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Az Igazolási, Átigazolási Szabályzat - a továbbiakban Szabályzat - kötelezően alkalmazandó
minden, a karate sportágban a Magyar Karate Szakszövetség tagjaként regisztrált
sportszervezetre (sportegyesület, sportvállalkozás), valamint azok tagjaira és azokkal
sportszerződéses viszonyban álló természetes személyekre, akik sporttevékenységet
végeznek.

I. IGAZOLÁS

1.) Igazolt a sportoló
Egyesületben: amennyiben a Magyar Karate Szakszövetség tagjaként nyilvántartott
sportegyesületbe az Egyesülési törvény (a továbbiakban: Et.) szabályainak megfelelően
tagként belép és a tagság feltételét teljesíti. Az egyesületi tagságot az egyesület igazolja.
Sportvállalkozásban: amennyiben a Magyar Karate Szakszövetség tagjaként nyilvántartott
sportvállalkozással – kft., rt., kht., kv. – sportszerződést köt, a szerződés érvényességi ideje
alatt.
2.) Az igazolt versenyzők nyilvántartása
A Budo Pass kitöltött, aláírt, lepecsételt "Igazolás" oldalának az MKSZ-be való beküldésével
minden sportoló regisztrálásra kerül. Amennyiben a sportoló sportszerződéssel rendelkezik,
úgy azt a nyilvántartásba vételkor mellékelni kell.
A sportolók regisztrálását, nyilvántartásba vételét az MKSZ Iroda végzi.
Meg kell tagadni a leigazolást, ha a sportoló már szerepel a nyilvántartásban, mint más
egyesület tagja, vagy más sportvállalkozással szerződéses kapcsolatban áll.
3.) Az igazolás érvényessége
Az igazolás érvényes, ha a sportoló érvényes tagsággal rendelkezik az egyesületben, vagy
szerződéses kapcsolatban áll a sportvállalkozással, és az egyesület, vagy sportvállalkozás
MKSZ-beli tagsági viszonya is érvényes.
Ezek hiányában a sportoló nem tekinthető igazolt sportolónak.
4.) Az igazolt sportolók jogai
Érvényes igazolás birtokában a sportoló részt vehet az MKSZ versenyrendszerében,
minősíthető, tagja lehet a válogatott keretnek, jogosult övvizsga letételére, és az MKSZ által
szervezett rendezvények látogatására.
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5.) A sportoló törlése a nyilvántartásból
A nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha:
− meghalt,
− igazolását a megadott határidőre nem újította meg,
− egyesülete, szakosztálya megszűnése, átadása, szétválása esetén nem kérték átigazolását,
− az egyesület, szakosztály kizárta tagjai sorából,
− az MKSZ Fegyelmi Bizottsága a sporttevékenységtől véglegesen eltiltotta,
− a sportoló kérelmezi.
A leigazolást az érvényesített Budo Pass-al kell igazolni, melyet az MKSZ valamennyi
rendezvényén el kell fogadni.
II. ÁTIGAZOLÁS
Az átigazolást az MKSZ Átigazolási Bizottsága végzi.
1.) Az átigazolás célja
Az MKSZ-en belül a sportoló egyik sportszervezetből egy másik sportszervezetbe való
igazolása.
2.) Az átigazolás feltételei
Csak valamely MKSZ-beli tagsággal rendelkező sportszervezetből ugyancsak MKSZ-beli
tagsággal rendelkező másik sportszervezetbe történhet az átigazolás.
Az a sportoló jogosult átigazolásra, aki érvényes igazolással rendelkezik. Az érvényes
igazolás lejártát követő egy éven túl jogosult új sportszervezet a sportoló ismételt leigazolásra,
amelyre az igazolás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Az átigazolás csak a megfelelő iratok csatolása, az átigazolási díj, és – amennyiben van, akkor
– a nevelési költségtérítés megfizetése esetén történhet.
3.) Az átigazolás szabályai
Amatőr sportoló esetén:
3.1. Sportegyesület keretében sportoló átigazolása
Sportegyesületben egyesületi tagként (tagsági viszony alapján), vagy sportszerződés
alapján lehet sportolni.
3.1.1. Tagsági viszony esetén
A sportegyesületi tag, sportoló saját választása és a fogadó sportszervezet ilyen szándéka
esetén bármikor szabadon átigazolható.
Érvényes sportszerződés hiányában az átadó sportszervezetnek az átigazolásért nevelési
költségtérítés nem fizethető. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
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3.1.2.

Sportszerződés esetén

A sportegyesületben sportszerződés alapján sportoló átigazolásának
megegyeznek a sportvállalkozás keretében sportoló átigazolási szabályaival.

szabályai

3.2. Sportvállalkozás keretében sportoló átigazolása
Sportvállalkozás keretében sportolni csak sportszerződés alapján lehet.
A sportszerződés érvényessége alatt a sportoló csak a sportszervezet hozzájárulása esetén,
és a szerződésnek megfelelően igazolható át.
A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti,
amelyet a fogadó sportszervezet köteles megfizetni.
A nevelési költségtérítés megfizetése, és a megfizetés igazolása az átigazolás feltétele.
A sportszerződés érvényessége alatt az átigazoláshoz a sportoló hozzájárulására is szükség
van. Így a sportszervezet-váltás csak akkor jöhet létre, ha abba a sportoló is beleegyezik.
A sportoló a hozzájárulása megadását azonban térítés megfizetéséhez nem kötheti. Az
ezzel ellentétes megállapodás semmis.
A sportszerződés érvényességi idejének lejárta után a sportoló szabadon, és költségtérítés
nélkül átigazolható.
Hivatásos sportoló esetén:
3.3. Hivatásos sportoló átigazolása
Hivatásos sportoló: az a versenyszerű sportoló, aki a sportszervezettel munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állva, jövedelemszerzési céllal,
foglalkozás-szerűen sporttevékenységet folytat.
A hivatásos sportoló átigazolására a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportolóra
vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazhatók, azzal, hogy a hivatásos sportoló a vele
kötött szerződés érvényességi ideje alatt ahhoz a sportszervezethez igazolható át, amelyre
a játékjog rendelkezési jogát érvényesen átruházták.
Csoportos átigazolás esetén:
3.4. Csoportos átigazolás
Ugyanazon egyesületből azonos egyesületbe történő több mint tíz fő esetén csoportos
átigazolás lehetősége áll fenn.

4.) Meg kell tagadni az átigazolást, ha:
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− az átigazolási kérelem nem szabályosan lett benyújtva,
− a sportoló és a fogadó sportszervezet nem egyezett bele,
− sportszerződés esetén az átadó sportszervezet nem egyezett bele,
− a sportoló érvényes szerződése azt nem teszi lehetővé,
− az átigazolási díj és az előírt nevelési költségtérítés nem került megfizetésre,
− a sportolónak érvényes fegyelmi büntetése van.
5.) Az átigazolás díja amatőr sportolói szerződéssel rendelkezőknek
Korosztály
Ifi

legalább 4 éves tagságot
követően,

250.000

2 év után az összeg 50%
3 év után az összeg 75%
Kadet

500.000

Junior

650.000

U21

800.000

Felnőtt

950.000

Nevelési
költségtérítés

80%

Átigazolási díj

20%

Európa- Világbajnokságon, Világjátékokon vagy egyéb világversenyen érmet szerzett
sportolók 2x szorzóval, olimpián érmet szerzett sportoló 5x szorzóval rendelkezik.
Szerződéssel nem rendelkező sportolók minden átigazolás alkalmával 20.000,- Ft átigazolási
regisztrációs díjat kell az MKSZ-nek fizetni. A díjat a fogadó egyesület köteles megfizetni.
Különös méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, az Átigazolási Bizottság elnöke
méltányosságból, saját hatáskörben engedélyezheti mérsékelt átigazolási díj fizetését. A
mérsékelt átigazolási díj összege: 10.000,- Ft sportolónként.
A csoportos átigazolás díja 5.000,- Ft sportolónként.
A 5.1 pont alatti esetekben az átigazolás díjmentes.
5.1. Díjmentes átigazolás esetei:
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a) a sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén,
b) a sportszervezet szétválása, átadása, ill. sportszervezetek egyesülése esetén,
c) ha a sportszervezettel kötött szerződésben foglaltakat a sportszervezet nem
teljesítette, a sportoló kérheti más sportszervezethez történő igazolását
(sportfegyelmi határozat szükséges).
Valamennyi esetben az átigazoláshoz mellékelni kell a körülmény megállapítására
alkalmas hivatalos igazolásokat, vagy a vonatkozó határozatokat.
6.) Az „ideiglenes átigazolás”
A 5.c) és 5.d) pont esetén ideiglenes átigazolásnak van helye, amennyiben azt az érvényben
lévő sportszerződés lehetővé teszi. Az ideiglenes átigazolás a kiváltó okának fenn álltáig
érvényes.
Amennyiben az ideiglenes átigazolás alapjául szolgáló ok megszűnik, úgy a sportoló és a
nevelő sportszervezet kérheti a sportoló visszaigazolását.
Amennyiben az ideiglenes átigazolás megszűnésétől számított 1 hónapon belül sem a nevelő
sportszervezet, sem a sportoló nem kéri a visszaigazolást, úgy az átigazolás véglegessé válik.
Ennek feltétele azonban, hogy a fogadó egyesület az MKSZ felé megfizesse az átigazolási
regisztrációs díjat.

7.) Átigazolási időszak
A versenyző átigazolása az átigazolási időszakban lehetséges.
Az időszak a tárgy év január 1-31-ig, valamint június 1-től augusztus 31-ig tart.
8.) Az átigazolási szabályok megsértése
Amennyiben a sportoló nem tartja be az átigazolási szabályokat, úgy annak súlyától függően
6-24 hónapra kizárható az átigazolásból, vagy versenyzési joga felfüggeszthető. Ezt a döntést
csak Sportfegyelmi Bizottsági határozattal lehet meghozni.
Súlyosabb esetben a sportoló a sporttevékenységtől is eltiltható.

9.) Az átigazolási eljárás
8.1. Kérelem benyújtása
Az átigazolást a sportoló és a fogadó sportszervezet egyaránt kérheti.
A kérelem az "Átigazolási Lap" 3 példányú benyújtásával és a szükséges mellékletek
csatolásával történik.
A kérelemhez csatolni kell:
−

a Budo Pass-t,
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−

amennyiben a sportoló szerződéssel rendelkezik, akkor a szerződés másolatát,

−

az átigazolási díj befizetését igazoló bizonylatot,

−

5.a) és 5.b) pont esetén bírósági határozatot,
5.c) pont esetén a sportfegyelmi bizottsági határozatot,

−

minden egyéb, az átigazolási kérelem elbírálását segítő iratot, dokumentumot.

8.2. Az átigazolási kérelem elbírálása
Az átigazolási kérelmek elbírálása egész évben folyamatosan történnek.
Az átigazolási határozatot a döntéshez szükséges összes irat beérkezésétől számított 15
napon belül meg kell hozni, és azt az érintettek tudomására kell hozni.
Az elbírálás során csak "Átigazolható", „Ideiglenesen átigazolható”, vagy "Nem
átigazolható" döntés hozható.
Az átigazolás elbírálásáról határozatot kell hozni, annak eredményét az Átigazolási lapon
(Záradék) és a Budo Pass-ban (Átigazoláshoz hozzájárulás) fel kell tüntetni. A záradékolt
átigazolási lap, valamint a határozat egy-egy példányát meg kell küldeni az átadó és a
fogadó sportszervezet részére.
10.) Fellebbezési lehetőség
Az Átigazolási Bizottság határozata ellen - a határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül - az Elnökséghez lehet fellebbezni. Az Elnökség a fellebbezés tárgyában a legközelebbi
elnökségi ülésre napirendi pontot tűz, amely vonatkozásában az érdekelteket meghívja az
elnökségi ülésre.
Az Elnökség döntési lehetőségei:
-

a fellebbezést elutasítja, és a határozatot helyben hagyja, vagy

-

a fellebbezésnek helyt ad, és új határozatot hoz.

Az Elnökség határozata ellen további fellebbviteli lehetőség nincs, az kötelező mindenki
számára.
A fellebbezés az átigazolásra halasztó hatályú.
Az átigazolási határozat a fellebbezési határidő eredménytelen eltelte, vagy a fellebbezés
elbírálása napján válik jogerőssé.
A Budo Pass-ba csak a jogerős átigazolás pecsételhető be.

Záradék: jelen szabályzatot a Magyar Karate Szakszövetség Elnöksége 2022. évi május hó
03. napján megtartott ülésén elfogadta.
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