
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

JÁTÉKOS-ÜGYNÖK LICENC 
SZABÁLYZAT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az MLSZ Elnöksége 54/2009.(04.16.) számú határozatával elfogadta. 

 

   
 



Játékos-ügynök Licenc Szabályzat                        - 2 -                                                    2009.07.01-tıl 

Tartalomjegyzék 
 
JÁTÉKOS-ÜGYNÖK LICENC SZABÁLYZAT ..................................................................... - 1 - 
BEVEZETÉS .......................................................................................................... - 3 - 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .......................................................................... - 3 - 
A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA ......................................... - 4 - 
AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA ................................................................................. - 4 - 
AZ ENGEDÉLYEZETT JÁTÉKOS-ÜGYNÖK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI..... - 7 - 
A JÁTÉKOSOK KÖTELEZETTSÉGEI.................................................................. - 10 - 
A SPORTSZERVEZETEK KÖTELEZETTSÉGEI ................................................. - 11 - 
VITÁK ................................................................................................................... - 11 - 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.................................................................................... - 12 - 
A VIZSGÁZTATÁS MÓDJA.................................................................................. - 13 - 
SZAKMAI ETIKAI KÓDEX.................................................................................... - 15 - 
KÉPVISELETI SZERZİDÉS................................................................................ - 16 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Játékos-ügynök Licenc Szabályzat                        - 3 -                                                    2009.07.01-tıl 

A FIFA Végrehajtó Bizottsága, a FIFA Alapszabály végrehajtási határozatai 17. § (2), valamint 2000. 
december 10-i határozata és annak 2007. október 17-ei módosítása alapján szabályozta a játékos-
ügynöki tevékenységét. 
 
E szabályzat, a Bevezetés (2) kötelezi a nemzeti szövetségeket saját szabályzatuk elkészítésére: 
 

„Minden nemzeti szövetség köteles felállítani saját szabályzatát a játékos-ügynökök 
vonatkozásában. Az ilyen szabályzatokat a FIFA Játékos-státusz Bizottságának kell 
jóváhagynia, és tartalmaznia kell az alábbi alapelveket.” 

 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) a 2000. évi CXLV. törvény a sportról 10.§ (6)-
ben és a FIFA Játékos-ügynöki Szabályzat Bevezetés (2) elıírt kötelezettség alapján az MLSZ Játékos-
ügynöki Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
 

BEVEZETÉS 
 

(1) Ez a Szabályzat azoknak a játékos-ügynököknek a tevékenységét szabályozza, akik játékosok 
átigazolását intézik az MLSZ tagszervezetei (továbbiakban: sportszervezetek), vagy az MLSZ 
és egy másik nemzeti labdarúgó szövetség között. 

 
(2) A Szabályzat célja, hogy Magyarországon: 
 

a) játékos-ügynöki tevékenységet csak a Szabályzatnak megfelelıen nyilvántartásba vett 
személyek végezhessenek; 

b) a játékos-ügynök tevékenységét minden játékos és sportszervezet azonos feltételek mellett 
vehesse igénybe; 

c) védje a játékosok és a sportszervezetek jogait, a magyar labdarúgás rendjét és tisztaságát; 
d) a Szabályzatot megsértık ne kerüljék el a felelısségre vonást és a megfelelı súlyú 

fegyelmi büntetést. 
 
 

I. 
 

1. § 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

(1) Labdarúgó játékosoknak és sportszervezeteknek engedélyezett, hogy más játékosokkal vagy 
sportszervezetekkel folytatott tárgyalásaik során igénybe vegyék egy olyan játékos-ügynök 
szolgáltatásait, aki képviseli ıket és érdekeiket. A játékos-ügynöknek rendelkeznie kell az 
MLSZ által kiállított engedéllyel. 

 
(2) A játékosok és sportszervezetek nem vehetik igénybe olyan ügynökök szolgáltatásait, akik nem 

rendelkeznek engedéllyel. 
 
(3) A (2) nem kell alkalmazni akkor, ha a játékos nevében tevékenykedı  játékos-ügynök a játékos 

egyik szülıje, testvére vagy házastársa, vagy ha a játékos és a sportszervezet nevében 
tevékenykedı játékos-ügynök bejegyzett ügyvéd Magyarországon. 
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II. 
 

2. § 
 

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS TERÜLETI HATÁLYA 
 

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed az MLSZ szervezeti egységeire, a sportszervezetekre és a 
nyilvántartásában szereplı játékosokra. 

 
(2) A Szabályzat hatálya kiterjed a magyar sportszervezetek közötti, vagy az MLSZ és egy másik 

nemzeti labdarúgó szövetség közötti átigazolásban közremőködı játékos-ügynökre. 
 

 
III. 
 

3. § 
 

AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA 
 

(1) Minden olyan egyéni vállalkozó természetes személynek, aki a 2. § (2) pontban meghatározott 
játékos-ügynöki tevékenységet kívánja folytatni, írásos kérelemmel kell az MLSZ-hez fordulnia. 

 
(2) A kérelmet nagykorú, büntetlen magyar állampolgár, vagy két éve folyamatosan 

Magyarországon élı, és itt állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezı idegen állampolgár 
nyújthat be, aki rendelkezik az MLSZ, a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) és a Magyar Amatır 
Labdarúgó Liga (MALL) együttes írásos támogatásával. 

 
(3) FIFA engedéllyel rendelkezı játékos-ügynökök engedélyüket, amennyiben egyébként az (1) és 

(2)-ben foglaltaknak megfelelnek, a 2000. december 10. napján kelt, a játékos-ügynök 
tevékenységére vonatkozó FIFA Szabályzat 23.§ rendelkezései szerint cserélhetik ki új 
engedélyre. 

 
 

4. § 
 

A játékos-ügynöki engedélyt kérelmezı jelölt semmilyen körülmények között sem tölthet be tisztséget a 
FIFA-ban, az UEFA-ban vagy más konföderációban, a nemzeti szövetségekben, az MLSZ-ben, 
sportszervezetekben vagy ezen intézményekhez kötıdı szervezetekben, gazdasági társaságokban. 
 
 

5. § 
 

(1) Az MLSZ Elnöksége a kérelmek elbírálására három - öt tagból álló Játékos-ügynök Licenc 
Bizottságot hoz létre. 

 
(2) A tagok mandátuma a megbízatástól visszavonásig érvényes. A Bizottság tagjának büntetlen 

elıélető természetes személy választható. 
 
(3) A Játékos-ügynök Licenc Bizottság elnöke és tagjai az MLSZ Elnökség döntésével 

visszahívhatóak. 
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6. § 
 

(1)  Játékos-ügynöki licenc kérelmet írásban, a szükséges dokumentumokkal felszerelve, az MLSZ-
hez kell benyújtani. 

 
(2)  Az MLSZ, a beérkezésétıl számított 15 napon belül visszaigazolja a kérelem nyilvántartásba 

vételét, nyilatkozik annak elfogadásáról és tájékoztatást ad a vizsga várható idıpontjáról. 
 

(3)  Az a jelölt, akinek kérelmét a Játékos-ügynök Licenc Bizottság hivatalosan elutasította, 
elküldheti azt a FIFA Játékos-státusz Bizottságához, amely végleges döntést hoz. Ha a FIFA 
Játékos-státusz Bizottsága bármilyen okból elutasította a kérelmet, a jelölt a következı két 
évben nem nyújthat be újabbat.  

 
 

7. § 
 

(1) A Játékos-ügynök Licenc Bizottság évente két alkalommal, márciusban és szeptemberben, a 
FIFA által kijelölt napokon tart írásbeli vizsgát. 

 
(2) A vizsga módozatainak feltételeit és alapelveit a Szabályzat „A” melléklete határozza meg. 
 
(3) A kérelmezı a vizsga megszervezéséért és bonyolításáért, számla alapján, a vizsga 

megkezdése elıtt, 700.000 Ft +  ÁFA eljárási díjat köteles az MLSZ-nek befizetni.  
 
           

8. § 
 

(1) Ha a jelölt sikeresen levizsgázott (lásd az „A” I. melléklet, (5) ), az MLSZ felkéri, hogy kössön 
professzionális felelısség-biztosítási szerzıdést Magyarországon mőködı biztosítótársaságnál. 
A jelölt a biztosítási kötvényt köteles az MLSZ-nek elküldeni, és ott letétbe helyezni. 

 
(2)    A biztosítás célja az, hogy fedezzen bárminemő kárigényt, amely a játékosok, sportszervezetek 

vagy más játékos-ügynök részérıl merülhet fel a játékos-ügynök tevékenysége következtében, 
amely az MLSZ és/vagy a FIFA véleménye szerint ellentétes a FIFA szabályzat és/vagy jelen 
Szabályzat alapelveivel. Következésképpen a kötvényt oly módon kell megfogalmazni, hogy  
minden olyan lehetséges kockázat ellen biztosítson, ami a játékos-ügynök tevékenységéhez 
kapcsolódik.    

 
(3) A biztosítási kötvényben biztosított maximális összeget a játékos-ügynök üzleti forgalma alapján 

kell meghatározni, de ez nem lehet kevesebb 100.000 svájci Franknak megfelelı Forint 
összegnél. 

 
(4) A professzionális felelısség-biztosítás kötvény fedezi azokat a kárigényeket is, amelyek a 

kötvény lejárta után merülnek fel a kötvény ideje alatt történt események vonatkozásában. A 
játékos-ügynök tartozik megújítani biztosítási kötvényét, mihelyt az lejárt, és automatikusan 
beküldeni a vonatkozó dokumentumokat az MLSZ-hez. A játékos-ügynök tevékenységét 
mindaddig nem folytathatja, amíg a meghosszabbított kötvénye meg nem érkezik az MLSZ-hez.  

 
(5) Az (1) meghatározott összeg magyar átigazolási ügyben (az átadó és az átvevı sportszervezet 

és a játékos is magyar) szolgál pénzügyi biztosítékul. A pénzhez csak az MLSZ férhet hozzá. 
Célja, hogy a (2) meghatározottak bekövetkezése esetén a kártalanítás üteme felgyorsuljon. A 
játékos-ügynök engedélye mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg - felhasználás esetén - a 
biztosíték az eredeti összegre nincs kiegészítve.  
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9. § 
 

(1) A sikeres vizsgát tett jelöltnek alá kell írnia a Szakmai Etikai Kódexet (lásd „B” melléklet), 
amelyben kötelezi magát arra, hogy játékos-ügynöki tevékenységét mindenkor az abban leírtak 
szerint végzi.  

 
(2) Azok a játékos-ügynökök, akik tevékenységük végzése során nem tartják magukat a Szakmai 

Etikai Kódexben meghatározott alapelvekhez, a 16.§ (2)-ben meghatározott szankciók szerint 
büntethetık.  

 
 

10. § 
 

(1) Ha a játékos-ügynök nem tud Magyarországon, a 8. §-nak megfelelı, professzionális 
felelısség-biztosítást kötni, akkor - ehelyett - az MLSZ-nél letétbe helyezhet 100.000 SFr (svájci 
frank) összegrıl szóló bankgaranciát. E garanciát svájci banknak kell kiállítania, és az 
visszavonhatatlan. 

 
(2) A bankgaranciához kizárólag a FIFA-nak van hozzáférése. A bankgarancia célja ugyanaz, mint 

a professzionális felelısség-biztosításé /8. § (2) /. A garancia összege nem úgy értendı, hogy 
ez a sértett félnek járó kártalanítási igény felsı határa. A játékos-ügynök engedélye mindaddig 
felfüggesztésre kerül, amíg a garancia összegét az eredeti összegre (100.000 SFr) nem 
egészíti ki. 

 
 

11. § 
 

(1) Miután az MLSZ megkapta a letétet, a professzionális felelısség-biztosítást vagy bankgaranciát 
és az aláírt Szakmai Etikai Kódexet, a jelölt részére kiállítja a játékos-ügynöki engedélyt. Ez az 
engedély szigorúan személyes és másra át nem ruházható. Az engedély a kiadását követı 5 
évig érvényes, és feljogosítja a játékos-ügynököt arra, hogy közvetítıi tevékenységét 
világszerte végezhesse. 

 
Amennyiben a játékosügynök nem küld írásbeli kérelmet az írásbeli vizsga újbóli letételére 
vonatkozóan az engedély megszerzését követı 5 éven belül, úgy az engedélye automatikusan 
felfüggesztésre kerül 
 
Ha a játékosügynök megfelel a fenti második bekezdésben foglaltaknak a határidıket tekintve, 
az engedélye a következı rendelkezésre álló vizsga idıpontjáig érvényes marad. 
 
Ha a játékosügynök ezen vizsgája sikertelen, akkor a sikeres vizsgáig felfüggesztésre kerül az 
engedélye. 
 
A játékosügynök a következı lehetséges idıpontban ismét megpróbálhatja a vizsgát. Nincs a 
vizsgalehetıségek számára vonatkozó korlátozás. 
 

            Az engedélyt elnyerı játékos-ügynök jogosulttá válik arra, hogy üzleti kapcsolataiban használja 
a „Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyével rendelkezı játékos-ügynök” elnevezést. 
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(2) Az MLSZ összeállítja a saját területén mőködı engedéllyel rendelkezı játékos-ügynök listáját, 
és azt Hivatalos Értesítıjében és a web-oldalán megjelenteti, illetve a FIFA részére megküldi. 

 
(3) Az MLSZ, az engedéllyel rendelkezı játékos-ügynökök részére folyamatosan megküldi 

Hivatalos Értesítıjét. 
 
(4) A játékos-ügynök, az MLSZ-hez írásban benyújtott kérelme alapján, kérheti engedélyének 

törlését. A tevékenységét befejezı játékos-ügynök köteles engedélyét az MLSZ-ben leadni. Az 
MLSZ, Hivatalos Értesítıjében és web-oldalán közzé teszi a tevékenységét befejezı játékos-
ügynök nevét, tájékoztatja az érdekelteket, hogy hat hónapig nyújthatják be igényeiket a 
játékos-ügynökkel szemben, és értesíti a FIFA-t. 

 
            A játékos-ügynök mindaddig nem szüntetheti meg professzionális felelısség-biztosítási 

kötvényét, amíg tevékenységét be nem szüntette. A játékos-ügynöknek biztosítania kell, hogy a 
tevékenységének befejezése után felmerülı azon kárigényeket, amelyek korábbi játékos-
ügynöki tevékenységébıl keletkeztek, szintén fedezze a biztosítás.  

 
 A Játékos-ügynök Bizottság hat hónap türelmi idı eltelte után szabadítja fel a letéti összeget, 

illetve a bankgaranciát abban az esetben, ha a türelmi idı alatt keresetet az ügynök ellen nem 
nyújtottak be, és mőködési ideje alatt ki nem egyenlített tartozása vagy kötelezettsége nem volt. 

 
 

IV. 
 

12. § 
 

AZ ENGEDÉLYEZETT JÁTÉKOS-ÜGYNÖK JOGAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI 

 
(1) Az engedéllyel rendelkezı játékos ügynök, a (2) bekezdés figyelembevételével, az alábbi 

jogokkal rendelkezik: 
 

a) bármely játékossal kapcsolatba léphet, aki nincs vagy már nincs szerzıdéses viszonyban 
sportszervezettel; 

b) bármely játékos vagy sportszervezet érdekeit képviselheti, aki ıt megbízza, hogy nevében 
és képviseletében tárgyaljon szerzıdéssel kapcsolatban, és/vagy szerzıdést kössön; 

c) bármely játékos érdekképviseletét ellátja, aki ezzel megbízza ıt; 
d) bármely sportszervezet érdekképviseletét ellátja, amely ezzel megbízza ıt. 

 
(2) Nem képviselheti egyidejőleg ugyanazon sportszervezetet és annak játékosát. 

 
 

13. § 
 

(1) A játékos-ügynök csak akkor képviselhet egy játékost vagy sportszervezetet, illetve láthatja el 
érdekképviseletüket, ha írásbeli szerzıdése van az érintett játékossal, sportszervezettel. 

            
(2) Ilyen szerzıdés érvényességi idıszaka két évre korlátozott, azonban a két fél kifejezett 

kérésére írásban megújítható. A hallgatólagos megújítás kizárt. 
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(3)     A szerzıdésben kifejezetten meg kell jelölni, hogy ki fizeti a játékos-ügynök díját, díjának 
fajtáját, és azokat a feltételeket, amelyekkel a díjfizetés esedékessé válik. 

 
(4) Csakis a megbízó javadalmazhatja szolgáltatásaiért a játékos-ügynököt. 
        
(5)     A játékos nevében eljáró játékos-ügynöknek járó díjazás összegét a játékos azon évi 

alapfizetése alapján kell kiszámítani, amit a játékos-ügynök tárgyalt le számára szerzıdésében 
(azaz bele nem számítva az egyéb juttatásokat, mint pl. az autót, lakást, pontprémiumot 
és/vagy bármilyen fajta prémiumot és egyéb kedvezményeket). 

 
(6) A játékos-ügynöknek és a játékosnak elıre el kell döntenie, hogy a játékos azon szerzıdés 

elején díjazza-e a játékos-ügynököt egy átalányösszeg fizetésével, amely szerzıdést a játékos-
ügynök tárgyalt le a játékos számára, vagy pedig éves elszámolást   alkalmaznak úgy, hogy a 
játékos mindig a szerzıdéses esztendı lejártakor fizet éves részletekben. 

 
(7) Ha a játékos-ügynök és a játékos nem átalányösszeg fizetésében állapodik meg, és a 

játékosnak a játékos-ügynök által az ı nevében letárgyalt szerzıdése hosszabb ideig tart, mint 
a játékos-ügynök és a játékos közötti képviseleti szerzıdés, a játékos-ügynök jogosult éves 
díjazásra. Ez a jogosultság mindaddig tart, amíg a játékos szerzıdése le nem jár, vagy amíg a 
játékos alá nem ír egy új szerzıdést ugyanannak a játékos-ügynöknek a segítsége nélkül. 

            
(8) Ha játékos-ügynök és a játékos nem tud megállapodásra jutni a fizetendı díjazás összegében, 

vagy ha a képviseleti szerzıdés nem rendelkezik ilyen díjazásról, a játékos-ügynök olyan 
kártalanításra jogosult, amelynek összege a játékosnak az (5)-ben leírt alapfizetése 3%-át nem 
érheti el, annak a szerzıdésnek az értelmében, amelyet a játékos-ügynök tárgyalt le az ı 
nevében. 

 
(9) Az a játékos-ügynök, akivel sportszervezet kötött szerzıdést, díjazását egy átalányösszeg 

kifizetésével kapja meg, amelyben elıre megállapodtak. 
 
(10) Minden játékos-ügynök köteles a FIFA által kiadott képviseleti szerzıdés mintát használni (lásd 

„C” melléklet). A szerzıdı felek azonban szabadon megállapodhatnak abban, hogy kiegészítı 
megállapodásokat kötnek, és ennek megfelelıen a képviseleti szerzıdést kiegészítik, feltéve, 
hogy maradéktalanul betartják az idevonatkozó, érvényben lévı elıírásokat. 

   
(11) A képviseleti szerzıdést négy példányban kell kiállítani, és mindkét félnek megfelelıen alá kell 

írnia. A játékos vagy a sportszervezet, illetve a játékos-ügynök megtart egy-egy példányt. A 
játékos-ügynök bejegyzés céljából, az aláírást követı 30 napon belül, két példányt megküld az 
MLSZ-nek vagy annak a nemzeti szövetségnek, amelyhez a játékos vagy a sportszervezet 
tartozik. Az MLSZ bejegyzi a megkapott szerzıdéseket, és nyilvántartást vezet róluk. 

 
(12) Amennyiben a játékos ügynök nem tesz eleget a (11)-ben leírt kötelezettségének, a Játékos-

ügynök Licenc Bizottság az ügynök engedélyét felfüggesztheti. 
 
 (13) Az MLSZ-nek meg nem küldött szerzıdéseket belföldi és külföldi igazolások, átigazolások 

vonatkozásában egyaránt érvénytelennek kell tekinteni. 
 
(14) Kiskorú játékosok esetében képviseleti szerzıdést törvényes képviselıjük (képviselıik) írhat 

(írhatnak) alá. 
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14. § 
 

(1) A játékos-ügynök, tevékenységi körét céges formában is szervezheti, azonban alkalmazottainak 
munkája csupán az adminisztratív kötelezettségekre szorítkozhat. Kizárólag a játékos-ügynök 
jogosult a játékosok és/vagy sportszervezetek képviseletére más játékosokkal és/vagy 
sportszervezetekkel szemben. 

 
(2) A játékos-ügynök évente legalább egyszer - az év március hónapjának 15. napjáig - meg kell, 

hogy küldje alkalmazottainak névsorát az MLSZ-nek. Minden alkalmazottnak rajta kell lennie a 
listán legalább három hónapon keresztül, mielıtt feladatkörében hivatalosan megerısítik. 

 
(3) A játékos-ügynöknek haladéktalanul értesítenie kell az MLSZ-t, ha bárkit eltávolít errıl a listáról. 

A kizárás ezt követıen azonnal hatályba lép. Az értesítés elmulasztása a 16.§ (2)-ben rögzített 
szankciókat vonhatja maga után. 

 
 

15. § 
 

(1) Az engedéllyel rendelkezı játékos ügynöknek az alábbi kötelezettségei vannak: 
 

a) mindenkor tiszteletben kell tartania a FIFA, az MLSZ, a nemzeti szövetségek, a 
konföderációk alapszabályát, végrehajtási határozatait és szabályait; 

b) biztosítania kell, hogy minden olyan ügylet, amely közremőködésével jött létre, megfeleljen 
a fent említett alapszabályok, végrehajtási utasítások és szabályzatok jogi és etikai 
elıírásainak; 

c) semmiképpen sem szabad ösztönöznie egy sportszervezeti szerzıdéssel rendelkezı 
játékost arra, hogy a szerzıdésének lejárata elıtt megszüntesse a szerzıdését, vagy 
megszegje a szerzıdésben foglalt jogokat és kötelezettségeket; 

d) kizárólag az egyik fél érdekeit képviselheti egy és ugyanazon átigazolás során; 
e) kérésre, meg kell adnia minden szükséges tájékoztatást az MLSZ és FIFA számára, illetve 

beküldenie az összes dokumentumot;  
f) biztosítania kell, hogy neve, aláírása és ügyfelének neve megjelenjen minden olyan 

releváns szerzıdésben, amelynek lebonyolításában részt vett. 
 

 
16. § 

 
(1) Azoknak az ügynököknek, akik a részükre nyújtott jogokkal visszaélnek, vagy a Szabályzatban 

felsorolt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, szankciókkal kell szembenézniük. 
 
(2) A Játékos-ügynök Licenc Bizottság az alábbi szankciókat alkalmazhatja: 
 

a) írásbeli figyelmeztetés; 
b) pénzbírság, amelynek összege legalább 1.500.000 Ft; 
c) az engedély felfüggesztése legfeljebb 12 hónapra; 
d) az engedély megvonása; 
e) eltiltás bármilyen futballal kapcsolatos tevékenységtıl. 
A szankciók együttesen is kiszabhatóak. 

 
(3) A (2)-ben foglalt szankciókat a FIFA is alkalmazhatja.  
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(4) Az engedély visszavonásra kerül, ha a játékos-ügynök nem teljesíti az engedély megadásához 
szükséges valamelyik feltételt, a Szabályzatban meghatározottak szerint. Ha ez az eset áll 
fenn, és a hiányosság korrigálható, a Játékos-ügynök Licenc Bizottság, mielıtt visszavonná az 
engedélyt, 15 napos határidıt szab a játékos-ügynöknek a jogszerő állapot helyreállítása 
céljából.   

 
(5) Az elızı bekezdésben rögzítetteken kívül az engedély különösen akkor vonandó vissza, ha a 

játékos-ügynök ismételten vagy súlyosan megsérti a FIFA, az MLSZ, a konföderációk és a 
nemzeti labdarúgó szövetségek alapszabályait és szabályzatait.         

 
 
V. 
 

A JÁTÉKOSOK KÖTELEZETTSÉGEI 
 

17. § 
 

(1) Azok a játékosok, akik igénybe szeretnék venni egy játékos-ügynök szolgáltatását, csak 
azokkal mőködhetnek együtt, akiknek birtokukban van a Szabályzat alapján, illetıleg az ügynök 
lakhelye szerinti nemzeti labdarúgó szövetség által kiállított engedély, kivéve az I. fejezet 
1.cikkely (3)-ben említetteket. 

 
(2) A játékos-ügynök nevét és aláírását mindenkor fel kell tüntetni minden olyan releváns 

szerzıdésben (szerzıdésekben), minden ügyletben, amelyben a játékos-ügynök a játékos 
érdekeit képviselte.   

 
(3) Ha egy játékos nem veszi igénybe játékos-ügynök szolgáltatásait, ezt a tényt is kifejezetten fel 

kell tüntetni a megfelelı szerzıdésben.   
 

 
18. § 

 
(1) Ha egy játékos igénybe veszi egy engedéllyel nem rendelkezı játékos-ügynök szolgáltatásait, 

az MLSZ Játékos-ügynök Licenc Bizottságára (nemzeti átigazolás esetén), vagy a FIFA 
mérlegelésére (nemzetközi átigazolás esetén) van bízva az, hogy: 

 
a) figyelembe vegye ezt a tényt a szerzıdésekbıl utólag adódó vitás esetek során a játékos 

helyzetének mérlegelésénél, illetve; 
b) az alábbi büntetéseket hozza meg a játékossal szemben: 

- írásbeli figyelmeztetés; 
- pénzbírság, amelynek összege legalább 1.500.000 Ft; 
- eltiltás mérkızésrıl; 
- eltiltás bármilyen labdarúgással kapcsolatos tevékenységtıl. 

 
A szankciók együttesen is alkalmazhatók. 
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VI. 
 

19. § 
 

A SPORTSZERVEZETEK KÖTELEZETTSÉGEI 
 

(1) Bármely sportszervezet, amely igénybe szeretné venni egy játékos szolgáltatásait, közvetlenül 
a játékossal, vagy a Szabályzat alapján engedéllyel rendelkezı játékos-ügynökkel tárgyalhat, 
az I. fejezet 1.§ (3)-ében leírtak fenntartásával. 

 
(2) A játékos-ügynök nevét és aláírását mindenkor fel kell tüntetni minden szerzıdésben és ügylet 

során, ahol a játékos-ügynök a sportszervezetet képviselte. 
 
(3) Ha egy sportszervezet nem veszi igénybe játékos-ügynök szolgáltatásait, ezt a tényt is 

kifejezetten fel kell tüntetni a megfelelı szerzıdésekben. 
 
(4) Bármely sportszervezet, amely utánpótlás nevelési költségtérítést fizet egy másik egyesületnek, 

ezt az összeget közvetlenül a kedvezményezett egyesület részére köteles kifizetni, és 
szigorúan tilos ezen összeg egy részét vagy teljes egészét, vagy ezzel kapcsolatban ügynöki 
díjat a játékos-ügynöknek kifizetni. 

 
 

20. § 
 

(1) A 19. §-ban foglalt bármely tilalmat megszegı sportszervezetet, belföldi igazolás vagy 
átigazolás esetén a Játékos-ügynök Licenc Bizottság, nemzetközi átigazolás esetén a FIFA az 
alábbi szankciókkal sújthatja: 

 
a) írásbeli figyelmeztetés; 
b) pénzbírság, amelynek összege legalább 3.000.000 Ft; 
c) a hazai és/vagy nemzetközi átigazolásokból való kizárás legalább három hónapra; 
d) büntetıpontok levonása; 
e) alacsonyabb osztályba sorolás. 
 

A szankciók együttesen is kiszabhatók. 
 

(2) Minden olyan cselekedet, amellyel az egyesületek megszegik a 19. §-ban leírtakat, semmisnek 
és érvénytelennek tekintendı. 

 
 
 

VII. 
 

21. § 
 

VITÁK 
 

(1) Ha vita merül fel az MLSZ-hez tartozó játékos-ügynök és játékos, egyesület és/vagy egy másik 
játékos-ügynök között (nemzeti vita), az MLSZ illetékes az üggyel foglalkozni, és dönteni. 
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(2) Az eljárás megindításához írásbeli panaszt kell benyújtani az MLSZ-nél. Panaszt az esemény 
megtörténte után két éven belül, de a játékos-ügynök tevékenysége befejezését követıen 
maximum hat hónappal, lehet benyújtani. A panasz díj 200.000 Ft, amelyet az MLSZ-hez kell 
befizetni, a panasz benyújtásával azonos idıben. 

 
(3) A Játékos-ügynök Licenc Bizottság a panaszt, annak beérkezését követıen 30 napon belül 

tárgyalja. A Játékos-ügynök Licenc Bizottság határozata ellen nyolc napon belül lehet 
felülvizsgálati kérelemmel fordulni az MLSZ Elnökségéhez. A felülvizsgálati kérelem díja 
750.000 Ft, amelyet az MLSZ-hez kell befizetni, a kérelem benyújtásával azonos idıben. 

 
(4) A játékosügynökök tevékenységével kapcsolatos nemzetközi viták esetében a bírói testület 

eljárására vonatkozó kezdeményezést a FIFA Játékos Státusz Bizottságánál lehet 
kezdeményezni. 

 
Ha van okunk feltételezni, hogy az ügy fegyelmi eljárást vonhat maga után, a Játékos Státusz 
Bizottság vagy egy bíró (az ügytıl Függıen) meg kell küldje az aktát a Fegyelmi Bizottságnak a 
fegyelmi eljárás megkezdésére vonatkozó kérelemmel, a FIFA Fegyelmi Szabályzatával és 
ezen Szabályzat VIII. pontjával összhangban. 
 
Amennyiben a vitára okot adó esemény bekövetkeztétıl több mint két év eltelt, vagy a 
játékosügynök több mint hat hónapja befejezte tevékenységét, úgy a Játékos Státusz Bizottság 
vagy a bíró nem kell, hogy értesüljön az esetrıl. Ezen idıkorlátok alkalmazását minden egyes 
esetben hivatalból ki kell vizsgálni. 
 
A játékosügynökök tevékenységével kapcsolatos viták rendezésére további részletes leírás a 
FIFA Játékos Státusz Bizottságára vonatkozó Eljárási Szabálykönyve és a Vitarendezési 
Bizottsága vonatkozik. 

 
VIII. 
 

22. § 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Minden olyan ügyben, melyben e szabályzat elıírásai nem rendelkeznek, az MLSZ Elnöksége dönt, 
amely nem lehet fellebbezés tárgya. 
 
 

23. § 
 

(1) E szabályzatot az MLSZ Elnöksége 2009. április 16-i ülésén, 54. számú határozatával fogadta 
el. 

 

(2) Ezen szabályzat érvénybe lépésének idején már engedéllyel rendelkezı játékosügynökre is 
vonatkozik. 

 

(3)  Hatályba lépésének ideje: 2009. július 1. 
 
Az MLSZ Elnöksége 101/2001. (IX. 10.) számú határozatával jóváhagyott, és 3/2003. valamint 
109/2003. számú határozatával módosított Szabályzat hatályát veszti 2009.06.30-al. 
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„A” melléklet 
A VIZSGÁZTATÁS MÓDJA  

 
I. 
 

(1) Amennyiben a pályázat megfelel az elıfeltételeknek, a szövetség meghívja a jelöltet egy 
írásbeli vizsga letételére. A szervezetek évente két alkalommal, márciusban és szeptemberben 
tarthatnak vizsgákat. A pontos dátumot a FIFA jelöli ki, minden év januárjában és júniusában. A 
vizsgát a szövetség szervezi és a FIFA általános felügyelete alatt kerül megrendezésre. A FIFA 
fenntartja magának a jogot a vizsgák ellenırzésére a lebonyolítással kapcsolatban. 

 
(2) Ha valamilyen oknál fogva a szövetség nem képes megtartani a vizsgát a kijelölt idıpontban, 

dönthet a vizsga meg nem tartásáról is, azonban a döntést elıre ki kell hirdetni a hivatalos 
kommunikációs csatornákon. A szövetség azonban csak két egymást követı ülés esetében 
dönthet a vizsga meg nem tartásáról. 

 
(3) A szövetség a jelöltet terhelı díjat számolhat fel, ám csakis a vizsga megszervezésével és 

megtartásával kapcsolatos költségek fedezésére. Az említett díj nem haladhatja meg ezeket a 
költségeket. 

 
(4) A vizsgának feleletválasztós tesztnek kell lennie. A jelölt vizsgája akkor tekinthetı sikeresnek, 

ha eléri a FIFA által meghatározott minimum pontszámot. 
 
(5) Minden jelöltnek az alábbi ismeretanyagokból kell számot adnia: 

a) a hatályos futball szabályzatok ismerete, különös tekintettel az átigazolásokra (a FIFA, 
………..a konföderációk, és a vizsgahely országának szabályai); 
b) a polgári jog ismerete ( a személyiségi jogok fı elvei) és a kötelmi jog (szerzıdési jog). 

 
(6) Minden vizsga 20 kérdésbıl kell, hogy álljon, 15 a nemzetközi, 5 pedig a nemzeti 

szabályozással kapcsolatban. A jelölteknek 60-90 perc állhat a rendelkezésére a vizsga 
megírására. Ezen belül a szervezet maga határozhatja meg a vizsga tényleges idıtartamát. 

 
(7) A szövetség állítja össze a nemzeti szabályozással kapcsolatos kérdéseket, a nemzetközi 

szabályozásra vonatkozó kérdéseket pedig a FIFA bocsájtja a szövetség rendelkezésére. 
 
(8) Az elızı bekezdésben felvázolt vizsgarészt a FIFA által rendelkezésre biztosított kérdéssorral 

kell lebonyolítani. Minden egyes jelölt kap egy ilyen kérdéssort. 
 
(9) A FIFA megállapítja a sikeres vizsgához szükséges ponthatárt. Minden jó válasz egy pontot ér. 
 
(10) A vizsga megkezdése elıtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a rendelkezésre álló idırıl és a 

sikeres vizsgához szükséges pontszámról. 
 
(11) A vizsgát követıen haladéktalanul ki kell javítani és pontozni kell a lapokat, a jelölteket pedig 

értesíteni kell az eredményrıl. 
 
(12) Aki nem éri el a minimum szintet, a következı dátum áll rendelkezésére. 
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(13) Ha a jelölt a második alkalommal sem éri el a minimális pontszámot, akkor a következı naptári 
év elteltéig azt nem próbálhatja újra. Csak azután jelentkezhet egy harmadik vizsgára, amely 
alkalommal kérheti, hogy vagy az illetékes szövetség, vagy pedig a FIFA vizsgálja ıt meg. 

 
(14) Ha a harmadik alkalommal is sikertelen a vizsga, nem próbálkozhat még egyszer a vizsgával 

újabb két évig. 
 
(15) A vizsga eredményével kapcsolatos kérdéseket az illetékes szövetséghez vagy a FIFA-hoz 

lehet címezni, a vizsgát követı 6 hónapon belül. 
 
 

II. 
 
 
(1) Az engedély a kiadását követı 5 évig érvényes. 
 
(2) A játékosügynök írásban kell kérje az érintett Szövetséget a vizsga újbóli letételére 

vonatkozóan,az engedély lejárata elıtti idıpontra, az 5-ös pontnak megfelelıen. Amennyiben a 
játékosügynök nem küld írásbeli kérelmet az írásbeli vizsga újbóli letételére vonatkozóan az 
engedély felfüggesztésre kerül. 

 
(3) Ha a játékosügynök megfelel a fenti, 2-es bekezdésben foglaltaknak a határidıket tekintve, az 

engedélye a következı rendelkezésre álló írásbeli vizsga idıpontjáig érvényes marad. 
 
(4) Ha a játékosügynök ezen vizsgája sikertelen, akkor a sikeres vizsgáig felfüggesztésre kerül az 

engedélye. 
 
(5) A játékosügynök a következı lehetséges idıpontban ismét megpróbálhatja a vizsgát. Nincs a 

vizsgalehetıségek számára vonatkozó korlátozás. 
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„B” melléklet 
SZAKMAI ETIKAI KÓDEX 

 
 

I. 
 
A játékos-ügynök köteles tevékenységét lelkiismeretesen végezni, és magatartásával szakmájának 
gyakorlásában és más üzleti tevékenységében a szakmájában megkövetelt tisztelettel és méltósággal viselkedni.  
 

II. 
 
A játékos-ügynök ragaszkodjék az igazsághoz, tisztasághoz és objektivitáshoz ügyfeleivel, tárgyalópartnereivel 
és más felekkel való ügyletei során is.  
 

III. 
 
A játékos-ügynök védelmezi ügyfele érdekeit a törvény és a méltányosság szellemében, miközben tiszta jogi 
viszonyokat teremt.  
 

IV. 
 
A játékos-ügynök mindenkor tiszteletben tartja tárgyalópartnerei és harmadik felek jogait. Különösképpen 
tiszteletben tartja professzionális kollégái szerzıdéses kapcsolatait, és tartózkodik minden olyan cselekedettıl, 
amely eltérítene ügyfeleket harmadik felektıl. 
  

V. 
 

A játékos-ügynök üzleti tevékenységével kapcsolatban könyvelést vezet. Különösképpen azt kell biztosítania, 
hogy bármikor képes legyen tevékenységérıl bizonylatot elıteremteni, dokumentumok vagy más akták 
formájában. 
 
Teljes könyvelését kötelességszerően végzi, és az igazságnak megfelelıen részletezve adja vissza egyéb üzleti 
feljegyzéseiben.  
 
A fegyelmi ügyek és más viták kapcsán vizsgálatot folytató bizottságok kérésére köteles bemutatni minden 
könyvelést és feljegyzést, ami a vizsgált üggyel közvetlen összefüggésben áll.  
 
A játékos-ügynök ügyfele elsı kérésére bemutatja számláját díjairól, kiadásairól és bármi más költségrıl.  
 

VI. 
 
A játékos-ügynök mindenkor a jóhiszemőség és tisztesség követelményeinek megfelelıen, a joggal való 
visszaélést kerülve köteles eljárni. 
 
 
Budapest: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
                            Játékos-ügynök                                           MLSZ 
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„C” melléklet 
KÉPVISELETI SZERZİDÉS 

 
 

A felek 
 
(a játékos-ügynök vezetékneve és keresztneve, pontos címe és a társaság neve, ha van ilyen) 
 
______________________________________  (továbbiakban: játékos-ügynök) 
 
és 
 
(a játékos vezetékneve és keresztneve (és beceneve, ha van ilyen), pontos címe és születésnapja vagy 
a sportszervezet neve és pontos címe) 
 
_______________________________  (továbbiakban: ügyfél) 
 
megállapodtak abban, hogy képviseleti szerzıdést kötnek az alábbiak szerint:  
 
 
1) Idıtartam 
Ez a szerzıdés … hónapon (a hónapok száma, max. 24) keresztül érvényes. Hatályba lép  
        
_________________-én/-án, és befejezıdik _________________ -én/-án.  
(pontos dátum)       (pontos dátum) 
 
 
 
2) Díjazás 
Csakis az ügyfél fizethet a játékos-ügynöknek az elvégzett munkájáért.  
 

a. Játékos, mint ügyfél 
 
A játékos-ügynök jutaléka ______  %-át teszi ki a játékos éves alapfizetésének a játékos-
ügynök által kialkudott munkaszerzıdés eredményeképpen.  
 

i. átalányösszeg a munkaszerzıdés kezdetekor: ____________ 
 

ii. évenkénti fizetés a szerzıdéses év lejártakor: _____________ 
(megjelölni a helyes választ) 
 

b. Sportszervezet, mint ügyfél 
 
A játékos-ügynök jutalékot kap egy átalányösszegben, mely összeg:  
 
______________________________ 
(pontos összeg és valuta megjelölése) 
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3) Kizárólagosság 
A felek megállapodnak, hogy a közvetítési jogok a játékos-ügynöknek 
 
kizárólagosan: ____________ 
 
nem kizárólagosan: ________   (kérjük a megfelelıt beikszelni) 
 
vannak átadva. 
 
 
4) Egyéb megállapodások 
Bármely más különleges megállapodást, amely megfelel a játékos-ügynökökkel kapcsolatos szabályzat 
elveinek, mellékelni kell e szerzıdéshez, és letétbe kell helyezni a Magyar Labdarúgó Szövetségben.  
 
 
5) Kötelezı jogi normák 
A felek kötelezik magukat arra, hogy betartják a Magyarországon érvényben lévı - beleértve a 
munkaközvetítéssel kapcsolatban is - kötelezı törvényi elıírásokat, valamint a nemzetközi jog és az 
alkalmazandó államszerzıdések kötelezı normáit.  
 
 
6) Záró megjegyzések 
Ez a szerzıdés négy példányban készült, és a másolatokat az alábbiak szerint osztották el: 
 

1. Az a nemzeti szövetség, amelyhez a játékos-ügynök tartozik: ____________________ 
           (pontos név) 

2. Az a nemzeti szövetség, amelyhez az ügyfél tartozik:    _________________________ 
         (pontos név) 

3. Játékos-ügynök  
 
4. Ügyfél  

 
Budapest: ………………………… 

 
 
 
                                           Játékos-ügynök      Ügyfél 
 
 

A szerzıdés átvételének megerısítése: 
 

Helyszín és dátum: _________________________________ 
 
 
A játékos-ügynök nemzeti szövetsége:                         Az ügyfél nemzeti szövetsége: 
 
 
______________________________                                   __________________________ 
(pecsét és aláírás)                                                                   (pecsét és aláírás)  

 


