni kell a versenyengedéllyel rendelkező sportolót, ha
a.)

meghalt,

b.)

a foglalkoztató sportszervezet, (indokolással) vagy a sportoló kéri

(2)

A törlést a bizottság hivatalból, vagy az érintett felek bejelentése alapján hajtja végre.
Az (1) b.) pont esetében a törlés időpontja a kérelem benyújtásának napja.

(3)

Ha a törlést kért sportoló, és az őt foglalkoztató sportszervezet (amennyiben a
sportszervezet nem azonos a törléskori sportszervezettel) a törléstől számított 2 éven
belül újból kéri a nyilvántartásba vételét, abban az esetben az 1. § b.) pont szerintiek az
irányadók, azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott kérelem beadásának időpontját
a törlés időpontja jelenti.
5.§

(1)

Átigazolásnak tekintendő, ha egy sportolónak (a nyilvántartásbeli regisztrálása tartama
alatt) a versenyengedélye más, a nyilvántartásban meghatározott sportszervezettől eltérő
sportszervezetbeli szereplést tesz lehetővé. (továbbiakban: átigazolás)

(2)

Az átigazolást az e célra rendszeresített átigazolási lapon benyújtott kérelem alapján a
bizottság végzi.

(3)

Az átigazolást - a nyilvántartási adatok feltüntetésével – a sportoló tagsági könyvébe be
kell jegyezni.

(4)

A bizottság a kérelem és a mellékelt okiratok ellenőrzését követően, amennyiben azok
formailag és tartalmilag megfelelnek a 6. §-ban meghatározott valamely átigazolási
formának, hozzájáruló határozatot hoz.
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6.§
Az átigazolás lehetséges formái:
(1)

Amennyiben a sportoló a sportszervezettel amatőr sportolói sportszerződést
(továbbiakban: sportszerződés) kötött, abban az esetben a sportszerződés hatályossága
alatt az átadó sportszervezet az átvevő sportszervezet és a sportoló által kötött az
átigazolásra vonatkozó megállapodás az irányadó. Ebben az esetben az e célra
rendszeresített átigazolási lap benyújtását követően a bizottság hoz határozatot az
átigazolhatóság kérdésében.

(2)

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:
2.1. Az érdekeltek polgári peres eljárás útján érvényesítik igényeiket. A jogerős bírósági
döntés alapján a bizottság hoz határozatot az átigazolhatóság kérdésében.
2.2. Az átadó sportszervezet, a sportoló és az átvevő sportszervezet közös kérelme
alapján a Liga dönt a kérelemben foglaltak keretei között.
A Liga döntése ellen a határozat kihirdetését követő 15 napon belül van helye
fellebbezésnek, melyet az MVLSZ Elnöksége bírál el. A kérelemnek tartalmaznia
kell, hogy az érdekelt felek elfogadják a Liga, illetve fellebbezés esetén az Elnökség
határozatát és a határozattal kapcsolatban semmilyen jogcímen, semmilyen igényt
nem érvényesítenek az MVLSZ-szel szemben.
2.3 Az átigazolást kérő sportoló vagy az átvevő sportegyesület kérésére a sportoló
átigazolható abban az esetben, ha a Magyar Vízilabda Szövetség mellett működő OB
I-es Liga által megállapított, a játékosra irányadó maximális nevelési
költségtérítés+ÁFA összegét a Magyar Vízilabda Szövetség által kijelölt ügyvédi
irodánál a sportoló, vagy az átvevő egyesület a mellékelt letéti szerződésben
meghatározott feltételek szerint letétbe helyezi és igazolja, hogy a vitás
sportszerződés megszüntetése érdekében keresetet indított az arra illetékes
bíróságnál vagy választott bíróságnál.

(3)

Amennyiben a sportoló utolsó hazai sportszervezetével kötött írásbeli szerződése lejárt
(hatályát vesztette), vagy a sportoló hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a szerződésben
meghatározott átigazolás esetére kikötött nevelési költségtérítést kiegyenlítette
(követelés beszámítása nem vehető figyelembe), az esetben az utolsó hazai
sportszervezet hozzájáruló nyilatkozata nem feltétele az átigazolásnak. Ebben az esetben
az e célra rendszeresített átigazolási lap benyújtását követően a bizottság hoz határozatot
az átigazolhatóság kérdésében.

(4)

Amennyiben a sportoló írásba foglalt szerződéssel nem rendelkezik, az esetben az utolsó
sportszervezetének hozzájáruló nyilatkozata nem feltétele az átigazolásnak, és ebben az
esetben az e célra rendszeresített átigazolási lap benyújtását követően és a 6/A §-ban
részletezettek alapján megállapított eljárási illeték megfizetése esetén a bizottság hoz
határozatot az átigazolhatóság kérdésében.
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6/A.§
Utánpótlás nevelési hozzájárulás
(1)

(2)

(3)

A 20. életévét be nem töltött sportoló átigazolásának feltétele, hogy az átvevő
sportszervezet, vagy a sportoló az MVLSZ által meghatározott mértékű utánpótlás
nevelési hozzájárulást fizessen az MVLSZ részére.
Nem kell utánpótlás nevelési hozzájárulást 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 egy bajnoki
idényben 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 sportegyesület felnőtt csapata;
f) akinek leigazolására az átadó sportszervezetben az átigazolás időpontját
megelőző hat hónapon belül került sor.
A 6/A. § (2) 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 egyesülettel azonos, vagy magasabb
osztályban szerepel.

7.§
(1)

A Liga minden évben meghatározza az általa ajánlott nevelési költségtérítés mértékét.
Az ajánlás közzétételére az MVLSZ rendes évi közgyűlésén kerül sor.

(2)

A 6. §. 2.2. pontjában meghatározott esetben a Liga az átigazolásra vonatkozó határozat
meghozatala során elsősorban az átadó egyesület és a sportoló szerződésében foglaltakat
tekinti mérvadónak.
Amennyiben a szerződés nem rendelkezik az alkalmazandó nevelési költségtérítésre
vonatkozóan, abban az esetben ezt úgy kell tekinteni, hogy a felek e vonatkozásban
egymással szemben igényt nem érvényesítenek.

D:\Documents\Documents\Megmentett Adatok\MVLSZ 2013\VERSENYIRODA\ÁTIG SZAB\Átigazolási szabályzat jav 13 12 06 2V.docxC:\Documents and Settings\andiedit\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7\Átigazolási szabályzat070629 (3).doc

5

8.§
Igazolással rendelkező játékos külföldi szereplésének ideje alatt (illetve ha bármely okból
eredően hazai rendezvényeken nem szerepel) utolsó hazai sportszervezetének
versenyengedéllyel rendelkező játékosának tekintendő. A külföldi szerepeltetéssel
kapcsolatban (a külföldi sportszervezet és a szerepeltetés időtartamának megjelölésével) az
utolsó hazai sportszervezetnek a bizottság felé bejelentési kötelezettsége van.
9.§
Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén versenyengedéllyel rendelkező sportoló
más sportszervezetbe történő átigazolása a megszűnést kimondó határozat jogerőre
emelkedését követően minden további feltételtől függetlenül lehetséges.
ZÁRADÉK
Jelen szabályzatot az MVLSZ elnöksége 2007. június 29-i ülésén fogadta el, és ettől a naptól
fogva hatályos. A szabályzatot az MVLSZ rendes tagjai elektronikus úton megkapják.
Budapest, 2007. június 29.
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Végrehajtási utasítás a Magyar Vízilabda Szövetség Igazolási- és Átigazolási
Szabályzatához
A Magyar Vízilabda Szövetség – továbbiakban Szövetség – az 2007. június 29-én kelt
Igazolási és Átigazolási Szabályzatához az alábbi végrehajtási utasítást hozza:
1.§
A Szövetség az elnökség jóváhagyása alapján Igazoló Bizottságot – továbbiakban Bizottság –
működtet.
Székhelye:
Telefon:
Fax:

a Szövetség által biztosított iroda
Budapest, XIII., Margitsziget, Hajós Alfréd Sportuszoda
349-28-57
349-21-08
2.§

A Bizottság irányítását az elnökség nevében a főtitkár végzi. A Bizottság köteles az elnökség
előtt évente legalább egy alkalommal végzett munkájáról beszámolni.
3.§
A Bizottság a sportolók nyilvántartásába vételét a klub és a sportoló együttes kérelmére a
benyújtástól számított 8 munkanapon belül köteles elvégezni és a nyilvántartásba vételt
igazoló sporttagsági igazolványt a klub, illetve a sportoló rendelkezésére bocsátani.
4.§
A nyilvántartásba vétel során a bizottság a következő adatokat köteles rögzíteni.












Sportág,
Sportegyesület
Név,
Születési dátum, (év, hó, nap)
Születési hely,
Anyja neve,
Állampolgárság,
Lakcím,
Igazolás kelte,
Igazolási száma,
Tagsági könyv száma,

Az igazolás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyilvántartólapon (ABC karton) kell
benyújtani egy példányban a Szövetség székhelyén.
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5.§
A nyilvántartást igazoló sporttagsági könyvbe (minősített könyv) az alábbi adatokat kell a
Bizottságnak és a sportegyesületnek együttesen rögzíteni:











Sportág,
Sportegyesület neve,
Név,
Születési dátum, (év, hó, nap)
Születési hely,
Anyja neve,
Állampolgársága,
Igazolási szám,
Könyv sorszám,
Nyilvántartásba vétel kelte

A nyilvántartásba vételhez benyújtott 1 db fényképet a könyvben rögzíteni kell, valamint a
sportegyesület elnöke és a sportoló aláírásával továbbá a bizottság és az egyesület
bélyegzőjével el kell látni.
A Bizottság a nyilvántartásba vett adatokat a nyilvántartó törzskönyvbe (Budapest, - vidék) és
az azzal összhangban lévő egyesületi nyilvántartó füzetekbe köteles bevezetni. A bevezetett
adatoknak a nyilvántartó törzskönyvben, az egyesületi füzetekben és a sporttagsági
igazolványban egyezni kell.
6.§
Átigazolás esetén a sportoló és az átvevő egyesület kérelmére a benyújtástól számított 8
napon belül köteles a Bizottság az átigazolást elvégezni, ha az átigazolási szabályzatban
rögzített feltételeknek megfelel. Erről az érintett egyesületeket tájékoztatni kell.
Amennyiben a benyújtott átigazolási kérelem bármely oknál fogva nem teljesíthető ez esetben
a Bizottság 8 munkanapon belül köteles meghozni és az érintett egyesületeknek megküldeni
az erre vonatkozó indoklással ellátott határozatát. Az átigazolási lapon fel kell tüntetni:





A sportoló nevét,
Születési dátumát,
Anyja nevét,
Az átadó egyesület nevét és nyilatkozatát, lepecsételve, a
képviseletre jogosult aláírásával ellátva,
 Az átvevő sportegyesület nevét és nyilatkozatát, lepecsételve a
képviseletre jogosult aláírásával és a sportoló által aláírva.
7.§
A Bizottság az átigazolásról naplót vezet. Átigazolás esetén a sportoló adatait törli az átadó
egyesület nyilvántartási füzetéből, bevezeti az átvevő egyesület nyilvántartási füzetébe és
átvezeti a sporttagsági könyvbe.
A sportoló törzskönyvi nyilvántartási száma átigazolás esetén nem változik.
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8.§
Az Igazolási és Átigazolási Szabályzat 4. §-a értelmében a sportolók nyilvántartásból való
törlését a Bizottság végzi. Törlés esetén vizsgálnia kell a törlést kérő egyesület indoklását és a
törlés tényéről értesíteni kell a sportolót.
A sportoló nyilvántartói törzskönyvi száma törlés esetén más sportolóra át nem ruházható.
9.§
Fizetendő díjak
A vízilabda sportolók nyilvántartásba vétele 1.600,-Ft-Áfa
A Szabályzat hatálybalépését követően átigazolásra kerülő sportolók esetén az eljárási
díj mértéke 3.600,-Ft+Áfa.
9.3. Az utánpótlás nevelési hozzájárulás mértéke az átigazolás időpontjához igazodóan:
a. 18. életévüket betöltött sportolók esetén 600.000,-Ft
b. 14-18. éves sportolók esetén 500.000,-Ft
c. 14. életévüket be nem töltött sportolók esetén 400.000,-Ft
9.4. Azon sportoló átigazolása esetén, aki olyan sportszervezetből kíván átigazolni,
amelynek felnőtt csapata nem az OB. I. bajnokságban szerepel, a 9.3. pontban jelölt
utánpótlás nevelési hozzájárulás fele összegét kell megfizetni.
9.5. Azon sportoló átigazolása esetén, aki felnőtt, vagy korosztályos válogatott tagjaként
világversenyen vett részt, a 9.3. pontban jelölt utánpótlás nevelési hozzájárulás
kétszeres összegét kell megfizetni.
9.6
A nevelési hozzájárulás összegét az MVLSZ
11991102-02110349 számú
bankszámlájára kell befizetni.
9.1.
9.2.

10.

§

Igazolt játékosok külföldi játékengedélyéhez szükséges feltételek
10.1. Az MVLSZ-nél igazolt sportolóknak akkor lehet játékengedélyt adni külföldi
szerepléshez, ha
 Az érdekelt külföldi egyesület kéri és mellékeli a játékos és a klub közötti szerződés
másolatát, vagy a klub befogadó nyilatkozatát.
 A külföldre távozni szándékozó játékos írásbeli kérelme, amely tartalmazza az ország és a
klub nevét, ahova távozik, a játékengedély kezdő időpontját, és a játékos útlevélszámát.
 A játékos utolsó hazai egyesületének nyilatkozatát, mely a megjelölt mértékben
hozzájárult a külföldi szerepléshez.
 A hazai játékengedélyét, illetve az igazolványát a játékos leadja
 A 9.4. pontban rögzített eljárási illetéket megfizeti.
10.2. Jelen rendelkezés hatálya kiterjed azon magyar állampolgárságú játékosokra, akik 16.
életévüket betöltötték, és az MVLSZ tagjaként nyilvántartásba vett sportegyesületben
szereplésre jogosító igazolással rendelkeznek.
10.3. Amennyiben a külföldi szereplést vállaló játékos az 1. bekezdésben meghatározott
feltételek hiányában az MVLSZ hozzájárulása nélkül külföldi egyesületben játszott,
úgy ismételten hazai egyesületben csak akkor szerepelhet, ha a 10.1. pontban rögzített
feltételeket úgy teljesíti, hogy a 9.4. pontban meghatározott illeték kétszeresét
megfizeti.
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MVLSZ Elnöksége
A Magyar Vízilabda Szövetség igazolási- és átigazolási szabályzat 6.§. (2) bekezdés 2., 3.,
pontjának 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 amatőr
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.
A letéteményes aláírásával elismeri, hogy ……..Ft + Áfa, azaz …………-ot + Áfát
átvett a Letevőtől.

3.)

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

4.)

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:
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Budapest, 200………………………………

…………………………..

…………………………………

Letéteményes

Letevő

Előttünk mint tanúk előtt
1.

2.

Letéteményes lehet a MVLSZ által kijelölt ügyvédi iroda, vagy bank.
Letevő lehet a sportoló, vagy az átvevő egyesület
Kedvezményezett az átadó egyesület.
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