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VERSENYENGEDÉLY (LICENSZ) 

ÚTMUTATÓ 

 

1 Versenyengedély (licensz) kiváltás menete 
 

 ADATBÁZIS regisztráció – A triatlon.hu oldalon a jobb felső sarokban található 

„Belépés/Regisztráció az adatbázisba” feliratra kattintva végezhető el a regisztráció. A 

regisztrációs adatlap kitöltése és a szabályzatok elfogadása után véglegesíthető a 

regisztráció. 

 

 ADATBÁZIS bejelentkezés – A regisztrációt követően lehetőség nyílik az adatbázisba 

való belépésre, a megadott email címmel és jelszóval.  

 

2 Versenyengedély (licensz) befizetés  

A bejelentkezés után a versenyzői profilban (befizetések menüpont) befizethető az éves 

licensz díj: 

 

2.1 Bankkártyás fizetés (Adatbázisban)  

 

 Bankkártyás fizetés esetén a versenyzői profilba belépve, az aktuális évet kiválasztva 

befizethető az éves licensz díj. Bankkártyás fizetéskor az adatbázisban 

automatikusan „aktív” státuszra módosul a versenyző licensze.  

 

2.2 Átutalás 

 

A licensz díjat lehetőség van átutalással is kiegyenlíteni: 

 

 A Magyar Triatlon Szövetség bankszámlaszámára szükséges átutalni az adott licensz 

típushoz tartozó összeget. (egyéni versenyzők: 4.000 Ft/ egyesületi versenyzők: 

3.000 Ft) 

 Magyar Triatlon Szövetség bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-

00000050-55140008 
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 A közlemény rovatba feltüntetendő: 

Egyéni versenyzők: 2022. évi licensz díj, versenyző neve + licensz száma (Példa: 

2022. évi licensz díj, Kovács András, 325441) 

Egyesületi versenyzők: 2022. évi licensz díjak, Egyesület neve + hány darab licensz 

díj kerül kifizetésre. ( Példa: 2022. évi licensz díjak, TRIATLON SE, 12 db licensz 

díj).  

    A befizetést követően a sportszervezo@triatlon.hu email címre szükséges 

megküldeni azon sportolók nevét, akikre a licensz díj befizetése megtörtént. Az 

adatbázisban ezt követően fog a sportolók licensz státusza „aktívra” módosulni.  

 

 Az átutalással történő licensz díj befizetéskor, a versenyzői profilban a licensz 

státusza NEM változik rögtön „aktívra”, ennek átfutási ideje 1 hét! 

3 Versenyengedély kérő lap 
 

Az online versenyengedély (regisztráció) kiváltással párhuzamosan, szükség van a papír alapú 

versenyengedély kérő lap kitöltésére és megküldésére.  

A  2022-es versenyengedély kérő lap letölthető a triatlon.hu oldalról: dokumentumok  

nyomtatványok  versenyengedély 2022 

3.1 Egyéni versenyzők 
 

 Egyéni versenyzők esetében a személyes adatokkal kitöltött és a sportorvosi 

igazolással ellátott versenyengedély kérő lapot elegendő elektronikusan 

(szkennelve) megküldeni a sportszervezo@triatlon.hu email címre.  

 Fontos, hogy az online regisztrációkor megadott adatok egyezzenek a 

versenyengedélyen feltüntetett adatokkal! 

 Egyéni versenyzőknek a versenyengedély kérő lap tetején található Egyesület 

megnevezéséhez írandó: „Egyéni versenyző” 

 

3.2 Egyesületi versenyzők 

 

 Egyesületi versenyzők esetében a versenyengedély kérő lapokat hiánytalanul 

kitöltve, aláírva és lepecsételve szüksége megküldeni az MTSZ levelezési 

címére (1173 Budapest, Pesti út 8-12.) és elektronikus úton a 

sportszervezo@triatlon.hu email címre.  

 Az egyesület feladata, hogy a beküldött versenyengedély kérő lap alapján 

(rögzítse) regisztrálja a sportolót az MTSZ adatbázisába.  

 Az adatbázisba feltölthető a versenyzők versenyengedélykérő lapja/sportorvosi 

igazolása, pdf vagy jpg formátumban.  
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 Az adatbázisban rögzített sportolói adatok ellenőrzése a beküldött 

versenyengedély kérő lap(ok) alapján történik. 

4 Sportorvosi engedély 
 

4.1 Általános információk a sportorvosi igazolással kapcsolatban 

 

A sportorvosi igazolás minden sportolónak kötelező, a versenyengedély ezzel válik 

érvényessé! (116/2021 (XII.06.) Elnökségi határozat) 

 

 18 év alatti sportolók esetében a sportorvosi igazolások érvényességi ideje 6 hónap (fél 

év) 

 18 év felett a sportorvosi igazolások érvényességi ideje 12 hónap (1 év) 

 

4.2 Sportorvosi igazolás benyújtásának módja 

 

4.2.1 Versenyengedély kérő lappal   

 

  Az érvényes sportorvosi igazolások benyújtása történhet a versenyengedély 

kérő lappal együtt. Ebben az esetben a sportorvosnak az erre kijelölt helyen kell 

a versenyengedély kérő lapot lepecsételnie és aláírnia a vizsgálatot követően. 

Fontos, hogy a versenyengedély kérő lapon mindenképpen fel kell tüntetni a 

sportorvosi igazolás lejárati dátumát! 

 

4.2.2 Sportorvos által kiállított igazolás 

 

  A sportorvosi igazolásokat lehetőség van egy külön igazolás formájában leadni. 

Ennek az igazolásnak mindenképpen tartalmaznia kell a Sportoló nevét, 

születési dátumát és a sportorvosi pecsétet/aláírást! 

 

5 Átigazolás 
 

A  2022-es átigazolási lap letölthető a triatlon.hu oldalról: dokumentumok  

nyomtatványok  Átigazolási lap 2022 

Az átigazolási lap kitöltése/beküldése csak egyesület változtatás esetén szükséges, egyéni 

sportolók egyesülethez való csatlakozásakor NEM! 

A szakmai Bizottság javaslata alapján az elnökség elfogadta az átigazolási időszak 

módosítását. ( 35/2021. (10.26.) SZB határozat) Ez alapján a Szövetség nem határoz meg 



 

átigazolási időszakot, minden versenyző részére, egy évben, egy alkalommal, az első 

versenye előtt váltható ki versenyengedély, mely az adott év december 31-ig érvényes. 

5.1 Átigazolás menete 

 

 Az átigazolás menete az előző évekhez képest nem változik. A triatlon.hu  

oldalon a dokumentumok fül alatt található „átigazolási lap 2022” nevű 

adatlapot szükséges letölteni. 

 Az átigazolási lapot az átadó és az átvevő egyesületnek is ki kell töltenie, illetve 

aláírnia/lepecsételnie.  

 A kitöltött dokumentumot eredetiben szükséges megküldeni az MTSZ 

levelezési címére. (1173 Budapest, Pesti út 8-12.), illetve elektronikus úton a 

sportszervezo@triatlon.hu email címre.  

 A dokumentum megküldésével, illetve az átigazolási díj (5.000 Ft) befizetésével 

válik érvényessé a versenyző(k) átigazolása.  

 Az átigazolást követően a sportolók egyesületének módosítása manuálisan 

történik az adatbázisban, ennek átfutási ideje 1 hét.  

 

5.2 Átigazolási díj befizetésének módja 
 

5.2.1 Átutalással 

 A Magyar Triatlon Szövetség bankszámlaszámára szükséges átutalni az 

átigazolási díj összegét.  (5.000 Ft/versenyző) 

 Magyar Triatlon Szövetség bankszámlaszáma: UniCredit Bank 10918001-

00000050-55140008 

 A közlemény rovatba feltüntetendő: Átigazolási díj, versenyző neve + 

licensz száma (Példa: Átigazolási díj, Kovács András, 325441) 

6 Licensz típus módosítása 
 

6.1 Egyéni licensz  Amatőr Klub licensz 

 

 Egyéni versenyzőknek lehetőségük van egy, a Magyar Triatlon Szövetség 

nyilvántartásában szereplő tagszervezethez (egyesülethez) csatlakozni. 

  

 Ebben az esetben a sportolónak a választott egyesülettel kell felvennie a 

kapcsolatot. A csatlakozást követően a versenyengedély kérő lap MTSZ felé 

történő megküldését és a licensz díj kiegyenlítését az egyesület végzi.  

 

 „Klub licensz-re” történő váltás esetén az egyesületnek nem kell új 

regisztrációt indítani a leigazolni kívánt sportolóra. A licensz módosítási 

szándékot a tagszervezetnek szükséges jeleznie a sportszervezo@triatlon.hu 

mailto:sportszervezo@triatlon.hu
mailto:sportszervezo@triatlon.hu


 

címen, ami alapján az MTSZ munkatársa fogja az adott versenyzőt az 

egyesülethez áthelyezni. Így a versenyző meg tudja őrizni a korábbi 

regisztrációkor kapott licensz számát!  

 

 

6.2 Amatőr Klub licensz  Egyéni licensz 

 

 Egyesületi licensz módosítására is lehetősége van a versenyzőnek, ha úgy 

dönt, hogy az adott évben egyéni versenyzőként szeretné folytatni a 

versenyzést. 

 Ilyenkor a versenyzőnek a licensz módosítási szándékát jeleznie kell az 

egyesülete, illetve a Magyar Triatlon Szövetség felé.  

 Az egyesületnek írásban kell tájékoztatnia az MTSZ-t, hogy hozzájárul a 

sportoló licenszének módosításához. Ezt elegendő egy email formájában 

megtennie, a sportszervezo@triatlon.hu címen.  

 A licensz módosítása a hozzájárulást követően válik véglegesség, ezt 

követően az MTSZ munkatársa által megtörténik a licensz átírása.  

 

7 Licensz díjak -2022 

 
Utánpótlás versenyengedély éves díja: 3.000 Ft 

Amatőr egyesülteti versenyengedély éves díja: 3.000 Ft 

Elit versenyengedély éves díja 5.000 Ft 

Egyéni versenyengedély éves díja: 4.000 Ft 

Egyesület éves tagdíj: 36.000 Ft 

8 Versenyzői igazolások kiállítása  
 

8.1 Versenyzői eredmény igazolás – iskolai/tanulmányi pályázatokhoz 
 

 A dokumentumok  nyomtatványok menüpont alatt megtalálható a 2022-es  

versenyzői eredményigazolás. 

 Az igazolást a sportolónak vagy az egyesületnek kell kitöltenie a leigazolni kívánt 

eredményekkel, illetve a sportoló adataival. Ezt követően a kitöltött dokumentumot a 

sportszervezo@triatlon.hu email címre szükséges megküldeni. 
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 Az eredmények ellenőrzése után aláírásra kerül az igazolás, amit az MTSZ Titkársága 

elektronikusan küld meg a sportoló/egyesület részére. 

 

8.2 Licensz igazolás 

 

 Az MTSZ  a versenyző kérésére licensz igazolást tud kiállítani, amennyiben szükséges.  

 A sportszervezo@triatlon.hu email címen lehet jelezni az igazolással kapcsolatos 

kérelmet.  Az érvényes versenyengedély ellenőrzését követően a z MTSZ Titkársága 

állítja ki az igazolást, ami elektronikusan kerül kiküldésre a versenyző számára. 

 Az igazolást magyar, illetve külföldi versenyeken történő indulás esetén, angol nyelven 

is ki tudjuk állítani.  

 Az igazolásokat az MTSZ csak érvényes versenyengedélyek esetében állítja ki: 

 

- Aktuális évre befizetett licensz díj 

- Érvényes sportorvosi igazolás 

8.3 Egyesületi igazolás 
 

 A tagszervezetnek (egyesület) lehetősége van az éves tagságról igazolást kérvényezni. 

 A sportszervezo@triatlon.hu email címen lehet jelezni az igazolással kapcsolatos 

kérelmet.  Az érvényes tagdíj befizetésének ellenőrzése után az MTSZ Titkársága 

állítja ki az igazolást, ami elektronikusan kerül kiküldésre a tagszervezet számára. 
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