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1. Általános rendelkezések 

 
(1) A Magyar Field Target Szövetségre ( a továbbiakban Szövetség) és sportolóira a sportról szóló 

törvényben foglaltakat érvényesek. 
(2) A Szövetség hivatásos versenyrendszert nem működtet. A sportolókra, sportszervezetekre és 

sportvállalkozásokra (a továbbiakban sportszervezet) az amatőr versenyzés szabályait kell 
alkalmazni. 

(3) A versenyrendszerben csak igazolt, amatőr versenyengedéllyel (a továbbiakban 
versenyengedély) rendelkező versenyzők vehetnek részt. 

(4) A Magyar Field Target Szövetség igazolt versenyzője bármely feddhetetlen magyar 
állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel tartózkodó külföldi állampolgár 
lehet, aki tagja egy a szövetséghez tartozó sportszervezetnek és elfogadja a Szövetség 
szabályzatait. 

(5) Az igazolás során a szövetség a sportolót ahhoz a sportszervezethez tartozóként veszi 
nyilvántartásba, amely az igazolási kartont aláírta. 

(6) Az igazolás valamennyi, a Szövetség hatókörébe tartozó sportágra érvényes.  

Az igazolás érvényessége 
(1) Az igazolás érvényessége a keletkezésének napjától annak megszűnéséig érvényes. 
(2) Adott sportszervezethez történt igazolás: 

a. átigazolás esetén addig tart, amíg a versenyző a jelen szabályzatban meghatározott 
módon át nem igazol, 

b. kilépés esetén addig, amíg a kilépési nyilatkozatát alá nem írta, 
c. sportfegyelmi eljárás esetében a jogerős döntés napjáig. 

(3) Megszűnik az igazolás, ha annak valamelyik feltétele időközben nem teljesül. 
(4) Az igazolás és átigazolás díját a versenyző fizeti. 

Az igazolás szabályai 
(1) A versenyzők tetszőlegesen sok sportszervezetnek lehetnek tagjai, egy adott sportágban 

versenyezniük azonban kizárólag egy sportszervezet, a leigazolást végző sportszervezet 
színeiben szabad. 

(2) Igazolni az AB karton kitöltésével lehet. Az AB kartont egy példányban kell kitölteni, és 
sportszervezetnek alá kell írnia. Az „A” rész a Szövetség birtokában marad, a „B” részt a 
sportszervezet őrzi. 

(3) Az egybefüggő AB kartont meg kell küldeni a főtitkár részére, aki azt igazolási számmal látja 
el, és a „B” rész visszajuttatja a sportszervezet felé.  

Átigazolás 
(1) A versenyző tetszés szerinti időpontban átigazolhat az egyik sportszervezettől a másikhoz. 
(2) Az amatőr sportoló a sportszerződés érvényessége alatt csak a sportszervezet hozzájárulásával 

igazolható át másik sportszervezethez. A sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési 
költségtérítés megfizetéséhez kötheti. 
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(3) A sportszerződés érvényessége alatt az amatőr sportoló csak hozzájárulásával igazolható át vagy 
adható ideiglenesen kölcsön más sportszervezetnek. Az amatőr sportoló a hozzájárulás 
megadását térítés megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis. 

(4) Érvényes sportszerződés hiányában az amatőr sportoló korábbi sportszervezetének az 
átigazolásért nevelési költségtérítés nem fizethető, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Az 
elhagyni kívánt sportszervezet a versenyző kiadását nem tagadhatja meg. 

(5) Átigazolni évente többször is lehet. 
(6) Egy adott évben az első átigazolás ingyenes. Ugyanebben az évben minden további átigazolás 

díja az elnökség által meghatározott összeg. 

Versenyengedély 
(1) Az amatőr sportoló a szövetségi versenyrendszerben szervezett versenyen csak akkor vehet 

részt, ha a versenyévadra érvényes versenyengedéllyel rendelkezik. 
(2) Sportáganként külön-külön kell a versenyengedélyt megszerezni. 
(3) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló csak a sportszervezeten keresztül 

nyújthatja be a szövetséghez. 
(4) A versenyengedély iránti kérelmet a külön rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.  
(5) Az amatőr sportoló a versenyengedélyt mint az igazolást aláíró sportegyesület tagja vagy mint a 

sportvállalkozással sportszerződés alapján szerződéses jogviszonyban álló személy kapja meg. 
(6) A sportág versenyévadjára érvényes versenyengedély kiállításáért a szövetség elnöksége által a 

megállapított licencdíjat kell fizetni. 
(4) A versenyengedély tartalmazza: 

a) a versenyző nevét, születési helyét és idejét, 
b) a versenyrendszer megnevezését, 
c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 
d) a versenyengedély érvényességi idejét, 
e) a versenyengedély nyilvántartási számát, 
f) a versenyengedély kiállításának dátumát,  
g) az versenyző különböző sportágakban elért minősitését.  

(7) A versenyengedéllyel rendelkező amatőr sportolókról a szövetség nyilvántartást vezet. 
(8) A versenyengedély megszerzését a sportág versenyzési szabálya vizsgához, vagy teszthez 

kötheti. Ebben az esetben, a versenyengedélyt csak akkor lehet kiadni, ha ezt a vizsgát vagy 
tesztet az adott versenyző már elvégezte. 

Versenyengedély szüneteltetése és megújítása 
(1) A versenyzőknek jogukban áll versenyengedélyüket tetszőlegesen hosszú időre szüneteltetniük. 
(2) A szüneteltetés után, ha az igazolás érvényes, az adott évre meghatározott licencdíjat kell fizetni 

ahhoz, hogy a versenyengedélyt a sportoló részére a szövetség kiállítsa. 
(3) Ha a versenyengedély megszerzését a szakág szabályai vizsgához, vagy teszthez köti, akkor a 

szüneteltetés után az elnökség döntésének megfelelően újbóli vizsga nélkül, vagy egy 
egyszerűsített vizsga letételével kaphatja meg a versenyengedélyét. 

Egyéb rendelkezések 
(1) Az Országos Bajnokságon a versenyző azon sportszervezet színeiben köteles versenyezni, 

amelyik sportszervezetnek igazolt versenyzője volt a bajnokság előtt 90 nappal. Ettől a 
szabálytól rendkívüli esetben el lehet térni, amennyiben mindkét érintett sportszervezet erről 
írásban megegyezik, és ezt a megegyezést a Szövetség elnöksége is elfogadja. 
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(2) Fegyelmi vétséget követ el a versenyző, ha más sportszervezet színeiben indul a Szövetség által 
jóváhagyott versenyen, mint amelyben le van igazolva. 


