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Kiskorúak nemzetközi 
átigazolása egyszerűen!

Jelen tájékoztató a fiatal korú labdarúgók nemzetközi átigazolását szabályozó

FIFA Regulations on the Status and Trasfer of Players § 19. paragrafusában

és az MLSZ NYIÁSZ-ban meghatározottak összefoglalója.

Az összefoglaló célja, hogy a FIFA első regisztráció és nemzetközi átigazolási

engedélyeztetésével kapcsolatos összes információt egy helyen összegyűjtse

valamint a játékosok igazolásával kapcsolatos ügyintézés folyamatát

egyszerűbbé tegye a sportvezetők részére.
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Általános ismertető: fiatal korú labdarúgók 
nemzetközi átigazolása (Külföldről Magyarországra)
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• A fiatal korú játékosok nemzetközi átigazolása két jól elkülönült lépésben történik: 

- 1. lépés: Minden 12. életévét betöltött, de 18. életévét még be nem töltött (fiatalkorú) játékos esetében 

előzetes FIFA  általi nemzetközi átigazolási engedélyt kell kérvényezni (a későbbiekben részletezve), 

- 2. lépés: Az átigazolási folyamatot csak FIFA engedély birtokában lehet megkezdeni, azaz a FIFA pozitív

határozatának birtokában tudja az MLSZ a játékos Nemzetközi Átigazolási Engedélyét (ITC) kikérni a külföldi

szövetségtől és a kikérés dátumától számít az úgynevezett 30 napos szabály (ideiglenes játékengedély),

• a FIFA-nak ügyintézési határideje nincs 

• állampolgárságra való tekintet nélkül nemzetközi átigazolásnak minősül az országhatárokon átnyúló átigazolás,

• a FIFA engedély az év bármely szakában beszerezhető, nem köthető átigazolási időszakhoz,

• első regisztráció vagy átigazolás, csak átigazolási időszakban hajtható végre, 

• az engedély kérelem elbírálása kizárólag a FIFA hatásköre,

• a FIFA felé az anyagot az MLSZ juttatja el zárt internetes rendszeren (TMS) keresztül és az elbírálás során az MLSZ 

tartja a kapcsolatot a FIFA és a sportszervezet között,

• csak az összes beadandó dokumentum hiánytalan, tartalmilag megfelelő és olvasható minőségű másolata megléte 

esetén lehetséges a FIFA  engedélyeztetés megkezdése,

• A FIFA engedély megszerzésének külön költsége a klubra és a játékosra nézve nincs.

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



Hivatkozás megnevezése: Leírás:
„a” kivétel „Amennyiben a játékos szülei nem 

labdarúgással összefüggő okból abba az 
országba költöznek, ahol a játékos új klubja 
található”

„b” kivétel „Amennyiben a játékos átigazolása az Európai 
Unió vagy Európai Gazdasági Térség (EGT) 
államainak területén belül történik meg és a 
játékos 16 és 18 év közötti életkorú”

„c” kivétel A játékos maximum 50 km távolságra lakik az 
országhatártól (attól a határátkelőtől, ahol az 
országba ki- és belép), illetve a  magyar klub 
szintén maximum 50 km távolságra található az 
adott  határátkelőtől.

Jogi precedens Amennyiben egy nem magyar állampolgárságú 
játékos legalább 5 éve Magyarországon él, ezt 
dokumentumokkal bizonyítani tudja, és 
életében először kerül leigazolásra.

Kiskorú labdarúgók nemzetközi átigazolásának lehetőségei

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. 
Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó. 5

Kiskorúak Magyarországra történő átigazolása az alábbi esetekben lehetséges.
FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzat § 19.



Kiskorú labdarúgók nemzetközi átigazolása életkori 
csoportosítás szerint
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Nemzetközi átigazolás a játékos 
életkora szerint

„b” kivétel: 16. 
életévét már 

betöltött, de 18. 
életévét még be 

nem töltött 
játékos, aki EU vagy 

EGK tagállamból 
érkezik 

Magyarországra

12. Életévét 
mát betöltött 
18. at még be 

nem töltött 
játékos

12. 
Életévét 
még be 

nem töltött 
játékos

Minden esetben kötelező előzetes FIFA által 
kiadott nemzetközi átigazolási engedély 

beszerzése, állampolgárságra való tekintet 
nélkül

Nem kötelező előzetes FIFA által kiadott 
nemzetközi átigazolási engedély beszerzése 

(bővebben 16. old.)

Kötelező előzetes FIFA által kiadott nemzetközi 
átigazolási engedély beszerzése, ennek a 
szabálynak az alkalmazása során nem az 

állampolgárságot, hanem a kiadó országot kell 
figyelembe venni



Fiatalkorú labdarúgók külföldről Magyarországra történő 
igazolása illetve külföldi állampolgárok első regisztrációja

5. Igazolás
4. FIFA 

döntéshozatala2.1. FIFA 
pályázat  

összeállítása
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1. A NYIÁSZ-ban
meghatározott 
dokumentumok 
benyújtása az 

MLSZ felé

2.  MLSZ értékeli a 
beadott 

dokumentumokat.

2.2. Nem megfelelő, vagy 
hiányos dokumentumok 

esetén hiánypótlás

3. Megfelelő 
dokumentáció 

esetén a kérelem 
összeállítása és 
benyújtás a FIFA 

részére

4.2. NEGATÍV FIFA 
döntés, indoklás 

kérése (nem 
kötelező)

4.1. POZITÍV FIFA 
döntés, kiadó 

ország 
szövetségétől való 

átigazolási engedély 
(ITC) kikérése

4.1.1. ITC 
megérkezése

4.1.2. ITC  
kikérésétől 

számított 32. 
napon ideiglenes 

játékengedély 
megadása

4.2. Igazolás nem 
végrehajtható

2.1. FIFA kérelem  
összeállítása 4. FIFA döntéshozatala

5. Igazolás és 
Versenyengedély 
kiváltása

Sport szervezet feladataMLSZ feladata



Fiatalkorú labdarúgó külföldről Magyarországra történő átigazolása, 
illetve külföldi állampolgár első regisztrációja

1. FIFA előzetes átigazolási engedély megszerzéséhez szükséges kérelem benyújtása.
1.1. Az MLSZ NYIÁSZ 5. sz. mellékletének kitöltése és benyújtása az MLSZ felé(„Kérelem labdarúgó játékos

külföldről Magyarországra történő átigazolásához” c. dokumentum),
1.2. Az MLSZ NYIÁSZ szabályzatának 10. sz. mellékletében meghatározott dokumentumok benyújtása.

2. MLSZ értékeli a beadott kérelmet.
2.1. Amennyiben a NYIÁSZ 10. sz. mellékletében meghatározott dokumentumok maradéktalanul és digitalizálásra

alkalmas minőségben kerültek beadásra, összeállítja a kérelmet,
2.2. Amennyiben a NYIÁSZ 10. sz. mellékletében meghatározott összes dokumentum nem került beadásra, vagy

nem megfelelő minőségű másolatban kerül beadásra, úgy hiánypótlást kér az MLSZ a sportszervezettől.
3. Az MLSZ megküldi a kérelmet a FIFA részére a Transfer Matching System-en (TMS) keresztül.
4. FIFA megküldi az ügyben hozott határozatát az MLSZ-nek.

4.1.0 POZITÍV döntés esetén az MLSZ kérelmezi a játékos nemzetközi átigazolási engedélyét (ITC) a külföldi
szövetségtől a NYIÁSZ-ban foglalt átigazolási időszakot figyelembe véve,

4.1.1. A külföldi szövetség megküldi az MLSZ részére a játékos ITC-jét és az MLSZ leigazolja a kérvényező
sportszervezethez a labdarúgót a,

4.1.2. A külföldi szövetség nem reagál a játékos ITC-jének kikérésére, az MLSZ a kikérés megküldését követő
32. napon ideiglenes versenyengedélyt adhat a játékosnak.

4.2. NEGATÍV döntés esetén a játékos nem igazolható át. A határozat dátumától számított tíz napon belül
sportszervezet indoklást kérhet a FIFA-tól.

5. A játékos igazolásához és versenyengedély kiváltásához szükséges dokumentumok: MLSZ Megyei (Budapesti)
Igazgatóságában befizetett versenyengedély díj számla másolata, MLSZ-ben befizetett átigazolási díj számla
másolata, színes igazolványkép a játékosról, amennyiben Magyarországon él és tanul iskolalátogatási igazolás
(mely érvényes a teljes bajnoki év során), amennyiben a játékos 50 km-es szabály alapján („c” kivétel) került igazolásra,
úgy a sportszervezet nyilatkozata szükséges annak vonatkozásában, hogy a játékos életvitelszerűen nem tartózkodik
Magyarországon, csak mérkőzésekre és edzésekre érkezik hazánkba, továbbá a tanulói jogviszony igazolása ebben az
esetben nem szükséges 8

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.
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FIFA Regulation on the Status and Transfer of  Players § 19.

a.) kivétel: „Amennyiben a játékos szülei nem labdarúgással összefüggő 
okból abba az országba költöznek, ahol a játékos új klubja található”

MLSZ NYIÁSZ 10. sz. melléklet

Benyújtandó dokumentumok listája (másolat elegendő) + MLSZ NYIÁSZ 5. sz. melléklete:
• játékos születési anyakönyvi kivonata, (eredeti másolata, amennyiben nem magyarul, vagy valamely FIFA nyelven van úgy

fordítás is beadandó),
• játékos lakcímigazolása (lakcímkártya),

• játékos nemzetiségét/állampolgárságát bizonyító okirat (pl. útlevél, vagy szem.ig.),
• játékos szüleinek nemzetiségét/állampolgárságát bizonyító okirat (pl. útlevél , vagy szem.ig.),

• játékos szüleinek lakcímigazolása (lakcímkártya),

• játékos szüleinek munkaszerződése,vagy munkáltatói igazolás, amely tartalmazza:-
- a munkáltató adatait,

- a szülő nevét,

- munkakörét,
- munkaviszonyának kezdetét,

- munkaviszony típusát – határozott vagy határozatlan idejű

- illetve a munkabért,
• játékos szüleinek munkavállalási engedélye (EU-s állampolgároknál regisztrációs- vagy tartózkodási kártya;

keresőtevékenységre kiadott tartózkodási engedély; letelepedést, családegyesítést, vagy menekült státuszt bizonyító
határozat)

• Játékos érvényes tartózkodási (regisztrációs kártya, tartózkodási engedély)

• Játékos szüleinek érvényes tartózkodási engedélye (amennyiben nem EU-s állampolgárok)
Amennyiben a játékost hivatásos státuszban kívánja a klub alkalmazni, a fentieken túl:

• játékos munkaszerződése
10

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



Az „a” kivétel speciális esetei

• Amennyiben a játékos szülei nem egy címre vannak bejelentve, úgy a családtól külön élő szülő által tett 
hozzájáruló nyilatkozat szükséges, hogy nincs ellenvetése annak vonatkozásában, hogy  a játékos a másik 
szülővel éljen Magyarországon és a kérvényező sportszervezetnél  sportoljon.

• Amennyiben a játékos szülei nem egy címre vannak bejelentve, de elváltak és csak az egyik szülőnek van 
felügyeleti joga, úgy a másik szülőtől nem kell hozzájáruló nyilatkozat, de csatolni kell az ezt igazoló bírósági 
végzést.

• Amennyiben csak az egyik szülő rendelkezik állással, úgy szükséges a  munkahellyel rendelkező szülő 
nyilatkozata annak vonatkozásában, hogy vállalja mind a játékos mind a házastárs eltartását.

• Amennyiben a magyar állampolgárságú játékos előzőekben magyar klubtól külföldre igazolt és vissza kíván 
igazolni Magyarországra, úgy a szülők munkaszerződése nem szükséges.

A szükséges nyilatkozatokat – dokumentumokat valamely FIFA nyelvre (angol, német, francia,
spanyol) történő fordításban kérjükbeadni.

11Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.
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FIFA Regulation on the Status and Transfer of  Players § 19.

b.) kivétel: „Amennyiben a játékos átigazolása az Európai Unió vagy 
Európai Gazdasági Térség (EGT) államainak területén belül történik meg és 

a játékos 16 és 18 év közötti életkorú”

MLSZ NYIÁSZ 10. sz. melléklet

Benyújtandó dokumentumok listája (másolat elegendő) + MLSZ NYIÁSZ 5. sz. melléklete:

• játékos születési anyakönyvi kivonata (eredeti másolata, amennyiben nem magyarul, vagy valamely FIFA nyelven van 

úgy fordítás is beadandó),

• játékos nemzetiségét/állampolgárságát bizonyító okirat (pl. útlevél, személyi igazolvány)

• játékos szállására/felügyeletére vonatkozó igazolás(részletezve, hogy a játékos hol lakik, ill. név szerint ki vigyáz rá)

• játékos akadémiai (iskolai) képzésére vonatkozó igazolás (ideértve a játékos pontos heti órarendjét, amelyet az iskola 

által kiadott, aláírással, pecséttel ellátott iskolalátogatási igazolás,tartalmaz.)

• játékos labdarúgó képzésére vonatkozó igazolás, amely tartalmazza a részletes heti edzéstervet (hányszor van edzés, 

mettől meddig, stb.) és az időtartamot, amely alatt a sportszervezet a játékos képzését ezen feltételekkel biztosítja,

• szülői hozzájáruló nyilatkozat (mindkét szülő aláírásával).

Amennyiben a játékost hivatásos státuszban kívánja a klub alkalmazni, a fentieken túl:

• a játékos munkaszerződése.

E szabály alkalmazásának további feltétele, hogy a játékos igazoltan a legmagasabb szintű labdarúgó képzésben részesül, 

ezt a nemzeti első osztályban induló klubok, illetve a kiemelt labdarúgó akadémiák teljesítik.

A szükséges nyilatkozatokat – dokumentumokat valamely FIFA nyelvre (angol, német, francia, spanyol) 

történő fordításban kérjük beadni
Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



Európai Unió (EU) tagállamai Európai Gazdasági Térség  (EEA)

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations onthe Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó. 13

FIFA Regulation on the Status and Transfer of  Players § 19.

b.) kivétel: „Amennyiben a játékos átigazolása az Európai Unió vagy Európai 
Gazdasági Térség (EGT)államainak területén belül történik meg és a játékos 16 

és 18 év közötti életkorú”

MLSZ NYIÁSZ 10. sz. melléklet

• Ausztria (1995) 
• Belgium (1952) 
• Bulgária (2007) 
• Ciprus (2004) 
• Cseh Köztársaság (2004) 
• Dánia (1973) 
• Egyesült Királyság (1973) 
• Észtország (2004) 
• Finnország (1995) 
• Franciaország (1952) 
• Görögország (1981) 
• Hollandia (1952) 
• Írország (1973) 
• Lengyelország (2004) 

• Lettország (2004) 
• Litvánia (2004) 
• Luxemburg (1952) 
• Magyarország (2004) 
• Málta (2004) 
• Németország (1952) 
• Olaszország (1952) 
• Portugália (1986) 
• Románia (2007) 
• Spanyolország (1986) 
• Svédország (1995) 
• Szlovákia (2004) 
• Szlovénia (2004) 

EU 27 tagállama + Norvégia, Liechtenstein, Izland

EU

EGK



FIFA Regulation on the Status and Transfer of  Players § 19.

c.) kivétel: A játékos maximum 50 km távolságra lakik az országhatártól (attól a 
határátkelőtől, ahol az országba ki- és belép), illetve a  magyar klub szintén 

maximum 50 km távolságra található az adott  határátkelőtől.

MLSZ NYIÁSZ 10. sz. melléklet

14

Benyújtandó dokumentumok listája (másolat elegendő) + MLSZ NYIÁSZ 5. sz. melléklete:

• játékos születési anyakönyvi kivonata (eredeti másolata, amennyiben nem magyarul, vagy valamely FIFA nyelven van úgy 

fordítás is beadandó),

• játékos nemzetiségét/állampolgárságát bizonyító okirat (pl. útlevél, személyi igazolvány.)

• játékos lakcímigazolása (hatóság által kiállított dokumentummal)

• bizonyíték az 50 km-es szabályra (MLSZ feladata)

• átadó szövetség hozzájárulása és visszaigazolása az 50 km-es szabályra vonatkozóan (MLSZ feladata)

Amennyiben a játékost hivatásos státuszban kívánja a klub alkalmazni, a fentieken túl:

• a játékos munkaszerződése.

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



FIFA Regulation on the Status and Transfer of  Players § 19.

jogi precedens: Amennyiben egy nem magyar állampolgárságú játékos legalább 5 
éve Magyarországon él, ezt dokumentumokkal bizonyítani tudja, és életében 

először kerül leigazolásra.

MLSZ NYIÁSZ 10. sz. melléklet

15

Benyújtandó dokumentumok listája (másolat elegendő) + MLSZ NYIÁSZ 5. sz. melléklete:

• játékos születési anyakönyvi kivonata (eredeti másolata, amennyiben nem magyarul, vagy valamely FIFA nyelven van úgy 

fordítás is beadandó),

• játékos nemzetiségét/állampolgárságát bizonyító okirat (pl. útlevél, személyi igazolvány)

• játékos lakcímigazolása (pl.: lakcímkártya)

• bizonyító okirat arra vonatkozóan, hogy a játékos 5 éve Magyarországon él (pl.: igazolás a tanintézményből, melyen fel van 

tüntetve a jogviszony kezdete, ami meghaladja az öt évet, amennyiben intézmény váltás volt, úgy az összes intézménytől 

szükséges az igazolás a jogviszony kezdetének és végének feltüntetésével. Önmagában a lakcímkártya nem elgendő.)

Amennyiben a játékost hivatásos státuszban kívánja a klub alkalmazni, a fentieken túl:

• a játékos munkaszerződése

Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



A 12. életévüket be nem töltött kiskorú labdarúgók 
első regisztrációja és nemzetközi igazolása

A 12. életévüket be nem töltött kiskorú labdarúgók első regisztrációjához és nemzetközi igazolásához 

nem szükséges FIFA előzetes nemzetközi átigazolási engedély. 

Az első regisztráció vagy igazolás a 12. életévüket már betöltött de a 18. életévüket még be nem 

töltött labdarugókéhoz hasonlóan történik azaz az ott leírt szabályozás és benyújtandó dokumentumok 

kötelező érvényűek ebben az esetben is. Ez alól kivételt képez, hogy a nyilatkozatokat nem 

szükséges  valamely FIFA nyelvre fordítani, elegendő magyarul benyújtani.

A 12. életévüket még be nem töltött játékosok esetében az átigazolási kérelem elbírálása az MLSZ 

hatásköre, mely döntés során az előzőekben ismertetett FIFA „kivételek”-nekvaló megfelelést 

vizsgálja, a már leírt beadandó dokumentumok alapján.

16Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations onthe Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



Kiskorúak labdarúgók Magyarországról 
külföldre igazolásának folyamata

a
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2.1. MLSZ értesíti a 
klubot a kikérésről 

és a beadandó 
dokumentumokról

2.2. A kiadó klub 
benyújtja a kért 

dokumentumokat

3.1. MLSZ kiállítja és 
megküldi az ITC-t és 
a player Passport-ot

2.3. A kiadó klub 
nem nyújtja be a 

kért 
dokumentumokat

3.2. Fogadó 
szövetség a 
kikéréstől 

számított 30. 
napon ideiglenes 

játékengedélyt 
adhat

1.1. Fogadó 
szövetség jelzi az 

MLSZ felé az 
igazolási szándékát

1. Játékengedély 
kikérése

2. Kiadó klub 
értesítése 3. Ki igazolás

MLSZ feladata Sport szervezet feladata Fogadó szövetség feleadata



4. szám
ú m

elléklet 
K

érelem
 

labdarúgó játékos M
agyarországról külföldre történő átigazolásához 

 

A 
labdarúgó 

családi 
neve: 

  
A labdarúgó keresztneve:   

Leánykori neve: 
  

Anyja neve: 
 

Születési helye: 
 

Születési 
idő 

(év, 
hó, 

nap) 
 

Verseny 
igazolvány 

szám
a:  

 
Azonosító kódja: 

 

Állandó lakcím
e (irányítószám

m
al): 

A kiadó sportszervezet neve, osztálya: 
  

A 
sportszervezet 

cím
e 

(irányítószám
m

al): 
 

Telefonszám
a: 

Fax szám
a:  

A játékos jelenlegi státusza: 
A

)  am
atőr 

 
 

B
) szerződtetett am

atőr 
 

 
C

) nem
-am

atőr 
 

A játékos leendő státusza az új klubjában: 
A

) am
atőr 

 
 

B
) nem

-am
atőr 

 
Három

 
évre 

visszam
enőleg 

szerepelt-e 
nem

-am
atőr 

státuszban:* 
IG

EN
 

 
N

EM
 

 

 
ha igen: hol, m

ettől-m
eddig: 

 
M

ikor játszotta utolsó m
érkőzését nem

-am
atőr státuszban?  

(év, hónap, nap) 
 

Jelen egyesületében kölcsönjátékosként szerepel-e?* 
IG

EN
 

 
N

EM
 

          
Leendő egyesületében kölcsönjátékosként szerepel-e?* 

IG
EN

 
 

N
EM

 
 

M
ely ország, m

ely sportegyesületébe kíván átigazolni a játékos?  
  

O
rszág m

egnevezése: 
........................................................ 

Sportegyesület (neve, cím
e, telefonszám

a): 
......................................................................... 

Van(nak) a játékosnak teljesítetlen kötelezettsége(i) a sportegyesületével 
szem

ben, illetve az(ok) m
ilyen jellegű(ek) ?*  

IG
EN

 
N

EM
 

 ................................................................................................................................................. 
*  kérjük a m

egfelelő kockát X-szel m
egjelölni 

 A
 kérelm

ezők tudom
ásul veszik, hogy a kérelem

 ügyintézése azzal a nappal kezdődik, am
ikor a 

hátoldalon felsoroltakat az M
LSZ rendelkezésére bocsátották. 

A
láírásom

m
al igazolom

, hogy a fenti adatok a valóságnak m
egfelelnek. 

 
  

Kelt: ...................................     A játékos aláírása: 
 

                       ....................................... 
  

Kelt: ...................................A
láírás és bélyegző a sportszervezet részéről     ....................................... 

 A
 Liga, illetve a területileg illetékes M

egyei (Budapesti) Igazgatóság igazolja: 
 

IG
EN

 
NEM

 
Folyik-e jelenleg fegyelm

i eljárás a fent em
lített játékos ellen ? 

 
 

Jelenleg eltiltás alatt van-e a játékos ?* 
 

 
Van a labdarúgónak M

agyarországon érvényben levő hivatásos szerződése? 
 

 
  K

elt: 
...................................    

 
Az M

LSZ,/ a M
egyei (B

udapesti) 
Igazgatóság / NB

 III 
versenybizottság képviselőjének 

aláírása/pecsétje 

                          …
…

…
…

…
…

…
…

…
 

 

• a



Kiskorú labdarúgók Magyarországról külföldre
történő átigazolása

1.   A fogadó ország szövetsége jelzi az MLSZ, vagy a FIFA felé is (TMS-en keresztül) a játékos igazolási szándékát

2. MLSZ értesíti a játékos magyar klubját

2.1.  Az MLSZ felé beadandó dokumentumok:

- NYIÁSZ 4. sz. melléklete „Kérelem labdarúgó játékos Magyarországról külföldre történő átigazolásához”,

- kitöltött játékos útlevél NYIÁSZ 6. sz. melléklete,

- amennyiben rendelkezik a játékos érvényes versenyengedéllyel, úgy annak beküldése (eredetiben).

2.2.   A kiadó klub hiánytalanul benyújtja a dokumentumokat.

2.3.   A kiadó klub nem nyújtja be a kért dokumentumokat, ez által az MLSZ-nek nem áll módjában kiállítani a               

játékos ITC-jét.

3. Ki igazolás

3.1.   Az MLSZ kiállítja a játékos ITC-jét és azt megküldi a külföldi szövetségnek illetve a FIFA-nak és a labdarúgó státuszát 

megváltoztatja az MLSZ adatbázisában „labdarúgás külföldön”-re. (a játékossal kapcsolatos további ügyintézés ily 

módon csak az MLSZ Nemzetközi Átigazolási Osztálya által lehetséges)

3.2.   A fogadó szövetségnek módjában áll ideiglenes játékengedély adni a játékosnak, amennyiben a kiadó szövetség nem 

reagál a kikérésre. Az ideiglenes játékengedélyt a kikéréstől számított 30. napon adhat legkorábban.

Továbbá fontos , hogy az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében addig ne küldjék be a 2.1.-es pontban meghatározott

dokumentumokat, míg az az MLSZ Nemzetközi Átigazolási Osztályahivatalosan nem kéri.

19
Jelen tájékoztató az MLSZ NYIÁSZ ill. FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players szabályzatok alapján készült. Bármely eltérés esetén a FIFA szabályzat szövege a mérvadó.



6. számú melléklet 
A labdarúgó nemzetközi játékos útlevele 

 

Játékos útlevél 

        

Név:  Anyja neve:    

Születési helye, ideje:  Nemzetiség:    
        

Klub neve: 
Nemzeti 
szövetség: Klubkategória 

Regisztráció 
időpontja 

Labdarúgó 
státusza 

Labdarúgó 
azonosító 
száma: 

Egyéb információ: 
 

               
              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 A játékosútlevelen a labdarúgó összes sportszervezetét fel kell tüntetni, ahol 12. életévének betöltését követően játszott  
 
Kelt: ……………………………………, 20….. .  ……………………… hó ……… nap 

…………………………….. 
Labdarúgó/játékos aláírása 


