
1. Átigazolás szabályai és folyamata 

 

(1) A versenyző tetszés szerinti időpontban átigazolhat az egyik sportszervezettől /klubtól/ a 

másikhoz. 

(2) Az átadó egyesület az átigazoló versenyzőtől vagy fogadó egyesülettől/sportvállalkozástól 

az átigazolással összefüggően díjazásra nem tarthat igényt.  

(3) Az átigazolni kívánó versenyző köteles írásban az átadó klub szövetségi digitális 

rendszerben nyilvántartott e-mail címére bejelenteni az átigazolási szándékát, pontosan 

megjelölve, hogy melyik egyesületbe kíván igazolni.  

 

Átigazolási nyomtatvány letölthető: https://mdlsz.com/wp-

content/uploads/2020/11/MDLSZ_Formanyomtatvany_Atigazolasi_kerelem-2020..pdf 

 

(4) Amennyiben a versenyző átigazolási szándéka tekintetében akartegység van az átadó 

egyesület és az átigazoló versenyző között, akkor az eljárás a következő:  

- az átadó klub elnöke a kitöltött Átigazolási kérelem aláírásával igazolja, hogy az 

átigazoló versenyzőnek nincs tagdíj, vagy egyéb, közvetlenül a klubhoz, a klub működéséhez 

köthető, igazolható pénzügyi vagy egyéb teljesítendő (Pld: társadalmi munka) tartozása az 

átadó egyesület felé.  

Amennyiben a kérelmet kezdeményező versenyző, az átadó, illetve az átvevő klub elnöke is 

aláírta az iratot akkor azt az igazoló versenyzőnek vagy a fogadó klub elnökének digitálisan be 

kell nyújtania a főtitkár részére.  

- A főtitkár az irat tartalmának megfelelően elvégzi az versenyző szövetségi digitális 

rendszerben történő adatmódosítását, kinyomtatja az új versenyengedélyt és postai úton 

eljuttatja a versenyző részére.  

  

(5) Amennyiben az igazolni szándékozó versenyzőnek tartozása vagy egyéb kötelezettsége 

áll fenn az átadó klub felé, vagy az átadó klub vezetője (igazolható) tartozást vagy egyéb 

kötelezettséget állapít meg a versenyző részéről a klub felé, akkor az átadó klub elnöke 

megtagadhatja ugyan az Átigazolási kérelem aláírását, de tényállításáról írásban 8, azaz nyolc 

naptári napon belül tájékoztatni köteles az átigazolni szándékozó versenyzőt azon az e-mail 

címen, amiről a versenyző a - (3) pontra utalás - bejelentette az átigazolási szándékát. 

(6) A klubvezető válaszadási határideje 8 naptári nap, melynek első napja a versenyző által 

a klubnak megküldött átigazolási szándék bejelentése igazolt megküldését követő naptári nap. 

Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, akkor az azt 

követő első munkanapon jár le. 

 

(7) Amennyiben a klubvezető a határidőn belül nem jelzi annak tényét, hogy a 

versenyzőnek bármilyen tartozása vagy egyéb kötelezettsége áll fenn a klub felé, vagy a 

tényállításait iratokkal igazolni nem tudja, akkor a versenyző átigazolása az átadó klubvezető 

aláírása és a klub pecsétje nélkül is elvégezhető.  

 

https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/11/MDLSZ_Formanyomtatvany_Atigazolasi_kerelem-2020..pdf
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/11/MDLSZ_Formanyomtatvany_Atigazolasi_kerelem-2020..pdf


(8) Igazolt tartozás" csak az átigazolni szándékozó sportoló adott tárgyévre vonatkozó 

egyesületi tagdíj tartozása, vagy egyéb, olyan írásbeli szerződéssel igazolt nyitott sportolói 

kötelezettség, ami az adott kiadó egyesület felé nem került még kiegyenlítésre. Egymás közötti 

szóbeli viták, egyet nem értések, magánszemélyek közötti megállapodások ügyében a 

szövetség nem illetékes, ezeket nem vizsgálja és “igazolt tartozásként” nem tudja figyelembe 

venni. Vita esetén a felek megküldik írásos anyagaikat a főtitkárnak, ami alapján az elnökség 

dönt az átigazolásról. 

 

(9) Igazolt tartozás* esetén az átigazolás a tartozás hiánytalan rendezéséig nem végezhető 

el. 

(10) A Szövetség az átigazolás és az új versenyengedély kiállításáért az átvevő 

sportszervezetnek, a szövetség elnöksége által a megállapított átigazolási díjat számláz ki. A 

díjat az átigazolás és az új versenyengedély kiállítását követően, a Szövetség által megküldött 

számla ellenében a sportszervezet átutalással teljesíti. 

 


