A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.§ (1) Jelen szabályzat határozza meg a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban:
MKSZ) tagjaként működő sportszervezetekhez történő igazolás és átigazolás
valamint az igazolt sportolók nyilvántartásának szabályait.
(2) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az MKSZ tagjaként működő
sportszervezethez igazoló vagy átigazoló sportolókra, valamint az MKSZ
tagjaként működő sportszervezetekre és az igazolási, illetve átigazolási
szervekre.
(3) Jelen szabályzatot a hatályba lépését követően előterjesztett igazolási illetőleg
átigazolási kérelemmel indult ügyben kell alkalmazni.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
2.§ (1) Jelen szabályzatot alkalmazásában:
a) amatőr sportoló: az a sportoló, aki sportszervezettel kötött sportszerződés
alapján, sportegyesületi formában működő sportszervezetnél tagi
jogviszonya alapján, köznevelési típusú sportiskola formában működő
sportszervezetnél
tanulói
jogviszonya
alapján
sportol,
és
sporttevékenységéért díjazásban nem részesül;
b) hivatásos sportoló: az a sportoló, aki a sportszervezettel kötött
munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján jövedelemszerzési céllal,
foglalkozásszerűen sportol, és sporttevékenységéért díjazásban részesül;
c) játékjog: a sportoló sporttevékenységéhez fűződő fizikai és szellemi
képességei sporttevékenység keretében történő felhasználásának joga;
d) átigazolás: a sportoló játékjoga használati jogának átadása az átadó
sportszervezettől az átvevő sportszervezetre.
e) átigazolási eljárás: kérelemre induló eljárás a sportoló igazoltsági
státuszában, illetve kölcsönadás esetén a sportoló kölcsönadotti státuszában
az átigazolásra tekintettel bekövetkező változásoknak az MKSZ igazolási
nyilvántartásában történő átvezetésére;
f) átigazolási díj: hivatásos sportoló átigazolása esetén a játékjog átruházása
ellenértékeként az átvevő sportszervezet által az átadó sportszervezetnek
fizetett összeg;
g) átigazolási jutalék: hivatásos sportoló átigazolása illetőleg kölcsönadása
esetén a Magyar Kézilabda Szövetség, illetve az utánpótlás-nevelést támogató
sportszövetségi alap részére fizetendő összeg;

1

h) átigazolási szerv: az átigazolási eljárásban eljáró, a Magyar Kézilabda
Szövetség, illetve a megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség által felállított
szervezeti egység;
i) átadó sportszervezet: az a sportszervezet, amely a sportoló játékjogát
véglegesen vagy ideiglenesen az átvevő sportszervezetre ruházza át;
j) átvevő sportszervezet: az a sportszervezet, amely a sportoló játékjogát
véglegesen vagy ideiglenesen az átadó sportszervezettől átruházás útján
megszerzi;
k) igazolás: a sportoló játékjoga használati jogának átengedése sportoló által a
sportszervezet részére.
l) igazolási eljárás: kérelemre induló eljárás a sportoló igazoltsági státuszában
az igazolásra tekintettel bekövetkező változásoknak az MKSZ igazolási
nyilvántartásában történő átvezetésére;
m) igazolási díj: hivatásos kézilabdázó igazolása esetén a hivatásos kézilabdázót
igazoló sportszervezet által a hivatásos kézilabdázó részére a játékjog
átruházása ellenértékeként fizetendő összeg;
n) igazolási jutalék: hivatásos sportoló igazolása esetén a Magyar Kézilabda
Szövetség, illetve az utánpótlás-nevelést támogató sportszövetségi alap
részére fizetendő összeg;
o) igazolási szerv: az igazolási eljárásban eljáró, a Magyar Kézilabda Szövetség,
illetve a megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség által felállított szervezeti
egység;
p) Igazolási Tanács: az elsőfokú igazolási eljárásban jelen szabályzatban
meghatározott esetekben eljáró igazolási szerv;
q) Fellebbviteli Tanács: a másodfokú igazolási és átigazolási eljárásban eljáró
igazolási illetve átigazolási szerv;
r) kézilabda igazolvány: a versenyrendszerben való részvételhez szükséges, a
versenyengedélyt tartalmazó, a Magyar Kézilabda Szövetség vagy a
megyei/budapesti Kézilabda Szövetség által kibocsátott igazolvány, amely a
sportoló tulajdona, és amelyet a sportoló sportszervezete kezel;
s) kölcsönadás: a sportoló játékjogának ideiglenes átruházása az átadó
sportszervezet által az átvevő sportszervezetre a két sportszervezet
megállapodása alapján. A kölcsönadás a sportoló igazoltsági státuszában
változást nem eredményez, csak a kölcsönadotti státuszában.
t) kinevelési költségtérítés: az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke,
amelynek megfizetésére a jogszabályban, illetve a jelen szabályzatban
meghatározott esetekben az amatőr sportolót átigazoló sportszervezet
köteles;
u) sportszerződés: az amatőr sportoló és a sportszervezet közötti, a Sporttörvény
5.§ (2) – (5) rendelkezéseinek megfelelő szerződés, amely a felek
sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködését szabályozza;
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v) szakág: a kézilabda sportág körébe tartozó sportág-változatok (kézilabda,
strandkézilabda, szivacskézilabda, utcai kézilabda, kerekesszékes kézilabda,
csörgőlabda)
IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZERV HATÁSKÖRE, ILLETÉKESSÉGE
3.§ (1) Igazolási és átigazolási eljárásban a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny
Albizottsága valamint a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség járnak el az első
fokú eljárásban.
(2) Az igazolási és átigazolási eljárásban az első fokú eljárásban eljáró szervek közül:
a) a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága rendelkezik kizárólagos
hatáskörrel mindazon igazolási és átigazolási eljárásokra, amelyekben a
sportoló játékjogát az NB I. vagy NB I/B. osztályban szereplő
sportszervezethez kérik átjegyezni;
b) a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága rendelkezik kizárólagos
hatáskörrel azon átigazolási eljárásokra, amelyek tárgya a sportoló
kölcsönadása;
c) a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága rendelkezik kizárólagos
hatáskörrel mindazon igazolási és átigazolási eljárásokra, amelyek tárgya
nem magyar állampolgárságú sportoló játékjogának átruházása;
d) mindazon igazolási és átigazolási eljárásokra, amelyekre a Magyar Kézilabda
Szövetség Verseny Albizottságának kizárólagos hatásköre az a),b) és c)
pontok alapján nem áll fenn, a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség
illetékes szerve rendelkezik hatáskörrel.
e) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az igazolni kívánó sportoló sem
amatőr sportolóként, sem hivatásos sportolóként az igazolással érintett
sportágban az igazolási kérelem előterjesztésekor az MKSZ egyetlen
tagszervezetének sem igazolt sportolója és korábban sem volt, magyar
állampolgár esetén minden esetben a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség
végzi a bejegyzést.
f) A nemzetközi igazolásokról és átigazolásokról az IHF Nemzetközi Átigazolási
Szabályzata rendelkezik.
4.§ (1) Az igazolási és átigazolási eljárásban első fokon eljáró szervek közül:
a) a hatáskörébe sorolt ügyekben a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny
Albizottsága az ország egész területén kizárólagos illetékességgel
rendelkezik;
b) azon ügyekben, amelyek a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség
hatáskörében tartoznak, abban az esetben a Megyei/Budapesti Kézilabda
Szövetség Versenybizottsága illetékes az eljárás lefolytatására, amelynek
illetékességi területén annak a sportszervezetnek a székhelye van, ahova a
sportoló játékjogát bejegyezni, illetve átjegyezni kérik.
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5.§ (1) Igazolási és átigazolási eljárásban a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli
Bizottsága, valamint a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Fellebbviteli
Bizottsága jár el a másodfokú eljárásban.
(2) A Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága kizárólagos hatáskörrel és
az ország egész területére kiterjedő kizárólagos illetékességgel rendelkezik az
igazolási és átigazolási ügyek másodfokú eljárásában, kivéve ahol a
Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága illetékes a
másodfokú eljárás lefolytatására.
(3) A Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség illetékes minden olyan másodfokú
eljárás lefolytatására, melyben elsőfokon eljárt és határozatot hozott.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
6.§ (1) A sportoló egyidejűleg csak egy sportszervezetnek lehet igazolt sportolója.
(2) A sportoló vagy amatőr sportolóként, vagy hivatásos sportolóként lehet a
sportszervezetnél igazolt sportoló.
7.§ (1) A sportoló egyidejűleg kizárólag egy igazolási kérelemben lehet kérelmező.
(2) A sportoló és az őt igazolni kívánó sportszervezet által előterjesztett igazolási
kérelem jogerős elbírálásáig a sportoló újabb igazolási kérelmet nem terjeszthet
elő.
(3) Amennyiben a sportoló a jelen paragrafusban írtakat megszegi, a sportolóval
szemben az igazolási szerv fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
8.§ (1) A sportoló egyidejűleg kizárólag egy átigazolási kérelemmel lehet érintett.
(2) Amennyiben a sportoló vagy a sportszervezet a jelen paragrafusban írtakat
megszegi, a sportolóval illetve a sportszervezettel szemben az igazolási szerv
fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
9.§ (1) Az igazolási illetve átigazolási eljárásban eljáró szervek az igazolási és átigazolási
kérelmeket beérkezésük sorrendjében, tartalmuk szerint bírálják el.
10.§ (1) Az igazolási illetve átigazolási eljárásban eljáró szervek kizárólag a
jogszabályoknak és jelen szabályzat rendelkezéseinek vannak alávetve, eljárásuk
során a Magyar Kézilabda Szövetség illetve a Megyei/Budapesti Kézilabda
Szövetség tisztségviselői által nem utasíthatóak.
II. AZ IGAZOLÁSI ELJÁRÁS
AZ IGAZOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
11.§ (1) Az igazolási eljárás az igazolni kívánó sportoló és az őt igazoló sportszervezet
együttes kérelmére indul. Hivatalból történő eljárásnak helye nincs.
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(2) Igazolási kérelem az MKSZ elektronikus rendszerében (MKSZ Back Office)
található „Igazoló Lap megnevezésű nyomtatvány, amelyet az igazoló
sportszervezet köteles elektronikus úton megfelelően kitölteni.
(3) Az elektronikus kitöltést követően, az Igazoló Lapot az igazolni kívánó sportoló,
illetőleg – ha az igazolni kívánó sportoló cselekvőképtelenségére vagy korlátozott
cselekvőképességére tekintettel a törvényes képviselő eljárása szükséges – az
igazolni kívánó sportoló törvényes képviselője saját kezűleg, a sportolót igazoló
sportszervezet pedig cégszerűen köteles aláírni. Meghatalmazott útján az Igazoló
Lapot egyik kérelmező sem írhatja alá.
(4) Az igazoló sportszervezet a kitöltött és aláírt Igazoló Lapot az MKSZ elektronikus
rendszerén keresztül küldi el az MKSZ részére.
12.§ (1) Az Igazoló Lap 1 (egy) példányát annak keltétől számított 30 (harminc) napon
belül kell mellékleteivel együtt elektronikusan benyújtani az igazolási eljárásban
első fokon eljáró, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazolási szervhez. Az
Igazoló Lap keltétől számított 30. napon postára adott Igazoló Lap határidőben
előterjesztett kérelemnek minősül.
(2) Az Igazoló Laphoz mellékleni kell:
a) az igazolni kívánó sportoló személyes adatainak igazolására alkalmas okirat
egyszerű másolatát, amennyiben az igazolni kívánó sportoló sem amatőr, sem
hivatásos sportolóként az MKSZ tagszervezetének korábban nem volt igazolt
sportolója;
b) az igazolni kívánó sportoló 1 db színes, szabvány méretű 30 napnál nem
régebbi igazolványképét, amennyiben az MKSZ nyilvántartó rendszerében
nincs feltöltve az előírásoknak megfelelő kép;
c) amennyiben az igazolni kívánó sportoló cselekvőképtelenségére vagy
korlátozott cselekvőképességére tekintettel az igazolási eljárásban a
törvényes képviselő eljárása szükséges a törvényes képviselő személyes
adatai és törvényes képviselői minősége igazolására alkalmas okirat egyszerű
másolatát;
d) külföldi állampolgár igazolni kívánó sportoló esetében a magyarországi
jogszerű tartózkodást igazoló okirat egyszerű másolatát, az eljárás
megindítását követő 60 napon belül;
e) azon okirat egyszerű másolatát, amelyből megállapítható az igazolni kívánó
sportoló és az őt igazoló sportszervezet megállapodása a sportoló
játékjogának időleges, az igazoló sportszervezetre történő átruházásáról,
ilyen okirat lehet:
(i) hivatásos sportoló esetében az igazolni kívánó sportoló és az őt igazoló
sportszervezet között kötött sportolói munkaszerződés vagy megbízási
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szerződés illetőleg ezen szerződések üzleti titkot nem tartalmazó
kivonata;
(ii) amatőr sportoló esetében az igazolni kívánó sportoló és az őt igazoló
sportszervezet között kötött sportszerződés;
(iii) amatőr sportoló esetében az az okirat, amely igazolja, hogy az igazolni
kívánó sportoló az őt igazoló, sportegyesületi formában működő
sportszervezet tagja;
(iv) amatőr sportoló esetében az az okirat, amely igazolja, hogy az igazolni
kívánó sportoló az őt igazoló, köznevelési típusú sportiskola formában
működő sportszervezet tanulója
f) az igazolni kívánó sportoló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatának eredeti példányát arra vonatkozóan:
(i) korábban amatőr vagy hivatásos sportolóként volt-e az igazolási
kérelemmel érintett sportágban az MKSZ tagszervezetének igazolt
sportolója; ha korábban amatőr vagy hivatásos sportolóként az igazolási
kérelemmel érintett sportágban az MKSZ tagszervezetének igazolt
sportolója volt, igazolt státusza és kapcsolódó jogviszonya mikor és milyen
módon szűnt meg.
(3) Az MKSZ Versenyigazagtósága illetve a megyei (Budapesti ) Versenyigazagtóság
rövid határidő tűzésével bármikor ellenőrzés céljából eredetben bekérheti az
általa végrehajtott igazolásokhoz csatolt dokumentumokat.
13.§ (1) Az igazolási kérelmet annak jogerős érdemi elbírálásáig bármelyik kérelmező
egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja.
(2) Az igazolási kérelem visszavonása esetén az igazolási szerv határozatával az
eljárást megszünteti.
14.§ (1) Az első fokú igazolási eljárásban – ha jelen szabályzat rendelkezései alapján
Igazolási Tanács eljárása nem szükséges – az igazolási szerv határozatait az
igazolási szerv vezetője – illetőleg akadályoztatása esetén az igazolási szerv
vezetője által az igazolási szerv tagjai közül kijelölt személy – hozza meg az
igazolás szerv nevében.
(2) Az első fokú igazolási eljárásban nem járhat el az igazolási szerv nevében az
igazolási szerv vezetője vagy tagja, ha az adott ügy kimenetelében érdekelt vagy
egyéb okból nem elfogulatlan.
(3) Az első fokon eljáró igazolási szerv érdekelt vagy elfogult vezetője illetve tagja
köteles érdekeltségét illetve elfogultságát az igazolási eljárásban másodfokon
eljárni jogosult szerv vezetőjének bejelenteni, aki az érdekelt illetve elfogult
személy helyett az első fokon eljáró igazolási szerv tagjai közül az első fokon
eljáró igazolási szerv nevében történő eljárásra új személyt jelöl ki.
AZ IGAZOLÁSI KÉRELEM ALAKI VIZSGÁLATA
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15.§ (1) Az igazolási kérelem igazolási szervhez történt beérkezését követő 5 (öt) napon
belül az igazolási szerv megvizsgálja, hogy az igazolási kérelem elbírálására jelen
szabályzat rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e.
(2) Ha az igazolási szerv megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
indokolt határozattal az eljárást átteszi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező igazolási szervhez, ha az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazolási szerv a kérelemből megállapítható.
(3) Ha az igazolási szerv megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát, de
a kérelemből az eljárni jogosult, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazolási szerv nem állapítható meg, az igazolási szerv a kérelmet indokolt
határozattal elutasítja.
16.§ (1) Az igazolási kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
az igazolási kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül az Igazoló
Lapot és annak valamennyi mellékletét elektronikus úton rögzíti az MKSZ erre
rendszeresített informatikai rendszerében, egyúttal ugyanezen határidőn belül
megvizsgálja, hogy:
a) az igazolási kérelmet arra jogosult személyek, és
b) az Igazoló Lap keltét követő 30 (harminc) napon belül terjesztették-e elő
17.§ (1) Ha az igazolási kérelem nem az igazolási kérelem előterjesztésére jogosult
személyektől származik, az igazolási kérelmet az igazolási szerv indokolt
határozattal elutasítja.
(2) Nem jogosult személyektől származó a kérelem, ha az Igazoló Lapból
megállapíthatóan:
a) a sportolót igazoló sportszervezet nem az MKSZ tagja;
b) az igazolási kérelmet bármelyik kérelmező meghatalmazott útján írta alá;
c) az igazolási kérelmet előterjesztő kérelmezők személye nem állapítható meg
18.§ (1) Ha az igazolási kérelmet az Igazoló Lap keltét követő 30 (harminc) napon túl
terjesztették elő, az igazoló szerv az igazolási kérelmet indokolt határozattal
elutasítja.
(2) Kétség esetén a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt megtartottnak kell
tekinteni.
AZ IGAZOLÁSI KÉRELEM HIÁNYPÓTLÁSA
19.§ (1) Ha az igazolási kérelmet a kérelmezői minőség hiányára, illetőleg a kérelem
elkésettségére tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem kell, az igazolási
szerv a kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja, hogy
az igazolási kérelem orvosolhatatlan vagy hiánypótlással orvosolható
hiányosságokban nem szenved-e. Orvosolhatatlan hiányosságban szenved az
igazolási kérelem, ha arról bármelyik kérelmező aláírása hiányzik.
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(2) Az igazolási kérelem minden egyéb hiányossága hiánypótlással orvosolható.
20.§ (1) Ha az igazolási kérelem orvosolhatatlan hiányosságban szenved, az igazolási
szerv az igazolási kérelmet indokolt határozattal elutasítja.
(2) Ha az igazolási kérelem hiányossága orvosolható, az igazolási szerv indokolt
határozattal 8 (nyolc) napos hiánypótlási határidő tűzésével hiánypótlásra hívja
fel a kérelmezőket, megjelölve a kérelem valamennyi hiányosságát.
21.§ (1) Ha a hiánypótlási határidőn belül a kérelmezők a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem vagy csak részben tesznek eleget, az igazolási szerv az igazolási
kérelmet indokolt határozattal elutasítja.
(2) A hiánypótlási határidő meghosszabbításának, illetőleg ismételt vagy új
hiánypótlási felhívás kibocsátásának helye nincs.
AZ IGAZOLÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
22.§ (1) Ha az igazolási kérelem előterjesztésekor vagy a teljesített hiánypótlási felhívás
eredményeként hiányosságokban nem szenved, az igazolási szerv az igazolási
kérelmet 15 (tizenöt) napon belül érdemben elbírálja, és az igazolási kérelem
tárgyában indokolt határozatot hoz.
(2) Az igazolási szerv az igazolási kérelmet 90 (kilencven) napon belül bírálja el, ha a
jelen szabályzat 24.§ e) pontja rendelkezései szerint köteles eljárni.
(3) Az igazolási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt
a) hiánytalan kérelem esetén a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező igazolási szervhez történő beérkezésétől,
b) előterjesztéskor hiányosságban szenvedő kérelem esetén a hiánypótlás
teljesítésétől kell számítani.
23.§ (1) Az igazolási kérelem elbírálása során az igazolási szerv elsőként azt vizsgálja,
hogy az igazolni kívánó sportoló akár amatőr sportolóként, akár hivatásos
sportolóként az igazolással érintett sportágban:
a) korábban az MKSZ bármely tagszervezetének igazolt sportolója volt-e,
illetőleg
b) az igazolási kérelem előterjesztésekor az MKSZ bármely tagszervezetének
igazolt sportolója-e.
(2) Ezen kérdés vizsgálata során az igazolási szerv kizárólag a MKSZ igazolási
nyilvántartása adataira hagyatkozik, az MKSZ igazolási nyilvántartásának
adataival szemben bizonyításnak helye nincs.
(3) Az igazolási kérelem elbírálása során az igazolási szerv érdemben, a
jogszabályban meghatározott valemennyi érvénytelenségi okra kiterjedően
vizsgálni köteles a kérelem mellékleteként benyújtott sportszerződés,
munkaszerződés, illetőleg megbízási szerződés érvényességét, mivel érvénytelen
szerződésre jogot alapítani nem lehet, ezért igazolás alapjául sem szolgálhat.
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(4) Ha az igazolási szerv vizsgálata eredményeként bebizonyosodik, hogy az igazolni
kívánó sportoló igazolási kérelem mellékleteként megtett nyilatkozata valótlan,
az igazolási szerv a valótlan nyilatkozatott tett sportolóval szemben fegyelmi
eljárás lefolytatását kezdeményezheti.
24.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az igazolni kívánó sportoló az igazolással
érintett sportágban az MKSZ igazolási nyilvántartása szerint:
a) sem amatőr sportolóként, sem hivatásos sportolóként az igazolási kérelem
előterjesztésekor az MKSZ egyetlen tagszervezetének sem igazolt sportolója
és korábban sem volt az, a jelen szabályzat 25.§ rendelkezései szerinti
egyszerűsített eljárásban dönt.
b) az igazolási kérelem előterjesztésekor amatőr sportolóként tagsági
jogviszonya alapján sportegyesületi formában működő sportszervezet igazolt
sportolója, a 26.§ rendelkezései szerint jár el;
c) az igazolási kérelem előterjesztésekor amatőr sportolóként tanulói
jogviszonya alapján köznevelési típusú sportiskolai formában működő
sportszervezet igazolt sportolója, a 27.§ rendelkezései szerint jár el;
d) az igazolási kérelem előterjesztésekor amatőr sportolóként sportszerződés
alapján sportszervezet igazolt sportolója, a 28.§ rendelkezései szerint jár el;
e) az
igazolási
kérelem
előterjesztésekor
hivatásos
sportolóként
munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján sportszervezet igazolt
sportolója, a 29.§ rendelkezései szerint jár el.
25.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az igazolni kívánó sportoló sem amatőr
sportolóként, sem hivatásos sportolóként az igazolással érintett sportágban az
igazolási kérelem előterjesztésekor az MKSZ egyetlen tagszervezetének sem
igazolt sportolója és korábban sem volt az, továbbá az igazolási kérelemben
foglaltak teljesítésének egyéb akadálya sincs, az igazolási kérelemnek indokolt
határozattal helyt ad, és a határozat jogerőre emelkedését követően a sportolót
az MKSZ igazolási nyilvántartásába az igazolási kérelemben megnevezett
sportszervezet igazolt sportolójaként bejegyzi.
26.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az MKSZ igazolási nyilvántartása szerint
az igazolni kívánó sportoló az igazolási kérelem előterjesztésekor amatőr
sportolóként tagsági jogviszonya alapján sportegyesületi formában működő
sportszervezet igazolt sportolója, az igazolási szerv határozatával felhívja a
sportolót igazolni kívánó sportszervezetet, hogy 15 (tizenöt) napon belül
a) okirattal igazolja az amatőr sportoló kinevelése ellenértékének a sportoló
egyesülete részére történt megfizetését., illetőleg
b) csatolja az átadó sportszervezet nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy
kinevelési költségtérítésre nem tart igényt.
(2) Az igazolási szerv a 26.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolás
benyújtását követően, ha az igazolási kérelemben foglaltak teljesítésének egyéb
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akadálya sincs, az igazolási kérelemnek indokolt határozattal helyt ad, majd a
határozat jogerőre emelkedését követően a sportolót az MKSZ igazolási
nyilvántartásába az igazolási kérelemben megnevezett sportszervezet igazolt
sportolójaként bejegyzi.
(3) Ha a sportolót igazolni kívánó sportszervezet az amatőr sportoló kinevelése
ellenértékét határidőben nem fizette meg, vagy a megfizetését tényét nem
okirattal igazolta, ez nem akadálya az igazolási kérelem érdemi elbírálásának, de
az igazolási szerv a mulasztó sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást
kezdeményezhet.
27.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az MKSZ igazolási nyilvántartása szerint
az igazolni kívánó sportoló az igazolási kérelem előterjesztésekor amatőr
sportolóként tanulói jogviszonya alapján köznevelési típusú sportiskolai
formában működő sportszervezet igazolt sportolója, az igazolási szerv
határozatával felhívja az igazolni kívánó sportolót, hogy 15 (tizenöt) napon belül
igazolja okirattal tanulói jogviszonya megszűnését.
(2) Az igazolási szerv a tanulói jogviszony megszűnésének igazolását követően, ha az
igazolási kérelemben foglaltak teljesítésének egyéb akadálya sincs, az igazolási
kérelemnek indokolt határozattal helyt ad, majd a határozat jogerőre
emelkedését követően a sportolót az MKSZ igazolási nyilvántartásába az igazolási
kérelemben megnevezett sportszervezet igazolt sportolójaként bejegyzi.
(3) Ha az igazolni kívánó sportoló a tanulói jogviszony megszűnését határidőben
okirattal nem igazolja, az igazolási szerv az igazolási kérelmet indokolt
határozattal elutasítja.
28.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az MKSZ igazolási nyilvántartása szerint
az igazolni kívánó sportoló az igazolási kérelem előterjesztésekor amatőr
sportolóként sportszerződés alapján sportszervezet igazolt sportolója, az
igazolási szerv határozatával felhívja az igazolni kívánó sportolót, hogy 8 (nyolc)
napon belül okirattal igazolja a sportszerződés megszűnését.
(2) Ha az igazolni kívánó sportoló a korábbi sportszerződése megszűnését a korábbi
sportszervezete által is aláírt megszüntető megállapodással vagy közös
nyilatkozattal igazolja, az igazolási szerv a sportszerződés megszűnésének
igazolását követően, ha az igazolási kérelemben foglaltak teljesítésének egyéb
akadálya sincs, az igazolási kérelemnek indokolt határozattal helyt ad, majd a
határozat jogerőre emelkedését követően a sportolót az MKSZ igazolási
nyilvántartásába az igazolási kérelemben megnevezett sportszervezet igazolt
sportolójaként bejegyzi.
(3) Ha az igazolni kívánó sportoló a korábbi sportszerződése megszűnését
megszüntető megállapodástól, illetve közös nyilatkozattól eltérő bármely más
okirattal (pl. felmondó levéllel) valószínűsíti, az igazolási szerv a továbbiakban a
30.§ - 44.§ rendelkezései szerint jár el.
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(4) Ha az igazolni kívánó sportoló a korábbi sportszerződése megszűnését
határidőben okirattal nem igazolja és nem is valószínűsíti, az igazolási szerv az
igazolási kérelmet indokolt határozattal elutasítja.
29.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az MKSZ igazolási nyilvántartása szerint
az igazolni kívánó sportoló az igazolási kérelem előterjesztésekor hivatásos
sportolóként munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján sportszervezet
igazolt sportolója, az igazolási szerv határozatával felhívja az igazolni kívánó
sportolót, hogy 15 (tizenöt) napon belül okirattal igazolja korábbi
munkaszerződése illetve megbízási szerződése lejártát, vagy a korábbi
munkaszerződése illetve megbízási szerződése jogszerű, idő előtti megszűnését.
(2) Ha az igazolni kívánó sportoló a korábbi munkaszerződése, illetőleg megbízási
szerződése megszűnését a korábbi sportszervezete által is aláírt megszüntető
megállapodással vagy közös nyilatkozattal igazolja, vagy a munkaszerződése
illetőleg megbízási szerződése lejártának igazolására okiratot csatol, és az
igazolási kérelemben foglaltak teljesítésének egyéb akadálya sincs, az átigazolási
szerv az igazolási kérelemnek indokolt határozattal helyt ad, majd a határozat
jogerőre emelkedését követően a sportolót az MKSZ igazolási nyilvántartásába az
igazolási kérelemben megnevezett sportszervezet igazolt sportolójaként
bejegyzi.
(3) Ha az igazolni kívánó sportoló a korábbi munkaszerződése illetve megbízási
szerződése megszűnését a megszüntető megállapodástól, illetve a közös
nyilatkozattól eltérő egyéb okirattal valószínűsíti, az igazolási szerv a
továbbiakban a 30.§ - 44.§ rendelkezései szerint jár el.
(4) Ha az igazolni kívánó sportoló korábbi munkaszerződése illetve megbízási
szerződése lejártát, sem a korábbi munkaszerződése illetve megbízási
szerződése jogszerű, idő előtti megszűnését határidőben nem igazolja és nem is
valószínűsíti, az igazolási szerv az igazolási kérelmet indokolt határozattal
elutasítja.
30.§ (1) Ha az igazolni kívánó sportoló korábbi sportszerződése, munkaszerződése illetve
megbízási szerződése jogszerű, idő előtti megszűnését okirattal valószínűsíti, az
igazolási szerv határozatával felhívja a sportolót sportszerződés,
munkaszerződés illetve megbízási szerződés szerint korábban foglalkoztató
sportszervezetet, hogy 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozzon, a
sportolóval kötött korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási
szerződés idő előtti megszűnésének jogszerűségét elismeri-e.
(2) Ha a sportolót sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés
szerint korábban foglalkoztató sportszervezetet a felhívásra határidőben nem
nyilatkozik, vagy akként nyilatkozik, hogy a sportolóval kötött korábbi
sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés idő előtti
megszűnésének jogszerűségét nem vitatja, az igazolást végző szerv a korábbi
sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés megszűnését
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jogszerűnek fogadja el, és ha az igazolási kérelemben foglaltak teljesítésének
egyéb akadálya sincs, az igazolási szerv az igazolási kérelemnek indokolt
határozattal helyt ad, majd a határozat jogerőre emelkedését követően a
sportolót az MKSZ igazolási nyilvántartásába az igazolási kérelemben
megnevezett sportszervezet igazolt sportolójaként bejegyzi.
31.§ (1) Ha a sportolót sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés
szerint korábban foglalkoztató sportszervezetet akként nyilatkozik, hogy a
sportolóval kötött korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási
szerződés idő előtti megszűnésének jogszerűségét vitatja, illetőleg az igazolási
kérelem mellékleteként benyújtott szerződés érvényességét érintő aggály merült
fel, az igazolást végző szerv az igazolási eljárás további szakaszaiban háromtagú
Igazolási Tanácsban jár el.
(2) Az adott ügyben eljáró Igazolási Tanács tagjait az igazolást végző szerv vezetője
jelöli ki az igazolást végző szerv tagjai közül azzal, hogy lehetőség szerint az
igazolást végző szerv vezetője minden eljáró Igazolási Tanács elnöki tisztségét is
ellátja. Az Igazolási Tanács tagjai és elnöke ezen feladatkörükben kizárólag
személyesen járhatnak el, meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat.
32.§ (1) Nem lehet az eljáró Igazolási Tanács elnöke vagy tagja, aki az adott ügy
kimenetelében érdekelt vagy egyéb okból nem elfogulatlan.
(2) Az Igazolási Tanács tagságára jelölt személy érdekeltségét vagy elfogultságát
köteles az igazolást végző szerv vezetőjének haladéktalanul bejelenteni.
(3) Az Igazolási Tanács elnöke vagy tagja érdekeltségére vagy elfogultságára
vonatkozó indokolt kifogást az igazolási eljárásban érintett személy vagy
sportszervezet is előterjeszthet az igazolást végző szerv vezetőjéhez.
(4) Az érdekelt vagy elfogult tag helyett az igazolást végző szerv vezetője az Igazolási
Tanácsba új tagot jelöl.
(5) Amennyiben az igazolási szerv vezetője az elfogult tag, az új tag kijelölésének joga
az adott igazolási ügyben másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv vezetőjét
illeti meg.
33.§ (1) Ha a sportolót sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés
szerint korábban foglalkoztató sportszervezetet akként nyilatkozik, hogy a
sportolóval kötött korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási
szerződés idő előtti megszűnésének jogszerűségét vitatja, az Igazolási Tanács:
a) az igazolási eljárást a pert lezáró határozat jogerőre emelkedéséig
határozatával felfüggesztheti, ha:
(i) az igazolni kívánó sportoló és az őt korábban foglalkoztató sportszervezet
között a korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási
szerződés megszűnése jogszerűsége/jogszerűtlensége tárgyában
igazoltan peres eljárás van folyamatban; és
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(ii) a korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés
megszűnése jogszerűsége/jogszerűtlensége körében lefolytatandó nagy
terjedelmű, különös szakértelmet igénylő vagy összetett bizonyítás
szükségessége miatt az Igazolási Tanács célszerűnek tartja az igazolási
eljárás felfüggesztését a bíróság jogerős döntésének bevárását; továbbá
(iii) az igazolni kívánó sportoló az igazolási eljárás felfüggesztéséhez
hozzájárul vagy azt maga is kéri.
b) vagy az igazolni kívánó sportoló és az őt korábban foglalkoztató
sportszervezet között létrejött sportszerződés, munkaszerződés illetve
megbízási szerződés idő előtti megszűnésének jogszerűsége körében érdemi
vizsgálatot végez és bizonyítást folytat le.
34.§ (1) Ha az Igazolási Tanács az igazolási eljárást a jelen szabályzat 33.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján felfüggesztette, az igazolni kívánó sportoló bármikor, indoklás
nélkül írásban kérheti az igazolási eljárás folytatását.
(2) Ha az igazolni kívánó sportoló a felfüggesztett eljárás folytatását kéri, az Igazolási
Tanács a 33.§ (1) bekezdés b) pontja szerint köteles folytatni az eljárást.
35.§ (1) Az igazolni kívánó sportoló és az őt korábban foglalkoztató sportszervezet között
létrejött korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés
idő előtti megszűnésének jogszerűsége körében lefolytatandó bizonyítás
keretében az Igazolási Tanács, határozattal:
a) mellőzés terhével felhívja az igazolni kívánó sportolót és az őt korábban
foglalkoztató sportszervezetet arra, hogy 15 (tizenöt) napon belül a korábbi
sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés idő előtti
megszűnésének jogszerűségére/jogszerűtlenségére vonatkozó valamennyi
okirati bizonyítékot egyszerű másolati példányban a másik féllel is
közvetlenül közlendően csatoljanak be, valamint
b) ugyanezen határidő alatt a korábbi sportszerződés, munkaszerződés illetve
megbízási
szerződés
idő
előtti
megszűnésének
jogszerűsége/jogszerűtlensége bizonyítására vonatkozó valamennyi egyéb
bizonyítási indítványukat a másik féllel is közvetlenül közlendően tegyenek
meg.
(2) Ha az igazolni kívánó sportoló, illetve az őt korábban foglalkoztató sportszervezet
a közöttük korábban létrejött sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási
szerződés
idő
előtti
megszűnésének
jogszerűsége/jogszerűtlensége
bizonyítására az okirati bizonyításon kívül egyéb – például tanúbizonyításra
vonatkozó – bizonyítási indítványt tesz, az Igazolási Tanács a bizonyítás
lefolytatására tárgyalást tűz, amelyre az igazolni kívánó sportolót és az őt
korábban foglalkoztató sportszervezet képviselőjét, valamint a bizonyítás
körében meghallgatni indítványozott személyeket írásban megidézi.
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36.§ (1) Az igazolási tárgyalást lehetőség szerint a Magyar Kézilabda Szövetség
mindenkori székhelyén kell megtartani, munkanapon 9.00 – 16.00 közötti
időpontban.
(2) Az igazolási tárgyaláson az igazolni kívánó sportoló és az őt korábban
foglalkoztató sportszervezet jogi képviselővel is képviseltethetik magukat.
(3) Az igazolási tárgyalás nem nyilvános, azon kizárólag az igazolni kívánó sportoló
és az őt korábban foglalkoztató sportszervezet képviselője, valamint jogi
képviselőik, továbbá az Igazolási Tanács tagjai és a jegyzőkönyvvezető vehetnek
részt. Más személyek – így különösen a sajtó munkatársai – jelenlétét az eljáró
Igazolási Tanács elnöke engedélyezheti.
(4) Az igazolási tárgyalás időpontjáról és helyéről az igazolni kívánó sportolót és az
őt korábban foglalkoztató sportszervezet képviselőjét, valamint jogi
képviselőiket a tárgyalás időpontját legalább 5 (öt) nappal megelőzően írásban
értesíteni kell azzal, hogy a tárgyalástól való távolmaradásuk a tárgyalás
megtartásának nem akadálya.
37.§ (1) Az igazolási tárgyalás nem tartható meg – és új tárgyalási határnapot kell tűzni –
ha az igazolási tárgyaláson bármely okból nincs az eljáró Igazolási Tanács
mindhárom tagja egyidejűleg, mindvégig jelen.
38.§ (1) Az igazolási tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben megfelelő
részletességgel rögzíteni kell tárgyaláson elhangzottakat és történteket, így
abban fel kell tüntetni különösen, de nem kizárólagosan:
a) az eljáró Igazolási Tanács tagjait;
b) az igazolási tárgyaláson részt vevő személyeket és eljárási minőségüket;
c) a tárgyalás helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
d) a tárgyaláson tett nyilatkozatokat és eljárási cselekményeket.
(2) A tárgyalás jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető vezeti, és az eljáró Igazolási
Tanács elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
(3) A tárgyalásról felvett jegyzőkönyv nem nyilvános, abba kizárólag az az igazolni
kívánó sportoló és az őt korábban foglalkoztató sportszervezet képviselője,
valamint jogi képviselőik, az első- és másodfokon eljáró igazolást végző szerv
tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége, elnöke, operatív igazgatója és
annak szervezeti helyettesei, főtitkára tekinthetnek bele vagy kérhetnek abból
másolatot.
(4) A betekintés biztosításáról, a másolatok kiadásáról és a tárgyalási jegyzőkönyvek
archiválásáról az igazolási szerv vezetője gondoskodik.
39.§ (1) Az első igazolási tárgyaláson az igazolási ügyet érdemben kell tárgyalni, az
indítványozott bizonyításokat le kell folytatni, és lehetőség szerint az igazolási
ügyben döntést kell hozni.
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40.§ (1) Az igazolási tárgyaláson újabb bizonyítékot csatolni és bizonyítást indítványozni
nem lehet, kivéve azt a rendkívüli esetet, ha a korábban indítványozott, a
tárgyaláson lefolytatott bizonyításból nyert bizonyíték teszi szükségessé a
további bizonyítást. Ez esetben a további bizonyítást legkésőbb az igazolási ügy
első tárgyalásának a befejezéséig lehet indítványozni és ugyanezen időpontig
lehet az új bizonyítékot csatolni.
(2) Az Igazolási Tanács az első tárgyalást követően csatolt bizonyítékot az érdemi
döntés meghozatala során figyelmen kívül hagyni, az első tárgyalást követően
előterjesztett bizonyítási indítványt pedig mellőzni köteles.
(3) Ha kivételes esetben az igazolási ügyben második tárgyalás tartása válik
szükségessé, a második tárgyalás időpontját az első tárgyalás befejezésekor ki
kell tűzni, az első tárgyalás napját követő 15 (tizenöt) napon belüli időpontra.
41.§ (1) Az Igazolási Tanács az igazolási ügyet tárgyaláson bírálja el és határozatát
tárgyaláson hozza, ha jelen szabályzat rendelkezései szerint az igazolási ügyben
tárgyalás tartása szükséges.
(2) Amennyiben az Igazolási Tanács határozatát tárgyaláson hozta, a határozatot a
tárgyaláson ki kell hirdetni és röviden indokolni kell, majd az írásba foglalt
határozatot a tárgyalást követő 15 (tizenöt) napon belül kell az érintett
személyek és sportszervezetek részére megküldeni. Az írásba foglalt határozatot
az eljáró Igazolási Tanács elnöke írja alá.
(3) Ha jelen szabályzat szerint az igazolási ügy tárgyaláson kívül történő elbírálását
jelen szabályzat lehetővé teszi, az Igazolási Tanács döntését tárgyaláson kívül
hozza és az érintettekkel a döntéshozatalt követő 15 (tizenöt) napon belül
kézbesítés útján közli.
42.§ (1) Az Igazolási Tanács döntését határozati formában, egyszerű többséggel hozza
tárgyaláson és tárgyaláson kívül egyaránt.
(2) A döntéshozatal során az eljáró Igazolási Tanács elnöke és tagjai rendelkeznek
szavazati joggal. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1 (egy)
szavazata van.
(3) A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján
érvényes szavazatot leadni nem lehet.
43.§ (1) Az Igazolási Tanács tagjainak szavazása nem nyilvános, és az eljárásban érdekelt
személyekkel és sportszervezetekkel az sem közölhető, melyik tag milyen
szavazatot adott le.
(2) A szavazásról az Igazolási Tanács elnöke külön rövid jegyzőkönyvet készít,
amelyben a szavazók személye és leadott szavazatuk kerül rögzítésre.
(3) A szavazásról felvett jegyzőkönyvet – valamint a szavazás során kisebbségbe
szorult tag esetleges különvéleményét összefoglaló, általa becsatolt iratot –
zártan kell kezelni, abból másolat ki nem adható, és abba kizárólag a az első- és
másodfokon eljáró igazolást végző szerv tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség
15

elnöksége, elnöke, operatív igazgatója és annak szervezeti helyettesei, főtitkára
tekinthetnek bele.
(4) A szavazás során kisebbségbe szorult Igazolási Tanács tag a testületi
döntéshozatal elvét köteles tiszteletben tartani, ezért ellenszavazatáról sem a
sajtónak, sem az eljárásban érintett vagy más személyeknek nem nyilatkozhat.
44.§ (1) Ha a lefolytatott bizonyítás alapján igazolást nyer, hogy az igazolni kívánó
sportoló és az őt korábban foglalkoztató sportszervezet között kötött korábbi
sportszerződés, munkaszerződés illetve megbízási szerződés jogszerűen szűnt
meg idő előtt, és az igazolási kérelemben foglaltak teljesítésének egyéb akadálya
sincs, az Igazolási Tanács az igazolási kérelemnek indokolt határozattal helyt ad,
majd a határozat jogerőre emelkedését követően a sportolót az MKSZ igazolási
nyilvántartásába az igazolási kérelemben megnevezett sportszervezet igazolt
sportolójaként bejegyzi.
(2) Ha a lefolytatott bizonyítás alapján az igazolni kívánó sportoló és az őt korábban
foglalkoztató sportszervezet között korábban kötött sportszerződés,
munkaszerződés illetve megbízási szerződés idő előtti megszűnésének
jogszerűsége nem nyer igazolást, az Igazolási Tanács az igazolási kérelmet
indokolt határozattal elutasítja.
JOGORVOSLAT AZ ELSŐ FOKON ELJÁRT IGAZOLÁSI SZERV DÖNTÉSÉVEL SZEMBEN
45.§ (1) Az első fokon eljárt igazolási szerv igazolási ügyet lezáró, ügydöntő határozatával
szemben annak kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek
van helye.
(2) Az első fokon eljárt igazolási szerv ügydöntő határozatával szemben
előterjesztett fellebbezésnek halasztó hatálya van.
(3) Az eljárást vezető – például: bizonyítást elrendelő, bizonyítási indítványt
elutasító, az eljárás felfüggesztéséről rendelkező stb. – határozatokkal szemben
fellebbezésnek helye nincs, az ilyen döntések jogszerűsége az érdemi döntéssel
szemben előterjesztett fellebbezésben vitatható.
46.§ (1) Igazolási ügyben fellebbezésre jogosult:
a) az igazolni kívánó sportoló,
b) a sportolót igazolni kívánó sportszervezet, valamint
c) ha az igazolási szerv a jelen szabályzat 28.§ - 44.§ rendelkezési szerinti
eljárásban járt el, a sportolót korábban foglalkoztató sportszervezet is.
47.§ (1) A fellebbezést írásban, az első fokon eljárt igazolási szervnél kell előterjeszteni és
a fellebbezést a másodfokon eljárni jogosult igazolási szervhez kell címezni.
(2) Az első fokon eljárt igazolási szerv a fellebbezés beérkezését követő 8 (nyolc)
napon belül a fellebbezést és az igazolási ügy iratait tételes iratjegyzék
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kíséretében felterjeszti az igazolási ügyben másodfokon eljárni jogosult igazolási
szervhez.
48.§ (1) A másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv az igazolási ügyben előterjesztett
fellebbezés elbírálása során háromtagú Fellebbviteli Tanácsban jár el.
(2) Az adott ügyben eljáró Fellebbviteli Tanács tagjait a másodfokon eljárni jogosult
igazolási szerv vezetője jelöli ki a másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv
tagjai közül azzal, hogy lehetőség szerint a másodfokon eljárni jogosult igazolási
szerv vezetője minden eljáró Fellebbviteli Tanács elnöki tisztségét is ellátja. Az
Fellebbviteli Tanács tagjai és elnöke ezen feladatkörükben kizárólag személyesen
járhatnak el, meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat.
49.§ (1) Nem lehet az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke vagy tagja, aki az adott ügy
kimenetelében érdekelt vagy egyéb okból nem elfogulatlan.
(2) A Fellebbviteli Tanács tagságára jelölt személy érdekeltségét vagy elfogultságát
köteles a másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv vezetőjének haladéktalanul
bejelenteni.
(3) Az Fellebbviteli Tanács elnöke vagy tagja érdekeltségére vagy elfogultságára
vonatkozó indokolt kifogást az igazolási eljárásban érintett személy vagy
sportszervezet is előterjeszthet a másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv
vezetőjéhez.
(4) Az érdekelt vagy elfogult tag helyett a másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv
vezetője az Fellebbviteli Tanácsba új tagot jelöl.
(5) Amennyiben a másodfokon eljárni jogosult igazolási szerv vezetője az elfogult
tag, az új tag kijelölésének joga az MKSZ operatív igazgatóját – akadályoztatása
esetén az MKSZ főtitkárát – illeti meg.
50.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a fellebbezést tárgyalás tartása és érdemi vizsgálat
nélkül határozattal elutasítja, ha:
a) a jogorvoslati kérelem előterjesztésének lehetőségét jelen szabályzat nem
biztosította (kizárt fellebbezés); vagy
b) a fellebbezés nem jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosulttól
származik; illetőleg ha
c) a jogorvoslati kérelmet a jelen szabályzatban meghatározott fellebbezési
határidőn túl terjesztették elő.
51.§ (1) Ha a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem kell, a Fellebbviteli
Tanács a jogorvoslati kérelemben foglaltakat és az első fokú eljárás iratait
érdemben megvizsgálja, egyúttal a fellebbezést az igazolási eljárásban érdekelt
személyeknek és sportszervezeteknek megküldi azzal a felhívással, hogy az
abban foglaltakra 8 (nyolc) napon belül írásban észrevételt tehetnek.
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52.§ (1) A Fellebbviteli Tanács az észrevételek beérkezését, illetőleg az észrevételek
megtételére nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően dönt abban a
kérdésben, a másodfokú igazolási eljárásban tárgyalás tartása szükséges-e.
(2) A másodfokú eljárásban tárgyalás tartására kizárólag akkor kerülhet sor, ha az
első fokú igazolási eljárásban Igazolási Tanács járt el, és az első fokú eljárásban
lefolytatott bizonyítás kisebb – egy fellebbezési tárgyaláson elvégezhető –
kiegészítése szükséges.
53.§ (1) A másodfokú igazolási eljárás felfüggesztésére és tárgyalására az első fokú
igazolási eljárás szabályai megfelelően alkalmazandók azzal a különbséggel,
hogy:
a) a másodfokú eljárásban új bizonyítást indítványozni nem lehet, és
b) új bizonyítékot bármelyik fél kizárólag akkor csatolhat, ha a bizonyíték az első
fokú eljárásban menthető okból még igazoltan nem állt a rendelkezésére.
54.§ (1) Amennyiben a másodfokú igazolási eljárásban jelen szabályzat szerint tárgyalás
nem tartható vagy tartható ugyan, de tárgyalás tartása nem szükséges, a
Fellebbviteli Tanács érdemi döntését az eljárás iratai alapján, tárgyaláson kívül
hozza meg.
55.§ (1) A Fellebbviteli Tanács döntését határozati formában, egyszerű többséggel hozza
tárgyaláson és tárgyaláson kívül egyaránt.
(2) A döntéshozatal során az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke és tagjai
rendelkeznek szavazati joggal. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1
(egy) szavazata van.
(3) A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján
érvényes szavazatot leadni nem lehet.
56.§ (1) A Fellebbviteli Tanács tagjainak szavazása nem nyilvános, és az eljárásban
érdekelt személyekkel és sportszervezetekkel az sem közölhető, melyik tag
milyen szavazatot adott le.
(2) A szavazásról a Fellebbviteli Tanács elnöke külön rövid jegyzőkönyvet készít,
amelyben a szavazók személye és leadott szavazatuk kerül rögzítésre.
(3) A szavazásról felvett jegyzőkönyvet – valamint a szavazás során kisebbségbe
szorult tag esetleges különvéleményét összefoglaló, általa becsatolt iratot –
zártan kell kezelni, abból másolat ki nem adható, és abba kizárólag a az első- és
másodfokon eljáró igazolást végző szerv tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség
elnöksége, elnöke, operatív igazgatója, főtitkára és főtitkár-helyettese
tekinthetnek bele.
(4) A szavazás során kisebbségbe szorult Fellebbviteli Tanács tag a testületi
döntéshozatal elvét köteles tiszteletben tartani, ezért ellenszavazatáról sem a
sajtónak, sem az eljárásban érintett vagy más személyeknek nem nyilatkozhat.
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57.§ (1) A Fellebbviteli Tanács ügydöntő határozatát a fellebbezést és az igazolási ügy
iratai, valamint az iratokra vonatkozó tételes iratjegyzék hozzá történt
beérkezését követő 30 (harminc) napon belül hozza meg, ha a másodfokú
eljárásban tárgyalást nem tart.
(2) Ha a másodfokú eljárásban tárgyalás tartására kerül sor, a Fellebbviteli Tanács
ügydöntő határozatát a fellebbezést és az igazolási ügy iratai, valamint az iratokra
vonatkozó tételes iratjegyzék hozzá történt beérkezését követő 45 (negyvenöt)
napon belül hozza meg.
(3) Az ügydöntő határozat meghozatalára nyitva álló határidőbe az eljárás esetleges
felfüggesztésének időtartama nem számít bele.
58.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatát követően
határozatával:
a) az első fokon eljárt igazolási szerv határozatát helybenhagyja, ha az első fokú
határozat ténybeli alapját és jogi indokait tekintve is érdemben helyes; vagy
b) az első fokon eljárt igazolási szerv határozatát megváltoztatja, ha az nem felel
meg a jogszabályoknak, egyéb rendelkezéseknek és a felderített tényállásnak;
illetőleg
c) az első fokon eljárt igazolási szerv határozatát hatályon kívül helyezi és az első
fokon eljárt igazolási szervet új eljárás lefolytatására utasítja, ha szükséges az
első fokú eljárás megismétlése vagy kiegészítése, mert az eljárás lényeges
szabályainak megsértése az ügy érdemi eldöntésére kihatott, és annak
orvoslása a másodfokú eljárásban nem lehetséges vagy nem észszerű. Ilyen
eset különösen, ha az első fokon eljárt szerv:
(i) nem volt szabályszerűen megalakítva;
(ii) határozatának meghozatalában kizárt tag vett részt;
(iii) nem állapított meg tényállást;
(iv) indoklási kötelezettségének nem tett eleget;
(v) nagy terjedelmű bizonyítást elmulasztott lefolytatni
59.§ (1) Amennyiben a Fellebbviteli Tanács határozatát tárgyaláson hozta, a határozatot
a tárgyaláson ki kell hirdetni és röviden indokolni kell, majd az írásba foglalt
határozatot a tárgyalást követő 15 (tizenöt) napon belül kell az érintett
személyek és sportszervezetek részére megküldeni. Az írásba foglalt határozatot
az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke írja alá.
(2) Ha jelen szabályzat szerint a Fellebbviteli Tanács döntését tárgyaláson kívül
hozza, az érintettekkel a határozatot a döntéshozatalt követő 15 (tizenöt) napon
belül kézbesítés útján közli.
60.§ (1) A Fellebbviteli Tanács másodfokú igazolási ügyben hozott határozatával szemben
fellebbezésnek helye nincs, a határozat a kihirdetéssel vagy kihirdetés hiányában
a kézbesítéssel történt közléssel jogerőre emelkedik.
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(2) Jogszabály rendelkezése alapján a Fellebbviteli Tanács másodfokú igazolási
ügyben hozott határozatának bírósági felülvizsgálata kérhető.
AZ IGAZOLÁSI SZERV DÖNTÉSÉTŐL ELTÉRŐ JOGERŐS ÍTÉLET HATÁSA
61.§ (1) Amennyiben a peres eljárásban hozott jogerős ítélet szerint a sportoló
jogszerűtlenül szüntette meg idő előtt az őt korábban foglalkoztató
sportszervezettel kötött sportszerződését, munkaszerződését illetve megbízási
szerződését, de az igazolási szerv a saját eljárásban ugyanezen jogviszonymegszüntetést jogszerűnek ismert el és ezért a sportoló igazolási kérelmének
korábban helyt adott, akkor:
a) a sportoló és az a sportszervezet, ahova a sportoló újólag igazolt a peres
eljárást lezáró jogerős döntésről való tudomásszerzést követő 30 (harminc)
napon belül kötelesek a sportoló jogviszonyát közös megegyezéssel erre
tekintettel megszüntetni, és
b) a sportoló köteles az őt korábban foglalkoztató sportszervezett korábbi
jogviszonyát az eredeti szerződésből még fennálló időtartamra az eredeti
szerződés feltételei szerint helyreállítani, kivéve ha az őt korábban
foglalkoztató sportszervezet írásban kijelenti, hogy a jogviszonyt
helyreállítani a sportolóval nem kívánja.
(2) Amennyiben a sportoló vagy a sportolót újólag igazolt sportszervezet a jelen
paragrafusban írt kötelezettségét megszegi, a sportolót korábban foglalkoztató
sportszervezet a mulasztó sportolóval illetőleg sportszervezettel szemben
fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
62.§ (1) Sem kártérítés, sem kártalanítás megfizetése iránti vagy egyéb igény nem
érvényesíthető az igazolási szervvel, a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetséggel
vagy a Magyar Kézilabda Szövetséggel illetőleg ezek képviseletében eljáró
természetes személyekkel szemben arra való hivatkozással, hogy az igazolási
szerv jogerős döntésétől a sportoló és az őt korábban foglalkoztató
sportszervezet közötti peres eljárást lezáró jogerős döntés megállapítása eltér
peres felek között korábban hatályban volt sportszerződés, munkaszerződés
illetve megbízási szerződés megszűnésének jogszerűsége vonatkozásában.
III. AZ ÁTIGAZOLÁSI ELJÁRÁS
AZ ÁTIGAZOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
63.§ (1) Az átigazolási eljárás a sportolót átadó sportszervezet és a sportolót átvevő
sportszervezet és a sportoló együttes kérelmére indul. Hivatalból történő
eljárásnak helye nincs.
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(2) Átigazolási kérelem az MKSZ elektronikus rendszerében (MKSZ Back Office)
található „Átigazoló Lap” megnevezésű nyomtatvány, amelyet az átvevő
sportszervezet köteles elektronikus úton megfelelően kitölteni
(3) Az elektronikus kitöltést követően az Átigazoló Lapot , az átvevő sportszervezet
és az átigazolni kívánt sportoló köteles aláírni. Az átvevő sportszervezet az
Átigazoló lapot cégszerűen köteles aláírni. Meghatalmazott útján az Átigazoló
Lapot egyik kérelmező sem írhatja alá.
(4) Az átvevő sportszervezet, illetve az igazolni kívánt sportoló aláírását követően,
az átvevő sportszervezet elektronikus úton, - az átadó sportszervezet által
meghatározott - kinevelési költségtérítési igényének megjelölésével, annak
összegszerű meghatározásával elektronikus úton továbbítja a kérelmet az átadó
sportszervezet felé.
(5) Az átadó sportszervezet az Átigazoló Lapot cégszerűen köteles aláírni, majd az
aláírást követően elektronikusan visszaküldeni az átvevő sportszervezet részére.
(6) Az átadó sportszervezet aláírását követően, az átvevő sportszervezet az Átigazoló
Lapot elektronikusan továbbítja az MKSZ illetékes szerve felé az erre kialakított
elektornikus rendszeren keresztül (MKSZ Back Office).
64.§ (1) Az Átigazoló Lap 1 (egy) eredeti példányát annak keltétől számított 30 (harminc)
napon belül kell mellékleteivel együtt személyesen vagy postai úton benyújtani
az átigazolási eljárásban első fokon eljáró, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező átigazolási szervhez. Az Átigazoló Lap keltétől számított 30. napon
postára adott Átgazoló Lap határidőben előterjesztett kérelemnek minősül.
(2) Az Átigazoló Laphoz mellékleni kell:
a) az átigazolni kívánt sportoló előzetes, írásbeli, teljes bizonyítóerejű
magánokirati formába foglalt hozzájáruló nyilatkozatát az átigazoláshoz;
b) amennyiben az átigazolni kívánt sportoló cselekvőképtelenségére vagy
korlátozott cselekvőképességére tekintettel az átigazolási eljárásban a
törvényes képviselő eljárása szükséges, a törvényes képviselő személyes
adatai;
c) külföldi állampolgár átigazolni kívánt sportoló esetében a magyarországi
jogszerű tartózkodást igazoló okirat egyszerű másolatát, az eljárás
megindításától számított 60 napon belül;
d) azon okirat egyszerű másolatát, amelyből megállapítható a sportolót átadó
sportszervezet és a sportolót átvevő sportszervezet megállapodása a sportoló
játékjoga használatának végleges vagy ideiglenes, az átvevő sportszervezetre
történő átruházásáról. Az okiratból megállapítható kell, hogy legyen:
(i) a játékjog használati jogának átruházása ideiglenes (kölcsönadás) vagy
végleges;
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(ii) a játékjog használati jogának ideiglenes átruházása esetén az átengedés
időtartama;
(iii) a játékjog használati joga átruházásának ellenértéke, amelyet az átvevő
sportszervezet fizet az átadó sportszervezetnek
e) végleges átigazolás esetén a hivatásos sportoló esetében az igazolni kívánó
sportoló és az őt igazoló sportszervezet között kötött sportolói
munkaszerződés vagy megbízási szerződés illetőleg ezen szerződések üzleti
titkot nem tartalmazó kivonata, amatőr sportoló esetében az igazolni kívánó
sportoló és az őt igazoló sportszervezet között kötött sportszerződés;
(3) Az átvevő sportszervezet által átigazolni kívánt sportoló illetőleg – ha az
átigazolni kívánt sportoló cselekvőképtelenségére vagy korlátozott
cselekvőképességére tekintettel a törvényes képviselő eljárása szükséges – az
átigazoláshoz hozzájáruló nyilatkozatát saját kezűleg köteles aláírni,
meghatalmazott útján a hozzájáruló nyilatkozat nem írható alá.
65.§ (1) Az átigazolási kérelmet annak érdemi elbírálásáig bármelyik kérelmező
egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja.
(2) Az átigazolási kérelem visszavonása esetén az átigazolási szerv határozatával az
eljárást megszünteti.
66.§ (1) Ha akár az átadó, akár az átvevő sportszervezet külföldi székhellyel rendelkezik
és nem az MKSZ tagja, illetőleg ha az átigazolni kívánt sportoló magyar
állampolgársággal nem rendelkezik, az átigazolási szerv jelen szabályzat helyett
az átigazolási eljárásban az alkalmazandó EHF vagy IHF szabályzat szerint jár el.
67.§ (1) Az első fokú átigazolási eljárásban az átigazolási szerv határozatait az átigazolási
szerv vezetője – illetőleg akadályoztatása esetén az átigazolási szerv vezetője
által az átigazolási szerv tagjai közül kijelölt személy – hozza meg az átigazolás
szerv nevében.
(2) Az első fokú átigazolási eljárásban nem járhat el az átigazolási szerv nevében az
átigazolási szerv vezetője vagy tagja, ha az adott ügy kimenetelében érdekelt vagy
egyéb okból nem elfogulatlan.
(3) Az első fokon eljáró átigazolási szerv érdekelt vagy elfogult vezetője illetve tagja
köteles érdekeltségét illetve elfogultságát az átigazolási eljárásban másodfokon
eljárni jogosult szerv vezetőjének bejelenteni, aki az érdekelt illetve elfogult
személy helyett az első fokon eljáró átigazolási szerv tagjai közül az első fokon
eljáró átigazolási szerv nevében történő eljárásra új személyt jelöl ki.
HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG VIZSGÁLATA
68.§ (1) Az átigazolási kérelem átigazolási szervhez történt beérkezését követő 5 (öt)
munkanapon belül az átigazolási szerv megvizsgálja, hogy az átigazolási kérelem
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elbírálására jelen szabályzat rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezik-e.
(2) Ha az átgazolási szerv megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
indokolt határozattal az eljárást átteszi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező átigazolási szervhez, ha az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
átigazolási szerv a kérelemből megállapítható.
(3) Ha az átigazolási szerv megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
de a kérelemből az eljárni jogosult, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
átigazolási szerv nem állapítható meg, az átigazolási szerv a kérelmet indokolt
határozattal elutasítja.

AZ ÁTIGAZOLÁSI KÉRELEM ALAKI VIZSGÁLATA
69.§ (1) Az átigazolási kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
szerv az átigazolási kérelem beérkezését követő 5 (öt) napon belül az Átigazoló
Lapot és annak valamennyi mellékletét elektronikus úton rögzíti az MKSZ erre
rendszeresített informatikai rendszerében, egyúttal ugyanezen határidőn belül
megvizsgálja, hogy:
a) az átigazolási kérelmet arra jogosult személyek, és
b) az Átigazoló Lap keltét követő 30 (harminc) napon belül terjesztették-e elő
70.§ (1) Ha az átigazolási kérelem nem az átigazolási kérelem előterjesztésére jogosult
személyektől származik, az átigazolási kérelmet az átigazolási szerv indokolt
határozattal elutasítja.
(2) Nem jogosult személyektől származó a kérelem, ha az Átigazoló Lapból
megállapíthatóan:
a) mindkét kérelmező sportszervezet külföldi székhellyel rendelkezik,
következésképp egyik sem az MKSZ tagja;
b) a sportolót igazolni kívánó, magyarországi székhellyel rendelkező átvevő
sportszervezet nem az MKSZ tagja;
c) az átigazolási kérelmet bármelyik kérelmező meghatalmazott útján írta alá;
d) az átigazolási kérelmet előterjesztő kérelmezők személye nem állapítható
meg.
71.§ (1) Ha az átigazolási kérelmet az Átigazoló Lap keltét követő 30 (harminc) napon túl
terjesztették elő, az átigazolási szerv az átigazolási kérelmet indokolt határozattal
elutasítja.
(2) Kétség esetén a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt megtartottnak kell
tekinteni.
AZ ÁTIGAZOLÁSI KÉRELEM HIÁNYPÓTLÁSA
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72.§ (1) Ha az átigazolási kérelmet a kérelmezői minőség hiányára illetőleg a kérelem
elkésettségére tekintettel érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem kell, az
átigazolási szerv a kérelem beérkezését követő 8 (nyolc) napon belül
megvizsgálja, hogy az átigazolási kérelem orvosolhatatlan vagy hiánypótlással
orvosolható hiányosságokban nem szenved-e.
(2) Orvosolhatatlan hiányosságban szenved az átigazolási kérelem, ha:
a) a kérelmezők annak valamennyi rovatát olvashatóan nem töltötték ki,
illetőleg ha
b) arról bármelyik kérelmező aláírása hiányzik.
(3) Az átigazolási kérelem minden egyéb hiányossága hiánypótlással orvosolható.
73.§ (1) Ha az átigazolási kérelem orvosolhatatlan hiányosságban szenved, az átigazolási
szerv az átigazolási kérelmet indokolt határozattal elutasítja.
(2) Ha az átigazolási kérelem hiányossága orvosolható, az átigazolási szerv indokolt
határozattal 15 (tizenöt) napos hiánypótlási határidő tűzésével hiánypótlásra
hívja fel a kérelmezőket, megjelölve a kérelem valamennyi hiányosságát.
74.§ (1) Ha a hiánypótlási határidőn belül a kérelmezők a hiánypótlási felhívásban
foglaltaknak nem vagy csak részben tesznek eleget, az átigazolási szerv az
igazolási kérelmet indokolt határozattal elutasítja.
(2) A hiánypótlási határidő meghosszabbításának, illetőleg ismételt vagy új
hiánypótlási felhívás kibocsátásának helye nincs.
AZ ÁTIGAZOLÁSI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
75.§ (1) Ha az átigazolási kérelem előterjesztésekor vagy a teljesített hiánypótlási felhívás
eredményeként hiányosságokban nem szenved, az átigazolási szerv az
átigazolási kérelmet 15 (tizenöt) napon belül érdemben elbírálja, és az átigazolási
kérelem tárgyában indokolt határozatot hoz.
(2) Az átigazolási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt
a) hiánytalan kérelem esetén a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező átigazolási szervhez történő beérkezésétől,
b) hiányosságban szenvedő kérelem esetén a hiánypótlás teljesítésétől kell
számítani.
76.§ (1) Az átigazolási szerv az MKSZ igazolási nyilvántartása alapján megvizsgálja, hogy:
a) az átvevő sportszervezet által átigazolni kívánt sportoló játékjogával az átadó
sportszervezet valóban rendelkezik-e (azaz, hogy az átigazolási kérelem
előterjesztésekor az átigazolni kívánt sportoló az átadó sportszervezet igazolt
sportolója-e); és
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b) hogy az átadó sportszervezet rendelkezési joga az átigazolni kívánt játékos
játékjogának használata felett a sportolóval korábban kötött szerződés
alapján milyen időpontig áll fenn;
(2) Az átigazolni kívánt sportoló játékjoga feletti rendelkezési jog megléte vagy
hiánya vonatkozásában kizárólag az MKSZ igazolási nyilvántartása adatai az
irányadóak, további, illetőleg a nyilvántartás adataival szembeni bizonyításnak
helye nincs.
77.§ (1) Ha az igazolási szerv megállapítja, hogy az átvevő sportszervezet által átigazolni
kívánt sportoló játékjogával az átadó sportszervezet az igazolással érintett
sportágban az MKSZ igazolási nyilvántartása szerint nem rendelkezik, az
átigazolási szerv az átigazolási kérelmet indokolt határozattal elutasítja.
78.§ (1) Ha az átigazolási szerv amatőr sportoló átigazolási ügyében megállapítja, hogy az
átadó sportszervezet és átvevő sportszervezet megállapodása szerint az átadó
sportszervezet az átigazolást nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötötte, az
átigazolási szerv határozatával felhívja az átvevő sportszervezetet, hogy 15
(tizenöt) napon belül okirattal igazolja az amatőr sportoló kinevelése
ellenértékének az átadó sportszervezet részére történt megfizetését.
(2) Ha az átvevő sportszervezet az amatőr sportoló kinevelése ellenértékét
határidőben nem fizette meg vagy a megfizetését tényét okirattal nem igazolta,
ez nem akadálya az átigazolási kérelem érdemi elbírálásának, de az átigazolási
szerv a mulasztó sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
79.§ (1) Ha az átigazolási szerv hivatásos sportoló átigazolási ügyében megállapítja, hogy
a hivatásos sportoló az átigazoláshoz történő hozzájárulását az átadó
sportszervezet által fizetendő ellenérték (átigazolási díj) megfizetéséhez kötötte,
az átigazolási szerv határozatával felhívja az átadó sportszervezetet, hogy 15
(tizenöt) napon belül okirattal igazolja a hozzájárulás ellenértékének hivatásos
sportoló részére történt megfizetését.
(2) Ha az átadó sportszervezet a hivatásos sportoló hozzájárulásának ellenértékét
határidőben nem fizette meg vagy a megfizetése tényét okirattal nem igazolta, ez
nem akadálya az átigazolási kérelem érdemi elbírálásának, de az átigazolási szerv
a mulasztó sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
80.§ (1) Ha az átigazolási szerv megállapítja, hogy az átadó sportszervezet rendelkezik az
átigazolni kívánt sportoló játékjogával és az átigazolási kérelemben foglaltak
teljesítésének egyéb akadálya sincs, az átigazolási kérelemnek indokolt
határozattal helyt ad, és a határozat jogerőre emelkedését követően a sportolót
az MKSZ igazolási nyilvántartásába az átvevő sportszervezet igazolt
sportolójaként bejegyzi.
(2) Ha az átigazolási kérelemben foglaltak szerint az átadó sportszervezet az
átigazolni kívánt sportoló játékjogát csak ideiglenesen ruházza át az átvevő
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sportszervezetre, az átigazolási szerv a határozat jogerőre emelkedését követően
az átigazolási kérelemben meghatározott időre a sportolót az MKSZ igazolási
nyilvántartásába az átvevő sportszervezethez kölcsönadott – de nem oda igazolt
– sportolóként bejegyzi, feltüntetve a kölcsönadás kezdetének és végének
időpontját is, azzal hogy a kölcsönadás végének időpontja nem lehet későbbi
időpont, mint a sportoló átadó sportszervezethez való igazoltságának lejárta. A
kölcsönadás ténye a sportoló igazoltsági státuszában változást nem eredményez.
81.§ (1) Átigazolási ügyben tárgyalás tartásának helye nincs, az átigazolási szerv az
átigazolási ügyet tárgyaláson kívül bírálja el, a kérelem és mellékletei, valamint
az MKSZ igazolási nyilvántartás adatai alapján.
(2) Az átigazolási kérelem elbírálása során az átigazolási szerv érdemben, a
jogszabályban meghatározott valemennyi érvénytelenségi okra kiterjedően
vizsgálni köteles a kérelem mellékleteként benyújtott sportszerződés,
munkaszerződés, illetőleg megbízási szerződés érvényességét, mivel érvénytelen
szerződésre jogot alapítani nem lehet, ezért átigazolás alapjául sem szolgálhat.
82.§ (1) Az átigazolási szerv döntését határozati formában hozza, a határozatot az
átigazolási szerv vezetője írja alá.
(2) Az átigazolási szerv határozatát a döntéshozatalt követő 15 (tizenöt) napon belül
kézbesítés útján közli az átadó sportszervezettel, az átvevő sportszervezettel és
az átigazolni kívánt sportolóval.
JOGORVOSLAT AZ ELSŐ FOKON ELJÁRT ÁTIGAZOLÁSI SZERV DÖNTÉSÉVEL SZEMBEN
83.§ (1) Az első fokon eljárt átigazolási szerv átigazolási ügyet lezáró, ügydöntő
határozatával szemben annak kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) napon belül
fellebbezésnek van helye.
(2) Az első fokon eljárt átigazolási szerv ügydöntő határozatával szemben
előterjesztett fellebbezésnek halasztó hatálya van.
84.§ (1) Átigazolási ügyben fellebbezésre jogosult:
a) az átadó sportszervezet;
b) az átvevő sportszervezet;
c) az átigazolni kívánt sportoló,
85.§ (1) A fellebbezést írásban, az első fokon eljárt átigazolási szervnél kell előterjeszteni
és a fellebbezést a másodfokon eljárni jogosult átigazolási szervhez kell címezni.
(2) Az első fokon eljárt átigazolási szerv a fellebbezés beérkezését követő 8 (nyolc)
napon belül a fellebbezést és az átigazolási ügy iratait tételes iratjegyzék
kíséretében felterjeszti az átigazolási ügyben másodfokon eljárni jogosult át
igazolási szervhez.
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86.§ (1) A másodfokon eljárni jogosult átigazolási szerv az átigazolási ügyben
előterjesztett fellebbezés elbírálása során háromtagú Fellebbviteli Tanácsban jár
el.
(2) Az adott ügyben eljáró Fellebbviteli Tanács tagjait a másodfokon eljárni jogosult
átigazolási szerv vezetője jelöli ki a másodfokon eljárni jogosult átigazolási szerv
tagjai közül azzal, hogy lehetőség szerint a másodfokon eljárni jogosult
átigazolási szerv vezetője minden eljáró Fellebbviteli Tanács elnöki tisztségét is
ellátja. Az Fellebbviteli Tanács tagjai és elnöke ezen feladatkörükben kizárólag
személyesen járhatnak el, meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat.
87.§ (1) Nem lehet az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke vagy tagja, aki az adott ügy
kimenetelében érdekelt vagy egyéb okból nem elfogulatlan.
(2) A Fellebbviteli Tanács tagságára jelölt személy érdekeltségét vagy elfogultságát
köteles a másodfokon eljárni jogosult átigazolási szerv vezetőjének
haladéktalanul bejelenteni.
(3) Az Fellebbviteli Tanács elnöke vagy tagja érdekeltségére vagy elfogultságára
vonatkozó indokolt kifogást az átigazolási eljárásban érintett személy vagy
sportszervezet is előterjeszthet a másodfokon eljárni jogosult átigazolási szerv
vezetőjéhez.
(4) Az érdekelt vagy elfogult tag helyett a másodfokon eljárni jogosult átigazolási
szerv vezetője az Fellebbviteli Tanácsba új tagot jelöl.
(5) Amennyiben a másodfokon eljárni jogosult átigazolási szerv vezetője az elfogult
tag, az új tag kijelölésének joga az MKSZ operatív igazgatóját – akadályoztatása
esetén az MKSZ főtitkárát – illeti meg.
88.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül határozattal
elutasítja, ha:
a) a jogorvoslati kérelem előterjesztésének lehetőségét jelen szabályzat nem
biztosította (kizárt fellebbezés); vagy
b) a fellebbezés nem jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosulttól
származik; illetőleg ha
c) a jogorvoslati kérelmet a jelen szabályzatban meghatározott fellebbezési
határidőn túl terjesztették elő.
89.§ (1) Ha a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítani nem kell, a Fellebbviteli
Tanács a jogorvoslati kérelemben foglaltakat és az első fokú eljárás iratait
érdemben megvizsgálja, egyúttal a fellebbezést az átigazolási eljárásban érdekelt
személyeknek és sportszervezeteknek megküldi azzal a felhívással, hogy az
abban foglaltakra 8 (nyolc) napon belül írásban észrevételt tehetnek.
90.§ (1) A Fellebbviteli Tanács az észrevételek beérkezését, illetőleg az észrevételek
megtételére nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően az ügy
érdemében tárgyaláson kívül, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt.
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(2) Másodfokú átigazolási eljárásban bizonyítás nem folytatható le, tárgyalás nem
tartható.
91.§ (1) A Fellebbviteli Tanács döntését határozati formában, egyszerű többséggel hozza.
(2) A döntéshozatal során az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke és tagjai
rendelkeznek szavazati joggal. Minden szavazati joggal rendelkező személynek 1
(egy) szavazata van.
(3) A szavazati jog kizárólag személyesen gyakorolható, meghatalmazott útján
érvényes szavazatot leadni nem lehet.
92.§ (1) A Fellebbviteli Tanács tagjainak szavazása nem nyilvános, és az eljárásban
érdekelt személyekkel és sportszervezetekkel az sem közölhető, melyik tag
milyen szavazatot adott le.
(2) A szavazásról a Fellebbviteli Tanács elnöke külön rövid jegyzőkönyvet készít,
amelyben a szavazók személye és leadott szavazatuk kerül rögzítésre.
(3) A szavazásról felvett jegyzőkönyvet – valamint a szavazás során kisebbségbe
szorult tag esetleges különvéleményét összefoglaló, általa becsatolt iratot –
zártan kell kezelni, abból másolat ki nem adható, és abba kizárólag a az első- és
másodfokon eljáró átigazolást végző szerv tagja, a Magyar Kézilabda Szövetség
elnöksége, elnöke, operatív igazgatója és annak szervezeti helyettesei, főtitkára
tekinthetnek bele.
(4) A szavazás során kisebbségbe szorult Fellebbviteli Tanács tag a testületi
döntéshozatal elvét köteles tiszteletben tartani, ezért ellenszavazatáról sem a
sajtónak, sem az eljárásban érintett vagy más személyeknek nem nyilatkozhat.
93.§ (1) A Fellebbviteli Tanács ügydöntő határozatát a fellebbezést és az átigazolási ügy
iratai, valamint az iratokra vonatkozó tételes iratjegyzék hozzá történt
beérkezését követő 30 (harminc) napon belül hozza meg.
94.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatát követően
indokolt határozatával:
a) az első fokon eljárt átigazolási szerv határozatát helybenhagyja, ha az első
fokú határozat ténybeli alapját és jogi indokait tekintve is érdemben helyes;
vagy
b) az első fokon eljárt átigazolási szerv határozatát megváltoztatja, ha az nem
felel meg a jogszabályoknak, egyéb rendelkezéseknek és a felderített
tényállásnak; illetőleg
c) az első fokon eljárt átigazolási szerv határozatát hatályon kívül helyezi és az
első fokon eljárt átigazolási szervet új eljárás lefolytatására utasítja, ha
szükséges az első fokú eljárás megismétlése vagy kiegészítése, mert az eljárás
lényeges szabályainak megsértése az ügy érdemi eldöntésére kihatott, és
annak orvoslása a másodfokú eljárásban nem lehetséges vagy nem észszerű.
Ilyen eset különösen, ha az első fokon eljárt szerv:
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(i) nem volt szabályszerűen megalakítva;
(ii) határozatának meghozatalában kizárt tag vett részt;
(iii) nem állapított meg tényállást;
(iv) indoklási kötelezettségének nem tett eleget;
95.§ (1) A Fellebbviteli Tanács határozatát a döntéshozatalt követő 15 (tizenöt) napon
belül kell az érintett személyek és sportszervezetek részére megküldeni. Az
írásba foglalt határozatot az eljáró Fellebbviteli Tanács elnöke írja alá.
96.§ (1) A Fellebbviteli Tanács másodfokú átigazolási ügyben hozott határozatával
szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozat a kézbesítéssel történt közléssel
jogerőre emelkedik.
(2) Jogszabály rendelkezése alapján a Fellebbviteli Tanács másodfokú átigazolási
ügyben hozott határozatának bírósági felülvizsgálata kérhető.

IV. MKSZ IGAZOLÁSI NYILVÁNTARTÁSA
97.§ (1) Az MKSZ az igazolt sportolókról központi számítógépes nyilvántartást vezet,
amelyből egyes adatokat jogszabály felhatalmazása illetőleg a sportoló
hozzájárulása alapján az MKSZ nyilvános adatbázisban is közzétesz.
(2) Az MKSZ igazolási nyilvántartása és nyilvános adatbázisa hitelesen tanúsítja a
sportolók igazoltsági státuszával kapcsolatos legfontosabb adatokat.
(3) Az MKSZ által közzétett nyilvános adatbázis az mksz.hu oldalon érhető el.
(4) A sportoló igazolása, nyilvántartásba vétele és a sporttal kapcsolatos
szakszövetségi feladatok ellátása az MKSZ részéről személyes adatok széles
körének kezelését igényli. Az MKSZ az adatkezelését minden esetben az
adatkezelés jogszabályban rögzített elveinek, szabályainak, valamint a sportoló
személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak és érdekeinek védelmét
figyelembe véve tervei meg és hajtja végre. Az MKSZ adatkezelésére vonatkozó
adatkezelési szabályok és tájékoztatók az MKSZ honlapján nyilvánosan
elérhetőek.
98.§ (1) Az igazolási és átigazolási eljárásban eljáró igazolási és átigazolási szervek az
MKSZ igazolási nyilvántartásához közvetlen hozzáféréssel és adatmódosítás
kezdeményezési joggal rendelkeznek.
AZ IGAZOLÁSI ELJÁRÁSBAN RÖGZÍTENDŐ ADATOK
99.§ (1) Az elsőfokú igazolási eljárásban eljáró, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazolási szerv az igazolási kérelem beérkezését követő 5 (öt) napon belül az
alábbi adatokat rögzíti az MKSZ igazolási nyilvántartásában:
a) az igazolni kívánó sportoló:
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(i) neve;
(ii) születési neve;
(iii) születési helye és ideje;
(iv) anyja neve;
(v) neme;
(vi) állampolgársága;
(vii) e-mail címe;
(viii) azonosító száma;
(ix) arcképe;
b) a sportolót igazolni kívánó sportszervezet:
(i) neve;
(ii) azonosítási száma;
(iii) székhelye;
(iv) képviselőjének neve;
(v) telefonszáma és e-mail címe;
c) a szakág, amelyben a sportoló igazol;
d) a sportoló amatőr vagy hivatásos versenyzőként igazol;
e) az igazolni kívánó sportoló és az őt igazoló sportszervezet közötti jogviszony
jellege (tagsági jogviszony, tanulói jogviszony vagy sportszerződés illetve
munkaszerződés vagy megbízási szerződés)
(2) Az adatok rögzítésével egyidejűleg – illetőleg hiánypótlás esetén azt követően
haladéktalanul – az első fokú átigazolási szerv az Igazoló Lapot és mellékleteit
digitalizálja és feltölti az MKSZ igazolási nyilvántartásának háttérrendszerébe.
100.§ (1) Az elsőfokú igazolási eljárásban eljáró igazolási szerv az ügydöntő határozat
meghozatalát követő 5 (öt) napon belül az alábbi adatokat rögzíti az MKSZ
igazolási nyilvántartásában:
a) az igazolási kérelemnek helyt adó döntés esetén:
(i) az igazolt státusz kezdete és vége, valamint;
(ii) az igazolt sportoló kézilabda igazolványának (versenyengedélyének)
száma
b) az igazolási kérelem elutasítása esetén:
(i) az igazolási kérelem elutasításának ténye és
(ii) az igazolási kérelem elutasításának időpontja
101.§ (1) A másodfokú igazolási eljárásban eljáró, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező igazolási szerv az ügydöntő határozat meghozatalát követő 5 (öt)
napon belül az első fokon eljárt igazolási szerv által bejegyzett adatokat szükség
szerint, a jogerős döntésnek megfelelően módosítja.
AZ ÁTIGAZOLÁSI ELJÁRÁSBAN RÖGZÍTENDŐ ADATOK
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102.§ (1) Az elsőfokú átigazolási eljárásban eljáró, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező átigazolási szerv az átigazolási kérelem beérkezését követő 5 (öt)
napon belül az alábbi adatokat rögzíti az MKSZ igazolási nyilvántartásában:
a) az átigazolni kívánó sportoló
(i) neve;
(ii) születési neve;
(iii) születési helye és ideje;
(iv) anyja neve;
(v) neme;
(vi) állampolgársága;
(vii) e-mail címe;
(viii) azonosító száma;
(ix) arcképe;
b) a sportolót átadó sportszervezet:
(i) neve;
(ii) azonosítási száma;
(iii) székhelye;
(iv) képviselőjének neve;
(v) telefonszáma és e-mail címe;
c) a sportolót átvevő sportszervezet:
(i) neve;
(ii) azonosítási száma;
(iii) székhelye;
(iv) képviselőjének neve;
(v) telefonszáma és e-mail címe;
d) a szakág, amelyben a sportoló átigazol;
e) a sportoló amatőr vagy hivatásos versenyzőként igazol át;
f) az átigazolás végleges vagy ideiglenes (kölcsönadás)
g) az átigazoló sportoló és az átvevő sportszervezet közötti jogviszony jellege
(tagsági jogviszony, tanulói jogviszony vagy sportszerződés illetve
munkaszerződés vagy megbízási szerződés)
(2) Az adatok rögzítésével egyidejűleg – illetőleg hiánypótlás esetén azt követően
haladéktalanul – az első fokú átigazolási szerv az Átigazoló Lapot és mellékleteit
digitalizálja és feltölti az MKSZ igazolási nyilvántartásának háttérrendszerébe.
103.§ (1) Az elsőfokú átigazolási eljárásban eljáró átigazolási szerv az ügydöntő határozat
meghozatalát követő 5 (öt) napon belül az alábbi adatokat rögzíti az MKSZ
igazolási nyilvántartásában:
a) az átigazolási kérelemnek helyt adó döntés esetén:
(i) végleges átigazolás esetén az átvevő sportszervezetnél való igazolt státusz
kezdete és vége;
(ii) ideiglenes átigazolás esetén az átvevő sportszervezethez való kölcsönadás
kezdete és vége (az igazolási státusz változása nélkül);
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(iii) a sportoló kézilabda igazolványának (versenyengedélyének) száma
b) az átigazolási kérelem elutasítása esetén:
(i) az átigazolási kérelem elutasításának ténye; és
(ii) az átigazolási kérelem elutasításának időpontja
104.§ (1) A másodfokú átigazolási eljárásban eljáró, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező átigazolási szerv az ügydöntő határozat meghozatalát követő 5 (öt)
napon belül az első fokon eljárt átigazolási szerv által bejegyzett adatokat szükség
szerint, a jogerős döntésnek megfelelően módosítja.
105.§ (1) Ha a jogerős igazolási vagy átigazolási határozat bírósági felülvizsgálata során a
bíróság a jogerős döntést megváltoztatja vagy megsemmisíti, az elsőfokú
eljárásban eljárt igazolási, illetve átigazolási szerv az MKSZ igazolási
nyilvántartása adatait a bíróság jogerős ítéletében foglaltaknak megfelelősen
módosítja, az ítélet kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül.
106.§ (1) Az MKSZ igazolási nyilvántartása nem nyilvános, abba kizárólag az igazolás és
átigazolási szervek, az MKSZ elnöksége, elnöke, operatív igazgatója, főtitkára és
főtitkár-helyettese tekinthet bele.
107.§ (1) Az MKSZ igazolási nyilvántartása adataiból a jogi érdek valószínűsítése mellett
kivonat kérhető, azonban a kivonaton a sportoló személyes adatai – a név és a
születési név kivételével – nem szerepelhetnek.
V. KÉZILABDA IGAZOLVÁNY
108.§ (1) A Magyar Kézilabda Szövetség a játékengedély kiadásával egyidejűleg a
sportszervezet számára kézilabda igazolványt ad át.
(2) A kézilabda igazolvány a sportoló nevét, azonosító számát és fényképét
tartalmazza, valamint hitelesen tanúsítja a sportoló igazoltsági státuszával
kapcsolatos alábbi adatokat:
a) a szakág, amelyben a sportoló igazolt versenyző;
b) a sportoló amatőr vagy hivatásos versenyzői minősége;
c) az igazolt státusz kezdete és vége;
d) a sportszervezet megnevezése, ahol a sportoló igazolt játékos;
e) kölcsönadás esetén a kölcsönadotti státusz kezdete és vége;
f) a sportszervezet megnevezése, ahova a sportoló kölcsönadott játékos
109.§ (1) A kézilabda igazolvány kizárólag érvényes sportorvosi engedéllyel együtt
érvényes.
(2) Az érvényes kézilabda igazolvány a sportoló versenyengedélye.
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A kézilabda igazolványt a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyigazgatósága,
valamint az illetékes Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetségek állítják bajnoki
szezononként újat .
(3) A sportoló igazolt, illetve kölcsönadott státuszának megszűnésekor a kézilabda
igazolványt kezelő sportszervezet a kézilabda igazolványt köteles a sportolónak
visszaadni.
110.§ (1) Amennyiben igazolás, átigazolás, a sportoló személyes adataiban bekövetkezett
változás vagy egyéb ok miatt a sportoló részére új kézilabda igazolvány kiadása
szükséges, a korábbi kézilabda igazolványt a Magyar Kézilabda Szövetség
Versenyigazgatósága, valamint az illetékes Megyei/Budapesti Kézilabda
Szövetség érvényteleníti.
(2) Az érvénytelenítésre kerülő kézilabda igazolványt a sportoló köteles a Magyar
Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál az új igazolvány kiállítását
megelőzően leadni.
111.§ (1) Amennyiben a sportoló külföldre kíván igazolni vagy a sportolót
sportszervezete külföldre kívánja átigazolni, az igazolási illetve átigazolási
kérelem előterjesztésével egyidejűleg a sportoló köteles a Magyar Kézilabda
Szövetség Versenyigazgatóságánál a kézilabda igazolványát leadni.
112.§ (1) A sportoló kérésére az elveszett kézilabda igazolvány helyett a Magyar
Kézilabda
Szövetség
Versenyigazgatósága,
valamint
az
illetékes
Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség új igazolványt állít ki, a korábbi
igazolványban írtakkal azonos tartalommal.
VI. IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI JUTALÉK
113.§ (1) Hivatásos sportoló igazolása esetén a hivatásos sportolót igazoló
sportszervezet igazolási jutalék fizetésére köteles.
(2) Az igazolási jutalék alapja a hivatásos sportolót igazoló sportszervezet által a
hivatalos sportolónak az igazolásért fizetett ellenérték összege.
(3) Az igazolási jutalék mértéke mindösszesen 5% (öt százalék), melyből:
a) 1% (egy százalék) az MKSZ részére fizetendő az MKSZ Elnöksége által
határozatban megjelölt számon vezetett számlára utalással;
b) 4% (négy százalék) az MKSZ utánpótlás-nevelést támogató alapjának ***
számon vezetett számlájára utalással fizetendő.
(4) Az igazolási jutalék megfizetése az igazolási kérelemnek helyt adó határozat
jogerőre emelkedésével egyidejűleg esedékes.
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(5) Ha a hivatásos sportolót igazoló sportszervezet az igazolási jutalék összegét
határidőben nem, vagy csak részben fizette meg, az igazolási szerv a mulasztó
sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
114.§ (1) Hivatásos sportoló átigazolása illetőleg kölcsönadása esetén az átadó
sportszervezet és az átvevő sportszervezet megállapodásában az átigazolási
jutalék megfizetésére kötelezettként megjelölt sportszervezet átigazolási jutalék
fizetésére köteles.
(2) Ha az átadó sportszervezet és az átvevő sportszervezet megállapodásukban nem
jelölték meg, hogy melyik fél fizeti meg az átigazolási jutalékot, akkor az
átigazolási jutalék megfizetésének kötelezettsége az átvevő sportszervezetet
terheli.
(3) Az átigazolási jutalék alapja az átvevő sportszervezet által az átadó
sportszervezetnek a játékjog átruházásáért fizetett ellenérték összege.
(4) Az átigazolási jutalék mértéke mindösszesen 5% (öt százalék), melyből:
a) 1% (egy százalék) az MKSZ részére fizetendő;
b) 4% (négy százalék) az MKSZ utánpótlás-nevelést támogató alapjának
fizetendő utalással.
(5) Az átigazolási jutalék megfizetése az átigazolási kérelemnek helyt adó határozat
jogerőre emelkedésével egyidejűleg esedékes.
(6) Ha az átigazolási jutalék fizetésére köteles sportszervezet az átigazolási jutalék
összegét határidőben nem, vagy csak részben fizette meg, az átigazolási szerv a
mulasztó sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
VII. KINEVELÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
115.§ (1) Ha az amatőr sportoló sportszervezeténél sportszerződés alapján sportol, ezen
jogviszonyának fennállása alatt kizárólag sportszervezete előzetes, írásbeli
hozzájárulása alapján igazolhat át véglegesen vagy ideiglenesen más
sportszervezethez. Az amatőr sportolót sportszerződéssel foglalkoztató
sportszervezet a hozzájárulás megadását kinevelési költségtérítés fizetéséhez
kötheti.
116.§ (1) Ha az amatőr sportoló tagsági jogviszony alapján egyesületi formában működő
sportszervezetnél sportol, az amatőr sportoló ezen jogviszonyának fennállása
alatt az egyesülete előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül is átigazolhat másik
sportszervezethez, ebben az esetben azonban a sportoló korábbi sportszervezete
kinevelési költségtérítésre tarthat igényt.
(2) Ha a tagsági jogviszony alapján egyesületi formában működő sportszervezetnél
sportoló amatőr sportoló a sportmérkőzés versenyjegyzőkönyvében igazoltan az
igazolási kérelem előterjesztését megelőző 180 (száznyolcvan) napon belül
sportszervezete csapatában mérkőzésen nem játszott, a sportolót igazoló
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sportszervezet az amatőr sportoló egyesülete számára kinevelési költségtérítés
fizetésére nem köteles.
(3) A 180 napos határidőt azonban megszakítja, ha a bajnokság bármely oknál fogva
félbeszakad vagy szünetel. A 180 napos határidő megszakadása esetén a határidő
újból megkezdődik a a félbeszakadás vagy szünetelés megszűnést követő első
naptól, de legkésőbb július 1. napján.
117.§ (1) A kinevelési költségtérítés összegére és esedékességére vonatkozóan
elsődlegesen az amatőr sportolót sportszerződés vagy tagi jogviszony alapján
foglalkoztató sportszervezet és az amatőr sportolót igazolni kívánó
sportszervezet megállapodása az irányadó.
(2) Ha az amatőr sportolót sportszerződés vagy tagi jogviszony alapján foglalkoztató
sportszervezet és az amatőr sportolót igazolni kívánó sportszervezet másképp
nem állapodnak meg:
a) a kinevelési költségtérítés az igazolási kérelemnek helyt adó határozat
jogerőre emelkedésével egyidejűleg esedékes;
b) a kinevelési költségtérítés összege a jelen szabályzat 1. számú mellékletében
meghatározottak szerinti összeg.
(3) A ké zilabdá zó amatő r sportszerző dé sé nek jogszerű megszű né se eseté n a
megszűnéstől számított 365 napon belül tarthat igényt kinevelési
költségtérítésre a sportoló sportszervezete. E rendelkezé s az 1. szá mú
mellé kletben feltü ntetett é letkorú ké zilabdá zó kra alkalmazható .
(4) Ha a kinevelési költségtérítés fizetésére köteles sportszervezet a kinevelési
költségtérítés összegét a számla kézhezvételét követően 15 napon belül nem,
vagy csak részben fizette meg, a kinevelési költségtérítés jogosultja valamint az
igazolást végző szerv vezetője a mulasztó sportszervezettel szemben fegyelmi
eljárást kezdeményezhet.
(5) A kinevelési költségtérítés megfizetésének kötelezettsége sem a sportolóra, sem
a sportoló hozzátartozójára nem áthárítható.
VIII. ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
118.§ (1) Az igazolási eljárás, az átigazolási eljárás díjköteles.
(2) Az igazolási, átigazolási és igazolvány-pótlási díj megfizetése alól mentesség nem
adható.
(3) Az eljárási díjak megállapítása a 2.sz. melléklet szerint történik.
(4) Az átigazolási díj az első és a másodfokú eljárás költségeit magában foglalja, ezért az
első fokú eljárásban hozott ügydöntő határozattal szembeni fellebbezés esetén külön
fellebbezési díjat fizetni nem kell.
(5) Az átigazolási eljárás díját az átvevő sportszervezet köteles megfizetni.
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(6) Az átigazolási eljárás díjának összegéről a jogosult az igazolási kérelem
érkeztetésével egyidejűleg állítja ki és adja át számláját a kötelezett részére, 8 (nyolc
) napos fizetési határidővel.
(7) Amennyiben az átigazolási díj összegét a kötelezett határidőben nem, vagy nem teljes
összegben fizeti meg, ez az átigazolási kérelem teljesítésének nem akadálya, azonban
az átigazolási díj jogosultja a mulasztó sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást
kezdeményezhet.
(8) A kézilabda igazolvány pótlási díjának összegéről a jogosult a kérelem érkeztetésével
egyidejűleg állítja ki és adja át számláját a kötelezett részére, 8 (nyolc) napos fizetési
határidővel.
(9) Amennyiben a kézilabda igazolvány pótlási díjának összegét a kötelezett határidőben
nem, vagy nem teljes összegben fizeti meg, ez az igazolvány pótlása iránti kérelem
teljesítésének nem akadálya, azonban az igazolvány pótlási díj jogosultja a mulasztó
sportolóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
119.§ (1) Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 1./2022. (I.05.) sz
határozatával elfogadta és egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 82/2021. (X.18)
számon hozott határozatával elfogadott Igazolási és Átigazolási szabályzatát.”

Dr. Kocsis Máté elnök
a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége képviseletében
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