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VERSENYZŐ NYILVÁNTARTÁSI, 
IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI 

SZABÁLYZAT 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Fogalom értelmezések 

1.§ 

(1) Igazolás: a sportoló (versenyző) sportszervezetben, vagy sportvállalkozás 

keretében végzett sporttevékenységével összefüggő adatainak nyilvántartásba vétele, 

valamint a Magyar Sport Ju Jitsu Szakszövetség (továbbiakban: MSJJSZ) által kiadott 

tagsági könyv kiadása, a sporttevékenységével összefüggő adatainak a tagsági 

könyvbe történő bejegyzése. 

(2) Átigazolás: az igazolt sportoló sportszervezettel fennálló tagsági, illetve 

sportvállalkozás, esetében sportszerződéses viszonyának megváltozása esetén, az 

ezzel összefüggő adatváltozásoknak nyilvántartásba vétele és a sportoló tagsági 

könyvébe való bejegyzése, illetve tagsági könyvének cseréje. 

(3) Versenyzési engedély: amely biztosítja a sportoló MSJJSZ versenyeken való 

indulási jogát. 

(4) Amatőr sportoló: az a sportoló, aki sportegyesület keretében tagként, illetve 

sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 

alapítvány keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján sportol, valamint 

rendelkezik az MSJJSZ versenyengedélyével. 

(5) Szerződéses amatőr sportoló: az a sportoló, aki a sportszervezettel 

sporttevékenysége folytatására amatőr sportolói sportszerződést kötött, valamint 

rendelkezik az MSJJSZ versenyengedélyével. 

(6) Hivatásos sportoló: az a sportoló, aki sportvállalkozással kötött munkaszerződés 

vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét és rendelkezik az 

MSJJSZ versenyengedélyével 

(7) Sportszakember: az a természetes személy, aki a sportoló felkészítésével és 

versenyeztetésével, vagy egyébként a sportoló sporttevékenysége gyakorlásának 

biztosításával kapcsolatban - közvetlenül vagy közvetett módon - munkaviszony vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján sportszakmai tevékenységet 

végez. 

(8) Sportszervezet: a sportegyesület és a sportvállalkozás.  

 

A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 

2.§ 

(1) A Versenyzői Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat (továbbiakban: 

Szabályzat) hatálya kiterjed azokra a sportolókra, akik amatőr, szerződéses amatőr 

vagy hivatásos sportolóként az MSJJSZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett 

versenyeken vesznek részt. 
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(2) A Szabályzat hatálya kiterjed az MSJJSZ alapszabályában meghatározott 

szakágakban sporttevékenységet végző szakosztályokra. 

(3) A nyilvántartás vonatkozásában a Szabályzat hatálya kiterjed az MSJJSZ 

sportszervezeteinek azon az (1) bekezdésében nem említett sportolóira is, akik 

alkalomszerűen, vagy tanfolyami keretek között végeznek sporttevékenységet. 

(4) A nyilvántartás vonatkozásában a szabályzat hatálya kiterjed továbbá azon 

sportszakemberekre is, akik a kormányrendeletben meghatározott oktatásra jogosító 

képesítéssel rendelkeznek a ju-jitsu sportágában.  

 

II. NYILVÁNTARTÁS, IGAZOLÁS, ÁTIGAZOLÁS 

 

A sportolók igazolása  

3.§ 

(1) Az MSJJSZ a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekről és 

sportszervezetekről nyilvántartást vezet. A versenyrendszerbe első alkalommal 

bekapcsolódó sportoló igazolása a nyilvántartásba vétellel és a versenyengedély 

kiadásával történik. A versenyengedély kiadása nyilvántartásba vételnek minősül.  

(2) A sportoló és sportszervezete együttes leigazolási kérelmét a 1. sz. mellékletben 

meghatározott Igazolás összesítő lapon – elismerő (felelősségvállaló) nyilatkozat 

csatolásával - a sportszervezet nyújtja be az MSJJSZ Főtitkára számára. 

a) A csatolt nyilatkozatnak tartalmaznia kell:  

 a sportoló nyilatkozatát amelyben nyilatkozik a közölt adatai valódiságáról, 

hozzájárul azok nyilvántartásba vételéhez és statisztikai felhasználásához  

 a sportoló ismeri a Szövetség alapszabályzatát, más határozatait különösen 

jelen szabályzatot, azt magára nézve kötelezően elfogadja 

 a sportoló a sporttevékenységét saját felelősségére és kockázatára végzi. 

b) Ha az Igazolási lapot hibásan vagy hiányosan állították ki, a Főtitkár a 

nyilvántartásba vételt visszautasíthatja. 

c) A sportoló igazolását vissza kell utasítani, ha már szerepel a nyilvántartásban. 

d) Kiskorú sportoló leigazolását nagykorúsága elérése után a tárgyévet követő 

január 31-ig meg kell újítani. 

(3) Az Igazolási lap benyújtásával egy időben be kell fizetni a regisztrációs díjat, mely 

tartalmazza a Budo Pass, a személyre kiállított mágneskártya és a sportbiztosítás 

költéségét. 

(5) Az igazolás tényét az érvényesített Budo Pass-ban kell rögzíteni, melyet az 

MSJJSZ valamennyi rendezvényén el kell fogadni. 

(6) A regisztrációval személyre kiállított, egyedi azonosítóval ellátott Budo Pass 

érvényességét, valamint az igazolások és átigazolások tényét a Főtitkár hitelesíti.  
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(7) Amatőr, szerződéses amatőr vagy hivatásos versenyengedéllyel nem rendelkező, 

a nyilvántartásban nem szereplő (nem igazolt) sportoló a MSJJSZ által kiírt, 

engedélyezett vagy szervezett versenyen nem vehet részt. Ez alól kivétel képeznek 

az MSJJSZ által kiírt, engedélyezett vagy szervezett nyílt (open) versenyek. 

 

A nyilvántartás vezetése 

4.§ 

(1) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a versenyengedély nyilvántartási számát (a továbbiakban: igazolási szám); 

b) a sportszervezet nevét, székhelyét; 

c) a sportoló nevét; 

d) a sportoló lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét;  

e) a nyilvántartásba vétel időpontját; 

f) tanuló esetében az iskola és a törvényes képviselő megnevezését, továbbá a 

törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát 18 éven aluli sportoló esetében.  

(2) Az MSJJSZ a nyilvántartásban rögzített adatok kezelése során köteles betartani az 

erre irányadó jogszabályban rögzített adatvédelmi rendelkezéseket. 

(3) Egy sportoló több szakág versenyrendszerében is szerepelhet, akár más-más 

Sportszervezet igazolásában, ezért részére külön versenyengedélyt kell kiállítani. 

(4) A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat a sportoló – a 

sportszervezete útján – köteles a nyilvántartást vezető szervnél a változás 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentés 

elmulasztása sportfegyelmi vétségnek minősül. 

(5) A sportolót a nyilvántartást vezető szerv törli a nyilvántartásból, ha: 

a) több mint 18 hónapon át nem vett részt az MSJJSZ versenyrendszerében; 

b) a sportoló ezt írásban sportszervezetén keresztül kéri; 

c) az MSJJSZ Etikai és Sportfegyelmi Bizottsága a sporttevékenységtől 

véglegesen eltiltotta; 

d) egyesülete, szakosztálya megszűnése, átadása, szétválása esetén nem kérték 

átigazolását; 

e) egyesülete, szakosztálya kizárta soraiból; 

f) elhunyt. 

(6) Az MSJJSZ versenyzői nyilvántartásából való törlést a Főtitkár határozatban 

közzéteszi, egyúttal értesíti az érintett feleket a törlés tényéről. 

(7) A nyilvántartásból törölt sportoló újbóli igazolására az 1.§ (1) - (2) bekezdéseiben 

foglaltakat kell alkalmazni. 
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A sportoló átigazolása 

5.§ 

(1) Átigazolás csak az MSJJSZ-ben tagsággal rendelkező sportszervezetéből egy 

másik az MSJJSZ-ben tagsággal rendelkező sportszervezetébe történhet. 

(2) Az a sportoló jogosult átigazolásra, aki érvényes igazolással rendelkezik. 

(3) A szabályszerű átigazolás tényét a versenyzői nyilvántartásban át kell vezetni. A 

szabálytalan átigazolásért a sportoló és az átvevő sportszervezet fegyelmi 

felelősséggel tartozik. Szabálytalan átigazolás esetén a sportoló átigazolásának 

nyilvántartásba vételét és versenyengedélyének kiadását a szabálytalan átigazolástól 

számított 12 hónapig meg kell tagadni. 

(4) A sportszerződéssel nem rendelkező sportoló sportszervezete hozzájárulása 

nélkül is átigazolható másik sportszervezethez. 

(5) Érvényes sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló a sportszerződés 

időtartama alatt csak az átadó sportszervezet írásbeli hozzájárulásával igazolható át 

másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés 

megfizetéséhez kötheti. 

(6) A sportoló hozzájárulása nélkül más sportszervezethez nem igazolható át és nem 

adható ideiglenesen kölcsön. Az ideiglenes kölcsönadás is átigazolás, ezért arra is az 

átigazolási szabályokat kell alkalmazni.  

(7) Az amatőr sportoló az (5) bekezdés szerinti hozzájárulás megadását 

sportszerződésének időtartama alatt térítés megfizetéséhez nem kötheti, az ezzel 

ellentétes megállapodás semmis. 

(8) Az átigazolást meg kell tagadni ha:  

a) az átigazolási kérelem nem szabályosan lett benyújtva; 

b) a sportoló és a fogadó sportszervezet nem egyezett bele; 

c) sportszerződés esetén az átadó sportszervezet nem egyezett bele; 

d) a sportoló érvényes szerződése azt nem teszi lehetővé; 

e) az átigazolási díj és az előírt nevelési költségtérítés nem került megfizetésre; 

f) a sportolónak érvényes fegyelmi büntetése van. 

 

Átigazolási díj 

6.§ 

(1) Szerződéssel nem rendelkező sportolók után minden átigazolás alkalmával 

20.000,- Ft átigazolási regisztrációs díjat kell fizetni az MSJJSZ-nek. A díjat a fogadó 

egyesület köteles megfizetni. 
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(2) Sportszerződéssel rendelkező sportoló esetén az MSJJSZ az egyes korosztályokra 

vonatkozóan az alábbi mértékben határozza meg az átigazolási díjak mértékét: 

KOROSZTÁLY ÖSSZEG 

U12 250.0001 Ft 

U14 500.000 Ft 

U16 550.000 Ft 

U18 650.000 Ft 

U21 800.000 Ft 

21+ 950.000 Ft 

1. táblázat. Átigazolási díjak számításának alapjai. 

(3) Európa- Világbajnokságon, Világjátékokon vagy egyéb világversenyen érmet 

szerzett sportolók 2x szorzóval rendelkeznek.  

(4) Átigazolási díjként az MSJJSZ számára az 1. táblázatban jelölt összegek 20%-át 

kell a fogadó sportszervezetnek megfizetnie. 

(5) Nevelési költségtérítésként az 1. táblázatban jelölt összegek 80%-át kell megfizetni 

az átadó sportszervezet számára. 

(6) Díjmentes átigazolás esetei: 

a) a sportszervezet jogutód nélküli megszűnése; 

b) a sportszervezet szétválása, átadása, ill. sportszervezetek egyesülése. 

c) ha a sportszervezettel kötött szerződésben foglaltakat a sportszervezet nem 

teljesítette, a sportoló kérheti más sportszervezethez történő igazolását 

(sportfegyelmi határozat szükséges). 

(8) Valamennyi esetben az átigazoláshoz mellékelni kell a körülmény megállapítására 

alkalmas hivatalos igazolásokat, vagy a vonatkozó határozatokat.  

 

Az átigazolási eljárás 

7.§ 

(1) A sportoló átigazolását a Szabályzat mellékletében szereplő Átigazolási lapon 

köteles – az átvevő sportszervezet útján – bejelenteni a Főtitkárnál. A bejelentés az 

átigazolás nyilvántartásba vétele iránti kérelemnek minősül. 

 

 

                                                           
1 Legalább 4 éves tagságot követően, 2 év után az összeg 50%, 3 év után az összeg 75%. 



7 (13) oldal 
 

(2) Az Átigazolási lap tartalmazza: 

a) a sportoló igazolási számát; 

b) a versenyzői nyilvántartás szerinti adatokat; 

c) az átadó és az átvevő sportszervezet nevét, székhelyét és képviselőjének 

adatait; 

d) 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselő hozzájárulását. 

(3) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a Budo Pass-t, 

b) amennyiben a sportoló szerződéssel rendelkezik, akkor a szerződés másolatát; 

c) az átigazolási díj befizetését igazoló bizonylatot; 

d) a 6.§ (6) a) és b) pontjai esetén a bírósági határozatot; 

e) 6.§ (6) c) pont esetén a Fegyelmi Bizottsági határozatát; 

f) érvényes sportszerződéssel rendelkező sportoló esetében az átadó 

sportszervezet hozzájáruló nyilatkozatát; 

g) költségtérítés előírása esetén az átvevő sportszervezet nyilatkozatát, amelyben 

a költségtérítés megfizetését vállalja; 

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

(4) 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. 

(5) Az elbírálás során csak "Átigazolható" vagy "Nem átigazolható" döntés hozható. 

(6) Az átigazolás elbírálásáról határozatot kell hozni, annak eredményét az Átigazolási 

lapon (Záradék) és a Budo Pass-ban fel kell tüntetni. A záradékolt átigazolási lap, 

valamint a határozat egy-egy példányát meg kell küldeni az átadó és a fogadó 

sportszervezet részére. 

(7) A sportoló az átigazolási időszakban átigazolásának nyilvántartásba vételét csak 

egy sportszervezeten keresztül kérheti. 

(8) Ha a sportoló a sportszerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte, és ezért a 

sportszervezet a sportszerződést írásban felmondta, a sportoló a szerződés 

megszűnését követő legalább egy évig nem igazolható át (kötelező kivárási idő). A 

kötelező kivárási idő elteltével történő átigazoláshoz az átadó sportszervezet 

hozzájárulása nem szükséges, a költségtérítés megfizetésére az általános szabályok 

az irányadók. A Sportoló a szerződésszegést vitatja és annak elbírálása céljából a 

Sport Választott Bírósághoz fordul, a Sportszervezet köteles az eljárásban részt venni. 

Ennek megtagadása esetén a sportoló azonnal átigazolható.  

(9) Az átigazolás nyilvántartásba vételéig a sportoló az átvevő sportszervezet 

színeiben csak az MSJJSZ elnökségének egyedi hozzájárulásával versenyezhet. 

(10) A hivatásos sportoló a vele kötött szerződés érvényességének ideje alatt is 

átigazolható ahhoz a sportszervezethez, amelyre a versenyzési jog használati jogát 

érvényesen átruházták. 



8 (13) oldal 
 

(11) Az átigazolásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a jogsértés időpontjától 

számított 1 évig amatőr vagy hivatásos versenyengedély nem adható ki, illetve a már 

kiadott versenyengedélyt vissza kell vonni.  

 

Fellebbezési lehetőség 

9.§ 

 

(1) Az átigazolások tekintetében első fokon a Főtitkár jár el. A Főtitkár átigazolási 

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. 

(2) Az Elnökség döntési lehetőségei: 

a) a fellebbezést elutasítja, és a határozatot helyben hagyja, vagy 

b) a fellebbezésnek helyt ad, és új határozatot hoz. 

(3) Az Elnökség határozata ellen további fellebbviteli lehetőség nincs, az kötelező 

mindenki számára. A kérelmező a sportszövetség határozatával szemben, annak 

kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz 

vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. 

(4) 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. 

 

Nemzetközi vonatkozású átigazolások 

10.§ 

(1) Nem magyar állampolgár igazolása, átigazolása, illetve magyar állampolgár 

külföldön bejegyzett sportszervezethez történő átigazolása esetén a jelen szabályzat 

rendelkezéseit a JJIF szabályzatainak előírásaival együtt kell alkalmazni. 

(2) Magyar állampolgársággal rendelkező, igazolt sportoló külföldön bejegyzett 

sportszervezethez a MSJJSZ elnökségének előzetes írásbeli hozzájárulásával 

igazolható át. Az átigazoláshoz szükséges hozzájárulás megtagadható, ha a sportoló 

ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, az 

átvevő sportszervezet a költségtérítés és a sportágfejlesztési hozzájárulás 

megfizetését nem vállalja, vagy a sportszerződéssel rendelkező sportoló 

sportszervezete a szerződés érvényességének időtartama alatt az átigazoláshoz nem 

járul hozzá. 

(3) Amennyiben a sportoló a külföldi sportszervezettől ismét magyar 

sportszervezethez kíván átigazolni, egy év eltelte költségtérítés (ellenérték) után 
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átigazolási díj nélkül átigazolható. Egy éven belüli visszatérés esetén az átigazolás az 

utolsó hazai sportszervezethez történhet. 

(4) Külföldi állampolgárságú hivatásos sportoló átigazolására az erről szóló külön 

jogszabály rendelkezéseit is alkalmazni kell.  

 

Az átigazolási időszak 

11.§ 

(1) Az átigazolási időszak: minden év június 1-től, augusztus 31-ig és december 1.-től, 

december 31.-ig tart. A MSJJSZ elnöksége indokolt esetben az átigazolási időszakot 

annak kezdete előtt meghosszabbíthatja. 

(2) Az átigazolási kérelmet annak mellékleteivel az átigazolási időszak utolsó napjáig, 

az MSJJSZ titkárságára kell benyújtani a postán megküldött átigazolási kérelemnek a 

postai bélyegző tanúsítása szerint augusztus 31.-i, december 31.-i dátumnak kell lenni. 

(3) Az elkésetten beérkező átigazolási kérelmeket az Főtitkár elutasítja, a hiányosan 

beérkezett kérelmeket egy alkalommal – maximum 8 napos határidő kitűzésével – 

hiánypótlásra szólítja fel. Az ismételten hiányosan vagy elkésetten benyújtott 

kérelmeket a Főtitkár elutasítja. 

 

III. VERSENYENGEDÉLY 
 

Egyéni sportolói versenyengedély 

12.§ 

(1) A 2004. évi I. törvény alapján minden versenyző versenyrendszerben vagy 

bajnokságban való részvétel feltételeként szabja, hogy rendelkezzen a sportági 

szakszövetség által kiállított verseny való részvételre jogosító igazolvánnyal, azaz 

versenyengedéllyel. 

(2) A versenyengedély iránti kérelem a Főtitkárhoz eljuttatott igazolási vagy átigazolási 

kérelemmel párhuzamosan történik. A versenyzői nyilvántartásba vett sportoló a 

regisztrációs díj kifizetését követően kapja meg a névre kiállított versenyengedélyt. 

(3) A sportoló számára kiállított versenyengedély 1 évig érvényes, megújítását a 

tagszervezetek kezdeményezik Főtitkárnál. Az új versenyévadra szóló 

versenyengedélyt a regisztrációs díj kifizetését követően kapják meg a 

tagszervezetek. 

(4) Átigazolások esetén a versenyengedély átvezetésére a regisztrációs díj ismételt 

megfizetése szükséges. Nem adható ki. 
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(5) Annak a leigazolt sportoló részére adható versenyengedély,  

a) akinek a sportszervezetének nincs 3 hónapot meghaladó, lejárt 

köztartozása, továbbá - ha gazdasági társaság - nem áll felszámolás alatt; 

b) akinek a sportszervezete nincs felfüggesztve; 

c) aki nincs jogerősen eltiltva a versenyzéstől; 

d) aki a tárgyévi tagsági díját befizette; 

e) aki rendelkezik a tárgyévre sportbaleset biztosítással; 

f) aki az igazolását 12.§ (3) bekezdése alapján megújította; 

g) aki a tárgyévben tölti be a 10. életévét; 

h) aki legalább kyu övfokozattal rendelkezik; 

i) aki a versenyengedély díját (regisztrációs díj) befizette; 

j) akinek nincs eljárási díj tartozása; 

k) aki rendelkezik sportorvos által kiadott sportorvosi engedéllyel, mely 

bevezetésre került a Budo Pass-ba. 

(6) A versenyengedély kiadásáról a Főtitkát a nyilvántartásba történő bejegyzéssel és 

a kérelem nyilvántartásba vételével 8 napon belül határoz, egyidejűleg érvényesíti a 

sportoló tagsági könyvét (Budo Pass). 

(7) Átigazolás esetében versenyengedély nem adható ki, ha: 

a) az Átgazolási lapot hibásan töltötték ki és a Főtitkár hiánypótlást rendelt el; 

b) az átigazolás elbírálását követően „Nem átigazolható” döntés született. 

(8) A sportoló azon sportszervezet tagjaként kap versenyengedélyt, amelynek leigazolt 

sportolója. 

(9) A nem magyar állampolgár versenyengedélye nemzeti válogatottként való 

indulásra nem érvényes. 

(10) A nem magyar állampolgárságú sportoló versenyzési jogosultságát a vonatkozó 

magyar jogszabályok határozzák meg. 

Nemzetközi versenyengedély 

13.§ 

(1) Az egyéni versenyzői versenyengedéllyel rendelkező sportoló kérelme alapján 

meghatározott eseményre, időtartamra, vagy tárgyévre versenyengedélyt kaphat egy 

vagy több külföldi klub csapatába, betartva a fogadó országok szabályzatát. 

(2) Az engedélyt a szövetségi kapitánnyal záradékoltatni kell. Válogatott sportoló 

esetén az engedély a kapitány hozzájárulásával, az általa meghatározott feltételekkel 

adható ki.  

(3) A versenyengedély kiadásával kapcsolatban a 12.§ paragrafusban leírtak szerint 

kell eljárni. 
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Hivatásos sportolói versenyengedély 

14.§ 

(1) Az egyéni versenyzői versenyengedéllyel rendelkező sportoló kérelme alapján 

kaphat hivatásos sportolói versenyengedélyt. Hivatásos sportoló csak nyílt, vagy 

hivatásos versenyrendszerben indulhat el. 

(2) Az engedélyt a Főtitkár veszi nyilvántartásba. Válogatott sportoló esetén az 

engedély a szövetségi kapitány hozzájárulásával, az általa meghatározott feltételekkel 

adható ki. 

(3) A versenyengedély kiadásával kapcsolatban a 10. pontban leírtak szerint kell 

eljárni. 

 

A versenyengedély visszavonása, felfüggesztése 

15.§ 

(1) A versenyengedély visszavonásra kerül,  

a) ha a sportolót az Etikai és Fegyelmi Bizottság a versenyzéstől jogerősen 

eltiltotta; 

b) ha a sportolót törölték a nyilvántartásból; 

c) ha a sportoló igazolása vagy átigazolása visszavonásra vagy törlésre került; 

d) ha a sportoló olyan ju-jitsu versenyen indul, amelyre nem volt érvényes 

engedélye; 

e) ha a sportoló a sportszervezete által felfüggesztésre került; 

f) ha utóbb kiderül, hogy a 12.§ (5) bekezdésében felsorolt valamely feltétel a 

versenyengedély kiadásakor nem teljesült; 

g) ha a sportoló sportszervezetének több mint 3 hónapot meghaladó, lejárt 

köztartozása van, továbbá ha ellene csődeljárás, illetve felszámolási eljárás 

indult. 

(2) A versenyengedélyt felfüggesztésre kerül, 

a) az átigazolási eljárás ideje alatt; 

b) ha a sportoló ellen Fegyelmi eljárást indít az Etikai és Fegyelmi Bizottság. 

(3) Átigazolás során az eljárás befejezését követően új versenyengedély kerül 

kiadásra a regisztrációs díj megfizetését követően. 
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IV. SPORTOLÓI SZERŐDÉS 

 

Amatőr sportolói szerződés 

16.§ 

(1) Amatőr sportoló sportszervezettel, amatőr sportolói sportszerződést (a 

továbbiakban: sportszerződés) köthet. A sportszerződést írásba kell foglalni és ennek 

másolatát az Igazolás, Átigazolás vagy Versenyengedély kérelmekhez kell csatolni. 

(2) A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a 

sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a 

Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései (XXXIX. 

fejezet) az irányadóak, a Sport törvényben foglalt eltérésekkel (2004. évi I. törvény 5.§-

7.§). 

(3) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért a sportszervezettől díjazásban nem 

részesülhet. 

(4) Sportszervezettel sportszerződésben álló sportoló akkor vehet részt az MSJJSZ 
versenyrendszerében, illetve lehet tagja a válogatott keretnek, ha a sportszervezet és 
az MSJJSZ Elnöksége ezt egy külön megállapodásban rögzíti.  

(5) A sportszerződésben részletesen rögzíteni kell a szerződés megszűnésének 

eseteit. 

Hivatásos sportolói szerződés 

17.§ 

(1) A hivatásos sportoló a sportvállalkozással kötött munkaszerződés alapján fejti ki 
sporttevékenységét. A munkaszerződést írásba kell foglalni és ennek másolatát az 
Igazolás, Átigazolás vagy Versenyengedély kérelmekhez kell csatolni. 

(2) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt (a továbbiakban: Mt.) kell alkalmazni 
a Sporttörvényben foglalt eltérésekkel (2004. évi I. törvény 8.§-11.§). 

(3) Sportvállalkozás által foglalkoztatott hivatásos sportoló akkor vehet részt az 
MSJJSZ versenyrendszerében, illetve lehet tagja a válogatott keretnek, ha a 
sportvállalkozás és az MSJJSZ Elnöksége ezt egy külön megállapodásban rögzíti.  

(4) A munkaszerződésben részletesen rögzíteni kell a szerződés megszűnésének 

eseteit. 
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MSJJSZ által előírt sportolói szerződés 

18.§ 

(1) Az MSJJSZ Elnöksége külön megállapodás útján sportolói szerződést köt azzal a 

válogatott versenyzővel, aki Magyarország képviseletében pénzdíjas versenyen vagy 

olyan világeseményen vesz részt, melyen az elért helyezés után a 200/2013. (VI.13.) 

Korm. rendelet alapján állami jutalomban részesíthető. 

 
(2) A sportolóval kötött szerződés írásba kell foglalni, melyben meg kell határozni a 
felek jogait és kötelezettségeit, a támogatások és jutalmazások mértékét, a 
doppingellenes rendelkezéseket és szerződés megszűnésének eseteit. 
 
(3) A sportolói szerződés alapján az MSJJSZ-t illető pénzösszeget csak az utánpótlás 
nevelésre lehet felhasználni. 

 

 

 

V. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

17.§ 

(1) Jelen szabályzatot kell alkalmazni a sportszervezetek sportolóinak, edzőinek, 

bíróinak, sportvezetőinek és más tagjainak igazolásával, átigazolásával és részükre 

kiállított versenyengedélyek kapcsán. 

(2) Jelen Szabályzat annak elfogadásának napjától hatályos és visszavonásig 

érvényes. 

(3) Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megsértése mulasztásnak, fegyelmi vétségnek 

minősül. 

(4) Jelen Szabályzatot az MSJJSZ elnöksége a 2018 november 10. ülésén fogadta el 

és léptette hatályba. 

 


