A Magyar Amerikai Futball
Szövetség
Nyilvántartási-, Igazolási és
Átigazolási Szabályzata
Hatályos: 2015. január 16-tól

1. A Magyar Amerikai Futball Szövetség (továbbiakban: MAFSZ) Elnöksége az
amerikai futball sporttevékenységet versenyszerűen folytató sportolók nyilvántartásáról és
átigazolásáról a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. § (1) bekezdés
b) pontja alapján jelen szabályzatot alkotja meg.
2. A szabályzat hatálya az amerikai futball sportágban - a sportág versenyszabályzatában,
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint - versenyszer űen
résztvevőkre (továbbiakban: sportoló), valamint az őket tagsági, vagy egyéb jogviszony
alapján foglalkoztató sportszervezetekre (továbbiakban: sportszervezet) terjed ki.
Értelmező rendelkezések
3. Jelen szabályzat alkalmazásában:
a)Sportolói nyilvántartás: olyan eljárás, ahol a sportoló azonosításra
alkalmas adatainak bejelentésével fejezi ki, hogy részt kíván venni a
MAFSZ versenyrendszerében és a MAFSZ azt hitelesen regisztrálja.
b)Amatőr sportoló és szerz ődése: amatőr sportoló az a versenyszerű
sportoló, aki a sportszervezet tagjaként, vagy sportszervezettel érvényben
lévő amatőr sportolói szerződés alapján sporttevékenységet folytat.
c)Bajnoki szezon: a MAFSZ által szervezett versenyek január 1. és
december 31. között zajlanak. Ezt az időszakot nevezzük bajnoki
szezonnak.
d)Versenyengedély: a sportoló és sportszervezete kérelmére kiadott
MAFSZ engedély, amely tartalmazza, hogy egy adott időszakban a
sportoló mely sportszervezet sportolójaként vehet részt a MAFSZ
versenyrendszerében.
e)Rajtengedély: A sportoló és a sportszervezet kérelmére kiadott MAFSZ
engedély, amely feljogosítja a sportszervezetet a sportoló nevezésére egy
adott verseny, versenysorozat vagy időszak mérkőzéseire. A rajtengedély
érvényességét a MAFSZ Elnöksége határozza meg.
f) Átigazolás: A sportoló és a sportszervezet együttes kérelme arról, hogy a
sportoló egy másik sportszervezetben folytassa sportolói tevékenységét.
Ha a sportoló az utolsó 12 hónapban nem rendelkezett rajtengedéllyel,
akkor átigazolás nélkül kaphat versenyengedélyt bármelyik
sportszervezetbe. Az átigazolási időszakot az érvényben lév ő Versenyszabályzat
rögzíti.
g)Kölcsönadás: Megállapodás alapján maximum egy bajnoki szezonra
szóló átigazolás.
h)Rendkívüli visszaigazolás: szezon közben, a kölcsönadás
időtartamának lejárta előtt bármikor a kölcsönadott sportoló és az átadó
sportszervezet közös megegyezésével, az őt korábban kölcsönadó
sportszervezethez visszaigazolhat.

i) Kettős rajtengedély: Bármely korosztályú játékos számára
engedélyezett – átigazolás és kölcsönadás nélkül, de az érintett
sportszervezetek és a játékos közös, írásbeli nyilatkozata alapján – a
másik sportszervezetre szóló másodlagos rajtengedély. Kett ős
rajtengedélyt csak azon sportszervezetek kérhetnek játékosaik számára,
akik a VB felé bejelentett együttműködésben vesznek részt. Feln őtt bajnokságok
esetén az alsóbb osztályban induló csapat együttműködési megállapodást a fels őbb
osztályok csapatai közül osztályonként csak egyel köthet. Fels őbb osztályú csapat
korlátozás nélkül köthet megállapodásokat alsóbb osztályú csapatokkal.
j) Átigazolási eljárási díj, kölcsönadási eljárási díj: a MAFSZ részére
fizetendő adminisztrációs díj. A díj mértékét az Elnökség határozza meg.
k)Nevelési költségtérítés: átigazoláskor a sportoló legutolsó sportszervezete
részére az átigazoló sportszervezet által fizetend ő díj. A nevelési költségtérítés
mértékének számítási módját – az Stv. 7. § (bekezdésében foglalt meghatalmazás
alapján – e szabályzat 30-36. pontjai határozzák meg.
l) Átigazolási időszak: A bajnokságok közötti, VB által megjelölt időszak.
A kijelölt időszak nem eshet egybe sem részben, sem egészben valamely
folyamatban lévő versennyel.
Sportolói nyilvántartás
4. A MAFSZ jogi személyiségű tagjai kötelesek szervezetükben amerikai futball
sporttevékenységet végző természetes személyek szövetségi nyilvántartásba
vételét kérni.
5. A nyilvántartásba vételről a sportoló és az őt foglalkoztató sportszervezet
együttes kérelmére a MAFSZ Igazolóbiztosa (továbbiakban Igazolóbiztos)
gondoskodik.
6. A kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartólap (igazolólap) felhasználásával kell
benyújtani, mely a MAFSZ honlapjáról letölthető.
7. A nyilvántartólapnak tartalmaznia kell:
a) a sportoló nevét;
b) születési nevét;
c) születési helyét, idejét;
d) anyja nevét;
e) állandó lakhelyét;
f) sportszervezete nevét, címét;
g) a sportoló státuszát;
h) TAJ számát
i) 1 db legalább 480x640 pixel felbontású digitális fényképet
fiatalkorú sportoló esetén a szülő- gondviselő hozzájárulását

8. Amennyiben az Igazolóbiztos a MAFSZ nyilvántartásában az
elsődleges azonosító adatok (név, születési hely és dátum, anyja neve)
vonatkozásában azonos, vagy közel azonos adatokkal korábban
regisztrált sportolót talál, úgy jogosult mind az új, mind a korábban
regisztrált sportolótól személyazonosításra alkalmas okmányának
másolatát bekérni. Az Igazolóbiztos köteles a megkapott másolatot az
ellenőrzést követ ően megsemmisíteni.
9. A nyilvántartásba vétel egyszeri eljárás. Amennyiben a sportoló
adatai a Szövetség nyilvántartásában korábban rögzítésre kerültek, a
nyilvántartásba vételi eljárásra nincs szükség.
10. A nyilvántartásba vételi eljárás díjköteles, melynek összegét a MAFSZ
Elnöksége határoz meg.
11. A nyilvántartás adatait az erre a célra rendszeresített nyilvántartási
kartonokon és/vagy mágneses adathordozón kell rögzíteni és folyamatosan
vezetni.
12. A nyilvántartásnak a 7. pontban megjelölt adatokon kívül tartalmaznia kell:
a) a sportoló nyilvántartási számát
b) a nyilvántartásba vétel idejét
13. A nyilvántartás az érintettek részére nyilvános és közhiteles, melynek
vezetése az Igazolóbiztos felelősségi körébe tartozik. Amennyiben a
nyilvántartási kartonon és a mágneses adathordózón rögzített adatok eltérnek,
akkor nyilvántartási karton adatai az irányadóak
A sportolók szerződéseinek közös szabályai
14. Az amatőr sportoló és a sportszervezet közötti szerződés típusa
sportszerződés, melynek tartalmaznia kell a sportoló sportszervezetben
folytatandó tevékenységének feltételeit, valamint a sportoló részére nyújtandó
támogatás formáját.
15. Az amatőr sportoló sportszerződésére a szerződéskötéskor hatályos Polgári
Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit az Stv.-ben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
16. A szerződésből eredő igényeket, követeléseket (költségtérítés, károkozás,
stb.) a szerződő felek a Szövetség testületei útján is érvényesíthetik.
17. A sportoló és az átigazolást kérő sportszervezet átigazolási iránti kérelmet
nyújthat be, ha a szerződés hatálya alatt:
a) a sportoló korábbi sportegyesülete, vagy annak amerikai futball
szakosztálya bármilyen okból megszűnt, vagy önállóságát elvesztette, a
versenyrendszerben nem indul, vagy abból utólag ki kell zárni;
b) a sportszervezet a sportoló felé szerződésben vállalt fizetési
kötelezettségeit határidőre nem teljesíti (türelmi id ő 90 nap)

18. A sportoló szerződésszegése esetén a szerződés lejártát követő szezon
végéig nem kaphat versenyengedélyt, ha a sportszervezet a szerz ődésszegés
megállapítása tárgyában szövetségi eljárást kezdeményezett.

A sportoló rajtengedélye
19. A sportoló részére az Elnökség által meghatározott id őszakra vagy
versenysorozatra szóló rajtengedélyt kell kiadni. A rajtengedély mintáját a IV.
számú melléklet tartalmazza.
20. A MAFSZ által rendezett versenyen csak érvényes rajtengedéllyel rendelkező
sportolók vehetnek részt.
21. Rajtengedélyt az a sportoló kaphat, aki:
a) a MAFSZ nyilvántartásában szerepel,
b) amatőr sportolóként a rajtengedélyt kérő sportszervezet tagja, vagy azzal
amatőr sportolói jogviszonyban áll, illetve kettős rajtengedély esetén az
érintett sportszervezetek megállapodása alapján.
22. Rajtengedélyt - a kettős rajtengedély kivételével - ugyanarra a bajnoki
szezonra csak egy sportszervezethez kaphat a sportoló.
23. A 18 év alatti sportoló rajtengedélyt csak szülői, gondviselői hozzájárulással
kérhet.
24. A 16-18 év közötti sportolók rajtengedélyének megadásához, amennyiben a
sportolónak a sportolóra anyagi kötelezettségeket megállapító szerz ődése van,
szülői hozzájárulás szükséges.
25. A rajtengedély kiadása díjköteles, melynek összegét a MAFSZ elnöksége
évente határozza meg.
26. A rajtengedély tartalmazza:
a) a sportoló nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét
b) a versenyrendszer megnevezését,
c) rajtengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
d) a rajtengedély érvényességi idejét,
e) a sportoló nyilvántartási számát,
f) a rajtengedély kiállításának dátumát, valamint
g) mindazt, amit a MAFSZ a sportág jellegére és nemzetközi
szövetségének követelményeire tekintettel szabályzataiban el őír.
27. A rajtengedély - ha külön jogszabály kivételt nem tesz – csak érvényes
sportorvosi engedéllyel együtt érvényes.

28. Ha a MAFSZ erre jogosult szerve a rajtengedély kiadását megtagadja, a
kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmez ő panaszt nyújthat be a
MAFSZ Elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül
az Elnökség nem ad helyt, a kérelmező a MAFSZ határozatával szemben, annak
kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Választott
Döntőbizottsághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a rajtengedély
visszavonására, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is.
Az átigazolás szabályai
29. Az átigazolást - a nyilvántartási adatok feltüntetésével – az Igazolóbiztos
tartja nyilván.
30. A sportoló más sportszervezetbe történő átigazolásáról - a sportoló és az
átvevő sportszervezet e célra rendszeresített átigazolási lapon benyújtott
együttes kérelmére – az Igazoló biztos gondoskodik, 15 napos határid ővel. Az
átigazoló lap mintáját a II. számú melléklet tartalmazza.
31. Az átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az átigazolást kérő sportoló személyi adatait, nyilvántartási számát
b) a kérelem időpontját
a játékos és az átvevő egyesület képviselőjének aláírását
32. Amatőr sportolók átigazolása:
32.1. Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerz ődés
fennállásának időtartama alatt csak a sportszervezete, sportiskolája vagy
utánpótlás-nevelést végző alapítványa (jelen pont alkalmazásában a
továbbiakban: átadó sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat
át ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezethez, sportiskolához vagy
utánpótlás-nevelést végző alapítványhoz (jelen pont alkalmazásában a
továbbiakban: átvevő sportszervezet). Az ideiglenes átigazolással (jelen pont
alkalmazásában a továbbiakban: kölcsönadás) vagy a végleges átigazolással az
amatőr sportoló játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg.
Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez
kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az
adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak min ősül.
32.2. Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony
fennállásának időtartama alatt a sportszervezete el őzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó sportszervezet azonban a
játékjog használati jogának átruházásáért a 7.4.1. pont szerinti költségtérítésre
tarthat igényt.
32.3. Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen vagy véglegesen - más sportszervezethez. A sportoló a
hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti.
32.4. 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló sporttevékenységével,
igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos szerz ődések kereskedelmi
ügynök közvetítésével nem köthetők, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.

32.5. A sportszerződéses sportolónak az átigazolási kérelemhez csatolnia kell a
korábbi sportszervezet által aláírt teljesülési nyilatkozatot. Ilyen nyilatkozat
hiányában az Igazolóbiztos a korábbi sportszervezett ől köteles a hozzájárulást
bekérni. Ha a korábbi sportszervezet a hivatalos e-mail címre érkezett
megkeresésre 8 napon belül nem reagál, azt hozzájárulásként kell értelmezni.
33. Az átigazolási eljárás díjköteles, melynek összegét a MAFSZ elnöksége évente
határozza meg.
34. Lejárt sportolói szerz ődések kezelése:
34.1. A sportoló szerz ődésének lejártát követ ően szabadon igazolható.
34.2. Az Igazolóbiztos ellen őrzi a Szövetség nyilvántartásában a sportoló
szerződésének lejárati dátumát.
34.3. A sportoló igazolni köteles, hogy korábbi sportegyesülete felé
tartozása nem áll fenn. Az igazolást a korábbi sportegyesülete a
sportoló kérésére köteles kiadni.
34.4. Igazolás hiányában az Igazolóbiztos a korábbi sportszervezett ől
köteles a sportoló tartozására vonatkozó adatokat bekérni. Ha a korábbi
sportszervezet a tájékoztatást megtagadja, vagy a hivatalos e-mail
címre érkezett megkeresésre 8 napon belül nem reagál, azt úgy kell
értelmezni, hogy a sportszervezet a Szövetségen keresztül nem támaszt
igényt a sportolóval szemben.
34.5. Az átigazoláskor a sportoló által a korábbi sportszervezet által
megkért rajtengedély érvényét veszti. Az átigazoláskor folyamatban
lév ő versenysorozatokra a sportoló új rajtengedélyt nem kérhet,
amennyiben az adott versenysorozatra korábban rajtengedéllyel
rendelkezett.
34.6. A lejárt szerződés ű sportoló átigazolása díjköteles eljárás, melynek
összegét a MAFSZ elnöksége évente határozza meg.
35. Átigazolás hazai sportszervezetből külföldi sportszervezetbe:
35.1. Hazai sportszervezetből külföldi sportszervezetbe átigazolni kívánó sportoló
átigazolását az EFAF szabályzata és jelen szabályzat 35.2-35.3. pontja szerint
kell végrehajtani.
35.2. Az EFAF szabályzata szerint szükséges Nemzetközi Átigazolási Kártya
(átigazoló kártya) kitöltéséről a külföldi sportszervezet megkeresése alapján az
Igazolóbiztos gondoskodik.
35.3. Sportoló hazai sportszervezetből külföldi sportszervezetbe való
átigazolásának előfeltétele:
a) az EFAF és IFAF szabályzata által előírt átigazolási kártya
b) a sportoló hozzájáruló nyilatkozat
c) az átadó sportszervezet hozzájáruló nyilatkozat

36. Átigazolás külföldi sportszervezetből hazai sportszervezetbe
36.1. Külföldi sportszervezetből hazai sportszervezetbe átigazolni kívánó sportoló
átigazolását, ill. játékengedélyének megadását az EFAF és IFAF szabályzata és
jelen szabályzat 36.2-36.3. pontja szerint kell végrehajtani.
36.2. A sportszervezet bármennyi külföldi állampolgárt leigazolhat, ill. külföldi
sportolót átigazolhat.

36.3. Sportoló külföldi sportszervezetből hazai sportszervezetbe való
átigazolásának előfeltétele:
a) az átvevő szervezet által kitöltött igazolólap
b) az EFAF és IFAF szabályzata által előírt átigazoló kártya. Az átigazoló
kártya kitöltéséről az igazoló sportszervezet kérelmére az Igazolóbiztos
gondoskodik.

Átigazolási eljárási díj
37. Az átigazolási eljárás díjköteles eljárás.
38. Az átigazolási eljárási díjat a kérelmező a kérelem benyújtását követ ően,
számla ellenében köteles a MAFSZ számlájára átutalni.
39. A tagszervezetek közötti átigazolási díj mértékét az Elnökség évente
határozza meg. A külföldi sportszervezetből hazai sportszervezetbe történ ő
átigazolás díja megegyezik a tagszervezetek közötti átigazolás díjával. A hazai
sportszervezetből külföldi sportszervezetbe történő átigazolás során a MAFSZ
nem állapít meg díjat.
40. Amíg a számla kiegyenlítésre nem kerül, az átigazolási eljárás szünetel.

Kölcsönadás, rendkívüli visszaigazolás
41. Kölcsönös megállapodás alapján az amatőr sportolót legfeljebb egy szezonra
másik sportszervezetnek kölcsön lehet adni. A kölcsönadott játékosok átmeneti
átigazolásra kerülnek.
42. Kölcsön átigazolásra csak az átadó és az átvevő sportszervezet, valamint a
játékos háromoldalú megállapodása alapján kerülhet sor.
43. A Kölcsönadást az erre rendszeresített bizonylaton (Kölcsönadási lap) kell
bejelenteni. A kölcsönadási lap mintáját a III. számú melléklet tartalmazza. A
megállapodást a MAFSZ Igazolóbiztosa nyilvántartásba veszi.
44. A kölcsönadás díjköteles, melyet a kérelmező a kérelem benyújtását
követően, számla ellenében köteles a MAFSZ számlájára átutalni.
45. A kölcsönadási díj az átigazolási eljárási díj 100%-a. A kölcsönadási díjat a
MAFSZ köteles átigazolási eljárási díjként kezelni.
46. Amíg a számla kiegyenlítésre nem kerül, a kölcsönadási eljárás szünetel.
47. A rendkívüli visszaigazolás díjköteles eljárás, melyet a kérelmez ő a kérelem
benyújtását követően, számla ellenében köteles a MAFSZ számlájára átutalni.
48. A rendkívüli visszaigazolási díj az átigazolási díj 100%-a.

49. Az átvevő sportszervezet által korábban kifizetett kölcsönadási díjat a
rendkívüli visszaigazolással élő sportszervezet köteles megtéríteni.
50. A sportolónak a kölcsönadás folyamán kapott rajtengedélye a visszaigazoló
sportszervezet által is használható. Amennyiben a sportolónak nincs a
visszaigazoló sportszervezet versenyére érvényes rajtengedélye, jogosult azt
megkérni, függetlenül attól, hogy korábban milyen rajtengedéllyel rendelkezett.
51. A rendkívüli visszaigazolás nyilvántartásban átvezetéséről az Igazolóbiztos
gondoskodik, a számla kiegyenlítését követő három munkanapos határid ővel.
Nevelési költségtérítés
52. A nevelési költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely
az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. Lejárt szerz ődés ű sportoló után
nem kérhető nevelési költségtérítés.
53. A nevelési költség mértékét az átadó sportszervezet határozza meg.
54. A nevelési költség nem lehet több, mint 50.000 Ft.
A nemzetközi átigazolások szabályai
55. A nemzetközi átigazolásokat az EFAF szabályzata tartalmazza.
56. Azok a játékosok, akik egy országból eltávoznak, és egy másik ország
nemzeti szövetségének égisze alatt kívánnak játszani, Nemzetközi Átigazolási
Kártyát (továbbiakban: átigazolási kártya, ITC kártya) kötelesek kitölteni. az
átigazolási kártya mintáját az V. számú melléklet tartalmazza.
57. Egy játékos az EFAF/IFAF által el nem ismert szövetségből akkor játszhat az
EFAF/IFAF által elismert szövetségbe, ha kérelmezi a felvételét az el őz ő nemzeti
szövetségbe, és ezután jogilag ellenőrzése alá kerül ennek a szövetségnek.
Az átigazolás időtartamát a régi szövetség határozza meg. Az átigazolás
időtartamát tekintve lehet:
a) meghatározott (limited)
b) határozatlan (unlimited)
58. Amennyiben az átigazolás időtartama meghatározott, úgy a játékos csak a
kártyán meghatározott klubban játszhat. Amennyiben a játékos az új szövetség
másik klubjában kíván játszani, úgy arra, a régi szövetségnek kell az engedélyt
megadnia. Ha az átigazolást az EFAF/IFAF engedélyezte, a játékosra az új
szövetség jogi szabályai vonatkoznak.
59. Az átigazolási - ITC - kártyán szerepelni kell a következő aláírásoknak:
a) a játékos,
b) a régi szövetség,
c) az új szövetség,
d) az EFAF

60. Az átigazolást az EFAF/IFAF csak akkor engedélyezi, ha az ITC kártyán minden
adat pontosan ki van töltve.
61. Az átigazoló kártya másolatából az érdekelt szövetségek egy-egy példányt
kapnak az EFAF/IFAF végső engedélyezése után. A másolatot az Igazolóbiztos
köteles a játékos személyi kartonjában elhelyezni.
62. A meghatározott átigazolás időtartama, bármilyen időszakra terjedhet ki.
63. Ha a játékos a meghatározott idejű átigazolás lejárta előtt vissza kíván térni
az eredeti szövetségbe, új átigazolási kártyára kötelezett.
64. Ha egy meghatározott idejű átigazolás idejét meg kívánják hosszabbítani, úgy
új ITC kártya szükséges.
65. Ha egy ITC kártya az átigazolási időtartamot illetően nem tartalmaz pontos
adatot (nincs kitöltve a limited, vagy az unlimited mez ő), automatikusan mint
meghatározott időtartamút kell kezelni, és az aktuális szezon végéig (november
15-ig) érvényes.
66. Bemutató vagy barátságos mérkőzésre vonatkozó átkérés esetén a játékos
régi szövetségének írásos engedélye szükséges. Az engedélynek tartalmaznia
kell az engedélyezett időszakot - mely nem lehet hosszabb, mint az els ő
mérkőzéstől számított 15 nap - melyben a játékos pályára léphet.
67. Az átigazolási folyamat meggyorsítása céljából az új szövetség kérheti az
átigazolási engedélyt elektronikus másolatban a régi szövetségt ől. A hivatalos
átigazolási kártyát az EFAF-nak az email dátumától számított 30 napon belül meg
kell küldeni.

Záradék:
A Magyar Amerikai Futball Szövetség „A Magyar Amerikai Futball Szövetség
Nyilvántartási és átigazolási szabályzata” c. szabályzatában nem szabályozott
kérdésekben az Stv. rendelkezési irányadóak.
Jelen Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatot az MAFSZ Elnöksége elfogadta.

