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MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG 

IGAZOLÁSI- ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

1) A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben 

(a továbbiakban: Stv.) meghatározott feladatát ellátva határozza meg a sportágban versenyszerűen 

tevékenykedő sportolók nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályait. 

2) A Szabályzat hatálya a triatlon sportágban – a sportág Versenyszabályzatában, versenykiírásaiban és 

egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – a Szövetség versenyrendszerében versenyszerűen 

résztvevőkre (a továbbiakban: sportoló), valamint az őket tagsági vagy egyéb jogviszony alapján 

foglalkoztató sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a továbbiakban: sportszervezet) terjed ki.  

3) A sportágban nincs hivatásos sportoló.  

4) A sportolókat 5 fő kategóriába soroljuk: 

a) elit sportoló: az engedély kiváltásának évében 20 éves vagy annál idősebb, a Szakszövetség 

tagszervezetének tagja, és/vagy a tagszervezettel sportszerződéses viszonyban álló sportoló. 

b) utánpótlás sportoló: az engedély kiváltásának évében 20 évnél fiatalabb, a Szakszövetség 

tagszervezetének tagja, és/vagy a tagszervezettel sportszerződéses viszonyban álló sportoló. 

c) para sportolók: az engedély kiváltásának évében 16 éves vagy annál idősebb, a Szakszövetség 

tagszervezetének tagja, és/vagy a tagszervezettel sportszerződéses viszonyban álló sportoló. 

d) amatőr (korosztályos) sportolók: az engedély kiváltásának évében 18 éves, vagy annál idősebb, a 

Szakszövetség tagszervezetének tagja, és/vagy a tagszervezettel sportszerződéses viszonyban álló 

sportoló.  

e) amatőr (korosztályos) egyénileg regisztrált sportolók: az engedély kiváltásának évében 18 éves, 

vagy annál idősebb sportoló, aki a Szakszövetség tagszervezetének nem tagja, illetve a 

tagszervezettel nem áll sportszerződéses viszonyban. 
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Nyilvántartás 

2. § 

1) A Szakszövetség, a versenyrendszerében részvevő minden sportolóról nyilvántartást vezet. 

2) A Szakszövetség versenyrendszerében részt venni szándékozó (a Szakszövetség éves hivatalos 

versenynaptárában szereplő bármely eseményen) sportolónak kérnie kell a nyilvántartásba vételét. 

a) A nyilvántartásba vétel a sportolót foglalkoztató sportszervezet kérelmére, a sportoló 

jóváhagyásával történik az 1. § 4) a)-d) pontok esetében. 

b) A nyilvántartásba vétel a sportoló kérelmére történik az 1. § 4) e) pont esetében. 

3) A nyilvántartásba vételi eljárás a Szakszövetség intranet rendszerében történik. 

4) A sportoló nyilvántartásba vételi kérelmét a Szakszövetség Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) 

ellenőrzi, hagyja jóvá. 

5) A kérelmezőnek a nyilvántartásba vétel kérelmének benyújtása során rögzítenie kell, hogy az  

1. § 4) pontban felsoroltak alapján elit, utánpótlás, para illetve amatőr sportolóként kéri a 

nyilvántartásba vételt.  

6) A nyilvántartásba vétel kötelezettsége a külföldi állampolgárságú sportolókra is kiterjed.  

7) A nyilvántartásba vétel díjmentes. 

Versenyengedély 

3. § 

1) A Szakszövetség versenyrendszerében (a Szakszövetség éves hivatalos versenynaptárában szereplő 

bármely eseményen) való részvételhez a nyilvántartott sportolónak adott évre szóló 

versenyengedéllyel kell rendelkeznie. 

2) A Szakszövetség nyilvántartott sportolóknak állít ki versenyengedélyt. A versenyengedély kiadása a 

nyilvántartásban rögzített – eredeti versenyengedély kérő/regisztrációs lappal igazolt (1. -2. melléklet) - 

adatok alapján történik. 

a) A sportolót foglalkoztató sportszervezet kérelmére, a sportoló jóváhagyásával az  

1. § 4) a)-d) pontok esetében. 

b) A sportoló kérelmére, az 1. § 4) e) pont esetében. 

3) A versenyengedély kiállítása díjköteles. A versenyengedély díját minden évben a Szakszövetség 

Elnöksége határozatában rögzíti. 

4) A díj megfizetéséig a versenyengedély kiadása megtagadható. 

5) A sportszervezet csak a tagjának, illetve sportvállalkozás esetében a vele sportszerződéses viszonyban 
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álló sportolónak igényelhet versenyengedélyt a Szakszövetségtől.  

6) A sportszervezetnek a versenyengedély kérelem jóváhagyásához gondoskodnia kell az erre a célra 

rendszeresített versenyengedély-kérő űrlap/regisztrációs űrlap Titkárságra való elektronikus, és postai 

úton történő ésszerű időbeni (versenyt megelőző 15 nappal korábban) eljuttatásáról. 

7) A sportszervezetnek, fiatalkorú sportoló esetében, a szülő-gondviselő hozzájárulását igazolnia kell a 

versenyengedély-kérő űrlapon.  

8) Az 1. § 4) e) pont esetében, a versenyengedély kiadási eljárás (a díjfizetést is beleértve) kizárólagosan 

elektronikus úton zajlik a Szakszövetség intranet rendszerén keresztül. 

9) A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha 

a) ha a sportszervezet által igényelt versenyengedély estében a sportoló nem rendelkezik 

sportorvosi/orvosi engedéllyel; 

b) ha a versenyzővel szemben doppingeljárás van folyamatban; 

c) ha a versenyző eltiltás alatt áll; 

d) ha a versenyengedély kiadása jogszabályba, illetve a Szakszövetség belső szabályzatába ütközik; 

e) ha a sportszervezet vagy a sportoló valótlan adat igazolását kéri. 

10) A versenyengedély a kiváltás napjától a sportorvosi/orvosi engedély1 lejártáig, de legfeljebb a kiváltás 

évében december 31-ig érvényes. 

11) Az 1. § 4) pontjaiban rögzített sportolói kategóriákban kiállított versenyengedélyek esetén lehetőség 

van kategóriaváltásra, de csak mielőtt a versenyengedély valóban használatba nem került, azaz a 

versenyző még nem indult az adott évben egyetlen versenyen sem. 

12) A versenyengedély kategóriaváltása díjmentes, ugyanakkor a versenyengedélyek közötti díjkülönbség 

minden esetben az igénylőt terheli.  

Külföldi állampolgárságú sportolók 

versenyengedélye 

4. § 

1) A Szakszövetség versenyrendszerében (a Szakszövetség éves hivatalos versenynaptárában szereplő 

bármely eseményen) való részvételhez a külföldi állampolgárságú sportolónak versenyengedéllyel kell 

rendelkeznie. 

2) A Szakszövetség nyilvántartott sportolóknak állít ki versenyengedélyt. A versenyengedély kiadása a 

nyilvántartásban rögzített adatok alapján történik. 

                                                                    

1 Az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és 
módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint. (215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) 
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a) A sportolót foglalkoztató sportszervezet kérelmére, a sportoló jóváhagyásával az  

1. § 4) a)-d) pontok esetében. 

b) A sportoló kérelmére, az 1. § 4) e) pont esetében. 

3) Amennyiben sportszervezet igényel versenyengedélyt a sportolónak, vagy a sportoló nem rendelkezik 

más ország nemzeti szövetsége által kiállított versenyengedéllyel, a versenyengedély kiadásának 

szabályai nem különböznek a 3. § rögzített szabályoktól.  

4) Amennyiben sportoló igényel versenyengedélyt, és már rendelkezik más ország nemzeti szövetsége 

által kiállított versenyengedéllyel, akkor a már meglévő versenyengedély bemutatásával a 

versenyengedély díjának mérséklésére jogosult. A mérséklés mértékét a Szakszövetség elnöksége 

Határozatában rögzíti.  

Átigazolás 

5. § 

1) Az igazolt sportoló más sportszervezetbe történő átigazolását – a sportoló, az átvevő sportszervezet, 

kiskorúaknál a szülő-gondviselő által – az erre a célra rendszeresített átigazolási lapon (3. számú 

melléklet), eredetben benyújtott, cégszerű aláírásokkal ellátott, együttes, írásbeli kérelmére a 

Titkárság végzi. Amennyiben az átigazolás során rendellenesség, bonyodalom mutatkozik, úgy az 

ügyben az Elnökség dönt. 

2) Az átigazolás triatlon sportágban díjmentes. 

3) Átigazolás esetén, a Titkárság a Szakszövetség nyilvántartásban a sportoló adatait módosítja, mely 

módosítás adminisztrációs díját a Szakszövetség Elnöksége határozatában rögzíti.  

4) Az átigazolást, amennyiben az a jogszabályi, illetve a belső szabályzati előírásoknak megfelel, a 

kérelem benyújtásától számított 30 napon belül végre kell hajtani. 

5) Az átigazolási lapot – eredetben - bármikor be lehet nyújtani a Szakszövetséghez, azonban 

nyilvántartási adatok módosítására csak január 1. és március 31. között van lehetőség, kivéve, ha az 

adott évben a versenyző nem rendelkezik versenyengedéllyel. 

6) Az egyénileg regisztrált, nyilvántartott sportoló tagszervezethez való csatlakozása nem átigazolás, 

ugyanakkor csak a 3. § 12) pontjában rögzített feltételek mellett van lehetőség a sportoló nyilvántartási 

adatainak azonnali módosítására, ellenkező esetben csak adott év január 1-je után. 

7) A nyilvántartási adatok módosítása után a sportoló új versenyengedélyét a 3. paragrafusban rögzített 

szabályok alapján kell kérvényezni. 

8) Érvényes sportszerződéssel nem rendelkező sportoló az átigazolási időszakban (január 1. és március 31. 

között) átigazolható. A sportoló korábbi sportszervezetének az átigazolásért nevelési költség nem 

fizethető, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 

9) Érvényes sportolói szerződéssel rendelkező sportoló csak az átadó sportszervezet hozzájárulásával 
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igazolható át másik sportszervezethez. Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását az 

érvényben lévő sportolói szerződésben rögzített módon és mértéken nevelési költség megfizetéséhez 

kötheti. 

10) 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.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6. § 

1) Jelen szabályzatot - módosításokkal egységes szerkezetben - az Magyar Triatlon Szövetség Elnöksége 

48/2018. (III. 06.) számú határozatával fogadta el.  

Egyidejűleg a 114/2017. (XI. 02.) elnökségi határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszti. 

2) Jelen szabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba.  

3) A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor már benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is 

alkalmazni kell, ha az a sportoló számára kedvezőbb. 

4) A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekre a 2004. évi I. törvény előírásai az irányadók. 

 

 

Budapest, 2018. március 6.  

 

 

 

 

  dr. Bátorfi Béla Árpád 

   elnök 
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1.számú melléklet 
 

 Fénykép helye: 
 Stv. 3.§ (3) 

 
 

 

Versenyengedély – 2018 
 

Egyesület:  

 
Az igénylőlap kitöltésének oka:  

Engedély megújításakor kitöltendő! 
 

Meglévő engedély száma:  Meglévő chip száma:            

Versenyző vezetékneve:*  Versenyző keresztneve:*  

Születési helye:*  Születési ideje:*            

 Versenyző neme férfi / nő 
 

         

Versenyengedély-típusa  utánpótlás  elit  para  amatőr 
         
 

Új engedély kiváltásakor kitöltendő! 

Versenyző adatai: 

Vezetékneve:*  Keresztneve:*  

Neme:* férfi / nő Anyja neve:*  

Születési helye:*  Születési ideje:*           
 

Versenyengedély típusa:*  utánpótlás 

 elit 

 para 

 amatőr 
 

Neme: férfi / nő 

Állampolgársága (országkód):*  

  
  

Címe (település):*  Irányítószám:*  

Utca, házszám:*   

E-mail címe:*  Telefonszáma:*  

     

 

Felsőoktatási hallgató esetén kötelezően kitöltendő! 

NEPTUN 
kód 

       Felsőoktatási 
intézmény neve: 

 

 

Válogatott versenyzők esetén kötelezően kitöltendő!  

TAJ száma: **            
 

 

Útlevél száma: **  Útlevelének lejárati dátuma: **           
 

     

 

Orvosi engedély: 

 

A jelen adatlap A jelen adatlap aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok ahhoz, 

hogy a Magyar Triatlon Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos, magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

 új engedély   engedély megújítása 

Vélemény Dátum Aláírás, pecsét 
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kezelje, továbbítsa az Emberi Erőforrások Minisztériuma 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 ügyvezető, 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.  

  

 Nem járulok hozzá, hogy az MTSZ versenyrendszerével és szolgáltatásainak fejlesztésével kapcsolatban elektronikus formában fe lvegye velem a kapcsolatot. 

 
Dátum: ,           

 

 __________________________________________ 
  Az egyesület aláírása és pecsétje 
  
_______________________________                                                           Gondviselő neve, aláírása: 
_________________________________ 
 Versenyző aláírása 
                                                                                                                         Gondviselő címe:________________________________________ 
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 Fénykép helye: 
 Stv. 3.§ (3) 

 
 

 

Regisztrációs Űrlap – 2018 
 

Egyesület:  

 
Az igénylőlap kitöltésének oka:  

Engedély megújításakor kitöltendő! 
 

Meglévő engedély száma:  Meglévő chip száma:            

Versenyző vezetékneve:*  Versenyző keresztneve:*  

Születési helye:*  Születési ideje:*            

 Versenyző neme: férfi / nő 
 

 

Új engedély kiváltásakor kitöltendő! 

Versenyző adatai: 

Vezetékneve:*  Keresztneve:*  

Neme:* férfi / nő Anyja neve:*  

Születési helye:*  Születési ideje:*           
 

   
  
  
  

 

Neme: férfi / nő 

Állampolgársága (országkód):*  

  
  

Címe (település):*  Irányítószám:*  

Utca, házszám:*   

E-mail címe:*  Telefonszáma:*  

     

 

Felsőoktatási hallgató esetén kötelezően kitöltendő! 

NEPTUN 
kód 

       Felsőoktatási 
intézmény neve: 

 

 

Válogatott versenyzők esetén kötelezően kitöltendő!  

TAJ száma: **            
 

 

Útlevél száma: **  Útlevelének lejárati dátuma: **           
 

     

 

 
A jelen adatlap aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar 
Triatlon Szövetség a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos, magyar jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, továbbítsa 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 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 ügyvezető, 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.  

 Nem járulok hozzá, hogy az MTSZ versenyrendszerével és szolgáltatásainak fejlesztésével kapcsolatban elektronikus formában fe lvegye velem a kapcsolatot. 

 

 új engedély   engedély megújítása 
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Dátum: ,           
 

 __________________________________________ 
  Az egyesület aláírása és pecsétje 

 _______________________________ 
 Versenyző aláírása 
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3.számú melléklet 
 Székhely: 1076, Budapest, Szinva u. 4. fsz. 2. 

Telefonszám: +36 30 645 2750 
Honlap: www.triatlon.hu 

Email: triatlon@triatlon.hu 

 
 

Átigazolási lap 
I. A SPORTOLÓ  

Licencszáma:  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 _________________________________ 
  Képviselő aláírása 

 
III. ÁTADÓ SPORTSZERVEZET NYILATKOZATA (megfelelő aláhúzandó) 

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 _________________________________ 
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  Képviselő aláírása 

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

 
 
  PH _________________________________ 
  Aláírás 

 


