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A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1. § 

 

(1) Az Igazolási – Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya 

kiterjed az MRLSZ és Szakági Szövetségei keretében a légisport sportágban sportoló 

versenyzőkre, az MRLSZ tagszervezeteire, valamint a versenyzők felkészítésében, illetve 

irányításában résztvevő sportszakemberekre, továbbá az igazolási –, átigazolási – és 

nyilvántartási feladatokat ellátó szerveire. 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. §  

(1) Versenyszerűen Sportoló személy az a természetes személy, aki a sportszövetség által 

kiírt, szervezett, vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A 

Sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha 

versenyengedéllyel rendelkezik. A Sportoló jogállása amatőr vagy hivatásos lehet. 
 

(2) Hivatásos Sportoló az a Sportoló, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. A légisport sportágban hivatásos Sportoló a Stv. 8-11. §-a szerint 

szabályozott jogviszony keretében sportegyesülettel, vagy sportvállalkozással 

munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel rendelkezik. Hivatásos sportoló 

sportegyesületben sporttevékenységet végezhet, tekintettel arra, hogy ezt az MRLSZ, az 

szabályzata lehetővé teszi. 
 
(3) Minden olyan Sportoló, aki nem hivatásos Sportoló, amatőr Sportolónak minősül. A 

légisport sportágban amatőr Sportoló kizárólag a Stv. 5-7. §-a szerint szabályozott 

jogviszony keretében, sportegyesület vagy sportvállalkozás tagjaként, vagy sportszerződés 

alapján, vagy sportiskola tanulói jogviszonya alapján sportolhat. A légisport sportágban 

sportszerződés csak határozott időre, de legfeljebb 1 naptári évre, a versenyszezon végéig - 

legfeljebb december 31. napjáig - köthető. 
 

(4) A légisport sportág versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek: sportegyesületek, 

vagy sportvállalkozások, vagy utánpótlás-nevelést végző alapítványok, vagy sportiskolák 

(a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek. 

 

(5) A sportegyesület a Stv. 16-17. §-a szerint működő szervezet. 
 
(6) Sportvállalkozás a Stv. 18. §-a szerint működő gazdasági társaság. 

 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL – IGAZOLÁS  

 

3. § 
 

(1) Az MRLSZ gondoskodik a légisport sportágban a Sportolók nyilvántartásáról, 

igazolásáról, valamint átigazolásáról. 
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(2) A Sportolóról, valamint a sportszakemberekről az MRLSZ a számítógépes nyilvántartást 

vezet az adatvédelmi szabályok betartásával. A nyilvántartás legalább a következő 

adatokat tartalmazza: 

-  a Sportoló vagy sportszakember neve; 
-  Egyesülete; 
-  Születési hely és idő (év, hó, nap) 

-  Lakcíme; 
-  e-mail címe; 

-  a Sportoló nyilvántartási (regisztrációs) száma; 
-  a Sportoló rendelkezik-e szerződéssel; 
 

(3) A nyilvántartásba vételt a Sportoló, illetve a sportszakember és az őt foglalkoztató 
Sportszervezet együttes kérelmére az MRLSZ elnöksége által felkért és neki 
beszámolási kötelezettséggel tartozó főtitkár szervezi. 
 

(4) Fiatalkorú Sportoló esetében a Sportoló nevében törvényes képviselője jár el. 

 
(5) A kérelem a tag, a tagnyilvántartó rendszer belépésével és adatainak feltöltésével 

indul. 

 
(6) A nyilvántartásba vételt a sportoló license számának generálásával történik. 

 
(7) A hivatásos sportszerződésekből és annak módosításaiból egy példányt a 

sportszervezet köteles a főtitkárnál letétbe helyezni. Amatőr sportszerződés figyelembe 
vételének feltétele, hogy a szerződés egy példánya bemutatásra és nyilvántartásra 
kerüljön. 

 
VERSENYENGEDÉLY KÁRTYA ÉS VERSENYZÉSI JOGOSULTSÁG 

 

4. §  
 

(1) Az MRLSZ nyilvántartási rendszere alapján folyamatosan adatot szolgáltat a 

sportpolitikáért felelős miniszter által működtetett elektronikus nyilvántartási rendszer (a 

továbbiakban: nemzeti sportinformációs rendszer) részére az általa kiadott 

versenyengedélyek számáról, a versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy 

versenyrendszerben való tényleges részvételéről. Az adatszolgáltatás személyes adatra 

nem terjedhet ki. 

 

(2) Az MRLSZ a Sportoló részére a Sporttörvényben meghatározott feltételeknek megfelelő 

versenyengedélyt állít ki. 

 

(3) A versenyengedély kártya és érvényes sportorvosi igazolás vagy repülőorvosi alkalmasság 

együttesen jogosít versenyzésre. 

(4) A versenyengedély kártya az alábbi adatokat tartalmazza: 

-  a Sportoló nevét, születési helyét és idejét, 

-  a versenyrendszer megnevezését, 
-  a regisztrációs kártya hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 

-  a regisztrációs kártya érvényességi idejét, 
-  a regisztrációs kártya nyilvántartási számát, 

-  a regisztrációs kártya kiállításának dátumát, 
 

(5) A versenyengedély kártya a versenyrendszer időtartamára, de legfeljebb a kiadásától 
számított egy évig, de legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig érvényes. 
 

(6) A versenyengedély kártyák Sport szervezetenkénti csoportos meghosszabbítására minden 
év elején, a versenyévad megkezdése előtt, az MRLSZ által kibocsátott hírlevélben 
meghatározott időszakban van lehetőség.  
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(7) Ha a Sportoló adataiban változás történt azokat a tagnyilvántartóban 8 napon belül át kell 

vezetni. 
 

(8) Az MRLSZ a versenyengedély kártya érvényességi ideje alatt jogszabályban, illetve az 
MRLSZ szabályzatában meghatározott esetekben a versenyengedély kártyát 
visszavonhatja. Ha a versenyengedély kártya sportfegyelmi, illetve doppingtilalom 
megszegése következtében kerül visszavonásra, azt csak a sportfegyelmi szankció 
hatályának megszűnte után lehet újra érvényesíteni. 
 

(9) Az MRLSZ a versenyengedély kártya adatait az utolsó versenyengedély kártya kiadásától 
számított négy évig nyilvántartja. A benyújtott kérelmeket és az adatokat az MRLSZ 
szabályzatában előírtaknak megfelelően kezeli. 

 
(10)A külföldi sportoló külföldi sportszervezetből magyarországi Sportszervezetbe, illetve 

magyarországi Sportszervezetből külföldi sportszervezetbe történő igazolása, átigazolása 
esetén az MRLSZ és a sportági nemzetközi szakszövetség szabályzatainak vonatkozó 
előírásait együttesen kell alkalmazni. 

 
 

VERSENYZÉSI JOGOSULTSÁG HATÁLYA 
 

5. § 
 

(1) Az MRLSZ és tagszervezetei által rendezett, vagy jóváhagyott és a Nemzetközi Légisport 

Szövetség (továbbiakban: FAI), valamint az FAI tagszövetségei, illetve azok 

tagszervezetei által rendezett nemzetközi versenyen csak a Szabályzatnak megfelelően 

igazolt és versenyzési jogosultsággal rendelkező Sportoló vehet részt. 
 

(2) Egy versenyévadban a versenyzésre jogosult szerződéses Sportoló csak egy Sportszervezet 

színeiben versenyezhet. Kivételt képeznek a 7. §, a 10. §, és a 11. §. 4. bekezdésében leírt 

esetek. 
 

(3) A versenyzési jogosultsághoz, az MRLSZ Versenyszabályzata és versenykiírásai egyéb 

feltételeket (életkor, orvosi alkalmasság stb.) is megállapíthatnak. 
 
 
 

 

 

ADATMÓDOSÍTÁS 

 

6. § 
 

(1) A nyilvántartásban szereplő adatok módosítása a Sportolót szabályosan leigazoló 

Sportszervezet kérelme alapján történik. 
 

(2) Adatmódosítást kell kérelmezni, ha a Sportoló 

- személyi adatai megváltoznak; 

- külföldi sportegyesületben történő versenyzésre kapott engedélyt; 
- elhunyt, vagy 
- a Sportszervezet adatai megváltoztak. 

 
(3) A személyi adatokban történt változásokat írásban legkésőbb érvényesítésekor, a 

változásokkal kitöltött kérelem benyújtásával kell kérelmezni. 
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ÁTIGAZOLÁS 
 

7. § 
 

(1) Az amatőr Sportoló, aki hatályos sportszerződéssel nem rendelkezik, az átadó 

Sportszervezet hozzájárulása nélkül is szabadon átigazolható más Sportszervezethez. 
 

(2) Ha a Sportoló hatályos sportszerződéssel rendelkezik, az átigazolás feltételeként az átadó 

Sportszervezet hozzájárulása szükséges, amit költségtérítéshez köthet. Az átigazolási lapon 

ebben az esetben az átadó egyesület aláírásán és bélyegzőjén kívül a „hozzájárulok” 

kifejezésnek is szerepelnie kell. 
 

(3) A költségtérítés javasolt mértékét a szakágak saját szabályzataikban rögzítik. 
 

(4) Amatőr Sportoló minden olyan sportszerződése - a hatályos Stv. előírásait figyelembe véve 

– amelynek időbeli hatálya túllépi a versenyévad végét, úgy kell tekinteni, hogy az a 

versenyévad utolsó napján – december 31-én - időbeli hatályát veszítette. 
 

(5) Ha az átadó sportegyesület a szerződéses Sportoló versenyzési jogosultságához a 

versenyévadban nem járul hozzá, akkor a Sportoló e joga csak versenyévad utolsó napján – 

december 31-én - válik esedékessé. 

 

(6) Amennyiben az átadó Sportszervezet a versenyévadban kérelmezett átigazolás esetén a 

hozzájárulási felhívásra, annak kézbesítését követő 15 napon belül nem válaszol, akkor a 

hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 

(7) Amennyiben az átadó Sportszervezet – a 7. § 5) és 6) pontok szerinti eseteket is ide 

sorolva – a költségtérítési jogáról nem mond le, akkor a szakágak saját szabályzatában 

rögzített költségtérítés javasolt mértékét az átvevő Sportszervezet köteles megfizetni. 

Ebben az esetben a főtitkár az átigazolás végrehajtásának feltételeként köteles ellenőrizni, 

hogy az átigazolási kérelemmel egyidejűleg igazolásra került-e a költségtérítés átvevő 

Sportszervezet általi megfizetése. A megfizetendő költségtérítést az átadó Sportszervezet 

javára kell megfizetni pénztári befizetés vagy banki átutalás útján. Ennek elmaradása 

esetén a Sportoló mindaddig nem igazolható át, amíg e kötelezettségét az átvevő 

Sportszervezet nem teljesíti.  

(8) Amennyiben a Sportoló munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján hivatásos 

sporttevékenységet folytat, munkaszerződése, illetve megbízási szerződése fennállása alatt 

a Sportoló versenyzési jogának használati jogával rendelkező Sportszervezet a versenyzési 

jogot a Sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával más Sportszervezetre átruházhatja 

(átigazolás). A hozzájárulás megadásáért a hivatásos Sportoló az átruházó 

sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt. A versenyzési jog 

átruházásáért az átadó Sportszervezet az átvevő Sportszervezettől ugyancsak ellenértékre 

tarthat igényt. A munkaszerződés fennállása alatt tehát az átigazolás végrehajtásához az 

átigazolási kérelem átadó Sportszervezet általi aláírása is szükséges. 
 

(9) Amennyiben a hivatásos Sportoló munkaszerződése, illetve megbízási szerződése 

jogszerűen megszűnt, a hivatásos Sportoló versenyezési joga költségtérítés mentesen a 

hivatásos Sportolóra száll vissza, a hivatásos Sportoló tehát az átadó Sportszervezet 

hozzájárulása nélkül is szabadon átigazolható és az átadó Sportszervezet ellenértékre nem 

tarthat igényt. 

(10)Sportszervezetével munkaviszonyban, illetve megbízási viszonyban álló hivatásos 

Sportolóra elsődlegesen a munkaviszonyra, illetve a megbízási jogviszonyra vonatkozó 

mindenkor hatályos jogszabályok érvényesek a Stv.-ben meghatározott eltérésekkel. 
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A FŐTITKÁR ELJÁRÁSA 
 

8. § 
 

(1) Az igazolt Sportoló más Sportszervezetbe történő átigazolását a Sportoló és az átvevő 

Sportszervezet a főtitkárnak írt elektronikus levél formájában jelzi.  

 

(2) A főtitkár az igazolási, átigazolási, valamint az adatmódosítási kérelmet elbírálja. 

 

(3) Az igazolási és átigazolási, valamint az adatmódosítási kérelmet az év bármely 

munkanapján történő benyújtásától számított 15 napon belül el kell bírálni. 

 

(4) A főtitkár a kérelmezett igazolást, átigazolást, valamint az adatmódosítást csak abban az 

esetben tagadhatja meg, ha a kérelem nem felel meg az 6.§-ban meghatározott 

követelményeknek. 

 

(5) Amennyiben a benyújtott kérelem alapján az igazolás, átigazolás, valamint az 

adatmódosítás nem hajtható végre, és a hiba elhárítható, úgy a kérelem megérkezésétől 

számított 8 napon belül a főtitkár hiánypótlási felhívást bocsát ki 8 napos hiánypótlási 

határidővel. 

 

(6) Amennyiben az igazolás, átigazolás, valamint az adatmódosítás nem hajtható végre, úgy a 

főtitkár a kérelmet indokolt határozattal elutasítja. E határozatnak tartalmaznia kell az 

alábbiakat: 

 
- az érdemi döntést; 
- a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást; 

- az indokolást, az alkalmazott külső és belső jogszabályok megjelölésével; 
- ügyszámot és dátumot. 

 

 

(7) A főtitkár által határozattal elutasított kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

kérelmező panaszt nyújthat be az MRLSZ elnökségéhez. A panasznak benyújtásától 

számított 30 napon belül az elnökség vagy helyt ad, vagy elutasítja. A kérelmező az 

MRLSZ határozatával szemben, az elutasított panasz kézbesítésétől számított 30 napos 

jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy a sport állandó választott 

bírósághoz fordulhat.Az igazolást, átigazolást, valamint az adatmódosítást – a 

nyilvántartási adatok feltüntetésével – a tagnyilvántartóban be kell jegyezni. 

 

(8) Az átigazolás a Sportoló, valamint az érintett Sportszervezetek kérelme alapján végleges. 

 

(9) A versenyengedély kártya kiadását meg kell tagadni: 

 
- ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső szabályzatába ütközik, 

vagy 
- ha a Sportoló valótlan adat igazolását kéri. 
 

(10) Ha a főtitkár a versenyengedély kártya kiadását megtagadja, e határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be az MRLSZ 

elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtástól számított 30 napon belül az elnökség nem 

ad helyt, a kérelmező az elutasított panasz kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő 

határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy a sport állandó választott bírósághoz 

fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély kártya visszavonására, valamint az 

igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is. A panaszt, illetve a 

keresetet a Sportoló, illetve az átadó-, vagy az átvevő Sportszervezet jogosult 

előterjeszteni. 
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ELJÁRÁSI DÍJAK 

 

9. § 
 
(1) A Sportoló nyilvántartásba vételének és a versenyengedély kártya kiadásának díját az 

MRLSZ elnöksége határozza meg. 
 
 

NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁS 

 

10. § 
 
(1) A hazai Sportszervezetből külföldi sportszervezetbe, valamint a külföldi sportszervezetből 

hazai Sportszervezetbe átigazolni kívánó Sportoló versenyzési jogosultságának 

megadására az FAI előírásainak figyelembevételével – a Szabályzatot kell alkalmazni. 
 
 

ÁTIGAZOLÁS SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE, EGYESÜLÉSE, KIVÁLÁSA ÉS 

KIZÁRÁSA ESETÉN 

 

11. § 
 
(1) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a Sportoló hozzájárulás nélkül másik 

Sportszervezethez azonnal átigazolható. A Sportoló az átigazolással egyidejűleg a 

versenyzési jogosultságot is megkapja. 
 
(2) Ha megszűnés megerősítésére vonatkozó, indokolt felhívásra, annak kézbesítésétől 

számított 15 napon belül nem érkezik válasz, a főtitkárnak a jelen szakasz szempontjából a 

megszűnést határozatában meg kell állapítani. 
 

(3) Sportszervezet vagy annak légisport szakosztálya jogutódlással szűnt meg (egyesülés, 

átadás) a Sportoló, azonnal átigazolható a jogutód Sportszervezetbe. A Sportoló 

versenyzési jogosultságot a jogutódlás napjától a jogutód Sportegyesülethez kaphat. 

 

(4) Sportszervezetből történő kiválás esetén, valamint, ha a Sportoló nem a jogutód 

Sportszervezetbe kéri átigazolását, az átigazolásra az általános szabályok (6§) az 

irányadóak. 

 

(5) Ha a Sportszervezetet köztartozás fennállása miatta versenyrendszerből kizárják, vagy 

Sportszervezet a versenybe más okból nem nevezhet, ez a Sportszervezet és a Sportoló 

jogviszonyában súlyos szerződésszegésének minősül és ezért a Sportoló sportszerződését 

rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni. A rendkívüli felmondás közlését követően 

a Sportoló azonnal, nevelési költségtérítés fizetése nélkül átigazolhatóvá válik és azonnal 

jogosulttá válik a versenyben való részvételre. 

 

(6) Megszűnés, egyesülés, átadás, kiválás, valamint Sportszervezet névváltozása vagy kizárása 

esetén a főtitkárnak a Sportolókra, valamint a sportszakemberekre vonatkozó változásokat 

a nyilvántartási rendszerben az adatváltozás eljárásra vonatkozó feltételekkel regisztrálnia 

kell, a Sportoló tagsági könyvébe be kell jegyezni, és részére – amennyiben a változás 

indokolja - új regisztrációs kártyát kell kiadni. 
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

12. § 
 
(1) Az MRLSZ köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint az annak 

kiállításához felhasznált személyes adatoknak a személyes adatok védelméről szóló 

törvény szerinti kezeléséről. Az adatkezelés célja a sportolók és sportszervezetek közötti 

tagsági viszony dokumentálása, az MRLSZ hatáskörébe tartozó versenyeken való 

részvételhez szükséges jogosultság ellenőrzése és igazolása. 
 
 
 

Záradék: Jelen egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a MAGYAR REPÜLŐ ÉS 

LÉGISPORT SZÖVETSÉG 2020. február 10-i Elnökségi ülése elfogadta és hatályba 

helyezte. 

 

 
 


