
 

2010/002. számú MAFSZ elnökségi határozat,  

MAFSZ amerikai football sportolók versenyengedély kiadására. 
 

  A MAFSZ elnökség a magyar amerikai football bajnokságok szabályainak, a magyar 

sporttörvényben meghatározottaknak megfelelő alakítása során, törvényileg szabályozatlan, 

jogilag rendezetlen helyzetet talált, a MAFSZ sportszervezetek sportolóinak a 

versenyengedélyekre való alanyi jogosultság meghatározása, a sportszervezet egyesületi tagja, 

tagsportolók kapcsán.  

 

 A MAFSZ elnökség törvényalkotói joggal nem rendelkezik, viszont a magyar sporttörvény által, a 

számára biztosított jogok alapján, saját hatáskörében, a MAFSZ elnökségi határozatban jogosult 

szabályozni ezt a kérdést, amelyet az elnökség jelen határozatban rendez. 

 

 Minden MAFSZ sportszervezet sportolója 2010. évtől kezdődően a MAFL bajnoki, kupa 

versenysorozatokban való részvételre, az adott versenysorozatra szóló MAFSZ versenyengedély 

alapján jogosult részt venni, amelyet az alábbiakban leírt szabályok alapján lehet megszerezni. 
 

MAFSZ versenyengedély kiadásának, megszerzésének általános szabályai. 

 

 A MAFSZ magyar bajnokságokra, kupákra szóló versenyengedélyt, a MAFSZ Igazolóbiztosa 

érvényesíti, aktiválja a MAD programba a sportszervezet sportolója számára, az alábbi feltételek 

teljesítését követően. 

A MAFSZ versenyengedély, MAFSZ Igazoló biztos által történt engedélyezéséhez (aktiválásához) 

az alábbiakban megadott dokumentumok megküldése és a leírt feltételek teljesítése szükséges. 

 

1. Minden versenyengedélyt kérő MAFSZ sportszervezet sportolójának adatait (fotóját) a 

MAD rendszerbe kell felvinni, rögzíteni az egyesület erre jogosult adatrögzítőjének. 

 

2. Minden MAFSZ sportszervezet sportolójának regisztrálva kell lennie a MAD programban. 

A sportoló regisztrációjához a MAFSZ számlájára egyszeri regisztrációs díjat meg kell 

fizetni a sportoló után. Nem kell regisztrációs díjat fizetnie mindazoknak a MAFSZ 

sportolóknak, akik 2009. évben, vagy korábban lettek a MAD rendszerbe rögzítve, és 

akkor az érvényes éves díjat a sportoló az egyesületén, sportszervezetén keresztül 

megfizette a MAFSZ-nak. 

 

3. Új igazolású MAFSZ sportoló esetén, a MAD programban való adatrögzítését követően az 

Amatőr Sportolói Szerződés 1 db eredeti aláírással ellátott példányát kell a MAFSZ 

Igazolóbiztos számára postán megküldeni.  
 

A 2009.-ben, vagy korábban igazolt, MAD programban rögzített, szereplő MAFSZ 

sportoló a meglévő, (sportszervezet és a sportoló által eredetiben aláírt) érvényes Amatőr 

Sportolói Szerződés 1 példányát, illetve 3. példány hiánya esetén a szerződött MAFSZ 

sportszervezet vezetőjének eredeti aláírásával hitelesített 1 db. másolati példányát, a 

MAFSZ Igazolóbiztosnak kell a MAFSZ központi irodájába eljuttatni, a versenyengedély 

kérelemmel együtt.  
 

4. Versenyengedély kérőlap: 

A MAFSZ által kiírt MAFL bajnokságokra, kupákra versenyengedély kérőlap alapján lehet 

engedélyt kérni. A versenyengedély kérőlapon minden adatot a nyomtatványon előírtaknak 

megfelelően kell meg adni, és a MAFSZ példányát eredeti aláírással ellátva kell a MAFSZ 

Igazolóbiztosának megküldeni postán. A MAFL bajnokságok versenyengedély kérőlapjai 

letölthetők a www.mafsz.org/letöltések dokumentumok menüből, illetve a MAD 

programból a szoftver ez irányú fejlesztésének befejezését követően. Ez utóbbiról e-

mailben hivatalos tájékoztatót küld a sportszervezeteknek az elnökség.  

http://www.mafsz.org/letöltések


 

Mindkét helyről származó dokumentum használható és azokat a MAFSZ Igazoló biztosa 

köteles elfogadni, ha a versenyengedély kérőlapon, miden szükséges adat szerepel, az 

pontosan lett kitöltve, dátummal és a szükséges aláírásokkal lett el látva. 

Versenyengedély kérésről másolat nem fogadható el! 

 

5. Sportorvosi igazolólap: 

Minden MAFSZ sportolónak az amerikai football sport gyakorlásához, versenyzéshez 

érvényes sportorvosi igazolással kell rendelkeznie. A MAFSZ sportorvosi igazolás 

dokumentumon minden adatot ki kell tölteni és a MAFSZ eredeti példányát az arra 

jogosult sportorvos eredeti aláírásával, pecsétjével és az sportorvos által sportolási 

engedély típusának megjelölésével ellátva kell a MAFSZ Igazolóbiztosának megküldeni 

postán. A jogosult sportorvosokról a Sportkórház tud napra kész tájékoztatást adni.  

A MAFSZ Sportorvosi Igazolásai letölthetők a www.mafsz.org/letöltések dokumentumok 

menüből, illetve a MAD programból a szoftver ez irányú fejlesztésének befejezését 

követően. Ez utóbbiról e-mailben hivatalos tájékoztatót küld a sportszervezeteknek az 

elnökség.  

Mindkét helyről származó dokumentum használható és azokat a MAFSZ Igazoló biztosa 

köteles elfogadni, ha a sportorvosi igazoláson, miden szükséges adat szerepel, az pontosan 

lett kitöltve, dátummal és a szükséges aláírásokkal, engedély meghatározásokkal lett el 

látva. Sportorvosi Igazolásról másolat nem fogadható el! 

 

6. Szülői engedély: 

Minden 18. életévét be nem töltő MAFSZ sportolónak a magyar sporttörvényben előírtak 

alapján az amerikai football sport gyakorlásához, versenyzéshez szülői engedéllyel 

(bajnokságra, kupára külön) kell rendelkeznie. A sportoláshoz az igazoló lapon található a 

szülői engedély része, míg a versenyzéshez elég a szülő egyszerű kézzel vagy géppel írt 2 

példányos nyilatkozata arról, hogy fiatalkorú gyermekét a nevesített versenyen, 

bajnokságon részt venni engedi. A versenyzésre szóló szülői engedélynek a következőket 

kell még tartalmaznia: 

Szülő neve, lakcíme, elérhetősége (mobil, tel), 18. év alatti gyermekének neve, születési 

adatai, születési helye, és a sportszervezet neve ahol sportol a gyermeke. A sportoláshoz 

szükséges szülői engedély az igazoló lapon található, amely letölthető a  

www.mafsz.org/letöltések dokumentumok menüből, illetve a MAD programból a szoftver 

ez irányú fejlesztésének befejezését követően. Ez utóbbiról e-mailben hivatalos tájékoztatót 

küld a sportszervezeteknek az elnökség. A versenyzéshez a leírtak alapján külön szülői 

engedély, nyilatkozat 1 eredeti példányát kell a szülő által aláírva a MAFSZ 

Igazolóbiztosának postán megküldeni, 1 eredeti példánynak a csapatnál, a mérkőzés 

helyszínén kell lennie. Szülői engedélyről másolat nem fogadható el! 

 

7. Anti- dopping regisztráció: 

Minden MAFSZ sportolónak, aki a MAFL divízió I. osztályú bajnokságra kér verseny 

engedélyt annak a Magyar Anti-dopping Csoport (MACS) holléti rendszerében 

regisztrálnia kell, amelyet a MAFSZ Anti-dopping bizottsága ellenőriz. 

A MAFSZ Anti-dopping bizottság regisztrációs ellenőrzése alapján ad jelentést a MAFSZ 

Igazolóbiztos számára, aki regisztráció és a felsorolt feltételek, dokumentumok megléte 

alapján adja meg a versenyengedélyt. A versenyengedély megadásához szükséges Anti-

dopping regisztráció, érvényes, aktuális szabályok alapján szükséges teendőket 

továbbiakban mindig a MAFSZ versenysorozatok kiírásai, illetve arra vonatkozó MAFSZ 

Anti-dopping szabályzata tartalmazza. 

 

8. Versenyengedély megadása: 

A tárgyévi MAFSZ versenysorozat (bajnokság, kupa) versenyengedélyét a jelen MAFSZ 

elnökségi határozat szabályában leírtak teljesítése alapján adható meg a kérelmező 

http://www.mafsz.org/letöltések
http://www.mafsz.org/letöltések


 

számára. A jelen szabálypontokban leírtak és az előírt dokumentumok megfelelnek a 

sporttörvény és egyéb vonatkozó MAFSZ szabályzatokban előírtaknak. 

 

9. Záró rendelkezés: 

 Az átigazolt, kölcsönadott sportolók esetén az érvényes MAFSZ NYIÁSZ-ban 

megadottakat kell végrehajtania  az összes érintetnek (átadó sportszervezet, sportoló, 

átvevő sportszervezet), amelyet követően már az adott (átvevő, kölcsönvevő) 

sportszervezet sportolójaként kell, a konkrét MAFSZ versenysorozatra (bajnokság, kupa) a 

versenyengedélyt a jelen szabályban leírtak alapján a sportszervezetének megkérnie. 

 

 A sportszervezet a versenyengedély kérelemmel élő sportolóinak összesítő Excel listáját 

(név, születési adat) kell a MAFSZ Igazolóbiztos biztos@mafsz.org , MAFSZ gazdasági 

vezető, torteli@mafsz.org és a MAFSZ elnökség elnok@mafsz.org  számára egyidejűleg e-

mailben megküldeni. A megküldött összesítő listán szereplő sportolók számának megfelelő 

versenydíj összeget kell a MAFSZ bankszámlájára: Raiffeisen Bank 12001008-00131413-

00300002 átutalással, vagy közvetlen pénztári befizetéssel megfizetni. A közlemény 

rovatba pl.: 25 fő versenyengedély díja megnevezést kell beírni, és a sportszervezet nevét 

akkor, ha magán számláról, vagy nem a sportszervezet sajátszámlájáról történik az utalás, 

vagy befizetés.  

 

A versenyengedélyekről a MAFSZ gazdasági vezetése előleg számlát küld e-mailben és 

postán a sportszervezetnek, amelyet követően ezt egy végszámlával zár le. A végszámla 

összege, a sportszervezet által megfizetet versenyengedély díjak összege és a megadott 

versenyengedélyek számának egyeztetését követően kerül meghatározásra. A végszámla 

ezt követően e-mailben és postán megküldésre kerül a sportszervezet számára. 

A megfizetet, átutalt versenyengedély díjról a MAFSZ Igazolóbiztos, az elnökségtől, vagy 

a gazdasági vezetőtől e-mailben kap igazolást. Ennek alapján a megküldött sportolói 

összesítő lista, névszerinti versenyengedély aktiválását a MAFSZ Igazolóbiztosa elvégzi, 

ha minden a jelen szabályban előírt dokumentum, egyéb feltételt a nevezett sportolók 

számára teljesítettek.  

 

 Hiányosság esetén a MAFSZ Igazolóbiztosa e-mailben tájékoztatja a sportszervezet 

vezetését a hiányosságokról, egyben jelzi azt, hogy mennyi sportoló versenyengedély 

díjának megfizetéséről kapott hivatalos tájékoztatást. 

A MAFSZ Igazolóbiztosa a versenyengedély, regisztrációs, egyéb kérelmek feldolgozását, 

minden héten szerdán kezdi meg az addig hozzá a beérkező dokumentumok, kérelmek 

alapján, azok feldolgozását a soron következőhét szerdáig végzi el! Ez ügyben 

Igazolóbiztost sürgető fellépésnek helye nincs! A dokumentumok, kérelmek időben történő 

beadása, postán való eljutatása a MAFSZ Igazolóbiztosa számra, a MAFSZ sportszervezet 

vezetése, ügyintézője és annak sportolóinak a felelőssége. Ez vonatkozik a MAFSZ 

bajnokság, kupa versenyidőszakában folyamatosan leigazolt sportolók versenyengedély, és 

egyéb dokumentumainak a feldolgozására is. 

 

 A MAFSZ elnökség jelen, 2010/002. számú határozata, a magyar sporttörvény, a MAFSZ 

érvényes szabályzatai, szabályai alapján készült, az kapcsolódik az érvényes MAFSZ 

versenykiírásokhoz, egyben minden érintett MAFSZ bizottság, biztos és sportszervezet, sportoló 

számára kötelező szabály, amely hatályba lép a mai napon. 

 

Budapest, 2010. január 16. 

 

 

MAFSZ elnökség 
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