A Magyar Biliárd Szövetség
Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási
Szabályzata
A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége a biliárd sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók
igazolásáról és átigazolásáról a következő szabályzatot hozta:
1. §
A Szabályzat hatálya a biliárd sportágban – a sportág versenyszabályában, versenykiírásaiban és egyéb
szabályzataiban meghatározottak szerint – versenyszerűen résztvevőre (továbbiakban: sportoló),
valamint az őt tagsági vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportszervezetre, a Magyar Biliárd
Szövetség szakágaira és egyes szerveire terjed ki.
2. §
(1) A sportolóról a Magyar Biliárd Szövetség (továbbiakban: Szövetség) egy szakági és egy központi
nyilvántartást vezet.
(2) A szakági nyilvántartásba vételt (igazolást) és a versenyengedély/rajtengedély kiadását a sportoló
és az őt foglalkoztató, tagsági jogai gyakorlására jogosult sportszervezet együttes kérelmére a
Szövetség azon szakága végzi, amelyiknek versenyén a sportoló el kíván indulni. A sportoló
jogosult minden szakágon belül versenyengedélyt/rajtengedélyt kiváltani, azonban egy szakágon
belül csak egy versenyengedélye/ rajtengedélye lehet.
(3) A kérelmet az e célra rendszeresített ún. Versenyengedély lap felhasználásával kell benyújtani,
amelyen szerepelnie kell a sportszervezet vezetőjének és a sportoló – 18 éven aluliak esetében
pedig a törvényes képviselő – aláírásának.
(4) A nyilvántartásba vételért és versenyengedély/rajtengedély kiadásáért az adott szakág elnöksége
által, a szakági honlapon meghatározott mértékű eljárási díjat kell fizetni.
(5) A szakág a sportolót nyilvántartásba veszi és versenyengedélyt/rajtengedélyt ad ki, amennyiben a
kérelmező sportszervezet megfizette a szakág által előírt eljárási díjat az adott szakág pénztárába
vagy a Szövetség bankszámlájára. A versenyengedély/rajtengedély tartalmazza:
a) a sportoló nevét, születési helyét és idejét,
b) a versenyrendszer megnevezését,
c) a versenyengedély/rajtengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
d) a versenyengedély/rajtengedély érvényességi idejét,
e) a versenyengedély/rajtengedély nyilvántartási számát,
f) a versenyengedély/rajtengedély kiállításának dátumát, valamint
g) a kérelmező sportszervezet nevét.
(6) A szakág köteles felhívásra a versenyengedély/rajtengedély kiadására irányuló aláírt kérelmet
átadni a Szövetség főtitkárának. A főtitkár ennek alapján hatályosítja a központi nyilvántartást és
szükség esetén határidő megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel a szakágat, illetőleg a szakágon
keresztül a kérelmezőket. Amennyiben a hiánypótlásra való felszólítás eredménytelenül telt el és a
főtitkár megállapítja, hogy a versenyengedély/rajtengedély kiadásának nem voltak meg a
jogszabályi, illetőleg a jelen szabályzatban foglalt feltételei, haladéktalanul kezdeményezi a
versenyengedély/rajtengedély visszavonását a Szövetség elnökségénél.
(7) Az eljárási díjat a kérelmező sportszervezet köteles a Szövetség részére megfizetni.

1

(8) A versenyengedély/rajtengedély megadásához a Szövetség versenyszabályzata és a versenykiírásai
egyéb feltételeket (Nemzetközi Szövetség által meghatározott követelményeket, orvosi
alkalmasságot stb.) is megállapíthatnak.
(9) A versenyengedély/rajtengedély a jelen szabályzatban meghatározott kivételekkel az egyéni és a
csapatversenyeken történő részvételre egyaránt jogosít.
(10) A versenyengedély a Szövetség elnöksége által meghatározott egy naptári évre, a rajtengedély
pedig 1 konkrét versenyre érvényes.
(11) Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy érvényét vesztett versenyzési engedélyt a
sportoló és a sportegyesület együttes kérelmére a szakág köteles rövid határidőn belül díjmentesen
pótolni.
3. §
(1) A Szövetség szakágának hivatalos versenynaptárában szereplő versenyen csak sportszervezet
tagjaként, vagy sportszervezettel szerződéses viszonyban álló (kölcsönadás nem lehetséges),
nyilvántartásba vett és érvényes versenyengedéllyel/rajtengedéllyel rendelkező sportoló vehet
részt.
(2) A jelen Szabályzat szerint igazolt és versenyengedéllyel/rajtengedéllyel rendelkező sportoló a
Szövetség hatáskörébe tartozó tevékenységet kizárólag a Szövetség keretein belül fejthet ki.
(3) Egy sportszervezet akkor vesz részt a Szövetség versenyrendszerében, amennyiben van legalább 1
olyan sportoló tagja, illetve szerződéses sportolója, a sportszervezet által, jelen szabályzat szerint
kérelmezett versenyengedéllyel/rajtengedéllyel rendelkezik és az adott időponttól számított 12
hónapon belül visszamenőleg a Szövetség valamelyik szakágának hivatalos versenynaptárában
meghirdetett legalább 1 versenyen (csapatbajnokság is beleértendő) ténylegesen részt vett.
4. §
(1) A nyilvántartásból törölni kell az igazolt sportolót, ha
a/sportoló írásban ezt kívánja,
b/ meghalt.
5. §
(1) A sportoló más sportegyesületbe történő átigazolását a sportoló és az átvevő sportegyesület által
erre az e célra rendszeresített Átigazolási lapon benyújtott együttes kérelmére a Szövetség azon
szakága végzi, amelynél a sportoló érvényes versenyengedéllyel/rajtengedéllyel rendelkezik.
(2) Az átigazolást csak szezon elején, illetve a szezon felénél lehet kezdeményezni. Az átigazolási
eljárást és ennek megfelelően új versenyengedély kiadását a sportoló és az átvevő sportszervezet
együttes kérelmére a Szövetség azon szakága végzi, amelyiknek versenyén a sportoló el kíván
indulni. Az adott szakág által a honlapján meghatározott átigazolási eljárási díjat a kérelmező
sportszervezet köteles a Szövetség részére megfizetni. Az eljárásra ezt követően a 2. § (6)
bekezdésében meghatározott szabályok irányadóak.
Egy csapat részére bajnoki év közben az átigazolás személyi változás nélkül lehetséges,
amennyiben igazolja a szakág felé, hogy a korábbi egyesülete megszűnt, vagy a korábbi
egyesülete a képviselője útján az átigazoláshoz írásban hozzájárult, illetőleg a korábbi egyesület
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képviselője a csapatvezető által ajánlott tértivevényes levélben megküldött felkérés ellenére, a
megküldéstől számított 30 napon belül sem intézkedik a megkeresés tárgyában.
(3) Szerződéses sportoló átigazolási kérelmet csak szerződésének megszűnése után nyújthat be.
(4) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló, szerződéses sportoló díjmentesen
átigazolható más sportszervezetbe.
(5) Ha a sportszervezet úgy szűnik meg, hogy van jogutód sportegyesület (egyesülés, szétválás) a
sportoló, szerződéses sportoló teljes körű versenyzési engedélyt a megszűnés napjától díjmentesen
a jogutód sportszervezethez kaphat.
6.§
(1) A Szövetség szakágának csapatbajnokságában csak a tagsági jogai gyakorlására jogosult
sportszervezet csapata vehet részt. Adott csapat egy csapatbajnoki versenyévadra szóló
nyilvántartásba vételét az adott csapat kapitánya és a csapatot foglalkoztató sportszervezet
együttes kérelmére a Szövetség azon szakága végzi, amelyiknek versenyén a csapat el kíván
indulni. A kérelmet az e célra rendszeresített ún. Csapat nevezési lap felhasználásával kell
benyújtani, amelyen szerepelnie kell a csapatkapitány és a sportszervezet képviselője aláírásának.
A csapatbajnokságban részt venni kívánó csapatot foglalkoztató sportszervezet vezetője a Csapat
nevezési lap benyújtásával egyidejűleg köteles egy ún. Helyszín alkalmassági nyilatkozatban
garantálni az adott évadra szóló szakági csapatbajnoksági kiírásban szereplő helyszíni
körülményeket. Egy csapat jogosult minden szakágon belül csapatbajnokságban részt venni.
(2) Az adott szakág által a honlapján meghatározott csapatnyilvántartásba vételi eljárási díjat a
kérelmező sportszervezet köteles a Szövetség részére megfizetni. Az eljárásra ezt követően a 2. §
(6) bekezdésében meghatározott szabályok – értelemszerűen - irányadóak.
7. §
(1) A szabályzat rendelkezéseit 2001. április 2-től kell alkalmazni.
(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépéskor már benyújtott, de még el nem bírált átigazolási
kérelmekre is alkalmazni kell akkor, ha a sportoló számára kedvezőbb.
(3) Jelen szabályzat rendelkezései szerinti szakági és központi nyilvántartás kialakítása, valamint a
versenyengedélyek/rajtengedélyek kiadása érdekében a sportszervezetek a Szövetség által
megadott módon adatszolgáltatásra kötelesek.
(4) Jelen szabályzatban foglaltak értelmezése a Szövetség elnökségének hatáskörébe tartozik.
Budapest, 2015. március 20.
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1. számú melléklet
Az igazoláshoz, átigazoláshoz és a versenyzéshez szükséges nyomtatványok és azok használata
A nyomtatványok célja
1. Versenyengedély lap:
Versenyengedély/rajtengedély kiváltását a sportoló és a sportszervezete ezen űrlap kitöltésével és
közös aláírásával kérelmezheti az adott szakágnál. Letölthető a Szövetség központi honlapjáról,
továbbá az egyes szakágak honlapjairól.
2. Csapatnevezési lap:
Adott csapat egy csapatbajnoki versenyévadra szóló nyilvántartásba vételét az adott csapat kapitánya
és a csapatot foglalkoztató sportszervezet együttes kérelmére ezen űrlap kitöltésével és közös
aláírásával kérelmezheti az adott szakágnál. Letölthető a Szövetség központi honlapjáról, továbbá az
egyes szakágak honlapjairól.
3. Helyszín alkalmassági nyilatkozat:
A sportszervezet ezen nyilatkozatban garantálja, hogy az általa indított csapat hazai pályája teljes
mértékben megfelel a szakág csapatbajnoksági kiírásában szereplő feltételrendszernek. Letölthető a
Szövetség központi honlapjáról, továbbá az egyes szakágak honlapjairól.
4. Átigazolási lap:
A sportoló átigazolását sportoló és az átvevő sportszervezete ezen űrlap kitöltésével és közös
aláírásával kérelmezheti Letölthető a Szövetség központi honlapjáról, továbbá az egyes szakágak
honlapjairól.
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