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A Magyar Baseball és Softball Szövetség igazolási és átigazolási szabályzata
A MOBSSZ Elnöksége a Szövetség igazolási és átigazolási szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:

1. §
Szabályzat célja
A MOBSSZ célja a Sporttörvény rendelkezéseivel összhangban:
a) a sportágban új sportolók igazolásának szabályozása;
b) a sportolók belföldi és külföldi átigazolásának szabályozása.
Jelen szabályzattal ellentétes módon sportoló nem igazolható és az ilyen igazolás fegyelmi eljárást von maga
után.

2.§
Szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatályi kiterjed
A MOBSSZ versenyrendszerében résztvevő igazolt, vagy igazolási- átigazolási szándékkal bíró magyar
és nem magyar baseball és softball sportolókra;
b) MOBSSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre;
c) A MOBSSZ tag sportszervezetekre, akik játékost igazolnak vagy igazoltak.
a)

3.§
Igazolás
Minden sportoló, egy időben szakáganként legfeljebb egy sportszervezet igazolt játékosa lehet.
sportszervezethez való igazolás fegyelmi vétség.

Több
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Az amatőr - tagsági viszonyban, vagy sportszerződéssel sportoló - sportoló igazolását az MOBSSZ tag
sportszervezetek végzik. Az igazolás megtörténtekor a MOBSSZ tag sportszervezet regisztrációs könyvet (ú.n.
kék könyv) köteles kiállítani. A 2017. március 15. előtt igazolt sportolók kék könyvét legkésőbb 2018. március
15.-éig köteles a MOBSSZ tag sportszervezet kiállítani.
Hivatásos sportolók igazolását előzetesen engedélyeztetni kell a MOBSSZ elnökségével.

4.§
Átigazolás
A MOBSSZ által nyilvántartott sportolók véglegesen vagy ideiglenesen átigazolhatnak más tag sportszervezethez
vagy külföldi sportszervezethez. Érvényes átigazolást csak jelen szabályzatnak megfelelően lehet végrehajtani.
Érvényes átigazolás csak a MOBSSZ jóváhagyásával történhet. Átigazolás csak a sportoló tudtával és
beleegyezésével lehet végrehajtani. 18 életévét be nem töltött sportoló esetén a szülő, illetve gyám hozzájárulása
is szükséges.
A sportoló egy időben, egy szakágban csak egy sportszervezethez igazolhat. A sportoló egy naptári év alatt
legfeljebb egy alkalommal igazolhat át az átigazolási időszakok figyelembevételével, és legfeljebb két
sportszervezetben léphet pályára hivatalos mérkőzésen. Átigazolási időszakon kívül csak az átadó és az átvevő
sportszervezet közös megegyezésével lehet rendkívüli átigazolással átigazolni. A rendkívüli átigazolás
adminisztratív költségét az átvevő sportszervezet köteles megfizetni a MOBSSZ felé.
A sportoló kölcsönadása átigazolásnak minősül. Az oda-, illetve visszaigazolás két átigazolásnak minősül.

5.§
Átigazolás folyamata
Átigazolni szándékozó sportoló az átigazolási kérelem benyújtása előtt szándékáról köteles értesíteni volt
sportszervezetét az átigazolási szándékról. A sportoló az átigazolás előtt köteles elszámolni az átadó
sportszervezettel és kifizetni pénzügyi tartozásait, illetve elszámolni a sportszervezeti eszközökkel. A sportolótól
tagdíj tartozás címén legfeljebb az átigazolást megelőző tizenkettő hónapra visszamenőleg követelhető tagdíj. Az
átigazolás folyamata során az átvevő sportszervezet köteles felvenni a kapcsolatot az átigazolásban érintettekkel,
így az átadó sportszervezettel és a sportolóval is. Az átigazolás folyamata során az átadó sportszervezet köteles
együttműködni az átvevő sportszervezettel átigazolás lebonyolítása céljából.
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Az átigazolást az átvevő sportszervezet kérelmezheti a következő adatok megadásával:
Játékos neve és azonosításhoz szükséges személyes adatai;
Átadó sportszervezet, neve, címe, képviselője;
Átvevő sportszervezet, neve, címe, képviselője;
Nyilatkozat, hogy a játékos illetve gyámja beleegyezett-e az átigazolásba;
Nyilatkozat, hogy a játékos elszámolt-e az átadó sportegyesülettel;
Nyilatkozat, hogy mekkora költségtérítés megfizetését kérte-e az átadó sportszervezet és ennek kifizetése
megtörtént-e;
g) Nyilatkozat, hogy az átadó sportszervezet ellenzi-e az átigazolást.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az átigazolás jóváhagyását a MOBSSZ megtagadhatja, ha
a)
b)
c)
d)

a kérelemben megadott információk szerint nem jelen szabályzatnak megfelelően történne az átigazolás,
tudomására jut, hogy hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak az átigazolási kérelemben,
a kérelmező a kérelem elbírálásához szükséges adatokat felszólításra sem adja meg hiánytalanul,
az átvevő sportszervezet el van tiltva az igazolástól vagy lejárt tartozása van a MOBSSZ felé.

A jóváhagyott átigazolásokat a MOBSSZ kihirdeti. A jóváhagyás ellen az érintett felek 15 napon belül nyújthatnak
be óvást a MOBSSZ elnökségéhez. Átigazolás esetén a MOBSSZ adminisztratív díjat kérhet, melynek mértékét a
mindenkori versenykiírás tartalmazza. Az adott bajnoki év versenykiírásban meghatározott díjak kifizetéséig az
átigazolt sportoló nem kaphat érvényes versenyengedélyt. A versenyengedély a sportoló átigazolásakor érvényét
veszti és az átvevő sportszervezetnek új versenyengedélyt kell igényelnie.

6.§
Átigazolás kikényszerítése
Amennyiben az átadó sportszervezet
a)
b)
c)
d)
e)

megszűnt, vagy
az átigazolási megkeresésre 30 napon belül nem reagál, vagy
az átigazolás kapcsán az együttműködést megtagadja, vagy
olyan követeléseket támaszt, amelyek nincsenek összhangban jelen szabályzattal, vagy
nem nevez olyan MOBSSZ versenyre, ahol az adott sportoló versenyeztetése biztosítható,

akkor az átvevő sportszervezet és sportoló közös kérésére a MOBSSZ önállóan jogosult meghatározni az
átigazolás feltételeit és az átigazolást végrehajtani. Ilyen esetben az átadó sportszervezet költségtérítésre nem
tarthat igényt.

1108 Budapest, Semsey Andor utca 9 fsz3.
Adósz.:18065255-1-42 Banksz: MagNet 16200209-00136574-00000000 Nytsz.: 46
// web:www.baseball.hu //email: office@baseball.hu

7.§
Költségtérítés

Amennyiben az átadó sportszervezet a MOBSSZ tagja és ezt jogszabály lehetővé teszi, akkor az átigazolás esetén
költségtérítés megfizetését kérheti. Amennyiben az átadó sportszervezet nem tagja a MOBSSZ-nak, akkor
kizárólag abban az esetben kérhet költségtérítést, ha annak megfizetését jogszabály kötelezővé teszi.
A költségtérítés mértékében az átadó és az átvevő sportszervezet köteles megegyezni. Amennyiben az átigazolás
kezdeményezésétől 30 napon belül nem tud egyezségre jutni a két sportszervezet a költségtérítésről, akkor az
átvevő sportszervezet kérheti ennek megállapítását a MOBSSZ-tól.
Nem tarthat költségtérítésre igényt az a sportszervezet, amelyik nem nevezett a sportoló versenyeztetését biztosító
MOBSSZ által kiírt versenyre (bajnokságra vagy kupára), pedig annak nevezési határideje már lejárt.

8.§
Külföldi igazolás, külföldi átigazolás
Külföldi sportolót illetve külföldi sportszervezetet érintő igazolás csak a MOBSSZ hozzájárulásával hajtható
végre.
Amennyiben MOBSSZ tag sportszervezet külföldi játékost igazol, az átigazolás során a következő
dokumentumokat is csatolni kell az átigazolási kérelemhez:
Amennyiben a sportoló külföldi sportegyesület igazolt játékosa, a külföldi sportszervezet sportági
szövetségétől igazolást csatolni a játékos leigazolhatóságáról az átigazolási kérelemhez.
b) Amennyiben külföldi sportoló nem igazolt játékosa más sportegyesületnek, akkor erről a sportoló
nyilatkozatát csatolni kell.
a)

Amennyiben MOBSSZ tag sportszervezet játékosa külföldi sportszervezethez igazol:
a)

A MOBSSZ-tól a sportoló kérheti az átigazolhatóságáról igazolás kiállítását. Ehhez a kérelemhez csatolni
kell az átadó sportszervezet nyilatkozatát, hogy a sportoló vele elszámolt és költségtérítésre nem tart
igényt (vagy mekkora költségtérítésre tart igényt) és az átigazolást nem ellenzi.
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9.§
Átigazolás időszak
Játékosok átigazolása csak az átigazolási időszakban kérelmezhető. Új játékos igazolása az átigazolási időszakon
kívül is történhet. Az átigazolási időszakot a versenyszabályzat rögzít.
Új játékosnak minősül, aki:
-

Még nem rendelkezett igazolással az adott sportágban illetve szakágban, vagy
Már rendelkezett igazolással az adott sportágban illetve szakágban, de
o jelenleg nem rendelkezik érvényes szerződéssel illetve sportszervezetnek nem tagja és
o az elmúlt 24 hónapban nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen.

18 év alatti sportoló átigazolási időszakon kívüli átigazolásra a MOBSSZ elnöksége egyedi engedélyt adhat, ha a
sportoló illetve gyámja alapos okokra hivatkozva (költözés, iskolaváltás, csapata nem nevezett a bajnokságba, stb.)
egyedi kérelmet ad be.

10.§
Versenyengedélyek
MOBSSZ tag sportszervezet csapatában csak versenyengedéllyel (külföldi rendezésű eseményen regisztrációval)
és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező játékos léphet pályára.
Versenyengedélyt a sportoló nevében a MOBSSZ tag sportszervezet kérhet, olyan sportolónak, aki igazolt
játékosa. A versenyengedély a sportoló átigazolásakor érvényét veszti és az átvevő sportszervezetnek új
versenyengedélyt kell igényelnie.
Barátságos mérkőzésen vagy külföldi versenyen - amennyiben a mérkőzés vagy verseny szabályai ezt lehetővé
teszik –a MOBSSZ tag sportszervezet csapatában pályára léphet más csapattól kölcsönvett sportoló az alábbi
feltételek esetén:
-

a sportoló MOBSSZ tag sportszervezet igazolt játékosa,

-

sportolót igazoló MOBSSZ tag sportszervezet a szerepléshez hozzájárult,

-

sportoló érvényes versenyengedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkezik.
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A fenti feltételek ellenőrzése a külföldi versenyen szereplő MOBSSZ tag sportszervezet és az érintett sportoló
közös feladata és felelőssége. A fenti szabályok megsértése fegyelmi vétség.

11.§
Hatályba lépés
Jelen Szabályzatot az MOBSSZ Elnöksége 2018. április 24.-i határozatával fogadta el és 2018. április 24. napjával
hatályba léptette.

