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I. Fejezet 
 

A szabályzat hatálya 
 
 

1. §. 
 

(1) E szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban MKSZ) és 
megyei/budapesti Kézilabda Szövetség által rendezett, szervezett versenyrendszerben 
résztvevő 

a) igazolandó és igazolt, magyar és külföldi kézilabdázóra, 

b) sportszervezetekre, 

c) az igazolást, illetve az átigazolást végző szervezetre. 

 
2. §. 

 
(1) E szabályzatot Magyarország területén belül kell alkalmazni.  
 
 

II. Fejezet 
 

Hatáskör és illetékesség 
 
 

3. §. 
 
(1) Az igazolási, átigazolási és nyilvántartási feladatokat az MKSZ, illetve a 

megyei/budapesti kézilabda szövetségek (a továbbiakban: mSz) látják el.  

(2) Az NB I és az NB I/B osztályokban szereplő sportszervezetet érintő valamennyi 
átigazolás esetében – ideértve az ifjúsági- és serdülőkorú kézilabdázókat is – az MKSZ 
jár el, kivéve az (5) és a (6) bekezdésben foglaltakat. 

(3) Az MKSZ jár el nem magyar állampolgárságú kézilabdázó igazolása és átigazolása 
ügyében, továbbá a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatához való igazolás, valamint 
átigazolás, és a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatától való átigazolás ügyében. 

(4) Az MKSZ jár el bajnoki osztálytól függetlenül valamennyi kölcsönadás esetén. 

(5) Az átvevő sportszervezet székhelye szerint illetékes átigazolási szervezet jár el minden 
olyan esetben, amikor kézilabdázó NB I, vagy NB I/B osztályból NB II osztályba, vagy 
az alatti osztályba igazol át. 

(6) A (2) - (4) bekezdésekben említett eseteken kívül az az mSz rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel, melynek illetékességi területén belül az átvevő, vagy az igazolást végző 
sportszervezet székhelye van. 
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(7) Az érintett sportszervezet székhelye szerint illetékes mSz végzi a kézilabda 

igazolványok cseréjét, a Szabályzat 10. §. (8) bekezdése kivételével, azzal, hogy az 
elveszett igazolvány helyetti igazolvány kiállítására csak a kézilabdázó és a 
sportszervezete közös kérelmére kerülhet sor. 

 
4. §. 

 
(1) Az MKSZ köteles az egyébként hatáskörébe nem tartozó igazolási és átigazolási 

feladatot magához vonni az olyan sportszervezet esetében, ahol mSz nem működik. 
 
 

5. §. 
 
(1) Az igazolással, vagy az átigazolással kapcsolatos jogorvoslatokat az MKSZ Verseny 

Albizottsága (a továbbiakban: MKSZ Verseny Albizottság) látja el az mSz által 
meghozott határozatok esetében, míg ha az MKSZ Verseny Albizottság jár el első 
fokon, úgy a jogorvoslat elbírálására az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága jogosult. 

 
 

III. Fejezet 
  

Értelmező rendelkezések 
  
 

6. §. 

 

(1) Amatőr kézilabdázó: az a kézilabdázó, aki sportegyesület keretében tagként, vagy 
sportszerződés alapján, sportvállalkozás és utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvány (feltéve, hogy nem minősül sportiskolának) keretén belül pedig amatőr 
sportolói sportszerződés alapján sportol, továbbá tanulói jogviszony alapján a 
sportiskola tanulója és az iskolai sportkör tagja.  

(2) Amatőr sportszerződés: amatőr kézilabdázó és sportszervezete által a Ptk. megbízási 
szerződésre vonatkozó rendelkezései és a Sportról szóló 2004. évi I. Törvény (a 
továbbiakban: Stv.) 5. §. (2) – (4) bekezdései szerint megkötött szerződés, mely a felek 
sporttevékenységével kapcsolatos együttműködésének feltételeit szabályozza. 

(3)  Átadó sportszervezet: a kézilabdázó sportszervezete, melyből átigazol.  

(4)  Átigazolás:  

- amatőr kézilabdázó tagsági-, sportszerződéses viszonyának átvevő sportszervezet 
javára történő megváltoztatása,  

- hivatásos kézilabdázó játékjoga használati jogának  átruházása, 

mindezek nyilvántartásba vétele és a kézilabda igazolványban történő feltüntetése. 
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(5) Átigazolási díj: az átadó sportszervezettel hatályos szerződéssel rendelkező hivatásos 
kézilabdázó játékjoga használati jogának átruházása esetén az átadó sportszervezetet 
átvevő sportszervezet részéről megillető ellenérték.  

(6) Átigazolási jutalék: hivatásos kézilabdázó játékjoga használati jogának átruházásáért 
járó szerződés szerinti igazolási ill. átigazolási díj 1+4%-a, amely összeg az MKSZ-t 
illeti meg.  

(7) Átvevő sportszervezet: sportszervezet, amelybe a kézilabdázó átigazol. 

(8) Bajnokság: az IHF, EHF és az MKSZ által meghatározott szabályok szerint az MKSZ 
és megyei/budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett, kiírt versenyrendszer 
(ideértve a kupát is), amelyben érvényes kézilabda igazolvánnyal rendelkező 
kézilabdázó vehet részt. 

(9) Hivatásos kézilabdázó: az a kézilabdázó, aki sportvállalkozással, vagy sportegyesülettel 
kötött, Stv. 8. §. szerinti munkaszerződés, vagy megbízási szerződés alapján fejti ki 
sporttevékenységét. 

(10) Igazolás: kézilabdázónak valamely sportszervezetbe első alkalommal történő 
nyilvántartásba vétele és erről kézilabda igazolvány (versenyengedély) kiadása. 

(11) Igazolási díj: a hivatásos kézilabdázót játékjoga használati jogának átruházásáért 
megillető összeg. 

(12) Játékjog: személyhez kötött vagyoni értékű jog, amely a kézilabdázó e tevékenységéhez 
fűződik és fizikai, valamint szellemi képességeinek értékesíthető összességét testesíti 
meg. 

(13) Kézilabda magyar-magyar”: Az a külföldi állampolgár kézilabdázó, aki rendelkezik 
magyar igazolvánnyal és  
a) Schengeni határokon belüli állam állampolgára, vagy 
b) Schengeni határokon kívüli állam állampolgára esetén rendelkezik legalább 1 évi 

jogszerű magyarországi tartózkodásra jogosító okirattal, vagy 
bevándorlási/letelepedési engedéllyel, illetve magyar hatóság által kiállított 
személyazonosító igazolvánnyal. 

(14) Kézilabdázó: az a természetes személy, aki amatőr-, vagy hivatásos minőségben az 
MKSZ, vagy az mSz által kiírt, engedélyezett vagy szervezett bajnokságokban 
versenyszerűen vesz részt és valamely sportszervezettel amatőr, vagy hivatásos 
sportolói jogviszonyban áll. 

(15) Kölcsönadás:  

- amatőr kézilabdázó ideiglenes átigazolása az átadó sportszervezettől az átadó 
sportszervezethez, mely alapján az átvevő sportszervezet a kézilabdázó 
játékjogának használatát a kölcsönszerződés időtartamára ideiglenesen megszerzi,  

- hivatásos kézilabdázó játékjoga használati jogának ideiglenes átadása, mely 
alapján az átadó sportszervezet a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás címén a 
játékjog használati jogát átruházza az átvevő sportszervezetre (amely a 
kézilabdázó munkaszerződését, vagy megbízási szerződését nem érinti), 

 

erre vonatkozó határozott időre szóló szerződés alapján, azzal, hogy a kölcsönadásra irányuló 
szerződés megszűnésével a játékjogosultság, illetve a játékjog használati jogosultsága az 
átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése nélkül visszaszáll. 
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(16) Megemelt átigazolási jutalék: a sportszerződését, a szerződési idő lejárta előtt rendes 
felmondással megszüntető amatőr sportolónak az eredeti szerződés lejárta előtti 
átigazolásakor az MKSZ részére fizetendő összeg.  

(17) Költségtérítés: sportszerződéssel rendelkező, vagy tagsági jogviszony alapján sportoló 
amatőr kézilabdázó átigazolásakor az átadó sportszervezet által az Stv. 7. §. (1) 
bekezdése alapján, sportszerződéssel nem rendelkező amatőr kézilabdázó átigazolásakor 
az átadó sportszervezet által az Stv. 7. §. (3) bekezdése alapján igényelhető, az Stv. 7. §. 
(2) bekezdése alapján az MKSZ által a 2. számú mellékletben meghatározott összeg, 
amely az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, és az adózás szempontjából 
szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

(18)  Névváltozás/átírás: a sportszervezet vagy a kézilabdázó nevének, vagy más 
nyilvántartott adatának igazolt megváltozása esetén, e változás iratokban történő 
átvezetése. 

(19) Részesedés: szerződéssel rendelkező hivatásos kézilabdázót játékjoga használati 
jogának átruházása esetén az átadó sportszervezet részéről megillető összeg. 

(20)  Sportegyesület: a 2004. I., 2013. évi V. és a 2011. évi CLXXV. törvények alapján 
működő egyesület. 

(21) Sportszervezet: sportegyesület és sportvállalkozás, illetve jelen Szabályzat 
alkalmazásában a sportiskola és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány. 

(22) Sportvállalkozás: az Stv. 18. §. (1) – (3) bekezdéseiben szabályozott korlátolt 
felelősségű társaság, vagy részvénytársaság – a fogyatékosok sportja, illetve a 
szabadidősport területén közhasznú társaság – amely főtevékenysége szerint 
sporttevékenységet folytat, illetve sporttevékenység szervezését, vagy feltételeinek 
megteremtését látja el. 

(23) Törvényes képviselő: a nagykorúságát még be nem töltött kézilabdázó feletti szülői 
jogokat gyakorló személy. 

(24) Ügyviteli költség: igazolás, átigazolás, névváltozás / névátírás végrehajtásáért, valamint 
kézilabda igazolvány másolat kiadásáért az MKSZ-t illetve az mSz-t megillető összeg. 

(25) Versenyengedély: az Stv. 3. §-a alapján kiadott sportolói igazolvány, amely azonos a 
Kézilabda Igazolvánnyal. 

(26) Versenyszabályzat: a bajnokság és a kupa keretében folytatott kézilabda tevékenységre 
vonatkozó előírások érvényben lévő, rendszerbe foglalt összessége, amely a 
versenyrendszerben résztvevő kézilabdázók, sportszervezetek, sportszakemberek 
általános és sportági kötelezettségeit teljes körűen tartalmazza.  

 
 
 
 

IV. Fejezet 
  

Érvényesség 
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7. §. 
  
(1) Az MKSZ, illetve mSz által rendezett, a versenyrendszerben szereplő mérkőzéseken 

csak e Szabályzat szerint igazolt, illetve átigazolt kézilabdázó vehet részt. 
 

  
V. Fejezet 

  
A kézilabdázó igazolása 

 
 

8. §. 
 
(1) A kézilabdázó igazolása az igazoló sportszervezet, valamint az igazolandó kézilabdázó 

közös kérelmére történik. A közös kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon kell 
előterjeszteni, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazolási szervezethez. A 
nyilvántartó lapokat számítógéppel kell kitölteni.  

(2) A nyilvántartó lap az alábbiakat tartalmazza: 

a) a kézilabdázó személyes adatait (név, születési adatok, anyja neve, 
állampolgárság) és aláírását, 18. éven aluli kézilabdázó esetében a törvényes 
képviselője aláírását is; 

b) a sportszervezet nevét és székhelyét; 

c) a sportszervezet képviselőjének hivatalos aláírását, bélyegzőjének lenyomatát. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozottak szerint kiállított űrlaphoz mellékelni kell – és 
hozzá is kell tűzni – az igazolandó kézilabdázó személyi azonosítására alkalmas 
igazolványának, ennek hiányában pedig születési anyakönyvi kivonatának 
fénymásolatát, melyből a nyilvántartásba veendő adatok ellenőrizhetők és 
ellenőrizendők. Mellékelni kell továbbá a sportoló 60 napnál nem régebbi 
igazolványképét. 

(4) A kérelmezőknek meg kell jelölniük, hogy a kézilabdázót milyen jogviszonyban 
(amatőr, vagy hivatásos) kívánják igazolni, és ennek bizonyítására csatolni kell az 
amatőr, vagy hivatásos sportolói sportszerződés (a munkabér, illetve egyéb juttatások 
összege törölhető) másolatát, vagy az egyesületi tagságra vonatkozó tagi igazolást, vagy 
a tanulói jogviszonyt igazoló okiratot, ezek hiányában elfogadható a kézilabdázó és az 
igazoló sportszervezet által e tárgyban kiállított közös nyilatkozat is.  

 

 

 

 

9. §. 

 

(1) A benyújtott okiratok alapján az igazolási szervezet az igazolási kérelmet elbírálja. Az 
elbírálási határidő a benyújtástól számított 30 nap. Az igazolási szervezetnek törekednie 
kell arra, hogy az igazolást a szabályszerű kérelem benyújtásakor azonnal hajtsa végre.  
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(2) Amennyiben a benyújtott iratok alapján az igazolás nem hajtható végre, és a hiba 
elhárítható, úgy 15 napon belül az igazolási szervezet hiánypótlási felhívást bocsát ki. A 
hiánypótlás teljesítése esetén az (1) bekezdésben rögzített határidőn belül az igazolási 
szervezet az igazolást végrehajtja. 

(3) Amennyiben az igazolás nem hajtható végre, úgy az igazolási szervezet a kérelmet 
indokolt határozattal elutasítja.  

 

10. §. 

 

(1) A kérelemnek helyt adó határozatot a kézilabda igazolvány kiállítása pótolja. A 
kézilabda igazolvány tartalmazza: 

a) a kézilabdázó azonosító jelét,  

b) a kézilabdázó igazolványképét, 

c) a kézilabdázó nevét, születési nevét, 

d) a kézilabdázó születési helyét és idejét, 

e) a kézilabdázó anyja nevét, 

f) a kézilabdázó nemét, 

g) a kézilabdázó állampolgárságát, 

h) a kézilabdázó aláírását, 

i) a kézilabdázó sportszervezete nevét, 

j) a kézilabda igazolvány kiállításának időpontját, 

k) a kézilabda igazolvány érvényességi idejét, 

l) a kézilabda igazolványt kiadó szövetség bélyegzőjét. 

 

(2) Az igazolási szervezet az igazolt sportoló nyilvántartási adatait elektronikus 
rendszerében tárolja, és minden egyes sportolóhoz külön törzsszámot rendel. 

(3) A kézilabda igazolványt bajnoki szezononként kötelező cserélni. Kötelező cserélni 
továbbá minden olyan esetben, amikor abba új adat kerül bejegyzésre (pl. 
játékengedély, névváltozás, stb.). Az újonnan kiállított kézilabda igazolvány a 
bejegyzést végző, vagy a kézilabda igazolványt a sportolónak, vagy a sportszervezetnek 
átadó átigazolási szervezet akkor adhatja ki, ha azzal egyidejűleg bevonja és 
érvényteleníti a korábban kiadott kézilabda igazolványt.  

(4) Amennyiben a külföldi állampolgárságú kézilabdázó magyar állampolgárságot szerez, 
az MKSZ Verseny Albizottság ennek igazolása esetén a külföldi jelzéssel ellátott 
igazolvány bevonásával egyidejűleg magyar állampolgárságú sportolók részére 
kiadandó igazolványt állít ki. Ennek érdekében a magyar állampolgárságot szerző 
sportoló az állampolgársági eskü letételét követő 30 napon belül köteles az 
állampolgársága megszerzését az MKSZ Verseny Albizottságának bejelenteni. 

(5) A kézilabda igazolvány az azon feltüntetett időtartamra érvényes. 
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(6) 18 éven aluli sportolók 3 évente, 18 éven felüli sportolók 5 évente kötelesek 
fényképüket feltöltés útján kicserélni, 60 napnál nem régebbi igazolványképre.  

(7) A kézilabda igazolvány a kézilabdázó kizárólagos tulajdona, amelyet sportszervezete 
kezel. A kézilabdázó kérelmére a sportszervezet köteles a kézilabda igazolványt kiadni. 
Ennek igazolt elutasítása esetén az MKSZ Verseny Albizottság a kézilabdázó kérelmére 
igazolvány másodlatot állít ki. A másodlat kiállításának díja 50.000,- Ft, melyet a 
kézilabda igazolvány kiadását elmulasztó sportszervezet köteles megfizetni. Az MKSZ 
Verseny Albizottság jogosult a kézilabda igazolványt és a másodlatot is új dokumentum 
kiállítása esetén bevonni. Másodlat kiadása esetén az eredeti kézilabda igazolvány 
érvényét veszti.  

(8) Külföldre történő átigazolás esetén a kézilabdázó köteles igazolványát az MKSZ 
Verseny Albizottságnak leadni. Ennek megtörténtéig a külföldre történő kiadásnak 
nincs helye. Amennyiben a kézilabdázó a Nemzetközi Játékengedély kiadásának 
napjáig kézilabda igazolványát nem adja le, úgy a mulasztó kézilabdázó automatikusan 
3 hónapra a sporttevékenységtől való eltiltásra kerül. Az eltiltás tényét a Nemzetközi 
Játékengedély nyomtatványon az MKSZ Verseny Albizottság az átigazolásban érintett 
külföldi sportszervezet tudomására hozza. 

 

 

11. §. 

 

(1) Az igazolási szervezet köteles az igazolási- és átigazolási kérelmekről és az azokkal 
kapcsolatban hozott határozatokról és intézkedésekről elektronikus nyilvántartást 
vezetni.  

 

12. §. 

 

(1) A kézilabdázó egyidőben csak egy sportszervezet igazolt kézilabdázója lehet. E szabály 
megsértése esetén akár a kézilabdázóval, akár az ügyben eljárt sportszakemberrel 
szemben vétkesség függvényében sportfegyelmi eljárás folytatandó le.  

 
VI. Fejezet 

  
A kézilabdázó átigazolása 

 
 

13. §. 
 

(1) Átigazolás az átadó sportszervezet írásbeli hozzájárulása esetén egyszerűsített módon 
hajtható végre. Ez esetben az átigazolás a kézilabdázó és az átvevő sportszervezet közös 
kérelmére az MKSZ által rendszeresített átigazolási lapon történik, melyet aláírásával 
jóváhagy az átadó sportszervezet is, azzal, hogy érvényes és hatályos sportszerződés 
esetén mellékelni kell a két sportszervezet közötti átigazolásra vonatkozó 
megállapodást, melyet az átigazolási szervezet ellenjegyez. A sportszervezetek részéről 
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az aláírás akkor fogadható el, ha azok cégszerűek, azaz a képviseletre jogosult személy 
írja alá, és az aláírás mellett a sportszervezet bélyegző lenyomata, vagy cégneve is 
megtalálható.  

(2) Az átigazolási lapnak tartalmaznia kell: 

a) a kézilabdázó igazolványának azonosító számát, adatait, aláírását, a 18 éven aluli 
kézilabdázó esetében törvényes képviselője aláírását is,  

b) az átadó és az átvevő sportszervezet nevét, 

c) az átvevő sportszervezet képviselőjének szabályszerű aláírását és előírt, 
előnyomott, vagy előnyomtatott cégnevét, valamint a kiállítás keltét, 

d) a kérelem benyújtásának napját, 

e) a kézilabdázó, az átadó és átvevő sportszervezet nyilatkozatát.  

(3) Az átigazolási lapot az átigazolás elintézése céljából az átvevő sportszervezet székhelye 
szerint illetékes átigazolási szervezethez kell benyújtani, kivéve a 3. §. (2) – (4) 
bekezdése szerinti eseteket, mely esetekben az MKSZ Verseny Albizottsága rendelkezik 
hatáskörrel. Amennyiben az átigazolási lap kitöltése és keltezése, illetve annak 
átigazolási szervezethez való benyújtása között 60 napnál hosszabb idő telik el, úgy a 
kérelem hatályát veszti, arra átigazolás nem intézhető.  

(4) Amennyiben a 13. § (2) bekezdés a) – e) alpontjaiban megjelölt adatok valamelyike 
hiányzik, az átigazolás nem hajtható végre. 

(5) Ha a kérelem szabályszerű, úgy az átigazolási szervezet az átigazolást haladéktalanul 
végrehajtja.  

(6) A kézilabdázó külföldre vagy külföldről történő átigazolását, illetve a nem magyar 
állampolgárságú kézilabdázó (ideértve a hontalan és kettős állampolgárságú 
kézilabdázót is) igazolását az MKSZ Verseny Albizottság, az IHF, EHF (4. számú 
melléklet) szabályzata szerint végzi.  

(7) A kézilabdázó átigazolásának elintézéséig újabb átigazolási kérelmet nem nyújthat be. 
Ha ezen kötelezettségét megszegi, úgy ügyében fegyelmi eljárásnak van helye, melyben 
a Fegyelmi Bizottság a vétkesség megállapítása esetén az átigazolásból a kézilabdázót 
az utolsó kérelem benyújtásától számított 6 hónapig kizárja. Egyébként az átigazolási 
kérelem az érdemi döntés meghozataláig bármely fél részéről visszavonható. 

 
14. §. 

 
(1) Átigazolás végrehajtható bizonyítási eljárás lefolytatását követően, az átadó 

sportszervezet hozzájárulása nélkül is. Ez esetben a kézilabdázó és az átvevő 
sportszervezet a 13. §. (1) – (3) bekezdései szerint közösen terjeszti elő az átigazolási 
kérelmet, azzal, hogy a 13. §. (2) bekezdés e) alpontja szerint az átadó sportszervezet 
nyilatkozatára nincsen szükség.  

(2) Az átigazolási laphoz csatolni kell a kézilabdázó átadó sportszervezettel kötött amatőr, 
vagy hivatásos sportszerződését is. Ennek elmaradása esetén az átigazolási szervezet a 
kézilabdázót 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel, ennek 
eredménytelensége esetén ugyancsak 8 napos határidő tűzésével, lehetőség szerint e-
mail útján, vagy más, igazolható rövid úton köteles felhívni az átadó sportszervezetet 
arra, hogy az átigazolást kérő kézilabdázó sportszerződését – legalább másolati 
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példányban – bocsássa rendelkezésére. Ennek elmaradása esetén az átigazolási 
szervezet úgy jár el, mintha a kézilabdázónak érvényes sportszerződése nem volna.  

(3) Amennyiben a kézilabdázó, vagy a sportszervezet a sportszerződést csatolja, úgy az 
átigazolási szervezet köteles meggyőződni arról, hogy az adott szerződés érvényes és 
hatályos-e. Ennek során elsődlegesen meggyőződik arról, hogy a szerződésben rögzített 
határidő nem járt-e le, illetőleg bontófeltétel megvalósult-e. Amennyiben a szerződés 
lejárt, vagy bontófeltétel kétséget kizáróan megvalósult, úgy az átigazolás 
haladéktalanul végrehajtható.  

(4) Ha a csatolt sportszerződés még nem járt le, úgy az átigazolási szervezet köteles a 
kézilabdázót felhívni annak bizonyítására, hogy a szerződés rendes, vagy rendkívüli 
felmondással szűnt meg. Ennek bizonyítására csatolni kell a szerződésen kívül az annak 
felmondására alkalmas okiratot és igazolni kell azt a tényt is, hogy a felmondó okiratot 
az átadó sportszervezet átvette.  

(5) Az (1) – (4) bekezdésekben rögzített bizonyítási eljárást követően az átigazolási 
szervezet a 15. – 17. §-ai szerinti határozatokat és intézkedéseket hozza. Az MKSZ 
Verseny Albizottság az ilyen ügyekben döntést csak az MKSZ Szakmai- és 
Versenybizottság véleményének figyelembevételével hozhat. 

 

15. §. 
 
(1) Amennyiben az amatőr sportoló sportszerződése, a szerződésben foglalt határidő lejárta 

előtt, a sportoló által bejelentett rendes felmondás, vagy lehetetlenné vált teljesítés miatt 
jogszerűen megszűnik, úgy az ilyen módon megszűnt szerződésben foglalt eredeti 
időpontig az átigazolás során az átvevő egyesület az MKSZ részére köteles a szabályzat 
6. §. (16) bekezdésében és a 3. számú melléklet l) pontjában meghatározott megemelt 
átigazolási jutalékot megfizetni. 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megemelt átigazolási jutalék összege megegyezik az 

adott kézilabdázó esetében a 2. számú melléklet szerinti költségtérítés + az adott 
kézilabdázó esetében fizetendő, 3. számú melléklet szerinti ügyviteli költség összegével. 
A befizetett összegnek a költségtérítéssel azonos részét az MKSZ az átadó 
sportszervezetnek utánpótlás támogatás címén a beérkezéstől számított 15 napon belül 
utalja át.  

(3) Ha a rendes felmondás nem jogszerű, az átigazolási kérelmet az átigazolási szervezet 
elutasítja. 

 
16. §. 

 
(1) Amennyiben az amatőr sportoló, sportszerződését szerződésszegésre való hivatkozással, 

rendkívüli felmondással megszünteti, úgy 
 

a) az eredeti szerződés lejárati időpontja előtt benyújtott átigazolási kérelem esetén 
az átigazolási szervezet, az átigazolást kérő sportolót és az átadó sportszervezetet 
8 napos határidő tűzésével egyezség megkötésére szólítja fel, az átigazolási eljárás 
felfüggesztésével egyidejűleg.  

b) amennyiben a határidő eredménytelenül eltelik, az átigazolási szervezet 8 napos 
határidő tűzésével az érintetteket bírósági kereset benyújtására hívja fel. A 8 
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napos határidő lejáratát követően , bizonyítási eljárás lefolytatása után, dönt az 
átigazolhatóság kérdésében. A szerződésszegés megállapítása azonban a bíróság 
feladata. 

c) ha az ügyben a bíróság jogerős döntést hozott és a sportszervezet részéről a 
szerződésszegés tényét megállapította, akkor a sportszervezettel szemben 
fegyelmi eljárást kell lefolytatni és vele szemben fegyelmi büntetésként 
pénzbüntetést vagy átigazolásból határozott időre történő kizárást kell alkalmazni. 

d) ha a bíróság a szerződésszegés tényét jogerősen kizárta, akkor az arra 
indokolatlanul hivatkozó sportolóval szemben kell fegyelmi eljárást lefolytatni. A 
sportolóval szemben pénzbüntetést vagy határozott időre szóló eltiltást kell 
alkalmazni. 

e) amennyiben az átigazolási szervezet az a.) pontban meghatározottak szerint 
átigazolási kérelmet benyújtó sportolót a b.) pontban meghatározottak szerint 
átigazolja, úgy költségtérítés nem fizethető, és az átvevő sportszervezet a 3. számú 
melléklet c) - j) pontjaiban meghatározott ügyviteli költséget köteles megfizetni.  

f) ha szerződésszegés megállapítása iránti keresetet a rendelkezésére álló határidő 
alatt a bírósághoz nem nyújtottak be, akkor az MKSZ az átvevő sportszervezet 
által az e.) pontban meghatározottak szerint befizetett megemelt átigazolási 
jutalék meghatározott részét az átvevő sportszervezetnek visszautalja.  

g) amennyiben valamelyik érintett fél keresetet nyújtott be, úgy az összeget az 
MKSZ visszatartja és annak esetleges kifizetéséről vagy a befizető részére történő 
visszautalásáról a jogerős ítélet ismeretében intézkedik, oly módon, hogy a  
szerződésszegés tényének kizárása esetében az f) pontban meghatározottak szerint 
jár el, míg ha a bíróság a szerződésszegés tényét megállapítja, úgy a  befizetett 
megemelt átigazolási jutalék összegét az átvevő sportszervezet felé visszautalja. 

h) ha a bíróság olyan jogerős döntést hozott, amely ellentétes az átigazolási szervezet 
átigazolási határozatával, úgy az átigazolási szervezet a jogerős döntésnek 
megfelelően határozatát a jövőre nézve megváltoztatja. Ez esetben az átigazolástól 
a jogerős ítéletnek megfelelő határozat meghozataláig terjedő időszakra nézve a 
kézilabdázó átigazolása érvényesnek tekintendő, és azzal szemben semminemű 
igény – beleértve a jogosulatlan játékkal kapcsolatos igényeket – nem terjeszthető 
elő. Ugyanígy a sérelmet szenvedett fél kártérítési igényt az átigazolási 
szervezettel, vagy az MKSZ-szel, illetve mSZ-szel szemben nem érvényesíthet.  

 
17. §. 

 
(1) Amennyiben a sportszerződést, rendes felmondással a sportszervezet mondja fel, úgy a 

játékos a 20. §. (1) bekezdés szerint, költségtérítés megfizetése nélkül átigazolható.  

(2) Ha a sportszerződést a sportszervezet rendkívüli felmondással a játékos súlyos 
szerződésszegése esetén jogszerűen mondja fel, úgy a játékos a felmondott 
szerződésének lejárati időpontjáig a 18. §. (1) bekezdése szerint, költségtérítés 
megfizetése mellett igazolható át. A játékos szerződésszegése fegyelmi vétséget valósít 
meg, e magatartással szemben a sportszervezet a játékossal szemben sportfegyelmi 
eljárást kezdeményezhet, mely eljárásban a kötelezettségszegés megállapítása esetén a 
sporttevékenységtől, illetve az átigazolástól eltiltás fegyelmi büntetés is alkalmazható, 
akár együttesen is. 

 
18. §. 
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(1) Amatőr kézilabdázó sportszerződésének érvényessége alatt csak az átadó sportszervezet 

hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás 
megadását költségtérítés megfizetéséhez kötheti. A költségtérítés összegét a felek 
szabadon határozhatják meg, megegyezés hiányában azonban a szabályzat 2. számú 
mellékletében meghatározott költségtérítési összeget kell alkalmazni. A költségtérítés a 
kézilabdázó életkorától és sportszervezete osztályba sorolásától függ, és külön 
szorzónak minősül a sportszervezetben eltöltött évek száma, valamint a kézilabdázó 
korosztályos, vagy felnőtt válogatottsága. A válogatottsági szorzó akkor vehető 
figyelembe, ha a sportoló az adott válogatottnál az MKSZ nyilvántartásai szerint 
legalább háromszor szerepelt versenyjegyzőkönyvben. 

 
19. §. 

 
(1) Amennyiben amatőr játékos esetében az amatőr sportolói sportszerződés kifejezett 

rendelkezése szerint a szerződés csak a költségtérítés egyidejű megfizetése esetén 
mondható fel rendes felmondással, úgy az átigazolási szervezet köteles meggyőződni 
arról, hogy a költségtérítés az átadó sportszervezetnek megfizetésre került. Átigazolást 
foganatosítani csak ezt követően lehet.  

 
20. §. 

 
(1) Az az amatőr kézilabdázó, aki sportszerződéssel nem rendelkezik, az átadó 

sportszervezet hozzájárulása nélkül is szabadon átigazolható. Amennyiben az átadó 
sportszervezet igényli, úgy az ilyen, tagsági jogviszony alapján sportoló kézilabdázó 
átigazolásáért a 2. számú mellékletben meghatározott költségtérítést kell részére fizetni. 

(2) Ha a kézilabdázó sportszerződéssel rendelkezett, úgy a Szabályzat 23. §. (1) bekezdése 
megfelelően alkalmazandó.  

(3) Ha a kézilabdázó sportszerződéssel nem rendelkezett, úgy az utolsó mérkőzésétől 
számított 6 hónap elteltével költségtérítés nem követelhető. A kézilabdázó utolsó 
mérkőzésének az a mérkőzés számít, amikor őt utolsó alkalommal a mérkőzés 
versenyjegyzőkönyvében feltüntették.  

 
(4) A jelen §. szerinti költségtérítés igénylése esetén az átigazolást végző szervezet az 

átigazolást végrehajtja, és azzal egyidejűleg az átvevő sportszervezetet felszólítja, hogy 
a költségtérítés összegét az átadó sportszervezet javára az MKSZ-hez fizesse be 8 napon 
belül. Amennyiben az átvevő sportszervezet a költségtérítés fizetési kötelezettségének 
határidőn belül nem tesz eleget, úgy az MKSZ esetében a Szakmai- és 
Versenybizottság, a megyei szövetségek esetében pedig az arra illetékes bizottság a 
mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát a tartozás rendezéséig 
felfüggeszti. 

(5) A (3) – (4) bekezdés csak azokban az átigazolási eljárásokban alkalmazandók, 
amelyekben az átadó sportszervezet az átigazolási kérelmet nem írta alá. 

 
21. §. 

 
(1) A hivatásos kézilabdázó játékjogának használati jogát a munkaszerződésben, vagy a 

megbízási szerződésben a szerződés időtartamára ruházza át a sportszervezetre, ilyenkor  
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a) a szerződés érvényességi időtartama alatt a sportszervezet a hivatásos kézilabdázó 
hozzájárulásával a játékjog használati jogát ideiglenesen kölcsön adhatja 
(kirendelés) vagy más sportszervezetre átruházhatja. 

b) a játékjog használati jogának átruházásakor az átvevő sportszervezetnek a 
hivatásos kézilabdázó munkaszerződését vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
szerződést kötő sportszervezetet kell tekinteni. 

c) a játékjog használati jogának ideiglenes kölcsönadása (kirendelés) nem érinti az 
átadó sportszervezetnek a játékjog feletti használati jogát. 

d) a játékjog használati jogának hivatásos kézilabdázó által történő átruházásáért a 
hivatásos kézilabdázó a sportszervezettől térítésre (a továbbiakban: igazolási díj) 
tarthat igényt. 

e) a játékjog használati jogának sportszervezet által történő átruházásáért a 
sportszervezet az átvevő sportszervezettől ellenérték (a továbbiakban: átigazolási 
díj) megfizetésére tarthat igényt. Az átadó sportszervezet a hivatásos 
kézilabdázónak az átigazolási díj külön megállapodásban foglalt százalékának 
megfelelő összeget (a továbbiakban: részesedés) fizethet. 

f) a szerződés jogszerű megszűnését (ideértve lejártát is) követően a játékjog 
használati joga ellenérték nélkül visszaszáll a hivatásos kézilabdázóra. Az ezzel 
ellentétes megállapodás semmis. 

g) a hivatásos kézilabdázó játékjoga használati jogának átruházásáról szóló 
szerződés érvényesen 

- a hivatásos kézilabdázó és a munkáltató, illetve megbízó sportszervezet 
között közvetlenül,  

- a munkáltató, illetve megbízó sportszervezet és a másik sportszervezet 
között közvetlenül köthető meg. 

h) a hivatásos kézilabdázó csak a játékjog használati jogának kölcsönadása esetén 
rendelhető ki munkavégzésre más sportszervezethez  

i) a hivatásos kézilabdázó a vele kötött szerződés érvényességi ideje alatt is 
átigazolható ahhoz a sportszervezethez, amelyre a játékjog használati jogát 
érvényesen átruházta. 

j) a sportszervezetek a játékjog használati jogának átruházásáért egymásnak 
átigazolási díjat, valamint a hivatásos kézilabdázónak igazolás díjat, illetve 
részesedést kizárólag szerződés alapján és kézilabdázónként külön fizethetnek. A 
játékjog használati jogának átruházásáról szóló szerződés érvénybelépéséhez a 
szakszövetség illetékes bizottságának ellenjegyzése szükséges.  

k) munkaszerződés kötése esetén a sportszervezet e tényt a hivatásos kézilabdázó 
megnevezésével a szerződés megkötésétől számított hét napon belül köteles az 
MKSZ Verseny Albizottságnak bejelenteni. 

 
(2) Az (1) bekezdés f) alpontja esetén az átigazolási szervezet köteles megvizsgálni a 

hivatásos kézilabdázó munkaszerződését, nevezetesen azt, hogy a munkaszerződésben 
megjelölt határozott idő lejárt-e, illetve hogy ennek hiányában a munkaszerződés 
jogszerűen megszűnt-e. Ennek a megállapításához az átigazolási szervezet a szabályzat 
14. - 16. §-aiban foglaltakat megfelelően alkalmazza. A jelen bekezdésben 
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meghatározott átigazolások kapcsán az MKSZ Verseny Albizottság az MKSZ Szakmai- 
és Versenybizottsága véleménye alapján hoz érdemi döntést. 

 
22. §. 

 
(1) A kézilabdázó amatőr vagy hivatásos sportszerződésének jogszerű megszűnése esetén, 

amennyiben a megszűnéstől számított 12 hónapon belül a kézilabdázó más 
sportszervezetbe kíván igazolni, az átvevő sportszervezetnek a 3. számú melléklet l) 
pontja szerinti megemelt átigazolási jutalékot kell megfizetnie, melynek jogi sorsa a 15. 
§. (2) bekezdés szerint alakul. E rendelkezés a 2. számú mellékletben feltüntetett 
életkorú kézilabdázókra alkalmazható. 

 
23. §. 

 
(1) A sportszervezet megszűnése, vagy kézilabda szakosztályának megszűnése esetén, 

továbbá ha a sportszervezetet a bajnokságból kizárják, vagy a nevezését nem fogadják 
el, és ezek miatt a kézilabdázó sportszerződését rendkívüli felmondással megszünteti, a 
kézilabdázó e tény igazolását, vagy a megszűnő sportszervezet elismerő nyilatkozatát 
követően átigazolási díj megfizetése nélkül azonnal átigazolható, és az átvevő 
sportszervezetben játékjogosultsággal is rendelkezik. 

 
 

VII. Fejezet 
 

Kölcsönadás 
 
 

24. §. 
 

(1) A 6. §. (15) bekezdése szerinti kölcsönadáshoz mind az átvevő, mind az átadó 
sportszervezet, mind pedig az érintett kézilabdázó hozzájárulása szükséges. 
Kölcsönadási átigazolás csak mindhárom fél által aláírt okirat alapján történhet. A 
kölcsönadási okirat hatálya megszűnésének időpontja nem lehet későbbi, mint a 
kézilabdázó átadó sportszervezettel fennálló sportszerződése megszűnésének időpontja. 

 
(2) A kölcsönadási átigazolásra egyébként a 13. §. rendelkezései értelemszerűen irányadók, 

azzal, hogy az átigazolási kérelemhez csatolni kell a visszaigazolásra alkalmas, és ahhoz 
szükséges, az átadó és átvevő sportszervezet által aláírt és lebélyegzett, továbbá a 
kézilabdázó által aláírt átigazolási lapot is, melynek dátuma a kölcsönadásról szóló 
megállapodás lejártát követő első nap. 

 
(3) Az átigazolási szervezet a kölcsönadási átigazolásokat külön tartja nyilván, és a 

kölcsönadás lejártakor, azaz a kölcsönszerződésben meghatározott határidő 
bekövetkeztekor, külön kérelem és külön költségtérítés megfizetése nélkül az átadó 
sportszervezethez visszaigazolja. 

 
 

VIII. Fejezet 
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Nem magyar állampolgár átigazolása 
 

25. §. 
 
 
(1) Magyar sportszervezetbe átigazolást kérő nem magyar állampolgárságú kézilabdázó 

átigazolásának előírásait az IHF és az EHF szabályai tartalmazzák. 

(2) Nem magyar állampolgárnak magyar sportszervezetek között történő további 
átigazolása esetén - a honi szövetség engedélyezett időtartama alatt - ezen átigazolási 
szabályzatot kell alkalmazni. 

(3) A nem magyar állampolgár kézilabdázónak a honi szövetségétől kapott engedély lejárta 
után 12 hónappal a magyarországi sportszervezettel létesített jogviszonya megszűnik. 

 
IX. Fejezet 

 
Jogorvoslatok 

 
26. §. 

 
 
(1) A jelen szabályzat kapcsán az igazolási, vagy átigazolási szervezet által hozott, az 

igazolási, vagy átigazolási kérelemnek helyt adó, vagy ezen kérelmeket elutasító 
határozatokkal, valamint költségek és díjak fizetésével kapcsolatos határozatokkal 
szemben az átigazolásban érintett fél fellebbezéssel élhet, illetve az MKSZ Verseny 
Albizottság jogosult és egyben köteles is észlelése esetén a mSz által meghozott I. fokú 
igazolási és átigazolási szabálysértéseket megállapítani és jogorvoslati eljárást 
hivatalból lefolytatni.  

(2) A fellebbezést az átigazolásban való érintettség valószínűsítése mellett a sérelmezett 
határozatról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, de legfeljebb a határozat 
meghozatalától számított hat hónapon belül lehet benyújtani az 5. §. (1) bekezdésében 
meghatározott, I. fokon eljárt átigazolási szervezethez, azt a II. fokú szervezethez 
címezve. A fellebbezésben azt is elő kell adni, hogy a fellebbező mennyiben tartja 
sérelmesnek és jogsértőnek az eljárt szervezet határozatát, és azt okirattal igazolni is 
kell. 

(3) Az I. fokon eljárt átigazolási szerv, amennyiben a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, 
és az ügyben nincs ellenérdekű fél, határozatát saját hatáskörben megváltoztathatja, és a 
fellebbezésben foglaltaknak helyt adhat. Ha azonban erre nincsen lehetőség, a 
fellebbezést és az ügy iratait a II. fokú szervezethez 8 napon belül átteszi.  

(4) A II. fokú szervezet a fellebbezési eljárásban az iratok hozzá való megérkezésétől 
számított 30 napon belül – akár tárgyaláson, akár azon kívül – határozatot hoz, melyben 
az I. fokú határozatot helyben hagyja, vagy azt érdemben megváltoztatja, illetve 
hatályon kívül helyezi és az I. fokon eljárt szervet új eljárásra kötelezi.  

(5) A II. fokon hozott határozattal szemben további jogorvoslatnak helye nincs. 

(6) A jelen §-ban rögzített fellebbezés esetén a fellebbezőnek fellebbezési díjat kell fizetnie. 
A fellebbezési díj mértéke:  
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a) NB I-be történő igazolás, vagy átigazolás esetén  40.000,- Ft, 
b) NB I/B-be történő igazolás, vagy átigazolás esetén  30.000,- Ft, 
c) NB II-be történő igazolás, vagy átigazolás esetén  20.000,- Ft, 
d) Megyei bajnokságba történő igazolás, vagy átigazolás esetén 10.000,- Ft. 

 
(7) A fellebbezési díjat a fellebbezőnek a fellebbezés benyújtásakor kell befizetnie, vagy 

ugyanezen időpontban igazolnia, hogy a fellebbezési díjat maradéktalanul befizette. A 
fellebbezési díj befizetése történhet az I. fokon eljárt msz pénztárába való készpénz 
befizetéssel, vagy az MKSZ bankszámlájára való készpénz befizetéssel, vagy 
átutalással. Ha a fellebbezési díjat az I. fokon eljárt msz-hez fizették be, úgy az I. fokon 
eljárt msz a díjat a fellebbezés felterjesztésekor köteles az MKSZ-nek átutalni. 
Amennyiben a fellebbezés eredményes, úgy a fellebbezési díj visszajár. Ha a fellebbező 
a díjat a fellebbezés benyújtásakor nem fizeti meg, vagy ugyanezen időpontban a 
befizetés tényét nem igazolja, a fellebbezést el kell utasítani. A fellebbezési díj 
egyébként a jogorvoslati kérelmet elbíráló MKSZ-t illeti. 

 
(8) A fellebbezésen felül az MKSZ Verseny Albizottság az (1) bekezdés szerint jogosult 

arra, hogy a jogszerűtlen igazolásokat, vagy átigazolásokat azok végrehajtásától 
számított 60 napon belül megsemmisítse. Ez esetben az MKSZ Verseny Albizottság a 
megsemmisítő határozatot e-mailban, vagy faxon közvetlenül közli az érintett 
sportszervezettel és az I. fokon eljárt msz-szel. A sportszervezettel való közlést követő 
első munkanapon a megsemmisített átigazolással érintett kézilabdázó játékjogosultsága 
megszűnik az átvevő sportszervezetben.  

 
 

X. Fejezet 
 

Költségek 
 

27. §. 
  

(1) Az igazolás, átigazolás elvégzéséért, elveszett igazolvány másolatáért, névátírásét, a 
szabályzat 3. számú mellékletében foglalt ügyviteli költséget kell fizetni. Fizetésre a 
kérelmet benyújtó köteles, kivéve az igazolvány másolat 10. §. (8) bekezdése szerinti 
kiállítását, melynek költségeit a mulasztó fél köteles megfizetni. Igazolás és átigazolás a 
költség megfizetéséig nem intézhető.  

(2) Sportszervezet az igazolási díj (6. § (11) bekezdés), illetve átigazolási díj (6. § (5) 
bekezdés) 

a) egy százalékának megfelelő összeget köteles átigazolási jutalékként az MKSZ-
nek befizetni;  

b) négy százalékának megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató 
MKSZ alapjába befizetni;  

c) amennyiben a hivatásos kézilabdázó, illetve a sportszervezet a jutalékfizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, az MKSZ az átigazolást nem hajtja végre. 

(3) Az igazolási, átigazolási díj felső határát az MKSZ elnöksége szabályzatban 
megállapíthatja.  
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(4) Amennyiben az MKSZ Elnöksége – kérelemre – a sportszervezetet két bajnokság között 
alacsonyabb osztályból magasabb osztályba sorolja, a sportszervezetnek a fenti 
időszakban az új besorolás előtt átigazolt kézilabdázók után az ügyviteli költséget az új 
besorolás szerint pótlólag kell megfizetnie. 

(5)  Az ügyviteli költség a feladatot végző szervezetet illeti meg.  

(6) Az MKSZ elnöksége e szabályzat hatálybalépésekor, azt követően pedig minden naptári 
év hatodik hónapjában a fenti összegeteket a KSH által közölt hivatalos ”pénzromlási” 
százalék alapján újra állapítja meg. 

 

 

XI. Fejezet 
 

Iratok benyújtása, kézbesítés 
 

28. §. 
 

(1) A kérelmező valamennyi kérelmet személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton 
(szkennelve) nyújthat be kérelmeket és egyéb beadványokat az illetékes igazolási 
szervhez. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a kötelezően benyújtandó 
mellékleteket, illetve az igazolási szerv által előírt mellékleteket ugyancsak 
szkennelve kell megküldeni.  
 

(2) Indokolt esetben az igazolási szerv egyes iratok eredeti példányban történő benyújtását 
is előírhatja, mely esetben az ilyen irat benyújtása szkennelve nem teljesíthető.  
 

(3) A kézilabda igazolványokat az az igazolási szerv kézbesíti a kérelmezőnek, amelyik 
igazolási szervnél való átvételt a kérelmező kéri. Ez esetben a kézilabda igazolványt 
az igazolást, vagy átigazolást végző szerv elektronikus úton továbbítja a kérelemben 
megjelölt igazolási szervnek, és azt az igazolási szerv nyomtatást követően 
személyesen adja át a kérelmezőnek.  
 

(4) Az igazolási szerv egyéb határozatait, felhívásait és más megkereséseit elektronikus 
úton küldi meg a kérelmezőnek, illetve más címzettnek.  

 
XII. Fejezet 

 
Szerződéses kézilabdázók listája 

 
29. §. 

 
(1) Valamennyi sportszervezet köteles az MKSZ Verseny Albizottságnak minden év 

szeptember 30-ig leadni a sportszervezet és valamennyi játékos aláírásával a 
szerződéses kézilabdázók listáját. Ha a sportszervezet egy sportolóval utóbb köt 
szerződést, úgy ezen sportolók esetében az adott sportolóra nézve a sportszervezet a 
szerződéskötéstől számított 7 napon belül köteles a bejelentést teljesíteni. A bejelentést 
az MKSZ honlapjáról letölthető nyomtatványon kell eredeti példányban előterjeszteni. 

 



 18 

(2) Amennyiben valamely sportszervezet az (1) bekezdésben rögzített kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy az MKSZ Verseny Albizottság esetenként 200.000,- Ft 
pénzbüntetéssel sújtja.  

 
 

XIII. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

30. §. 
 

(1) Jelen Szabályzat végrehajtását tartalmazó ügyviteli rendet az MKSZ Szakmai- és 
Versenybizottsága külön szabályzatban adja ki.  
 

(2) Ez a szabályzat 2006. július 1-én lép hatályba. A módosult rendelkezések 
hatálybalépésének napja 2014. augusztus 15. 

 

A folyamatban lévő igazolásokat és átigazolásokat a beadás napján érvényes szabályzat 
szerint kell elbírálni. 

 
Melléklet: 4 db 
 
 
 

Magyar Kézilabda Szövetség 
Elnöksége s.k. 


