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A Magyar Tollaslabda Szövetség Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) a Sportról szóló 2004. 

évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 23. § (1) bekezdés b) pontja szerint hatáskörében eljárva az 

alábbi Szabályzatot alkotja a tollaslabda sportágban versenyző sportolók igazolására, illetve 

átigazolására vonatkozóan:  

A szabályzat hatálya 

1. § 

(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a tollaslabda sportágban – a Szövetség 

versenyszabályzatában, versenykiírásában, illetve egyéb szabályzatában meghatározottak 

szerint – 

a) amatőr és hivatásos sportolóikra,  

b) a sportolót tagsági- vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportszervezetre, 

c) az igazolást és átigazolást végző szervekre vagy azok szervezeti egységeire. 

(2) Jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki a sportolók és a sportszervezetek közötti polgári jogi 

jogviszonyból eredő jogvitákra. 

 

Igazolás, nyilvántartásba vétel 

2. § 

(1) A sportolókról a Szövetség az Stv. 3.§ (8) bekezdésében meghatározottak szerint vezet 

nyilvántartást. 

(2) A nyilvántartásba vételt és a versenyengedély kiadását a sportoló és a sportszervezet közös 

kérelmére a Szövetség Elnöksége végzi. A kérelem az elbírálásáig bármikor visszavonható, 

módosítható. 

(3) A kérelmet az Elnökségnél kell benyújtani az 1. számú mellékletben meghatározott 

Nyilvántartásba vételi és Versenyengedély kérő Lap megfelelő kitöltésével.  Amennyiben a 

sportoló kiskorú, úgy a kiskorú törvényes képviselőjének aláírása is szükséges. 

(4) A kérelmet az Elnökség annak benyújtásától számított öt munkanapon belül bírálja el, 

amennyiben minden szükséges adat rendelkezésére áll. 

(5) A Nyilvántartásba vételi és Versenyengedély kérő Lapban a sportszervezetnek meg kell 

jelölnie, hogy milyen jogviszonyban – amatőr vagy hivatásos – kívánja leigazolni a sportolót. 

A Nyilvántartásba vételi és Versenyengedély kérő Lap benyújtásával egyidejűleg mellékelni 

kell a sportszervezet és a sportoló közötti sportszerződés, vagy egyéb jogviszonyra irányuló 

szerződés másolatát (amennyiben az előzőhöz képest változás történt). 

(6) A versenyengedély megadásához a Szövetség versenyszabályzata és versenykiírásai egyéb 

feltételeket (Pl.: nemzetközi szövetség által meghatározott követelmények, orvosi alkalmasság 

stb.) is megállapíthatnak. 



(7) Az Elnökség az nyilvántartási igazolással egyidejűleg a sportoló részére versenyengedélyt 

ad ki Jelen Szabályzatban megállapított díj ellenében, melyet a sportolót igazolni kívánó 

sportszervezet fizet meg a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Szövetség bankszámlaszámára 

(8) A versenyengedély az egyéni és a csapatversenyeken történő részvételre egyaránt jogosít, 

a versenyengedély fajtájának megfelelő osztályokban. 

(9) A versenyengedélyt az Elnökség által meghatározott egy éves időtartamra adja ki. 

(10) Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy érvényét vesztett versenyengedélyt a 

sportoló és a sportegyesület együttes kérelmére az Elnökség a nyilvántartás adatainak 

felhasználásával pótolja. A versenyengedély másolatának kiadásáért az elnökségi határozat 

által megállapított díjat kell megfizetni a Szövetség részére. 

 

3. § 

(1) A versenyengedély kiadása iránti kérelem elutasításra kerül, ha a Nyilvántartásba vételi és 

Versenyengedély kérő Lap kitöltése hiányos.  

(2) Hiányos kérelem esetén az Elnökség nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja 

fel a kérelmezőt. Ezen határidő eredménytelen eltelte, illetve hiányos hiánypótlás benyújtása 

esetén a kérelmet elutasítja, a kérelmező az eljárási díjat elveszti. Újabb kérelem benyújtása 

esetén a feltételeket ismételten teljesíteni kell. 

(3) A nyilvántartásba vételt és a versenyengedély kiadását meg kell tagadni, amennyiben 

a) a kitöltendő Lapok bármelyikében kért adatokat a kérelmező valótlan adatok 

feltüntetésével töltötte ki, 

b) annak kiadása jogszabályba vagy a Szövetség egyéb szabályzataiba ütközik, 

c) a kérelmező sportszervezet az éves tagdíjat nem fizette meg, 

d) a kérelmező határidőben nem fizette meg a Jelen Szabályzatban meghatározott eljárási 

díjat. 

 

4. § 

A Szövetség által rendezett, illetve az országos versenynaptárban jóváhagyott versenyeken csak 

az Elnökség által kiadott versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetnek részt. 

 

5. § 

 

(1) A sportolót törölni kell a nyilvántartásból, ha 

a) elhalálozik, 

b) a sportoló – kiskorú esetén törvényes képviselője – írásban kérelmezi, 

c) eltelt 18 hónap a sportoló utolsó ranglista versenye óta, 

d) a sportolót igazoló sportszervezet szakszövetségi tagsága jogutód nélkül megszűnik. 



 

(2) Ha korábban a sportoló kezdeményezte nyilvántartásból való törlését, ismételten csak 

akkor vehető vissza a nyilvántartásba és adható számára versenyengedély, amennyiben az 

igazoláshoz szükséges feltételeket ismételten teljesíti, és kérelmével nem valósít meg joggal 

való visszaélést. Ha az átigazolási szabályok kijátszásának alapos gyanúja felmerül, a 

nyilvántartásba vételt meg kell tagadni és a sportolóval szemben fegyelmi eljárást kell 

lefolytatni. 

 

Átigazolás 

6.§ 

(1) Amennyiben a sportoló tagsági- vagy más szerződéses jogviszonyában változás áll be, a 

2. számú Mellékletben meghatározott Átigazolási Lapot és új versenyengedély kiadását 

tartalmazó kérelmet kell benyújtania az Elnökséghez. 

(2) A kérelmet a sportoló az átvevő sportszervezetén keresztül nyújtja be az Elnökséghez. A 

kérelemben foglalt adatokat megfelelő módon igazolni kell, továbbá a sportoló és 

sportszervezet között létrejött jogviszony alapjául szolgáló szerződés másolatát is csatolni kell 

a kérelemhez. Kiskorú sportoló nevében törvényes képviselője jár el. 

(3) A kérelemben a sportolónak nyilatkoznia kell, hogy az átadó sportszervezettel nincsen 

érvényes szerződéses jogviszonyban, az átadó sportszervezet pedig nyilatkozik, hogy a 

sportolónak nincsen az átadó sportszervezettel szemben teljesítetlen fizetési kötelezettsége.  

(4) Az átigazolásra vonatkozóan az átadó sportszervezet minden esetben köteles nyilatkozni. 

Amennyiben az Elnökség felhívásától számított öt napon belül nem nyilatkozik, úgy az 

Elnökség a sportolónak teljeskörű versenyengedélyt ad ki, ha Szövetség csapatbajnoki 

versenykiírása másképpen nem rendelkezik. 

(5) A kérelem elbírálására a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezések irányadók. Az 

átigazolás eljárási díj megfizetéséhez kötött, melyet az átvevő sportszervezet köteles megfizetni 

a kérelem benyújtásával egyidejűleg. Az átigazolás addig nem végezhető el, ameddig az eljárási 

díj nem kerül teljesítésre. 

 

(6) Az átigazolást a nyilvántartási adatok feltüntetésével a versenyengedélyen át kell vezetni. 

(7) Az átigazolás az év bármely napján kérelmezhető. 

 

7. § 

(1) A sportoló az átigazolási kérelem benyújtása és elbírálása közötti időben az átadó 

sportszervezet képviseletében versenyezhet. Az átadó sportszervezet a versenyzési jogot nem 



tagadhatja meg a sportolótól, amennyiben az átadó sportszervezet felé a sportoló a tagdíjfizetési 

kötelezettségének eleget tett. 

 

(2) Ha a sportolót a versenyszezon közben igazolják át, az átvevő sportszervezet 

képviseletében a csapatversenyeken való részvétel – az átadó sportegyesület hozzájárulása 

esetén is – kizárólag a soron következő versenyszezon kezdetekor lehetséges (kivétel: az 

azonnal igazolható játékosok köre). 

8. § 

(1) Szerződéses sportoló átigazolási kérelmet kizárólag szerződésének megszűnése után 

nyújthat be. Amennyiben az érvényes szerződéssel rendelkező sportoló a szerződésének 

megszűnését, lejártát, vagy felbontását megelőzően – az átadó sportszervezet hozzájárulása 

hiányában – adja be az átigazolási kérelmet, azt az Elnökségnek el kell utasítania. 

(2) Az a sportoló, aki legalább egy évig semmilyen versenyen nem indult, a korábbi 

sportszervezetének hozzájárulása nélkül azonnal átigazolható az általa megjelölt 

sportszervezetbe. 

(3) Ha a sportoló és a sportszervezet között kötött szerződés  

a) közös megegyezéssel, vagy a határozott időtartam elteltével szűnt meg, és a szerződés 

ettől eltérő megállapodást nem tartalmaz, továbbá,  

b) ha a sportoló a szerződést a sportszervezet szerződésszegő magatartása miatt mondta 

fel,  

a sportoló az új sportszervezetben a versenyengedélyt – a 7.§ (2) bekezdés figyelembevételével 

– az átigazolás napjával azonnal megkaphatja. 

(4) Ha a szerződéses sportoló szerződését jogellenesen szüntette meg, új sportszervezetében a 

versenyengedélyt csak szerződésben eredetileg meghatározott időtartam eltelte után kaphat. 

(5) Ha a szerződéses sportoló szerződése lejárt, azonban a szerződés egyéb olyan kitételt 

tartalmaz, aminek a szerződéses sportoló nem tett eleget, akkor az átigazolására, versenyzésére 

az egyéb kitétel teljesítésekor, de maximum egy év eltelte után kerülhet sor, addig nem kaphat 

versenyengedélyt. 

(6) Ha a szerződéses sportoló és a sportszervezete közötti szerződés megszűnésével 

kapcsolatban vita merül fel, a szerződéses sportoló átigazolásáról a Szövetség Elnöksége dönt.  

Magyar sportoló külföldön való versenyzése 

9. § 

(1) Az Elnökség által nyilvántartásba vett, igazolt sportoló külföldi versenyzéséhez a 

Szövetség engedélye szükséges. A kérelmet a sportoló hazai sportszervezetén keresztül kell 

benyújtani. 



(2) Igazolt sportoló külföldi sportszervezetbe történő igazolásához a Szövetség hozzájárulása 

szükséges. Az igazoláshoz való hozzájárulás magában foglalja a külföldi versenyzéshez történő 

hozzájárulást is, nem szükséges minden egyes külföldi versenyre újbóli hozzájárulást kérnie a 

sportolónak. 

 

Külföldi, kettős állampolgárságú sportoló Magyarországon való 

versenyzése 

10. § 

(1) Versenyengedélyt nem magyar állampolgárságú sportolónak is ki kell váltania, 

amennyiben játszik az országos csapatbajnokságon, vagy a Szövetség által rendezett, 

engedélyezett hazai – nem nemzetközi – egyéni versenyen indul. 

(2) Az igazolási kérelmet és a versenyengedély kibocsátása iránti kérelmet a külföldi sportoló 

magyar sportszervezetének kell az Elnökség elé terjesztenie. 

(3) Kettős állampolgárságú sportoló sportállampolgárságot választhat magának. Magyar 

sportállampolgárság választása esetén a sportoló Jelen Szabályzat hatálya alá tartozik. 

(4) Jelen §. eltéréseivel a kérelem elbírálására a nyilvántartásba vételre vonatkozó 

rendelkezések irányadók. 

11.§ 

(1) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló, szerződéses sportoló 

azonnal átigazolható más sportszervezetbe. Ezen sportolók az átigazolással egyidejűleg a 

versenyengedélyt is – a 7.§ (2) bekezdés figyelembevételével – megkaphatja. 

(2) Ebben az esetben a kérelmező mentesül az eljárási díj megfizetése alól. 

 

Vegyes rendelkezések 

12. § 

(1) A Szövetség Fegyelmi Bizottsága által kezdeményezett fegyelmi eljárás ideje alatt új 

versenyengedély iránti kérelem nem adható be, illetőleg a beadott kérelem érdemben nem 

bírálható el. 

(2) Ha a versenyengedély a sportfegyelmi, illetve a doppingtilalom megszegése miatti büntetés 

hatálya alatt érvényét veszti, lejár, azt csak a büntetés hatályának megszűnése után lehet ismét 

érvényesíteni. 

(3) A sportolónak Magyarországon egy időben csak egy érvényes versenyengedélye lehet. 



(4) A Szövetség köteles gondoskodni a versenyengedélyben feltüntetett, valamint annak 

kiállításához felhasznált személyes adatoknak az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti kezeléséről. 

(5) A Nyilvántartásba vételi és Versenyengedély kérő Lap, valamint az Átigazolási Lapon 

megadott elektronikus kapcsolattartási cím a Szövetség, a sportszervezet és a sportoló között 

bármilyen, sportszakmai kommunikáció során használható. 

(6) Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a 

Polgári Törvénykönyv és a Sporttörvény, valamint a Szövetség egyéb szabályzatai irányadók. 

 

14. § 

Jelen Szabályzat alapjául szolgáló joganyagok: 

2004. évi I. törvény a sportról 

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

15. § 

Jelen Szabályzatot a Magyar Tollaslabda Szövetség Elnöksége 2022. 03.30-án a 9/2022. számú 

határozatával elfogadta és 2022.04.01. napján lép hatályba.   

 

 

Budapest, 2022.03.30.  



1. számú melléklet 

Nyilvántartásba vételi és Versenyengedély kérő Lap 

 

1. Egyesület 

 neve:  

 Elektronikus elérhetősége: 

2. A versenyző  

 neve: 

 Elektronikus elérhetősége (nem közelező) 

3. Születési dátum (év, hó, nap): 

4. Születésének helye: 

5. Neme:  ▢ férfi   /  ▢ nő 

6. Anyja neve: 

7. Címe (település): 

8. Címe (utca, házszám): 

9. Címe (irányítószám):  

10. Engedély típusa:  

  ▢    I/II osztály   ▢ II/IV osztály 

11. Sportorvosi engedély: 

 

Vélemény Dátum Aláírás, bélyegző 

   

 

A nyilvántartásba vételhez és a versenyengedély kiváltáshoz szükséges hozzájáruló és 

adatkezelési nyilatkozatot elfogadta a versenyző. 

 

 

 

Dátum 

 

Egyesület aláírása, bélyegzője 

 



2. számú melléklet 

Átigazolás lap 

 

1.  

 Elbocsátó egyesülete:  

 Átvevő egyesülete:  

2. A versenyző neve: 

3. Születési dátum (év, hó, nap): 

4. Születésének helye: 

5. Neme:  ▢ férfi   /  ▢ nő 

6. Anyja neve: 

 

 

 

 

 

Dátum 

 

Elbocsátó egyesület aláírása, bélyegzője 

 

 

 

Dátum 

 

Befogadó egyesület aláírása, bélyegzője 

 

 

 

 

  



3. számú melléklet 

Díjak 

A nyilvántartásba vétel (igazolás) díja: 4 000 Ft. 

Átigazolás eljárási díj összege: 4 000 Ft. 

 

Versenyengedélyek díjai: 

  

18 év alattiak részére: 2000 Ft 

felnőttek részére korlátlan versenyengedély: 8 000 Ft 

felnőttek részére korlátozott versenyengedély (csak III. és IV. osztályú egyéni és 

csapatversenyeken való részvételre jogosít): 4000 Ft 

Külföldi egyesületi igazoltaknak alkalmi játékengedély: 3000 Ft/verseny 

Versenyengedély pótlás: 500 Ft 

  



 

 

4. számú melléklet 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük az érintett 

személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet illető jogokat. 

Az alábbi adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a számára személyes adatot 

adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja: 

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Magyar Tollaslabda Szövetség 

Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Weblap (amennyiben van): www.badminton.hu 

Telefon: +36-1/460-6903 

Fax: +36-1/460-6904 

E-mail: iroda@badminton.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő(főtitkár): Joó Melinda 

1. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikke alapján, az érintett hozzájárulása, valamint az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja. 

2. Adatkezelési célok: 

a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak kezelése a Magyar 

Tollaslabda Szövetség nyilvántartása, adatok egyeztetése, frissítése, kapcsolattartás, ranglistakészítés érdekében, 

a) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak kezelése a Magyar Olimpiai 

Bizottság által, mint szerződő fél által a versenyző részére baleset-biztosítási szerződés megkötése érdekében, 

b) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak az adatkezelő által a 

Magyar Telekom Nyrt. és Posta Biztosító (továbbiakban: Biztosító) részére történő továbbítása érdekében, 

valamint a Biztosító által marketing nyilvántartásban való kezelés céljából, hogy a Biztosító a jövőbeni közvetlen 

üzletszerzési tevékenysége során a kapcsolatot a versenyzővel felvehesse és termékeivel kapcsolatos üzleti 

ajánlataival megkereshesse. A biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a versenyző bármikor kérheti adatainak 

törlését a Biztosító marketing nyilvántartásából, 

c) a versenyző, illetve annak képviselőjének, valamint az érintett egyesület adatainak az adatkezelő által a 

nemzetközi versenyeken való részvétel érdekében nemzetközi sportszervezetek, utazási irodák részére történő 

továbbítása céljából. 

3. Az adatok jellemzése (a kezelt adatok megnevezése): 

A nyilvántartásba vételi és versenyengedély kérőlap 1-11. pontjában meghatározott adatok. 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy ha az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból kíván adatkezelést 

végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról, illetve minden 

releváns információról. 



4. Az adatkezelés időtartama: 

A számlák és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő maximum 18 hónap. 

5. Érintetti jogok: 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak: 

• hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy történik-e 

adatkezelés, és amennyiben igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést 

kapjon; 

• helyesbítéshez való jog: amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

• törléshez (elfeledtetéshez való jog): meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő köteles 

törölni a rá vonatkozó személyes adatokat; 

• korlátozáshoz való jog: meghatározott feltételek esetén az érintett kérelmére az adatkezelő köteles korlátozni a 

személyes adatok kezelését, csak a tárolásukra lesz jogosult; 

• adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az adatait széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja; 

• tiltakozás a személyes adat használata ellen; 

• az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, 

mely rá nézve joghatással járna, vagy jelentős mértékben érintené; 

• személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

• a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

• bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése. 

6. Jogorvoslati tájékoztatás: 

Az érintett jogosult a felügyeleti szervhez panaszt benyújtani. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti 

hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) 

ugyfelszolgalat@naih.hu. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per 

– az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy 

elektronikusan az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legkésőbb 30 

napon belül megküldjük az Ön által kért címre. 

Alulírott kijelentem, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, azt az akaratomnak 

megfelelően kitöltöttem, tudomásul vettem.  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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