A Magyar Darts Szövetség
Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata

1.§
A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed:
a)

Az igazolandó és igazolt darts játékosra

b)

A szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetségre (a továbbiakban MDSZ),
valamint a területi szervezetekre és azok tagjaira.

c)

Az igazolást, illetve az átigazolást végző szervezetre.

2.§
A szabályzat értelmezése
a)

Igazolás: a darts játékos e szabályzat szerinti nyilvántartásba vétele
egyesületnél és a darts igazolvány kiadása.

b)

Átigazolás: a darts játékos egyik egyesületből egy másik egyesületbe való
igazolása, ennek ügyviteli folyamata.

c)

Igazolási, átigazolási és nyilvántartási szervezet:
A játékosok egyesületének székhelye szerint illetékes területi szervezet.
Az igazolással és átigazolással járó feladatokat azokban az esetekben, ahol nem
működik területi szervezet, az MDSZ köteles végrehajtani

d)

Ügyviteli költség: igazolás, átigazolás, valamint az igazolvány esetleg másolat
kiadásakor fizetett összeg.

e)

Átadó egyesület: a darts játékos régi egyesülete, melyből átigazolni kíván

f)

Átvevő egyesület: a darts játékos új egyesülete, melybe átigazolni kíván.

g)

Törvényes képviselő: a 18. életévét még be nem töltött darts játékos esetében,
aki a szülői felügyeletet gyakorolja.

h)

Játékjogosultság: az Igazolási és Átigazolási Szabályzat alapján elkészített
meghatározott egyesülethez szóló darts igazolvánnyal rendelkező játékos
játéklehetősége.
Versenyengedély: egyéni részvételi jog valamely bajnokságban, amelynek
feltételeit a mindenkori versenykiírás tartalmazza.
Egyesület: a mindenkor hatályos sporttörvény szerinti sportszervezet.

i)
j)
k)

- Amatőr sportoló az a versenyző, aki sportegyesület keretében tagjaként,
illetve sportegyesülettel vagy sportvállalkozással fennálló amatőr sportolói
sportszerződés alapján folytat sporttevékenységet. – St. 5.§ 1. bekezdés
-Egyesületi tag, versenyengedéllyel rendelkező, de szerződéssel nem
rendelkező versenyző.

3.§
A darts igazolvány
a)
b)
c)

A sorszámmal ellátott darts igazolvány (a továbbiakban igazolvány)
tartalmazza az igazolással és átigazolással összefüggő adatokat.
Az igazolvány a darts játékos kizárólagos tulajdona, amelyet egyesülete kezel.
Az igazolvány elvesztése estén a másolat kiadásának joga az egyesületet illeti
meg.

4.§
Érvényesség
a)

Az MDSZ illetve tagjai által rendezett, a versenynaptárban szereplő
mérkőzéseken csak e Szabályzat szerint igazolt, illetve átigazolt darts játékos
vehet részt.

5.§
A darts játékos igazolása
a)

A darts játékos egy időben- darts sportágban- csak egy egyesület igazolt
sportolója lehet.

b)

A darts játékos igazolását a játékos és az egyesület közös, írásbeli kérelmére, a
Magyar Darts Szövetség végzi. A kérelmet nyilvántartó lapon, két példányban
kell benyújtani.

c)

A nyilvántartó lapnak tartalmaznia kell:
- A játékos, versenyző státuszát. ( amatőr, tag, profi )
- A darts játékos személyi adatait (név, születési adatok, anyja neve) és
aláírását, 18 éven aluli játékos esetében a törvényes képviselője aláírását is.
- Az egyesület nevét, székhelyét.
- Az egyesület képviselőjének hivatalos aláírását, bélyegzőjének lenyomatát.
- Az igazolás számát, az igazolvány számát ás az igazolás időpontját.
- Az igazolást végző területi szervezet hivatalos aláírását, és bélyegzőjének
lenyomatát.

d)

Az igazolási szervezet a nyilvántartó lap egy példányát, az igazolást követő
hónap 5. napjáig köteles az MDSZ –nek megküldeni.

e)

6.§
A darts játékos átigazolása
a)

b)

Az átigazolás, a darts játékos, az átadó és átvevő egyesület közös írásbeli
kérelmére történik. Az átigazolási laphoz az átigazolást végző szervezet
(területi szervezet) kérésére csatolni kell, az átadó és átvevő egyesület közötti
ügyek rendezéséről készült együttes igazolást, valamint az MDSZ-nek fizetett
ügyviteli költség befizetéséről szóló igazolást.
Az átigazolási lapnak tartalmaznia kell:
- A játékos státuszát

-

A darts játékos adatait, aláírását,- 18 éven aluli játékos esetében törvényes
képviselőjének aláírását is.
Az átadó és átvevő egyesület nevét.
Az átvevő egyesület képviselőjének szabályszerű aláírását és bélyegzőjének
lenyomatát, valamint a kiállítás keltét.
Az átadó és átvevő egyesület nyilatkozatát az átigazolás feltételeiről.
Az átigazolás időpontját és a területi szervezet aláírását, bélyegzőjének
lenyomatát.

c)

Az átigazolási lapot két példányban az igazolvánnyal, és a nyilvántartó lappal
együtt az átigazolás elintézése céljából az átadó egyesület székhelye szerinti
illetékes területi szervezetnek kell megküldenie az átvevő egyesület területi
szervezetéhez.

d)

Az átvevő egyesület területi szervezete az átigazolási lap egy példányát, az
átigazolást követő hónap 5. napjáig köteles az MDSZ-nek megküldeni.

e)

Amennyiben az átigazolási eljárás nem e szabályzatban foglaltak szerint
történt, az átigazolást az MDSZ köteles megsemmisíteni.

7.§
Átigazolási szabályok és tilalmak
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)

A darts játékos átigazolási lapjának elintézéséig újabb átigazolási lapot nem
nyújthat be.
Több átigazolási lap benyújtása esetén a játékos az utolsó kérelem
benyújtásától számított 6 hónapig kizárja magát az átigazolás lehetőségéből és
ezen idő alatt játékjogosultsággal nem rendelkezik.
Az a játékos, aki 1 évig a MDSZ felé nem fizetett tagsági díjat, és nem vett
részt bajnoki fordulón (egyéni, páros, csapat) szabadon leigazolható bármely
egyesületbe és azonnali játékjogosultsággal rendelkezik.
Az átigazolás megtagadható, ha a sportolónak az átadó egyesületével szembeni
anyagi vagy egyéb tartozása van. A tartozás igazolt megszűnését követően az
átigazolás végrehajtható.
Az a sportoló, aki ellen szövetségi fegyelmi eljárás folyik, vagy szövetségi
fegyelmi határozattal eltiltás alatt áll, átigazolási kérelmet nem nyújthat be.
Magyar játékos külföldre szerződése esetén-amennyiben a szerződés másképp
nem rendelkezik-külföldi játékengedélye lejárta után köteles korábbi
egyesületéhez visszatérni.
Szerződéssel rendelkező játékos egyesületének hozzájárulása nélkül nem
igazolható át.
Szerződéssel nem rendelkező játékos bármikor átigazolható, játékengedélyét a
mindenkori versenykiírás szabályozza.
Amennyiben a szerződéssel rendelkező játékos az egyesületével kötött
szerződését jogellenesen felbontja, nem átigazolható. A sportszerződés
jogellenes megszűnése igényt nem alapozhat meg.
A szerződésszegés megállapítása a bíróság hatáskörébe tartozik.
A Szövetség átigazolási bizottsága első fokon, elnöksége másodfokon jogosult
dönteni az átigazolás kérdésében.

j)

Az amatőr sportoló szerződésének lejárta után szabadon átigazolhat, a régi
sportszervezet az új sportszervezettől semmilyen szolgáltatást nem igényelhet.
Természetesen a sportszerződésnek jogszerűen kell megszűnni.

8.§
Megszűnés, átadás, jogutódlás
a)

b)

Egyesület, szakosztály megszűnése esetén a darts játékos, azonnal, bármely
egyesülethez átigazolható és játékjogosultsággal rendelkezik. Ebben az esetben
az átigazolásért térítési díjat nem kell fizetni.
Két vagy több egyesület fuzionálása estén a szerződő felek a rájuk vonatkozó
hatályos törvények alapján hozhatják létre az új egyesületet, és jelenthetik be
igényüket a megszerzett bajnoksági jog megtartására.
Az újonnan létrehozott egyesület bajnoki osztályba sorolása az MDSZ
elnökségének hatáskörébe tartozik.

9.§
Magyar játékos külföldre történő igazolása
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

Az MDSZ elismeri az igazolt játékos azon jogát, hogy pályafutását külföldi
egyesületben folytathassa.
Szerződéssel nem rendelkező játékos külföldi egyesülethez szabadon
átigazolhat, ha ellene szövetségi fegyelmi eljárás nem folyik, eltiltás alatt nem
áll, valamint egyesülete felé semmilyen tartozása nincs.
Szerződéssel rendelkező játékos akkor igazolhat külföldre, ha a szerződése
lejárt, vagy ha érvényes szerződése van azonban a külföldre igazolást az átadó
és a külföldi átvevő egyesület közötti írásbeli szerződés lehetővé teszi.
A külföldre igazolás előfeltétele a hazai és külföldi egyesület írásbeli
szerződése, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a játékos képzési költségei rendezésének feltételeit
- a hazai nemzeti válogatottban való részvétel biztosításának feltételeit
- az esetleges sérülés, illetve betegbiztosítással kapcsolatos előírásokat
Nem adható meg az engedély, ha a hazai átadó egyesület nem állapodott meg a
játékos képzési költségeinek megtérítésében.
A hazai átadó és külföldi átvevő egyesület megállapodhat abban is, hogy az
átadó egyesülettel kötött szerződés időtartamán belül a játékos
kölcsönjátékosként a külföldi egyesülethez szerződjék. SA kölcsönadás
időtartama alatt, az átadó egyesülettel fennálló szerződés hatályban marad. A
kölcsönadási szerződést az érdekelt egyesületeknek és a játékosnak is alá kell
írnia. A játékost az átvevő külföldi egyesület más egyesületnek, sem
külföldinek, sem hazainak nem adhatja tovább kölcsön.
Ha az aktív játékos, vagy a szerződéssel nem rendelkező játékos úgy kíván
külföldre igazolni, hogy ott szerződéses játékossá váljék, a legutolsó hazai
szereplésének lejártát, ill. az aktív játék ideiglenes abbahagyását követően 12
hónapon belül a hazai átadó egyesület a külföldi egyesülettől képzési költséget
követelhet.

10.§
Nem magyar állampolgárságú játékos hazai szereplése
a)

b)

Nem EU állampolgárságú játékos szerepeltetése a magyar csapatbajnokságban
az MDSZ engedélyével lehetséges.
Ez a játékengedély egy bajnoki évre szólhat, melynek ügyviteli költsége
20.000Ft+áfa, amely összeget az MDSZ pénztárába kell befizetnie a
játékengedély megadása előtt.
A magyar országos egyéni bajnokságban kizárólag magyar állampolgár, ill.
letelepedési engedéllyel rendelkező, egyesülethez igazolt játékos vehet részt.

11.§
Átigazolási díjak
a)

- Amatőr sportolónál az átigazolási hozzájárulás megadását az átadó
sportszervezet nevelési költségtérítés fizetéséhez kötheti. A sportoló anyagi
ellenszolgáltatást nem igényelhet. A nevelési költségtérítés az adótörvény
szempontjából szolgáltatásnak minősül. A nevelési költségtérítés mértékét a
sportszövetség szabályzatban állapíthatja meg. Ha a szövetség nem ad ki ilyen
szabályzatot, a költségtérítés mértékét az érintett sportszervezetek
megállapodásukban állapítják meg, azaz erről szerződést kell kötniük.
Kizárólag a sportszervezet jogosult költségtérítésre, de csak szerződéses
sportoló esetében, ha a sportoló szerződésének fennállási ideje alatt igazol át.
Amatőr sportoló szerződésének lejárta után szabadon átigazolhat, a régi
sportszervezet az új sportszervezettől semmilyen szolgáltatást nem igényelhet.

c)

Amennyiben az átvevő egyesület az átigazolási díjjal, vagy annak részletével
késedelembe esik-az átadó egyesület eredménytelen felszólítása után az
MDSZ-hez intézett kérelmére- az MDSZ az átvevő egyesületet határidő
kitűzésével és jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel teljesítésre szólítja
fel. Ennek eredménytelensége esetén az MDSZ átigazolási díj mellőzésével
köteles az átigazolást megszüntetni és az eredeti állapotot visszaállítani.

12.§
Ügyviteli költség
a)
b)

Az átigazolás elvégzéséért a benyújtónak ügyviteli költséget kell fizetnie.
Átigazolás a költség megfizetéséig nem intézhető.
Ügyviteli költség, melyet az átvevő klub köteles az MDSZ pénztárába
befizetni.:
5.000 Ft+Áfa
Az ifjúsági játékos, amennyiben szerepel a felnőtt OB. ranglistákon, ill. felnőtt
csapatbajnokságban, úgy az ennek, megfelelő ügyviteli díj vonatkozik rá.

c)
d)

Az ifjúsági versenyzők átigazolása:

1.000Ft,-+áfa

Külföldi ( nem EU ) versenyző játékengedélye:
Versenyengedély

20.000Ft,-+áfa
5.000Ft,-

Az ügyviteli költség az MDSZ-t , mint a feladatot végző szervezetet illeti meg.
Az MDSZ elnöksége a szabályzat hatályba lépésekor, azt követően pedig
minden naptári év hatodik hónapjában a fent említett összegeket a
„pénzromlási” százalék alapján újra megállapíthatja.

13.§
Utánpótlás-nevelési sportszövetségi alap
A MDSZ 2005. december 01 –i elnökségi ülésén határozott, hogy a mindenkori
igazolások átigazolások után befizetett ügyviteli költség nettó értékéből
utánpótlás-nevelési sportszövetségi alapot hoz létre. A befolyt összeget köteles
teljes mértékben, ellenőrzött keretek között az utánpótlás rendelkezésére
bocsátani.

14.§
Zárórendelkezések
a)
b)
c)

Ezt a szabályzatot a Magyar Darts Szövetség elnöksége 2005. december 01-én
elfogadta.
A szabályzat 2006. január 01.-től hatályosan érvénybe lép.
A folyamatban lévő igazolásokat és átigazolásokat a beadás napján érvényes
szabályzat szerint kell elbírálni.

Kautzky Anna
MDSZ főtitkár

Élő Norbert
MDSZ elnök

