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1. § 

A SÚLYEMEL Ő IGAZOLÁSÁNAK FOGALMAI 
 
1) A Magyar Súlyemelő Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége a Szövetséggel 

tagsági viszonyban álló sportegyesület, sportvállalkozás (a továbbiakban, együtt: 
Sportszervezet) súlyemelő sportágban sporttevékenységet folytató tagjának, illetve 
vele sportszerződést kötött súlyemelőjének, munkavállalójának (a továbbiakban, együtt: 
Súlyemelő) igazolásával (nyilvántartásba vételével), átigazolásával, versenyengedély 
megadásával összefüggésben a következő szabályzatot hozza létre. 

 
a) Leigazolás: A Sportszervezetbe kezdő versenyzőként, illetve legalább 1 év 

versenyzési szünet után igazolt versenyzői státusz. 
Átigazolás: A 3. §-ban megjelölt átigazolási időszakokban, illetve a rendkívüli 
átigazolás keretében a vonatkozó feltételekkel megvalósuló sportszervezeti igazolás. 

 
2) A Szövetség, a Szövetség Területi szövetségei, Tagszervezetei által rendezett, a 

Szövetség versenynaptárában feltüntetett versenyen – ha a Szövetség másként nem 
rendelkezik – csak a Sportszervezethez igazolt, és a Szövetség által kiadott 
versenyengedéllyel rendelkező Súlyemelő indulhat. 

 
3) Tagsági könyv; 

a) a Sportszervezet által kiállított fényképes igazolvány, amely tartalmazza; 
i. a Súlyemelő nevét 

ii.  a Súlyemelő születési helyét és idejét, 
iii.  a Sportszervezeti tagság keltét 
iv. a Tagsági könyv kiállításának időpontját 
v. a Súlyemelő fényképét 

vi. a Sportszervezet elnökének aláírását, 
vii.  a Sportszervezet bélyegzőjét 

viii.  az Igazolási és Átigazolási adatokat 
ix. az Orvosi igazolást 
x. a versenyekkel kapcsolatos bejegyzést 

xi. a Súlyemelő éves minősítését 
 
4) A Súlyemelő nyilvántartásba vétele (továbbiakban: Igazolás). 
 

a) a Súlyemelő Igazolása Sportszervezetnél, 
A Sportszervezetnél az Igazolás a Tagsági viszony kezdete, a Tagsági könyv kiállítása 
alapján történik. A Tagsági könyv kiállítását a Szövetség végzi. 

 
b) A Súlyemelő Igazolása a Szövetségnél; 

A Szövetségnél a Súlyemelő Igazolása az első Versenyengedély kiváltása alapján 
történik. 
 

5) Orvosi Igazolás; 
a) A 14 évnél idősebb Csak sportorvos által aláírt orvosi igazolás fogadható el. 
b) 16 évnél fiatalabb súlyemelő sportorvosi igazolása 6 hónapig, a 16 évnél 

idősebb súlyemelőknek 1 évig érvényes. Fiú és Leány korcsoportban (8-12 
éves kor) nem szükséges az orvosi vizsgálat. Továbbá kötelező a szülői 
nyilatkozat arról, hogy a gyermek egészséges és sportolhat. 

 



 3 

6) Versenyengedély; 
a) A Súlyemelő Szövetségi nyilvántartásba vételét igazoló, és a súlyemelő 

versenyeken való versenyzési lehetőséget biztosító közokirat (fényképes 
plasztikkártya), melynek igénylése a 2. számú melléklet kitöltésével adható ki. 

b) Versenyengedélyt csak a Szövetség adhat. 
  
c) A leigazolt súlyemelő (kezdő, vagy 1 év versenyszünet után – ez nem minősül 

átigazolásnak) az igazolás dátumát követően 6 hónapig nem igazolható át más 
sportszervezetbe. Amíg a versenyen nem indul és sportszerződés nem köti, 6 
hónap után bármikor átigazolható az átigazolási szabályzat feltételei és 
költségvonzata szerint. 
Kivétel: 
- Általános átigazolási időszak (január 1-31. között) 
- Iskola-és lakhelyváltás miatti átigazolás (augusztus 15. - szeptember 30.) 
- Rendkívüli átigazolás 

 
 

2. § 
A SÚLYEMEL Ő VERSENYENGEDÉLYÉNEK KIVÁLTÁSA, 
REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA IGÉNYLÉSE VALAMINT DIÁK 

REGISZTRÁCIÓS NYILVÁNTARTÁS   
 

1) A Versenyengedély kérelmet a Sportszervezetnek kell benyújtania a Szövetség által erre 
a célra rendszeresített Versenyengedély-kérő lapon. 

 
2) A kérelmen feltűntetett adatok hitelességét a súlyemelő – kiskorúsága esetén törvényes 

képviselője – aláírásra jogosult képviselője, aláírásával és a sportszervezet 
bélyegzőjével igazolja. 

  
3) A Szövetség a benyújtott kérelem alapján megvizsgálja, hogy a versenyengedély 

kiadásának feltételeit meghatározó előírásoknak a súlyemelő megfelel-e és azok alapján 
dönt a versenyengedély kiadásáról. 

 
4) A súlyemelő nyilvántartásba vételét, a versenyengedély kiadását meg kell tagadni, 

a) ha a Versenyengedély-kérelmet a Sportszervezet tévesen vagy hiányosan 
állította ki, 

b) ha a Súlyemelő valótlan adat igazolását kéri, 
c) ha a kérelmező Sportszervezetnek eljárási díj tartozása van, 
d) ha annak kiadása jogszabályba, illetve a Szövetség szabályzataiba ütközik, 
e) ha a Súlyemelőt a súlyemelés sportágban más sportszervezet tagjaként, 

szerződő feleként, munkavállalójaként már nyilvántartásba vették, és ott 
jogviszonya nem szűnt meg. 

f) ha a sportoló az MSSZ-nek és/vagy bármely tagjának rossz hírét kelti 
bizonyíthatóan írásban, interneten, vagy a médiában. 

 
5) A versenyengedélyt a kérelem alapján a Szövetség titkársága állítja ki. A 

Versenyengedély-kérelem eredeti példánya a Szövetségnél kerül megőrzésre. 
  
6) A Versenyengedély a kiállítás dátumától az adott év végéig érvényes, azonban 

versenyeken való részvételre csak a Tagsági könyvbe bejegyzett érvényes orvosi 
igazolással együtt jogosít. 
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7) A versenyengedélyt annak lejárta után újra kell igényelni. 
  
8) Egy Súlyemelőnek egy évben csak egy versenyengedélye lehet. A versenyengedély-

kérelmet a benyújtásról számított 14 napon belül el kell bírálni. 
  
9) A versenyengedéllyel kapcsolatos Szövetségi döntések ellen a Sportszervezet a 

kézhezvételtől számított 8 napon belül írásban, a Szövetség elnökségéhez fellebbezhet. 
A döntésről a Szövetség 30 napon belül köteles a sportszervezet írásban értesíteni. 

 
10)  Versenyengedély kártyával nem rendelkező (súlyemelő Masters vagy szabadidős 

súlyemelő) sportoló hivatalos súlyemelő versenyen (MSSZ-ben vizsgázott bírók, 
és/vagy nemzetközi bírók közreműködésével rendezett), csak az MSSZ által 
kibocsájtott úgynevezett „regisztrációs”  kártyával indulhatnak. A kártya az MSSZ 
titkárságán a sportoló nyilvántartásba vétele után vehető át. A regisztrációs kártyához a 
sportoló által aláírt nyilatkozat szükséges arról, hogy saját felelősségére indul a 
versenyeken az adott évben. A versenyeken teljesített eredményük nem hivatalos (külön 
jegyzőkönyvben rögzítendő). OB-n, CSB-n, kiemelt versenyeken nem versenyezhetnek. 
Regisztrációs kártyával csak hivatalos szabadidős versenyeken lehet indulni. 

 
11) Diák regisztrációs nyilvántartás 

Versenyengedély kártyával nem rendelkező 8-12 éves tanulók Regisztrációs 
nyilvántartásba kerülnek. 
A regisztráció feltétel a Diákolimpia versenyrendszerben való részvételhez. 
Regisztráció menete: 
Diákolimpia selejtezőn részt vesz a 8-12 éves tanuló. A beérkezett jegyzőkönyvek, 
iskolalátogatási igazolások alapján a részt vevő 8-12 éves tanulók regisztrációját elvégzi 
az MSSZ.   
A Diák regisztráció, csak a Diákolimpia versenysorozaton való részvételre jogosít.   

 
 

3. § 
A SÚLYEMEL Ő ÁTIGAZOLÁSA 

 
1) Az átigazolás a már igazolt és nyilvántartásban szereplő Súlyemelő más 

Sportszervezetben fennálló tagságának a Szövetség által történő jóváhagyása, 
átvezetése. 

  
2) A Súlyemelő átigazolása – az átigazolási eljárás keretében – a Súlyemelő és az átvevő 

Sportszervezet együttes kérelmére történik, a Szövetség által rendszeresített és 
hiánytalanul kitöltött Átigazolás-kérő lapnak (1. számú melléklet) a Szövetség 
Titkársághoz való benyújtásával kezdődik. 

  
3) A Súlyemelő a sportszerződése fennállása alatt csak az átadó Sportszervezet 

hozzájárulásával igazolható át másik Sportszervezethez. Az átadó Sportszervezet a 
hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. 

  
4) A sportszerződése fennállása alatt a Súlyemelő csak előzetes, írásbeli hozzájárulásával 

igazolható át más Sportszervezetbe. A Súlyemelő, a hozzájárulás megadását térítés 
megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 
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5) Érvényes és hatályos sportszerződés hiányában a Súlyemelő korábbi 
Sportszervezetének az átigazolásáért nevelési költségtérítés nem fizethető, az ezzel 
ellentétes megállapodás semmis. 

  
6) A nevelési költségtérítés a Súlyemelő nevelésének ellenértéke, amely az adózás 

szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. A nevelési költségtérítés összegét az 
átadó és az átvevő Sportszervezet közösen állapítja meg. A Szabályzat 3. sz. melléklet 
tartalmazza az MSSZ elnökség által meghatározott nevelési költségtérítés összegeit. 

  
7) A Súlyemelő átigazolása a Sportszervezet hozzájárulása nélkül történhet; 

a. ha a súlyemelő írásban a fegyelmi felelősségének tudatában nyilatkozik arról, hogy 
az átadó Sportszervezettel nincs érvényes és hatályos sportszerződése. 

b. ha a Sportszervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, 
amennyiben et a tényt írásban elismerte, illetve az jogerősen megállapításra került. 

c. ha a nyilvántartásba lévő Súlyemelő átigazolási kérelme benyújtáskor legalább egy 
(1) éve súlyemelő versenyen nem indult. 

d. ha az átadó Sportszervezet, vagy a súlyemelő szakosztály megszűnt. 
e. ha lejárt, vagy érvénytelen a Súlyemelő szerződése. 
f. ha a Szövetség szabályai szerint a Súlyemelő szabadon igazolhatóvá válik. 

  
8) Nem lehet átigazolni a súlyemelőt, ha; 

a. az átigazolási-kérelmet a kérelmező tévesen vagy hiányosan, illetve olvashatatlanul 
állította ki. 

b. a Sportszervezettel a sporttevékenység folytatására érvényes és hatályos 
sportszerződése van, és a szerződés idő előtti megszüntetéséhez az átadó 
Sportszervezet nem járul hozzá. 

c. az átvevő Sportszervezet a nevelési díjat az átadó sportszervezetnek nem fizeti 
meg. 

d. az átvevő Sportszervezetnek a Szövetség felé tartozása van. 
e. az átvevő Sportszervezet a Szövetség felé az átigazolási díjat határidőre nem fizeti 

meg. 
 
9) Az átigazolási-kérelmen a súlyemelőnek nyilatkoznia kell, hogy a kérelem 

benyújtásakor van-e érvényes és hatályos sportszerződése az átadó Sportszervezetével. 
a. amennyiben van sportszerződése, akkor az átadó Sportszervezet aláírásra jogosult 

képviselője 8 napon belül az átigazolási lapon aláírásával és a Sportszervezet 
bélyegzőjével ellátott nyilatkozatában köteles közölni, hogy a Súlyemelő 
átigazolásához hozzájárulnak-e vagy sem. 

 
b. nyolc (8) napnál hosszabb ideig visszatartott átigazolási kérelem elbírálásánál az 

eljárást lefolytató Szövetség úgy járhat el, mintha az érintett Súlyemelő érvényes 
szerződéssel nem rendelkezne. 

c. amennyiben a Súlyemelő és a Sportszervezet között vitatottá válik a köztük 
fennálló szerződés annak okán, hogy a Sportszervezet szerződésben vállalt 
kötelezettségét megszegte, illetőleg a szerződéses Súlyemelő vagy a Sportszervezet 
a szerződést jogellenesen szüntette meg, a jogvita eldöntéséig az átigazolás nem 
hajtható végre. 

d. a Sportoló és az átadó Sportszervezet, vagy az átad és átvevő Sportszervezet közti 
jogi vitát a Sportdöntőbíróság vagy a polgári bíróság az illetékes elbírálni. 

  
10) A Szövetség Elnöksége megbízásából, a főtitkár az átigazolás alatt álló Súlyemelő 

részére esetenként meghatározott időre szóló külön Versenyengedélyt adhat abban az 
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esetben, ha ez a magyar válogatott szereplése érdekében, vagy az ezzel kapcsolatos 
nevezési szint teljesítése miatt indokolt. Ilyenkor a Súlyemelő a jegyzőkönyvben, mint 
Sportszervezeten kívüli „átigazolás alatt” megjegyzéssel szerepelhet, eredményét az 
MSSZ szakosztályi értékeléseinél figyelmen kívül kell hagyni. 

  
11) Az átigazolás a Versenyengedélyt nem hosszabbítja meg. Azonban, amennyiben a 

Versenyengedély lejárt, vagy egy hónapon belül lejár az eljárás az igazolási és 
átigazolási eljárással együtt is lefolytatható. A Sporttörvény érvényben lévő 
szabályzatához igazodva, A sportolót leigazoló egyesület, maximum 1 éves, vagy 
rövidebb idejű (pl. egy versenyciklus idejére) szerződést köthet a versenyzővel. 
Minden szerződés a tárgy év utolsó napjáig köthető! Részidős szerződés az év 
bármelyik ciklusában köthető, de csak a tárgy éven belül (Pl.: 1 éves, jan. 1- dec. 31; 
Részidős: márc. 1-július 30, vagy július 1- dec.31). A lejárt szerződés bármikor 
megújítható, de minden szerződés, december 31.-vel megszűnik! 

 
12) Sportszerződés 14. életévet be nem töltött sportolóval nem köthető, az ezzel 

ellentétes megállapodás semmis. A 14. életévet betöltött, de 18. életévet még be nem 
töltött sportolóval csak törvényes képviselője útján köthet. Az így megkötött szerződés 
akkor érvényes, ha azt a Súlyemelő törvényes képviselője, a Súlyemelő és a 
Sportszervezet is aláírta. 

 
13) Súlyemelő versenyző átigazolási menete 

Általános átigazolási időszak: január 1.- 31. között.  
Tanulmányi (nappali tagozaton tanulmányokat folytatók részére) átigazolási 
időszak: augusztus 15. – szeptember 30. között (iskolaváltás, és lakcímváltás igazolt 
település váltással) 
Rendkívüli átigazolás: egyéni és indokolt esetekben, a fent meghatározott időszakokon 
kívül: szakosztály megszűnés, lakóhelyváltozás (településváltás, új lakcímkártya 
bemutatással) legalább 1 éve hivatalos versenyen nem indult versenyző, a következő 
naptári évben az utolsó verseny azonos dátumát követő naptól benyújthatja átigazolási 
kérelmét amennyiben nincs érvényes sportszerződése egyesületével. Időközi egyesületi 
tagsági viszony megszűnése esetén a versenyzési moratórium lejártával (1 év)– 
szabadon leigazolhat bármely választott egyesülethez. Az egyedi kérelmeket az MSSZ 
Technikai Bizottsága elbírálja. Jogos indok esetén, elnökségi jóváhagyásra felterjeszti. 
Az átigazolás rendje: 
Amatőr sportolói szerződéssel rendelkező sportoló esetén, mindkét (átadó – átvevő) 
egyesület, amatőr sportolói szerződéssel nem rendelkező sportolónál (a sportoló és az 
átvevő egyesület) által – szabályosan – kitöltött, aláírt, dátumozott –átadó 
sportszervezet által megjelölt dátumnál nem lehet korábbi az átigazolás érvényessége - 
és az egyesületek, illetve egyesület bélyegzőjével hitelesített átigazolást kérő lapot, be 
kell küldeni az MSSZ titkárságára. Az MSSZ megvizsgálja a kérelmet formai és 
tartalmi szempontból, hiánytalanul kitöltött kérelem esetén beérkezéstől számított 8 
napon belül kiszámlázza az átigazolás díját, mely rendezésére az átvevő egyesületnek 
15 nap áll a rendelkezésére.   
Az átigazolási díj befizetése nélkül, az átigazolási kérelem érvénytelen! 
A beérkezett hiányosan kitöltött átigazolási kérelem esetében a feldolgozás 
hiánypótlásig felfüggesztésre kerül. A hiányról, a beküldő SE értesítést kap. 
Hiánypótlásra, az értesítés átvételétől számított 15 napig van lehetőség! 15 nap után az 
átigazolási kérelem elévül. 
Az átigazolás érvényessége az átigazolási díj beérkezésének napjától érvényes. 
Az átigazolás tényét és időpontját kizárólag az MSSZ Technikai Bizottsága hitelesítheti 
(véglegesen rögzíti) az érvényes tagsági könyvben. 
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14) Nevelési költségtérítés, MOB műhelytámogatás 

Minősítéssel rendelkező versenyzők átigazolása esetén, nevelési költségtérítést, vagy a 
versenyző eredménye után járó MOB műhelytámogatást (alábbi táblázat) kérhet a 
versenyző után az átadó egyesület, az átvevőtől. 
Nevelési költségtérítés igénylésének alapfeltételei: 

- korcsoport szerint legalább III osztályú minősítéssel kell rendelkeznie; 
 
A  nevelési  költségtérítési igény MSSZ által elfogadott  felső határai, 
korcsoportonként : 
- Serdülő         200.000.- Ft 
- Ifjúsági         400.000.- Ft 
- Junior        800.000.- Ft 
- Felnőtt   1.500.000.- Ft 
 

Nevelési költség, összegét meghatározza a sportoló minősítése, eredményessége, 
valamint a sportoló felkészítésére fordított összeg nagysága, amit igazolni kell az átadó 
egyesületnek (átvételi elismervény, felkészítésre fordított összeg kimutatása tételesen). 
Az átigazolás akkor lesz hivatalos, ha megtörtént a nevelési költség átutalása, illetve 
átvétele. 
 
Ha a két egyesület nem tud megegyezni az nevelési költség összegében, akkor a 
Technikai Bizottság állapítja meg a nevelési költség mértékét a sportoló minősítése, 
eredményessége, valamint a sportoló felkészítésére fordított összeg nagysága alapján, 
úgy hogy a döntéshez bekéri a szükséges papírokat. 
Ha a két egyesület megegyezik, el lehet tekinteni a nevelési költségtől.  

 
MOB támogatás 
A versenyző eredményessége után járó MOB műhelytámogatás időarányos része, az 
átigazolás évében, valamint az azt követő olimpiáig, azt az egyesületet is megilleti, 
akitől átigazolt a versenyző.   

Első év:  80% 
Második év: 60% 
Harmadik év: 40% 
Negyedik év: 20% 

 
15) Sajátnevelésű, nemzetközi minősítésű versenyző átigazolása esetén az MSSZ Elnöksége 

az átigazolást követő két évben az átigazolt versenyző eredményei után járó támogatás 
elosztásánál a nevelő egyesületet is támogatásban részesítheti. 

  
16) A jelen szabályzatbeli rendelkezések megsértésével végrehajtott átigazolás fegyelmi 

eljárást von maga után. 
 

4. § 
Magyar Súlyemelő versenyzése külföldi Sportszervezetben 

 
1) A Szövetség – a súlyemelő és sportszervezete együttes kérésére -, meghatározott időre 

szóló rajtengedélyt adhat az érintett Súlyemelőnek külföldi Sportszervezetben történő 
versenyzéshez. Válogatott kerettag esetében a Szövetség elnöke, vagy főtitkára a 
rajtengedély megadását feltételekhez kötheti, a magyar válogatott és a Súlyemelő 
sportszervezetének érdekeit is figyelembe véve. 
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5. § 
Külföldi Sportoló igazolása 

 
1) Magyar állampolgársággal nem rendelkező sportoló igazolására – a versenykártya 

kiváltásán túl – akkor kerülhet sor, ha a honos (IWF tagszövetséggel rendelkező) 
súlyemelő szövetsége erre engedélyt ad, és a sportolót valamely magyar sportszervezet 
igazolni kívánja. 

 
2) Ha az igazolni kívánt sportoló nem volt tagja külföldi sportszervezetnek, erről 

nyilatkoznia az MSSZ részére. Ezt a nyilatkozatot állampolgársága – ennek hiányában 
utolsó lakhelye – szerinti (IWF tagsággal rendelkező) nemzeti szövetségétől kell 
beszereznie. 

 
3) Az Országos Bajnokságokon magyar állampolgársággal nem rendelkező versenyző 

egyéniben nem indulhat. Az Országos Bajnokságokon csapatban indulhat az a magyar 
állampolgársággal nem rendelkező versenyző, aki valamely magyar sportegyesület, 
sportvállalkozás leigazolt versenyzője. 

 
4) Az a kettős állampolgárságú súlyemelő versenyző, aki felvette a magyar 

állampolgárságot, és magyar sportegyesület tagja, magyar nemzeti egyéni bajnokságokon 
azzal a feltétellel indulhat, amennyiben a tárgy évben (jan 1. – dec 31 között) az eredeti 
állampolgársága szerinti nemzeti bajnokságokon nem versenyzett és nem versenyez. Erről 
hivatalos igazolása van a külföldi Nemzeti Súlyemelő Szövetségtől, melyet az aktuális 
magyar egyéni OB nevezésével egy időben elküld az MSSZ Technikai Bizottságának.  
EB, VB, Olimpia, Nemzetközi kiemelt kupa versenyekre az IWF vonatkozó szabályozása 
az irányadó. Egyéb versenyekre nincs korlátozás. 

 
6. § 

Az igazolt Súlyemelők nyilvántartása 
 
1) Az igazolási és átigazolási eljárás a Szövetség Főtitkára és a Technikai Bizottság 

feladata. 
  
2) A Versenyengedély-kérő lapot, az ellenőrzés és az igazolási eljárás lefolytatása után, a 

Szövetség irattárában kell elhelyezni. 
  
3) Az Átigazolást-kérő lap eredeti példányát az eljárás lefolytatása utána 

Versenyengedély-kérő lap mellé, az irattárba kell elhelyezni. 
  
4) Az igazolt Súlyemelőkről számítógépes nyilvántartást kell vezetni, amelyből 

megállapíthatóak a Súlyemelők személyi adatai, Sportszervezetük neve, az alábbiak 
szerint: 
a. Igazolás esetén a Sportszervezetük neve és az igazolás időpontja, 
b. Átigazolás esetén az átadó és az átvevő Sportszervezet neve, és az átigazolás 

időpontja. 
  
5) A Versenyengedély közokirat, a tulajdonosa köteles annak megőrzéséről és 

megvédéséről gondoskodni. 
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6) Elveszett, megsemmisült és használhatatlanná vált Versenyengedély pótlása a 
nyilvántartási lapadatai szerint lehetséges, külön eljárási díj megfizetése után. Az 
ismételten kiállított versenyengedélyen fel kell tüntetni, hogy „Másolat”, és fel kell 
jegyezni az eljárás időpontját. 

  
7) A Versenyengedély- és Átigazolás-kérő lapok, nyomtatványok biztosítása a Szövetség 

feladata. Formanyomtatványokból a Szövetség mintapéldányokat biztosít a 
sportszervezetek részére melyek szabadok sokszorosíthatnak. A nyomtatványokat a 
Szövetség honlapján letölthető (word, pdf) formátumban s elérhetővé kell tenni. 

  
8) A Szövetség a versenyengedélyeket és a kapcsolódó adatlapot a versenyengedély 

kiadásától számított négy évig köteles megőrizni. 
 
 

7. § 
Amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezések 

 
1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, 

sportvállalkozás és az utánpótlás–nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig 
- amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal a Sport tv. szerinti 
sportiskolának – kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója 
tanulói jogviszony alapján is minősülhet amatőr sportolónak. A tanulói jogviszony 
szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti. 

  
2) Sportszerződés 14. életévétbe nem töltött sportolóval nem köthető, az ezzel ellentétes 

megállapodás semmis. A 14. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött 
sportolóval kötött szerződés érvényességének feltétele a sportoló törvényes 
képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezése. 

  
3)  A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a 

sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) megbízási 
szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a Sport tv-ben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

  
4) A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés csak határozott időre, de 

legfeljebb egy évre illetve egy versenyévadra köthető. 
  
 
5) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől vagy sportiskolától, 

amellyel az (1) bekezdés szerint tagsági vagy szerződéses, vagy tanulói jogviszonyban 
áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban nem részesülhet. Nem 
minősül díjazásnak: 
a) Az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és 

igazolt költségeinek megtérítése, illetve az ezzel kapcsolatos természetbeni 
juttatás, valamint a Gerevich Aladár–sportösztöndíj rendszer keretében kapott 
támogatás; 

b) A kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés 
(pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy, stb.). 
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Dobos Imre, az MSSZ elnöke 

1. számú melléklet 
 
1. A nevelési költségtérítés összege: 
 

• Ifjúsági I. osztályú versenyző 300.000,-Ft 
• Junior I. osztályú versenyző 500.000,-Ft 
• Felnőtt I. osztályú versenyző 700.000,-Ft 
• Nemzetközi minősítésű versenyző 1.000.000,-Ft 
• Olimpiai „A” keretes MOB szerződéssel rendelkező  2.000.000,-Ft 

 
 

1. Eljárási díjak: 
 
- igazolási (versenyengedély) díj: 800 Ft + ÁFA 
- versenyengedély (sportigazolvány) másolat készítésért 1500 Ft + ÁFA 
- átigazolási díj, térítés mentes eljárásnál 10.000 Ft + ÁFA 
- nevelési költségtérítés esetén sportágfejlesztési jutalék 3%, de minimum  10.000 Ft + ÁFA 
 
 
 
 


