
 

 

11. sz. melléklet 

Kérelem 

labdarúgó játékos külföldről Magyarországra történő átigazolásához 

 
A kérelmet az átigazolási időszakon belül az Magyar Labdarúgó Szövetséghez kell eljuttatni. 

 
A kérelmező sportszervezet 

Neve / kódja / szakága / 

osztályának megnevezése: 

 

A kérelmező sportszervezet 

pontos címe: 
 

Telefonszáma: Faxszáma / e-mail: 

 

Labdarúgó családi 

neve: 
 

Labdarúgó 

keresztneve: 
 

Születési helye:  
Születési idő: 

(év, hó, nap) 
 

Leánykori neve:  Anyja neve:  

Állampolgársága: 

 
 

A magyar labdarúgó 

külföldre távozáskor 

leadta-e a tagsági 

igazolványt: 

IGEN 
 

NEM 
 

Kiadó nemzeti 

szövetség: * 
 Kiadó sportszervezet: 

 

A játékos leendő státusza a MLSZ-ben: A) amatőr  

 B) nem-amatőr  

* Amennyiben a sportoló még egy nemzeti szövetségnek sem volt igazolt labdarúgója ezt a „Kiadó nemzeti 
szövetség” rubrikában jelezzék 
 
 
 

A hivatásos labdarúgó, valamint a kérelmező sportszervezet igazolja, hogy a kiadó sportszervezettel a 

fizetési feltételekben megállapodhat. 

A kérelmezők tudomásul veszik, hogy a kérelem ügyintézése azzal a nappal kezdődik, amikor a 

kérelmező a számára előírt, a hátoldalon felsoroltakat az MLSZ rendelkezésére bocsátották. 

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek: 

 

 

 

 Aláírás és bélyegző a 

 Kelt:  sportszervezet részéről:   
 
 
 
 A labdarúgó aláírása 
  (18 év alatti labdarúgó esetében a 

 Kelt:  törvényes képviselő hozzájárulása is):     
 
 
 Az MLSZ / a budapesti, illetve a megyei 
 igazgatóság 
 Igazolása a klub osztályának 

 Kelt:  megnevezésére vonatkozóan:    



 

 

A kérelemhez benyújtandó dokumentumok 

Külföldi állampolgárságú 

 Nem-amatőr státuszból nem-amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 
o a magyarországi jogszerű tartózkodást igazoló okirat (pl. tartózkodási engedély stb.) 

fénymásolata; 
o a külföldi és a kérelmező sportszervezet megállapodása, vagy a magyar sportszervezet 

nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem jött létre; 
o leigazoláshoz: kitöltött igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részéről, hogy a 

versenyengedély kiváltásához szükséges összeget befizették; 
o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum. 

 Nem-amatőr státuszból amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 
o a magyarországi jogszerű tartózkodást és jogcímet igazoló okirat (pl. tartózkodási engedély 

stb.) fénymásolata; 
o munkaszerződés, vagy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás; vagy diákok esetén 

nappali tagozatos iskolalátogatási igazolás fénymásolata (kivételt képeznek ez alól azon 
labdarúgók, akiknek magyarországi munkavállalását jogszabály nem köti munkavállalási 
engedély megszerzéséhez); 

o leigazoláshoz: kitöltött igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részéről, hogy a 
versenyengedély kiváltásához szükséges összeget befizették; 

o az 50-50 km-es szabályra vonatkozó nyilatkozat beküldése; 
o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum. 

 Amatőr státuszból nem-amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 
o a magyarországi jogszerű tartózkodást igazoló okirat (pl. tartózkodási engedély stb.) 

fénymásolata; 
o képzési és nevelési költségtérítésről, vagy a magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy ilyen 

megállapodás nem jött létre; 
o leigazoláshoz: kitöltött igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részéről, hogy a 

versenyengedély kiváltásához szükséges összeget befizették; 
o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum. 

 Amatőr státuszból amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 
o a magyarországi jogszerű tartózkodást és jogcímet igazoló okirat (pl. tartózkodási engedély 

stb.) fénymásolata; 
o munkaszerződés, vagy 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás; vagy diákok esetén 

nappali tagozatos iskolalátogatási igazolás fénymásolata (kivételt képeznek ez alól azon 
labdarúgók, akiknek magyarországi munkavállalását jogszabály nem köti munkavállalási 
engedély megszerzéséhez); 

o leigazoláshoz: kitöltött igazoló lap és igazolás az illetékes szerv részéről, hogy a 
versenyengedély kiváltásához szükséges összeget befizették; 

o az 50-50 km-es szabályra vonatkozó nyilatkozat beküldése; 
o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum; 
o amatőr státuszba történő átigazolások esetén figyelembe kell venni a működési 

költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket. 
 

Magyar állampolgárságú 

 Nem-amatőr státuszból nem-amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 
o a külföldi és a kérelmező sportszervezet megállapodása, vagy a magyar sportszervezet 

nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem jött létre; 
o igazolás a labdarúgó részéről, hogy az igazolási díj 5% + ÁFA összeget befizette az MLSZ 

részére; 
o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum. 

 Nem-amatőr státuszból amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén:  
o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum. 

 Amatőr státuszból nem-amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 
o megállapodás (a FIFA által megállapított, korosztályra vonatkozó) képzési és nevelési 

költségtérítésről, vagy a magyar sportszervezet nyilatkozata, hogy ilyen megállapodás nem 
jött létre; 

o igazolás a labdarúgó részéről, hogy az igazolási díj 5% + ÁFA összeget befizette az MLSZ 
részére; 

o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum. 
 Amatőr státuszból amatőr státuszba igazoló labdarúgó esetén: 

o kivételes átigazolási esetén a kivételes átigazolásra való jogosultságot igazoló dokumentum; 
o amatőr státuszba történő átigazolások esetén figyelembe kell venni a működési 

költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket. 


