
 
 

Magyar Triatlon Szövetség 
 

Igazolási és Átigazolási Szabályzata 
 

 
A Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége - az Alapszabály 25. § 2/c pontjában meghatározott 
hatáskörében eljárva - a triatlon-duatlon-aquatlon, illetve tereptriatlon-terepduatlon sportágban (a 
továbbiakban együtt: triatlon) versenyszerűen tevékenykedő sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról és 
átigazolásáról a következő szabályzatot hozza: 
 
1. § A Szabályzat hatálya a triatlon sportágban - a sportág Versenyszabályzatában, versenykiírásaiban és 
egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint - versenyszerűen résztvevőkre (a továbbiakban: 
sportoló), valamint az őket tagsági vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és 
sportvállalkozásokra (a továbbiakban: sportszervezet) terjed ki. A sportágban nincs hivatásos sportoló. A 
sportolókat 5 fő kategóriába soroljuk: 
a) elit sportoló: 20 évnél idősebb, klubhoz tartozó sportoló. Elit versenyengedély kötelező feltétele a 

különböző világversenyek elit futamaiban történő részvételnek. Feltétel: elit versenyengedély 
kiváltása. 

b) utánpótlás sportoló: 20 évnél fiatalabb, klubhoz tartozó sportoló. Az utánpótlás versenyengedéllyel 
az OB-ken korosztályoknak megfelelő kategóriában érmet nyerhetnek, minősítést szerezhetnek. 

c) para sportolók: 16 évnél idősebb, klubhoz tartozó versenyengedéllyel renelkező sportoló.  Az OB-ken 
korosztályok, kategóriáknak megfelelően érmet szerezhetnek. 

d) amatőr (korosztályos) sportolók: 18 évnél idősebb, klubhoz tartozó regisztrált sportoló. Az OB-ken 
korosztályoknak megfelelő kategóriában érmet szerezhetnek. 

e) amatőr (korosztályos) sportolók: 18 évnél idősebb, klubhoz nem tartozó, egyénileg regisztrált 
sportoló. Az OB-ken korosztályoknak megfelelő egyéni kategóriában érmet szerezhetnek. 

 
2. § 
1. A sportolókról a Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) nyilvántartást vezet. 
2. A nyilvántartásba vételt a sportoló és – az 1. § a)-d) pontok esetében – az őt foglalkoztató 
sportszervezet együttes kérelmére a Szakszövetség Titkársága (a továbbiakban: Titkárság), vagy a 
sportszervezet végzi az online felületen (melyet minden esetben a Titkárság ellenőriz, és hagy jóvá). 
3. A kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartó lap (1. számú melléklet) felhasználásával kell 
benyújtani, és ahhoz mellékelni kell fiatalkorú sportoló esetében a szülő-gondviselő hozzájárulását is.  
4. A sportszervezet (illetve az 1. § e) pon t esetében a sportoló) kötelessége a nyilvántartó lap eljuttatása 
a Titkárságra. 

 
3. § 
1. A Szakszövetség éves hivatalos versenynaptárában szereplő országos bajnokságon   sportoló (elit, 
utánpótlás, para, amatőr) csak akkor nyerhet érmet és kerülhet fel a különböző ranglistákra, ha a 
Szakszövetség nyilvántartásba vette és az adott naptári évre szóló versenyzési engedéllyel, illetve 
regisztrációval (a továbbiakban együtt: versenyengedély) rendelkezik. Nem magyar állampolgárságú 
sportoló hazai OB-ken történő értékeléséről a hatályos Versenyszabályzat rendelkezik. 
2. Az 1. § a)-d) eseteiben a sportoló a versenyengedélyt, mint sportegyesület tagja, vagy mint a 
sportvállalkozással sportszerződés alapján szerződéses jogviszonyban álló személy kapja. Naptári 
évenként egy sportoló csak egy sportegyesületben kaphat versenyengedélyt. 
3. A versenyengedély iránti kérelmet a sportoló az erre rendszeresített nyilvántartó lapon (1. számú 
melléklet) – az 1. § a)-d) esetekben csak a sportszervezeten keresztül – nyújthatja be a 
Szakszövetséghez. A nyilvántartó lapon külön jelezni kell a versenyengedély típusát (elit, utánpótlás, 
amatőr, para). 
4. Az 1. § a)-b) eseteiben a versenyengedély csak a versenyző érvényes sportorvosi igazolásával együtt 
használható. 



5. A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha 
a) annak kiadása jogszabályba, illetve a Szakszövetség belső szabályzatába ütközik, illetve 
b) ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. 

6. A versenyengedély kiállításáért díjat kell fizetni, amelyet a kérelmező a kérelem benyújtásával 
egyidejűleg köteles megfizetni. A díj megfizetéséig a versenyengedély kiadása megtagadható. 
7. A versenyengedélyért fizetendő díj mértékét a Szakszövetség elnöksége évente felülvizsgálja és 
mértékét megváltoztathatja. A díj mértékét elnökségi határozatokban teszi közzé. 
8. A versenyengedély a kiadásának évében érvényes. 
9. A versenyengedélyeket a versenyzők kötelesek a versenyekre magukkal vinni és a nevezésénél azt 
bemutatni. 
10. Átigazolni egész évben lehet, azonban egy versenyző egy évben csak 1 klubban válthat ki 
versenyengedélyt.  

 
4. § 
1. Az igazolt sportoló más sportszervezetbe történő átigazolását - a sportoló, az átvevő sportszervezet, 
kiskorúaknál a szülő-gondviselő által - az e célra rendszeresített átigazolási lapon (2. számú melléklet) 
benyújtott együttes kérelmére a Titkárság végzi. Amennyiben az átigazolásban valamilyen 
rendellenesség, bonyodalom mutatkozik, úgy az ügy az Elnökség elé kerül. 
2. Átigazolás esetén - a nyilvántartási adatok feltüntetésével - új versenyengedély kerül kiadásra, 
amennyiben az átigazolás a (4) bekezdésben meghatározottak szerinti időszakban történik. 
3. Az átigazolást, amennyiben az a törvényi előírásoknak megfelel, a kérelem benyújtásától számított 30 
napon belül végre kell hajtani. 
4. Az átigazolási lapot bármikor be lehet nyújtani a Szakszövetséghez, azonban az átvevő egyesület 
színeiben történő versenyzéshez új versenyzési engedély csak a december 1. és az ezt követő év május 
31. közötti időszakban benyújtott átigazolás esetén adható. 
5. Szabadon igazolhatóak azok a versenyzők, akik az igazolást megelőző évben egyéni regisztrált 
versenyzőként versenyeztek, vagy nem rendelkeztek versenyengedéllyel. 
6. Az átigazolási eljárási díj mértékét az Elnökség évenként állapítja meg. Az átigazolási eljárási díjat a 
nyilvántartásba vételt, illetőleg az átigazolást kérő sportszervezet köteles a Szakszövetség részére 
megfizetni. 
 
5. § Érvényes sportszerződéssel nem rendelkező sportoló az átigazolási időszakban átigazolható, a 
sportoló korábbi sportszervezetének az átigazolásért nevelési költség nem fizethető, az ezzel ellentétes 
megállapodás semmis. 
 
6. § 
1. A sportoló amennyiben érvényes sportszerződéssel rendelkezik, csak a sportszervezet 
hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását 
nevelési költség megfizetéséhez kötheti. 
2. A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról az átadó sportszervezet az átigazolási lap 
kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben az átvevő sportszervezet 
hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az átigazolási lapot az átadó sportegyesületnek átadta és arra 15 
napon belül nem kapott választ, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. Sportolói szerződéshez 
mintát a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7. § 
1. Jelen szabályzatot az Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 37/2016. (IV.06.) számú elnökségi 
határozatával fogadta el. Ez a szabályzat a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezen gazdálkodási 
szabályzat hatálya lépésével egyidejűleg a korábbi gazdálkodási szabályzatok hatályukat vesztik. 
2. A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is 
alkalmazni kell, ha az a sportoló számára kedvezőbb. 
3. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekre a 2004. évi I. törvény előírásai az irányadók. 
  



1. számú melléklet 
 

Székhely: 1076, Budapest, Szinva u. 4. fsz. 2. 
Telefonszám: +36 30 645 2750 

   Honlap: www.triatlon.hu 
Email: triatlon@triatlon.hu 

 
 

 
Versenyengedély-kérőlap 

 

Az igénylőlap kitöltésének oka:  

Meglévő engedély száma:  

Meglévő chip száma:        

Versenyző adatai: 

Vezeték neve:*  Keresztneve:*  

Egyesülete:    

Neme:* férfi / nő Anyja neve:  

Születési helye:*  Születési ideje:*           
 

Versenyengedély típusa:*  utánpótlás 

 elit 

 para 

 amatőr 
 

  

Állampolgársága (országkód):*    

Címe (település):*  Irányítószám:*  

Utca, házszám:*   

E-mail címe:*  Telefonszáma:  

TAJ száma: **            
 

 

Útlevél száma: **  
Útlevelének lejárati 

dátuma: ** 
          

 

 

Sportorvosi engedély: 

 

A jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Triatlon Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre 
vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa a Magyar Olimpiai Bizottság által üzemeltetett Nemzeti Sportinformációs 

Rendszer számára, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze. 

A jelen adatlap aláírásával továbbá hozzájárulok ahhoz is, hogy a Magyar Triatlon Szövetség a jelen adatlapon csillaggal (*) megjelölt adataimat az EvoChip 
Hungary Kft. (székhely: 3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Hegyalja utca 24. A. ép., cégjegyzékszám: Cg.10-09-031814, képviseli: Dencs Attila Levente, 

adatkezelési nyilvántartási szám: 01393-0001) részére továbbítsa, és az adataim bekerüljenek a nemzetközi Mylaps-ChampionChip adatbázisába, hogy azokat 

a Mylaps-ChampionChip időmérő rendszerei felismerjék, használják, részemre információs anyagot küldjenek.  

 

Dátum: , . év  hó . nap 
  ...............................................   
 __________________________________________ 

  Az egyesület aláírása és pecsétje 

 _______________________________ _________________________________ 
 Versenyző aláírása 

  _________________________________ 
  Kiskorú esetében a gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása 
  
** CSAK a Héraklész és válogatott szintű versenyzőknek KÖTELEZŐ! 

 új engedély   engedély megújítása 

Vélemény Dátum Aláírás, pecsét 

   

http://www.triatlon.hu/


 

2. számú melléklet 
 

MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG  
 

Átigazolási lap 
 

I. A SPORTOLÓ  

Licenszszáma:  Neve:  

Anyja neve:  Minősítése:  

Születési helye:  Születési ideje:  

Lakcíme:  

Átadó sportszervezet neve:  

Alulírott kérem, hogy a Magyar Triatlon Szövetség a II. pontban meghatározott sportszervezetbe  
 utánpótlás 

 elit 

 para 

 amatőr 

sportolóként igazoljon át 

Dátum: , . év  hó . nap 

 
 ________________________________ _________________________________ 
 Versenyző aláírása 
  _________________________________ 
  Kiskorú esetében a gondviselő OLVASHATÓ neve, címe és aláírása 

 
II. AZ ÁTVEVŐ SPORTSZERVEZET 

Neve:  Címe:  

Kérjük az I. pontban meghatározott sportolót sportszervezetünkbe igazolni szíveskedjenek. 

Dátum: , . év  hó . nap 

 
  PH _________________________________ 
  Aláírás 

 
III. ÁTADÓ SPORTSZERVEZET NYILATKOZATA 

A/ Az átigazolási kérelmet láttam, észrevételt nem teszek, az átigazoláshoz hozzájárulok  
B/ Az átigazolási kérelemmel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem: 

 

C/ A sportoló átigazolásához nem járulok hozzá, mert a versenyzővel érvényes amatőr sportolói szerződésünk van. 

A mellékelt okirat jellege, száma:   
 
Dátum: , . év  hó . nap 

 
 
  PH _________________________________ 
  Aláírás 

 
 
A Magyar Triatlon Szövetség az I. pontban meghatározott sportolót a II. pontban meghatározott sportszervezetbe  a mai 
napon átigazolja. 
 
Dátum: , . év  hó . nap 

 
 
  PH _________________________________ 
  Aláírás 

 

 

 

 

 


