
 

2. sz.melléklet 

A sportoló átigazolása iránti kérelemhez: 

 
1. A sportoló neve: 

Születési helye és ideje: 

Anyja neve: 

2. A sportoló státusza: 

a) amatőr, a tagsági viszony alapján 

b) sportszerződéssel rendelkező amatőr,  

c) hivatásos sportoló 

3. A sportoló jelenlegi sportszervezete:  

a) megnevezése: 

b) levelezési címe:     

4. A sportolót átvevő sportszervezet: 

a) megnevezése: 

b) levelezési címe:         

5. A sportolónak az átvevő sportszervezetben betöltendő státusza: 

a)  amatőr, a tagsági viszony alapján 

b)  sportszerződéssel rendelkező  amatőr 

c) hivatásos sportoló 

 

6. Az átadó és az átvevő sportszervezet között az  amatőr sportoló átigazolásáról kötött 

szerződésben megállapított nevelési költségtérítés összege:……………………… 

7. Az átadó és az átvevő sportszervezet között a hivatásos sportoló átigazolásáról kötött 

szerződésben megállapított térítés (átigazolási díj) összege: …………….. 

8. A sportoló és az átadó sportszervezet közötti megállapodásban meghatározott, a sportolót 

megillető átigazolási részesedés összege:  

 

Kérjük a fenti adatok alapján történő átigazolás végrehajtását, egyúttal hozzájárulunk, hogy 

a Magyar Öttusa Szövetség - az egységes állami nyilvántartás, valamint a szövetségi 

versenyrendszer működtetése céljából – az adatlapon közölt személyes adatainkat az 

adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje, valamint a személyes adatokban 

bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerveinél, 

továbbá a sportszervezeteket nyilvántartó szerveknél ellenőrizze. 

 

……………., ……… év ……………. hó …… nap 

 

 

 …………………. …………………….. ………………………  

           sportoló                   sportszervezet (I.)             sportszervezet (II.) 

               átadó                átvevő  

 

                                    …………………………….. 

                         kis-, vagy fiatalkorú sportoló szülője, illetőleg 

                                           törvényes képviselője 

 
A kérelemhez csatolandó:  

- a sportszervezet és az amatőr illetve hivatásos sportoló között létrejött sportszerződés, 

- a szövetséget megillető eljárási díjak, valamint a sportágfejlesztési hozzájárulás befizetésének nyugtája, 

- a sportszervezetek jogutódlásával kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok.  



 

A SZÖVETSÉG TÖLTI KI: 

 

1. A sportoló nyilvántartásba vehető és igazolható, illetőleg átigazolható: 

 

igen                         nem 

 

2. A kiadott versenyengedély érvényességi ideje: 

 

…………………………….tól ……………………………ig  

 

3. A sportoló státusza: 

 

a) amatőr, 

b) hivatásos, 

 

4. A szövetséget megillető térítések és díjak befizetett összege: 

  

a) a versenyengedély kiadásának eljárási díja: 

b) a sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke: 

c) a sportszervezetet megillető részesedés: 

               

5. A kiadott versenyengedély nyilvántartási száma: 

     

 

…………………,  …….. év ……………..hó …. nap        

 

 

                                                     

 

                                                             ……………………..               

                                                      igazolási és átigazolási bizottság 

              nevében   

 



  Létszám lejelentő lap  3 sz. melléklet 

       

  Egyesület:     

       

sor szám: Név születési hely, idő lakcím sportolói státusz* szerződés érvényessége 

változások az 

adatban** 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

*amatőr/ szerződéses amatőr, a megfelelőt beírni     

**ha változás van az adatokban kérjük X-et rakni      


