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A Sportról szóló 2004. évi I. törvény és a Magyar Gyeplabda Szakszövetség Alapszabályának
22.§ 2/a pontja alapján a magyar gyeplabda Szakszövetség Elnöksége a következő Igazolási,
átigazolási és versenyengedély kiadási szabályzatot fogadta el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1 §. Az Igazolási, átigazolási és versenyengedély kiadási szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) alkalmazásában:
(1) Játékjog: A sportoló sporttevékenységéhez fűződő fizikai és szellemi
képességeinek sporttevékenység keretében történő felhasználásának joga. Vagyoni
értékű jog. Elidegenítése, megterhelése nem megengedett.
(2) Sportoló: Az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
(3) Sportszakember: Az a természetes személy, aki szakképesítéssel rendelkezik, és a
sportszervezettel
munkaviszonyban
vagy
polgári
jogi
jogviszonyban
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.
Sportszakember különösen az edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró,
a sportorvos, a gyúró.
(4) SIR rendszer: A Nemzeti Sport Szövetség által üzemeltetett informatikai rendszer.
(5) HOKISZ kód: A SIR rendszer által adott egyedi azonosító.
(6) Regisztrációs Kártya: A5 méretű papíralapú kártya. Előoldalán a sportoló
fényképével, nevével, kódjával és egyéb, a jelen szabályzatban meghatározott
adattartalommal, hátoldalán a sportorvosi véleményekkel ellátott kártya
(7) Regisztráció, regisztrálás: A sportolónak szakszövetségnél történő nyilvántartásba
vétele, mely a szakszövetség versenyrendszerében a játékjog létrejöttét jelenti.
(8) Átigazolás: A játékjog használati jogának más sportszervezetre való átruházása.

II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Hatáskör, illetékesség, hatály
2 §. E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Gyeplabda Szakszövetség (a
továbbiakban: Szakszövetség) működésének keretében sporttevékenységet kifejtő szervezetek
(a továbbiakban: Sportszervezetek), a Szakszövetség nyilvántartott sportolói (a továbbiakban:
Sportolók), a sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek, választott tisztségviselők
igazolással, átigazolással és versenyengedély kiadásával kapcsolatos ügyekben.
3 §. A Szakszövetség a versenyrendszerében résztvevő sportolókról számítógépes, illetve
papír alapú nyilvántartást vezet. A számítógépes nyilvántartáshoz a Nemzeti Sportszövetség
által biztosított SIR rendszert használja, míg a papír alapú nyilvántartást a Szakszövetség
hivatalos helyiségében őrzi.
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4 §. Az igazolással, átigazolással és versenyengedély kiadásával (Regisztráció) kapcsolatos
ügyekben a Versenybizottság jár el.

III. FEJEZET
SPORTOLÓ REGISZTRÁCIÓJA
Regisztráció
5 §. A sportoló (első) sportági versenyengedély kérelme egyben regisztrálása is.

Amatőr sportolók igazolása
6 §.
(1) Amatőr sportoló sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola keretében, illetve
iskolai sportkör tagjaként sportolhat.
(2) Sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján; sportvállalkozás
keretében pedig kizárólagosan sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola és iskolai
sportkör tagja tanulói jogviszonya alapján minősül amatőr sportolónak.
7 §. Amatőr sportoló igazolási kérelmét a sportszervezettel együtt nyújtja be, ami a
Szakszövetség részéről a sportoló adott sportszervezethez való igazolását jelenti.
8 §. Amatőr sportoló igazolási kérelmét az e célra rendszeresített Amatőr sportolói
versenyengedély-kérőlap formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani. A kérelemnek
tartalmaznia kell:
(1) sportoló nevét,
(2) születési helyét és idejét,
(3) állampolgárságát,
(4) állandó lakcímét,
(5) édesanyja leánykori nevét,
(6) sportegyesülete nevét,
(7) szerződéses sportoló sportszerződésének számát, szerződés keltét,
(8) gondviselő nevét, címét 18 év alatti sportoló esetében.
9 §. A kérelemhez mellékelni kell:
(1) fiatalkorú sportoló esetén a szülő vagy gondviselő hozzájárulását,
(2) 2 darab egy évnél nem régebbi, azonosításra alkalmas fényképet,
a) Amennyiben a fénykép számítógéppel nyomtatva kerül a Versenyengedélykérőlapra, azt digitális formában is le kell adni.
(3) sportorvosi igazolást (nem kötelező, külön igazolással később is beadható),
(4) igazolást a versenyengedély díjának befizetéséről.
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Hivatásos sportolók igazolása
10 §.
(1) Hivatásos sportoló sporttevékenységet sportszervezet keretében munkaszerződéssel
fejthet ki.
(2) Hivatásos sportoló munkaszerződést csak hivatásos sportolói versenyengedély
birtokában köthet. A munkaszerződésének hiteles másolatát és a versenyengedélyét
együttesen, a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül el kell juttatnia a
Szakszövetséghez. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség, és pénzbírsággal büntethető.
(3) A sportszervezet és a hivatásos sportoló között létrejött munkaszerződés a hivatásos
sportoló egyesülethez való igazolását jelenti. A játékjog használati jogát megszerző
egyesület nevét a Szakszövetség a versenyengedélyre felvezeti.
(4) A munkaszerződés időtartamának lejártával, illetve a szerződés jogszerű
megszűnésének esetén a játékjog használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos
sportolóra.
(5) A munkaszerződés érvényességének feltétele, hogy az igazoló sportszervezet a
gyeplabdasportra, kül- és belföldi edzésekre, illetve versenyekre érvényes élet-, balesetés felelősségbiztosítást kössön a hivatásos sportolóra.
(6) Hivatásos sportolói szerződés megkötésére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
11 §. A hivatásos sportoló igazolási kérelmét az e célra rendszeresített Hivatásos sportolói
versenyengedély-kérőlap felhasználásával kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
(1) sportoló nevét,
(2) születési helyét, idejét,
(3) állampolgárságát,
(4) állandó lakcímét,
(5) édesanyja leánykori nevét.
12 §. A kérelemhez mellékelni kell:
(1) fiatalkorú sportoló esetén szülő vagy gondviselő hozzájárulását,
(2) 2 darab egy évnél nem régebbi fényképet,
(3) adóazonosító jelet,
(4) érvényes sportorvosi igazolást,
(5) biztosítási kötvény számát.
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IV. FEJEZET
ÁTIGAZOLÁS
13 §. Átigazolási időszaknak tekintendő minden év július 1–től augusztus 15-ig terjedő
időszak. A versenyidőszak minden év augusztus 16–a és a rákövetkező év június 30-a között
tart. Az átigazolási kérelmeknek az átigazolási időszakban kell a szakszövetséghez
megérkeznie.
14 §. Az átigazolási kérelmet a Versenybizottságnak tizenöt munkanapon belül el kell
bírálnia. A formailag helytelen, hiányosan kitöltött kérelmet a Versenybizottság nem bírál el,
azt hiánypótlásra visszaküldi.
15 §. Az átigazolási szabályokat megsértő sportszervezetek, sportolók fegyelmi vétséget
követnek el. Fegyelmi eljárás keretében a sportszervezet és a hivatásos sportoló pénzbírsággal
büntethető, az amatőr sportolót pedig a Fegyelmi Bizottság a sportolót az átigazolásból
legfeljebb két évre történő kizárással büntetheti.

Amatőr sportoló átigazolása
16 §. Az amatőr sportoló átigazolása,
(1) az átigazolási kérelem elfogadásával,
(2) az igazoló sportegyesület adatainak Regisztrációs Kártyára való felvezetésével,
(3) az igazoló sportegyesület adatainak az igazoló lapra történő felvezetésével,
(4) a SIR rendszerbe történő rögzítéssel,
(5) a Szakszövetség általi hitelesítéssel,
(6) az új versenyengedély kiadásával
történik.
17 §. A sportoló más belföldi sportegyesületbe történő átigazolásáról – a sportoló és az átvevő
sportegyesület az e célra rendszeresített átigazolási lapon benyújtott együttes kérelmére –a
Versenybizottságnak tizenöt munkanapon belül kell gondoskodnia.
18 §.
(1) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának
időtartama alatt kizárólag a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat
át másik sportszervezethez, és hozzájárulásának megadását ellenérték fizetéséhez nem
kötheti.
(2) Az átadó sportszervezet hozzájárulásának megadását ellenérték fizetéséhez kötheti.
A költségtérítés mértékére az érintett sportszervezetek egymás közötti megállapodása az
irányadó.
(3) Amennyiben az átadó sportszervezet nem tájékoztatta a Szakszövetséget a
sportszerződés fennálltáról, és a Szakszövetség az átigazolást elvégezte, úgy a
Szakszövetség minden felelősséget a sportszervezetre hárít, és az abból eredő költségek
megtérítésére kötelezi.
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19 §. Amennyiben az amatőr sportoló sportszerződése jogszerűen megszűnt vagy időtartama
lejárt, illetve nem sportszerződés alapján sportol, úgy a sportoló szabadon átigazolható,
korábbi sportszervezetének ellenérték nem fizethető, az ezzel ellentétes megállapodás
semmis.
20 §.
(1) Sportegyesületi tagként sportoló amatőr sportoló az átigazolási időszakon kívül is
sportszervezetet válthat, és új sportszervezetének keretein belül sporttevékenységet
végezhet, de a Szakszövetség versenyrendszerében csak az átadó sportszervezet
versenyzőjeként vehet részt. Az őt átigazoló sportszervezet csak szabályos átigazolással
szerezheti meg a sportoló játékjogának használati jogát, melyet a következő átigazolási
időszakban tehet meg.
(2) Sportszerződés
alapján
sporttevékenységet
végző
amatőr
sportoló
sportszerződésének jogszerű megszűnése esetén függetlenül az átigazolási időszaktól, új
sportszervezetében azonnal játékjogot szerez.
21 §. Az átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell az átigazolást kérő amatőr sportoló:
(1) nevét,
(2) születési helyét és idejét,
(3) édesanyja leánykori nevét,
(4) regisztrációs számát,
(5) átigazolás időpontját,
(6) sportszervezetének nyilatkozatát az átigazoláshoz való hozzájárulásáról,
amennyiben az amatőr sportoló még hatályos sportszerződés alapján sportol,
(7) sportszervezetének nyilatkozatát, hogy az amatőr sportolónak nincs tartozása a
szervezet felé,
(8) Regisztrációs Kártyáját.
22 §. Ha a sportszervezet az amatőr sportoló kérelmére Regisztrációs Kártyáját nem adja ki,
fegyelmi vétséget követ el, és pénzbírsággal sújtható.
23 §. Az amatőr sportoló Regisztrációs Kártyájába az átigazolás bevezetését és az új
Versenyengedély kiadását a Versenybizottság felnőtt korosztályos játékos esetén 5.000Ft,
utánpótlás korosztályos játékos esetén 500 Ft eljárási díj ellenében végzi el.

Hivatásos sportoló átigazolása
24 §.
(1) A munkaszerződés fennállása alatt, a hivatásos sportoló előzetes írásbeli
hozzájárulásával játékjoga ideiglenesen vagy véglegesen más sportszervezetre
átruházható.
(2) Az ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerződését nem érinti, azt a
Sportról szóló 2004. évi I. törvény 8. § (2) bekezdés g) pontja figyelembevételével
kirendelésnek kell tekinteni.
(3) Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést kell kötni.
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25 §. Az átadó sportszervezet a játékjog átruházásáért ellenértékre tarthat igényt, melynek
mértékét a két sportszervezet közötti megállapodás határozza meg. E megállapodást írásba
kell foglalni, és be kell jelenteni a Szakszövetségnek, amely az átigazolást nyilvántartásba
veszi.
26 §. A játékjog használati jogának átruházása esetén a megállapodásban megjelölt
sportszervezet – ha pedig ez nem került külön megjelölésre, úgy az átvevő sportszervezet – az
átigazolásért fizetett ellenérték:
(1) egy százalékának megfelelő összeget köteles a Szakszövetség számlájára befizetni,
valamint,
(2) négy százaléknak megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató
szakszövetségi alap számlájára befizetni.

Különleges eljárások
27 §.
(1) Utánpótlás korosztályban, egy egyesület fiókcsapatából történő átigazolást
átigazolási díj felszámolása nélkül végzi a Szakszövetség, amennyiben az utánpótlás
egyesület alapszabályában rögzítve van, hogy az a másik egyesület fiókcsapataként
működik.
(2) Amennyiben egy sportszervezet felhalmozott köztartozások miatt a Szakszövetség
versenyrendszerében nem indulhat, sportszerződéssel rendelkező amatőr és hivatásos
sportolói azonnal átigazolhatók, függetlenül az átigazolási időszaktól.
(3) Sportszervezet, gyeplabda szakosztály vagy csapat megszűnése esetén –
amennyiben a Szakszövetség nem zárta ki az átigazolásból -, a megszűnt szervezet
sportolói azonnal átigazolhatók, függetlenül az átigazolási időszaktól.
(4) A 27 §. 2. és 3. pontjában említett esetekben a sportoló új sportszervezetében
azonnal játékjogot szerez.
(5) Ha az amatőr sportoló jogviszonya a sportszervezeten belül megváltozik, erről a
Szakszövetséget 15 napon belül a sportszervezet köteles tájékoztatni. Ennek
elmulasztásából eredő jogkövetkezmények a sportszervezetet terheli.

Kizárás az átigazolásból és a kölcsönadásból
28 §. Az átigazolási szabályokat megsértő sportoló, illetve sportszervezet fegyelmi eljárás
keretében legfeljebb két évre az átigazolástól és a kölcsönadástól eltiltható. Sportszervezetben
tagként sportolót nem lehet átigazolni, illetve nem adható kölcsön amennyiben
sportszervezetének lejárt tartozása van a Szakszövetség felé.
29 §.
(1) A Szakszövetség tagjai védelme érdekében megtagadja a sportoló átigazolását, ha a
sportolót szabályosan tagsági jogviszonyban igazoló klub felé lejárt tartozása van,
mindaddig, míg a hátralékát ki nem egyenlíti.
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(2) Abban az esetben, ha egy sportoló sportszervezete felé tartozást halmoz fel, a
Szakszövetség Fegyelmi Bizottsága a sportolót átigazolástól legfeljebb két évre
kizárhatja.
(3) A sportoló kérésére a Szakszövetségnek ki kell vizsgálni a sportszervezet
követelésének valósságát.

V. FEJEZET
SPORTOLÓK TÖRLÉSE
30 §.
(1) A nyilvántartásból törölni kell a sportolót – ezzel igazolása, játékjoga a
Szakszövetség versenyrendszerében megszűnik –, ha:
a) meghalt,
b) a sportoló azt kéri,
c) a Szakszövetség jogerősen erről határoz.
(2) A Sportszervezet bejelentése alapján, törölni kell továbbá az amatőr sportolót, ha
sportszervezetével fennálló tagsági vagy szerződéses jogviszonya megszűnt, és hatvan
munkanapon belül nem kérte átigazolását más sportszervezetbe. A megszűnés tényéről,
a sportszervezet 8 napon belül köteles a Szakszövetséget tájékoztatni.
31 §.
(1) A törlést a Versenybizottság hajtja végre.
(2) A tárolt dokumentumokat a sportolónak átadja, vagy megsemmisíti. A
Versenyengedély kérőlapokat a Szakszövetség 3 évig megőrzi.
(3) A Szakszövetség a törlésről és az iratok megsemmisítéséről jegyzőkönyvet készít,
melyet egy évig őriz.

VI. FEJEZET
NEMZETKÖZI IGAZOLÁS
32 §. Hazai sportegyesületből külföldi sportegyesületbe, valamint külföldi sportegyesületből
hazai sportegyesületbe átigazolni kívánó sportoló átigazolását a Nemzetközi Gyeplabda
Szakszövetség (EHF) szabályzata szerint kell végrehajtani.
33 §. A Szakszövetség Főtitkára a sportszervezet kérelmére köteles gondoskodni,
(1) az átigazolási kártya beszerzéséről,
(2) az átigazolásról,
(3) a hazai játékengedély kiadásáról.
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VII. FEJEZET
KÖLCSÖNADÁS
34 §. Új gyeplabda szakosztály létrehozására, kevés játékossal rendelkező sportszervezet
megerősítésére, az átmenetileg feleslegessé váló játékosok foglalkoztatására kölcsönös
megállapodás alapján játékost másik sportszervezetnek kölcsön lehet adni.
(1) E játékosok az átvevő sportszervezetben kölcsönszerződésük alapján sportolhatnak.
(2) Játékjogukat az átvevő sportegyesületben a hitelesített játékoslista igazolja. A
kölcsönadás az átadó és az átvevő sportszervezet, valamint a játékos háromoldalú
megállapodása során jön létre.
(3) Amennyiben a játékos fiatalkorú, a megállapodást a gondviselőjének is alá kell
írnia.
(4) A megállapodást a Szakszövetség Főtitkára nyilvántartásba veteti, és a sportoló
átmeneti átigazolását a Versenybizottságnál kezdeményezi.
35 §. Kölcsönadási időszak nagypályás szezonra az átigazolási időszak, terem szezonban
november 1-től november 15-ig tart.
36 §. A kölcsönadásra kizárólag a kölcsönadási időszakban kerülhet sor.

VIII. FEJEZET
KETTŐS JÁTÉKJOG
37 §. Utánpótlás (21 év alatti sportolók) korosztályú sportoló lehetőséget kap úgynevezett
kettős játékengedély megszerzésére. Ennek keretében különböző korcsoportokban két
sportszervezet nevezheti őt.
(1) A kiadás feltétele a két sportszervezet írásbeli megállapodása.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a két sportszervezet adatait,
b) a sportoló adatait,
c) mindkét sportszervezet aláírását,
d) a sportoló aláírását, illetve a gondviselőét, amennyiben a sportoló fiatalkorú,
e) a korcsoport és a korcsoporthoz tartozó sportszervezet és csapat megnevezését.
(3) Továbbá mellékelni kell a sportoló Regisztrációs Kártyáját és Versenyengedélyét.
38 §. A kettős versenyengedély,
(1) egy versenyidényre vonatkozik,
(2) a versenybizottság adja ki, rávezetve a sportoló Versenyengedélyére és a
Regisztrációs Kártyájára a két sportszervezet nevét és a hozzájuk kapcsolódó
korcsoportot.
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IX. FEJEZET
CSAPATOK EGYÜTMŰKÖDÉSE
39 §. Amennyiben kettő vagy több sportszervezet közös csapatot indít mentesülnek a
kölcsönadás és a kettős versenyengedély kiváltására vonatkozó rendelkezések alól, mivel a
játékjog használati joga az igazoló sportszervezet birtokában marad. A versenyrendszerben
való részvétel részletes szabályozást a Versenyszabályzat 24 §. tartalmazza.

IX. FEJEZET
VERSENYENGEDÉLY
40 §. Az Stv. 3.§ 1) bekezdése alapján a Szakszövetség versenyrendszerében kizárólag
érvényes Versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt.
41 §. A Szakszövetség 2005. augusztus 1-jétől a Nemzeti Sportszövetség által kiadott plasztik
hitelkártya formájú Versenyengedélyt alkalmazza.
42 §. A Versenyengedély a versenyző tulajdona.
43 §. A Versenyengedély kizárólag sportorvosi engedéllyel, egy évig érvényes, évente meg
kell újítani.
44 §. Egy versenyzőnek,
(1) csak egy Versenyengedélye lehet a gyeplabda sportágban, kivéve a kettős
játékjoggal rendelkező ifjúsági sportolókat.
(2) (2) A 19 §, a 20 §, a 27 § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak kivételével, attól
a sportolótól, aki egy versenyidényben két vagy több sportszervezet színében szerepel a
Szakszövetség versenyein, az esetleges fegyelmi eljárástól függetlenül, a
Versenybizottság javaslatára – a jogerős fegyelmi határozat meghozataláig – Fegyelmi
bizottság a Versenyengedélyt bevonja.

Versenyengedély kiadása
45 §. A Versenyengedély iránti kérelmet,
(1) az erre a célra rendszeresített Versenyengedély kérőlapon kell a Szakszövetség
Főtitkárához benyújtani. Hiányosan kitöltött, azonosításra alkalmatlan fényképpel,
illetve fénykép nélküli Versenyengedély kérőlapot a Főtitkár nem vehet át.
(2) Amatőr sportoló Versenyengedély kérelmét csak az őt tagsági vagy szerződéses
jogviszonyban szerepeltető sportszervezeten keresztül nyújthatja be.
(3) A Szakszövetség a Versenyengedély kérőlapot három évig megőrzi. A
versenyengedélyek kiadását a Nemzeti Sportszövetség által biztosított informatikai
rendszerrel végzi, az adatokat ott tárolja.
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46 §. A Szakszövetség a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 3§ 7. bekezdése alapján a
Versenyengedély kiadását térítéshez köti, melynek mértékét minden évben a Szakszövetség
Elnöksége állapítja meg.
47 §.
(1) Amatőr és hivatásos sportolói Versenyengedély kiadásának feltétele, hogy
a) a sportoló a gyeplabda sportban rendelkezzen sportági regisztrációval,
b) a sportoló nem áll eltiltás alatt,
c) a sportoló a Versenyengedély díját megfizette,
d) a Versenyengedély kérőlapot szabályosan kitöltve, az előírt mellékletekkel
csatolva átadta a Szakszövetség Főtitkárának.
(2) További feltétel az amatőr sportolók számára, hogy az őt tagként, vagy szerződéses
jogviszonyban szerepeltető sportszervezet az éves tagdíját a Szakszövetség részére
megfizette, lejárt tartozása nincs.
48 §. A kiadott Versenyengedélynek tartalmaznia kell:
(1) a versenyző nevét, születési helyét és idejét, fényképét,
(2) a versenyrendszer megnevezését,
(3) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
(4) a versenyengedély érvényességi idejét,
(5) a versenyengedély nyilvántartási számát,
(6) a versenyengedély kiállításának dátumát.
49 §. Hivatásos sportoló a regisztrációs eljárás keretében megkapja Versenyengedélyét, erre
az amatőr sportolónak is van lehetősége.
50 §.
(1) A Versenybizottság a sportoló szabályosan kitöltött Versenyengedély iránti kérelmét
tizenöt munkanapon belül elbírálja, és a Versenyengedélyt kiadja, illetve kérésre postára
adja.
(2) A Versenyengedély-kérőlap átvételéről a Szakszövetség igazolást ad.
(3) Amennyiben a Versenyengedély kiadásához szükséges dokumentumok nem állnak
a rendelkezésre, illetve a sportoló az előírt feltételeknek nem felel meg, a
Versenybizottság a Versenyengedély kiadását határozatban elutasítja, és erről – amatőr
sportoló esetén –a beadó sportszervezetet, hivatásos sportoló esetén a sportolót írásban
tájékoztatja.
51 §. A Versenyengedély helyettesíthető a Regisztrációs Kártyával, ha
(1) szerepel rajta a HOKISZ kód,
(2) szerepel rajta a sportoló azonosítására alkalmas fénykép és az a Versenybizottság
által le van pecsételve,
(3) azt a Szakszövetség és az igazoló sportegyesület képviselője külön-külön
hitelesítette,
(4) az éves Versenyengedély díját a sportoló befizette, az erről szóló igazolást a
Szakszövetség kiadta,
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(5) az tartalmaz érvényes, „VERSENYEZHET” feliratú pecséttel ellátott sportorvosi
igazolást,
(6) azt a sportoló, illetve fiatalkorú sportoló esetén gondviselője aláírta.

X. FEJEZET
SPORTORVOSI VIZSGÁLAT ÉS NYILVÁNTARTÁSA
52 §. Az Stv. 3§ 4. pontja és a 215/2004. (VII.13.) kormányrendelet 2. pontja alapján a
Versenyengedély kizárólag sportorvosi dokumentummal együtt érvényes.
53 §. Sportorvosi vizsgálatot csak sportorvos végezhet.
54 §.
(1) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje tizennyolc éven
aluli versenyző esetén hat hónapnál, tizennyolc éven felüli versenyző esetén, pedig egy
évnél hosszabb nem lehet.
(2) Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.
55 §. Amennyiben a sportorvosi vizsgálat eredményét a Versenyengedély kérőlap
tartalmazza, nem pedig a Regisztrációs Kártya, akkor annak érvényességét a
Versenyengedélyre a Versenybizottság rávezeti.

XI. FEJEZET
FELHATLMAZÓ RENDELKEZÉSEK
56 §. A Szakszövetség Elnöksége felhatalmazást kap arra nézve, hogy a Főtitkár
előterjesztésére minden évben az igazolási, átigazolási, illetve a Versenyengedély díját
megállapítsa.
(1) Az igazolási és a Versenyengedély kiadásának eljárási díját minden évben
legkésőbb július 1-ig meg kell szabnia.
(2) Az átigazolási díj mértékét legkésőbb június 15-ig rögzíteni kell.
(3) Felhatalmazást kap a Főtitkár, hogy a Versenybizottsággal közösen részletes
szabályozást dolgozzon ki a jelen szabályzat 3§-ban meghatározott papír alapú
nyilvántartásra, és eljárási rendet 31 § 2. és 3. pontjában említett, sportoló törlésére.

XII. FEJEZET
ZÁRADÉK
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot a Magyar Gyeplabda
Szakszövetség Elnöksége 2006. október 28-i hatállyal elfogadta.
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