4. számú melléklet

Kérelem
labdarúgó játékos Magyarországról külföldre történ átigazolásához
A
labdarúgó
neve:
Leánykori neve:

családi

A labdarúgó keresztneve:
Anyja neve:

Születési helye:

Születési id
(év,
nap)
Azonosító kódja:

Verseny
igazolvány
száma:
Állandó lakcíme (irányítószámmal):
A kiadó sportszervezet neve, osztálya:
A
sportszervezet
(irányítószámmal):
Telefonszáma:
A játékos jelenlegi státusza:

címe
Fax száma:

A játékos leend státusza az új klubjában:
Három évre visszamen leg
státuszban:*
ha igen: hol, mett l-meddig:

hó,

szerepelt-e

A) amat r
B) szerz dtetett amat r
C) nem-amat r
A) amat r
B) nem-amat r
nem-amat r IGEN
NEM

Mikor játszotta utolsó mérk zését nem-amat r státuszban?
(év, hónap, nap)
Jelen egyesületében kölcsönjátékosként szerepel-e?*
IGEN
NEM
Leend egyesületében kölcsönjátékosként szerepel-e?*
IGEN
NEM
Mely ország, mely sportegyesületébe kíván átigazolni a játékos?
Ország megnevezése:
Sportegyesület (neve, címe, telefonszáma):
........................................................
.........................................................................
Van(nak) a játékosnak teljesítetlen kötelezettsége(i) a sportegyesületével
szemben, illetve az(ok) milyen jelleg!(ek) ?*
IGEN NEM
.................................................................................................................................................
* kérjük a megfelel kockát X-szel megjelölni
A kérelmez k tudomásul veszik, hogy a kérelem ügyintézése azzal a nappal kezd dik, amikor a
hátoldalon felsoroltakat az MLSZ rendelkezésére bocsátották.
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...................................

A játékos aláírása:

.......................................

Kelt: ...................................Aláírás és bélyegz a sportszervezet részér l

.......................................

A Liga, illetve a területileg illetékes LSZ igazolja:
IGEN

NEM

Folyik-e jelenleg fegyelmi eljárás a fent említett játékos ellen ?
Jelenleg eltiltás alatt van-e a játékos ?*
Van a labdarúgónak Magyarországon érvényben lev hivatásos szerz dése?
Kelt:
...................................

Az MLSZ,/ a területileg illetékes LSZ
/ NB III versenybizottság
képvisel jének aláírása/pecsétje

………………………

A kérelemhez a túloldalon felsoroltakat kell csatolni.
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A kérelemhez benyújtandó dokumentumok
Külföldi állampolgárságú
a) Nem-amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a labdarúgó folyamatban lév szerz dése esetén a kiadó magyar és a külföldi
sportszervezet által megkötött szerz dés, és annak hitelesített magyar nyelv!
fordítása és a magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy a labdarúgóval kötött
szerz dése megsz!nt vagy megsz!ntették
2. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
3. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
b) Nem-amat r státuszból amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy a labdarúgóval kötött szerz dése
megsz!nt vagy megsz!ntették
2. Verseny igazolvány leadása az MLSZ – be
3. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
c) Amat r státuszból amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
2. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
d) Amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy igényt tart-e a FIFA által megállapított,
korosztályra vonatkozó képzési és nevelési költségtérítésre
2. igazolás a labdarúgó részér l, hogy az igazolási díj 5% + 20% ÁFA összeget
befizette az MLSZ -nek
3. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
4. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
Magyar állampolgárságú
a) Nem-amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a labdarúgó folyamatban lév szerz dése esetén a kiadó magyar és a külföldi
sportszervezet által megkötött szerz dés, és annak hitelesített magyar nyelv!
fordítása és a magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy a labdarúgóval kötött
szerz dése megsz!nt vagy megsz!ntették
2. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
3. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
b) Nem-amat r státuszból amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy a labdarúgóval kötött szerz dése
megsz!nt vagy megszüntették
2. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
3. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
c) Amat r vagy szerz dtetett amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy igényt tart-e a FIFA által megállapított,
korosztályra vonatkozó képzési és nevelési költségtérítésre
2. igazolás a labdarúgó részér l, hogy az igazolási díj 5% + 20% ÁFA összeget
befizette az MLSZ -nek
3. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
4. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
d) Amat r vagy szerz dtetett amat r státuszból amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. Verseny igazolvány leadása az MLSZ –be
2. kitöltött, aláírt Játékosútlevél c. formanyomtatvány
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5. számú melléklet

Kérelem
labdarúgó játékos külföldr l Magyarországra történ átigazolásához
A Kérelmet az átigazolási id szakon belül a Magyar Labdarúgó Szövetséghez kell
eljuttatni.
A kérelmez sportszervezet
Neve / szakága /
osztályának megnevezése:
A kérelmez sportszervezet
pontos címe:
Telefonszáma:
Labdarúgó
családi neve:
Születési helye:

Faxszáma:
Labdarúgó
keresztneve:
Születési id :
(év, hó, nap)
Anyja neve:

Leánykori neve:
Állampolgársága
:

A magyar labdarúgó külföldre a) igen
távozáskor leadta-e a tags.ig, b) nem
-t:
Kiadó nemzeti
Kiadó
szövetség: *
sportszevezet:
A játékos leend státusza a MLSZ –ben:
A) amat r
(kérjük a megfelel kockát X –szel megjelölni):
B) szerz dtetett amat r
C) nem-amat r
* Amennyiben a sportoló még egy nemzeti szövetségnek sem volt igazolt labdarúgója ezt a „Kiadó nemzeti

szövetség”

rubrikában jelezzék

A hivatásos illetve a szerz dtetett labdarúgó, valamint a kérelmez sportszervezet
igazolja, hogy a kiadó sportszervezettel a fizetési feltételekben megállapodhat.
A kérelmez k tudomásul veszik, hogy a kérelem ügyintézése azzal a nappal
kezd dik, amikor a kérelmez a számára el írt, a hátoldalon felsoroltakat az MLSZ
rendelkezésére bocsátották.
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek:

Kelt:

…………….

Kelt:

…………….

Aláírás és bélyegz a
sportszervezet részér l:

………………………………………………

A labdarúgó aláírása (18 év

Kelt:

…………….

alatti labdarúgó esetében a
törvényes képvisel hozzájárulása
is) :

A területi LSZ/ MLSZ
igazolása a klub
osztályának
megnevezésére
vonatkozóan:
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A kérelemhez benyújtandó dokumentumok
Külföldi állampolgárságú
a)

b)

c)

d)

Nem-amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a magyarországi jogos tartózkodást igazoló okirat (pl: tartózkodási engedély stb) fénymásolata
2. munkavállalási engedély fénymásolata (kivételt képeznek ez alól azon labdarúgók, akiknek
magyarországi munkavállalását jogszabály nem köti munkavállalási engedély megszerzéséhez)
3. a külföldi és a kérelmez sportszervezet megállapodása, vagy a magyar sportszervezet
nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem jött létre
4. igazolás a labdarúgó részér l, hogy az igazolási díj 5% + 20% ÁFA összeget befizette az MLSZ
–nek
5. leigazoláshoz: kitöltött fényképes igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részér l, hogy a
VERSENYENGEDÉLY kártya kiváltásához szükséges összeget befizették
6. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
Nem-amat r státuszból amat r vagy szerz dtetett amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a magyarországi jogos tartózkodást igazoló okirat (pl: tartózkodási engedély stb) fénymásolata
2. munkavállalási engedély vagy iskolalátogatási igazolás fénymásolata (kivételt képeznek ez alól
azon labdarúgók, akiknek magyarországi munkavállalását jogszabály nem köti munkavállalási
engedély megszerzéséhez)
3. leigazoláshoz: kitöltött fényképes igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részér l, hogy a
VERSENYENGEDÉLY kártya kiváltásához szükséges összeget befizették
4. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
Amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a magyarországi jogos tartózkodást igazoló okirat (pl: tartózkodási engedély stb) fénymásolata
2. munkavállalási engedély fénymásolata (kivételt képeznek ez alól azon labdarúgók, akiknek
magyarországi munkavállalását jogszabály nem köti munkavállalási engedély megszerzéséhez)
3. megállapodás (a FIFA által megállapított, korosztályra vonatkozó) képzési és nevelési
költségtérítésr l, vagy a magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem jött
létre
4. igazolás a labdarúgó részér l, hogy az igazolási díj 5% + 20% ÁFA összeget befizette az MLSZ
–nek
5. leigazoláshoz: kitöltött fényképes igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részér l, hogy a
VERSENYENGEDÉLY kártya kiváltásához szükséges összeget befizették
6. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
Amat r státuszból amat r, vagy szerz dtetett amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a magyarországi jogos tartózkodást igazoló okirat (pl: tartózkodási engedély stb) fénymásolata
2. munkavállalási engedély vagy iskolalátogatási igazolás fénymásolata (kivételt képeznek ez alól
azon labdarúgók, akiknek magyarországi munkavállalását jogszabály nem köti munkavállalási
engedély megszerzéséhez)
3. leigazoláshoz: kitöltött fényképes igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részér l, hogy a
VERSENYENGEDÉLY kártya kiváltásához szükséges összeget befizették
4. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum

Magyar állampolgárságú
a)

b)
c)

d)

Nem-amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. a külföldi és a kérelmez sportszervezet megállapodása, vagy a magyar sportszervezet
nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem jött létre
2. igazolás a labdarúgó részér l, hogy az igazolási díj 5% + 20% ÁFA összeget befizette az MLSZ
–nek
3. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
Nem-amat r státuszból amat r, vagy szerz dtetett amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1.
kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
Amat r státuszból nem-amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. megállapodás (a FIFA által megállapított, korosztályra vonatkozó) képzési és nevelési
költségtérítésr l, vagy a magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem jött
létre
2. igazolás a labdarúgó részér l, hogy az igazolási díj 5% + 20% ÁFA összeget befizette az MLSZ
–nek
3. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
Amat r státuszból amat r, vagy szerz déses amat r státuszba igazoló labdarúgó esetén:
1. kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum
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Regisztráció Labdarúgó
Klubkategória id pontja
státusza

Labdarúgó
azonosító
száma:

Anyja neve:
Nemzetiség:

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

67

2009.

Kelt: ……………………………………, 200….. . ……………………… hó ……… nap

A játékosútlevelen a labdarúgó összes sportszervezetét fel kell tüntetni, ahol 12. életévének betöltését követ en játszott

Klub neve:

Nemzeti
szövetség:

Név:
Születési helye, ideje:

Játékosútlevél

A labdarúgó nemzetközi játékosútlevele

……………………………..
Labdarúgó/játékos aláírása

Egyéb információ:

6. számú melléklet

