
Szabályértelmezési segédlet 

Mi kell ahhoz, hogy egy játékos a mérkőzés napján rosteren legyen? 

- Ha még sosem játszott a sportoló:  

Érvényes sportorvosi: http://www.mafsz.org/ujsportorvosi/ 

Igazoló lap: http://mafsz.org/wp-content/uploads/2014/06/Igazoló-lap.docx 

Rajtengedély kérő: http://mafsz.org/wp-content/uploads/2018/03/rajtengedely-kero-lap.xls 

Fénykép: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9-9hdKK6YVdUjlHSS00T3kxTms 

Biztosítás: A biztosítás igénylése a rajtengedély kérővel történik, a nevek leadását követő 

munkanaptól élnek a biztosítások. 

A fényképet a csatolt google drive-ba kell feltölteni. Képek elnevezése: Játékos neve (vezetéknév 

keresztnév a sorrend), mezszáma. A vezetéknév, keresztnév, mezszám közé kérünk pontot tenni.  

pl.: Kiss.Jakab.00 

- Ha a sportoló már szerepel a MAFSZ rendszerében, de régen játszott és ugyan annál a 

csapatnál újrakezdi: 

Fent felsorolt dokumentumok, az igazoló lap kivételével.  

- Ha a sportoló már szerepel a MAFSZ rendszerében, de csapatváltás történt: 

A fent felsorolt dokumentumok, de igazoló lap helyett átigazoló lap: http://mafsz.org/wp-

content/uploads/2014/06/Átigazoló-lap-2014-átigazoláshoz-kölcsönadáshoz.doc 

 

Meddig kell a sportoló dokumentumait leadni, hogy részt vehessen egy mérkőzésen? 

Legkésőbb a mérkőzés hetét megelőző csütörtökig. Mérkőzés hete hétfőn az Igazolóbiztos előzetes 

rostert küldd, a már leadott anyagokból, amit mérkőzés hete kedd délig lehet változtatni.  

A mérkőzés hetét megelőző csütörtök után beérkezett dokumentumokért utólagos roster módosítási 

díjat számol fel a szövetség.  

Mérkőzés hetének keddje után már nem lehet módosítani a rosteren. 

Hol találom a szövetségi szabályokat, letölthető dokumentumokat? 

http://mafsz.org/letoltesek/ 

 

Játékosok kölcsönadásával/átigazolásával/kettős rajtengedélyekkel kapcsolatos kérdések 

 

Fogalmakat:  

Átadó csapat: Akitől a játékos eligazol.  

Átvevő csapat: Ahova a játékos eligazol. 

Rajtengedély: A sportoló és a sportszervezet kérelmére kiadott MAFSZ engedély, amely feljogosítja a 

sportszervezetet a sportoló nevezésére egy adott versenyre vagy versenysorozatba. Egy szezonban, egy 

osztályra csak egy versenyengedély adható. 
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Kölcsönadás: Egy szezonra szóló ideiglenes átigazolás. Játékos, az átadó csapatában a szezonban nem 

játszhat. Kölcsönadás maximum egy szezonra szól. 

Gyakran ismételt kérdések: 

- HFL játékost egyesülete kölcsönadhatja Divízió I-be vagy Divízió II-be? Igen. (játékos ekkor 

játékjogot nem kaphat HFL-ben)  

- Válogatott játékost, aki HFL-ben szerepelt, kölcsön lehet adni Divízió I-be vagy Divízió II-

be? Igen. (játékos ekkor játékjogot nem kaphat HFL-ben) 

- Ha átadó csapat kölcsönadja a játékost átvevő csapatnak, átvevő csapat kettős rajtengedéllyel 

játszathatja más csapatban játékost? Nem. 

Rendkívüli visszaigazolás: kölcsönadás időtartamának lejárta előtt bármikor a kölcsönadott sportoló és 

az átadó sportszervezet közös megegyezésével, az őt korábban kölcsönadó sportszervezethez 

visszaigazolhat. Amennyiben a sportolónak nincs a visszaigazoló sportszervezet versenyére érvényes 

rajtengedélye, azt megigényelheti, független attól, hogy korábban milyen rajtengedéllyel rendelkezett. 

Például: Kölcsönvevő csapat visszalép a bajnokságtól, sportoló játszani szeretne, ezért visszaigazol 

átadó csapathoz. Átadó csapat rosterén kell lenni az alapszakasz két mérkőzésén ahhoz, hogy a 

playoffba játszhasson a visszaigazolt játékost. 

Átigazolás: Átadó csapat, átvevő csapat, játékos együttes kérelme arról, hogy játékos másik csapatban 

játsszon. 

Átigazoló lap kitöltése kell-e olyan játékosnál, aki 5 éve játszott magyarországi egyesületben? Igen. 

Az átigazolás egyik feltétele az, hogy a játékost az átadó egyesülete elengedje, ennek MAFSZ által 

meghatározott díja van.  

Értelmezés: ha egy játékos elhagyja sportszervezetét, ahol több százezer forintos tartozást halmoz fel, 

amit kifizetni nem kíván, ebben az esetben átadó sportszervezetet ne érje kár azzal, hogy játékos más 

sportszervezetet választ. A tartozást nyilván hivatalos dokumentumokkal lehet igazolni. 

Az, hogy adtam játékosnak egy sisakot és azt kérem vissza, nem hivatalos dokumentum. Tagdíj 

tartozásról bankkivonat, számla, nyugta elfogadható. Esetleges egyesületi felszerelések átadásánál 

átadás – átvételi nyilatkozat elfogadható.  

Kettős rajtengedély:  

Átigazolás és kölcsönadás nélkül, átadó csapat, átvevő csapat és sportoló kérhet másodlagos 

rajtengedélyt. Fontos, felnőtt bajnokságok esetén az alsóbb osztályban induló csapat együttműködési 

megállapodást a felsőbb osztályok csapatai közül osztályonként többel is köthet és felsőbb osztályú 

csapat is korlátozás nélkül köthet megállapodásokat alsóbb osztályú csapatokkal. Megállapodásokat 

lehet kötni, viszont felsőbb osztályú csapat kettős rajtengedéllyel nem játszathat le játékost alsóbb 

osztályba lévő egyesületbe kivéve, ha játékos 16-18 év közötti személy az adott mérkőzés napján. Ha a 

korábban magasabb osztályban igazolt játékos az alsóbb osztályban szereplő sportszervezet igazolt 

sportolója lesz, 3 évig nem játszhat fel az együttműködésben résztvevő csapatba! 

Példa:  

- Divízió II-ben játszó játékos szeretne anyacsapatában és Divízió I-es csapatban is játszani. 

Megteheti? Igen, hiszen felfele játszik a játékos. 

- HFL-es játékos szeretne HFL-ben is játszani és Divízió II-ben is. Megteheti? Nem, hiszen a 

szabály minden nemű lefele játszást szigorúan tilt. 

- Divízió II osztályú csapat leigazolja HFL csapat kezdő offense falát, majd együttműködési 

megállapodást köt ugyan azzal a HFL csapattal. Feljátszhat a kezdő offense fal a HFL 

csapatba? 3 évig nem.  



- Divízió II osztályú csapat igazol HFL csapatból játékost. Kettős rajtengedéllyel feljátszathatja 

Divízió II-ből Divízió I-be? Igen.  

- Budapesti HFL csapat tagja Nagykanizsai lakos, igazolhatóan ott is él, onnan jár 

meccsre/edzésre. Nagykanizsán megalakul egy csapat. Játszhat Divízió II-ben a Nagykanizsai 

csapatban másodlagos és a budapesti HFL csapatban a sportoló? Igen, mert nem sportcéllal 

történt a csapat váltás. 

- Budapesti HFL csapat játékosa vidékre költözik. Vidéken van csapat, Divízió II-ben. Játszhat 

mind a két csapatban a játékos? Igen, mert nem sportcéllal történt a csapat váltás. 

Hány mérkőzésen kell ott lenni egy magyar játékosnak ahhoz, hogy rájátszásban játszhasson?  

Felnőtt bajnokságban, az alapszakaszban kétszer kell ROSTEREN lenni, nem pályán. Utánpótlás 

korosztályban ilyen megkötés nincs. 

Hány mérkőzésen kell a pályán lenni egy külföldi játékosnak ahhoz, hogy rájátszásban 

játszhasson? 

Alapszakasz 50%-án a facecheck-en meg kell jelennie a külföldi állampolgárságú sportolónak, ott a 

bíróknak alkalmasnak kell találni a játékra, pályára nem muszáj lépnie. Ha 3 mérkőzéses az 

alapszakasz, akkor két mérkőzésen kell részt vennie a facecheck-en, ha öt mérkőzéses az alapszakasz, 

akkor három mérkőzésen és így tovább. A szabály külföldi játékosokra vonatkozik, nem csak 

importokra, utánpótlás és felnőtt bajnokságokban egyaránt.  

Nevelési költségtérítéssel kapcsolatos kérdések 

Nevelési költségtérítés összegét az átigazoló lapon kell feltüntetni. A NYIÁSZ I. sz. melléklete az 

irányadó, abban szereplő összeg, a maximálisan elkérhető díj. Attól kevesebb összeg vagy nulla forint 

is kérhető.  

2021.01.01-től csak olyan sportoló után kérhető nevelési költségtérítés, aki érvényes sportolói 

szerződéssel rendelkezik.  

Példa:  

- A játékos átigazolása a szezon közben történik, részt vett átadó csapatának két mérkőzésén. 

Élő sportolói szerződése viszont az átigazolás pillanatában nincs. A játékosért nevelési 

költségtérítést nem kérhető, szabadon igazolható.  

- A játékos átigazolása a szezon közben történik, részt vett átadó csapatának két mérkőzésén. 

Élő sportolói szerződése átigazolás pillanatában van. A játékosért nevelési költségtérítés 

kérhető. 

- A játékos átigazolása holtszezonban történik, élő sportolói szerződése van, nevelési 

költségtérítést lehet kérni érte.  

- A játékos átigazolása holtszezonban történik, élő sportolói szerződése nincs vagy lejárt, 

költségtérítést nem lehet kérni érte, szabadon igazolható.  

 

 

 


