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ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 

Készítette: Versenyzői Bizottság 

Dátum: 2021. december 1. 

 

A 2021/4. Sz. Elnökségi Határozat a Versenyzői Bizottság hatáskörébe utalja az átigazolási szabályok 

kidolgozását, az Elnökségi Határozatban foglaltak figyelembevételével.  

A Versenyzői Bizottság mint szövetségi szerv végzi a jövőben a versenyzők nyilvántartását, sportorvosi 

engedélyeinek megújítására vonatkozó nyilvántartást. 

A kapott felhatalmazás alapján a Versenyzői Bizottság az átigazolási szabályokat az alábbiak szerint 

állapítja meg 2022. január 1-től:  

Általános szabályok 

A versenyző egy sportágban (OCR) csak egy szövetségi tagegyesület tagja lehet. Azonos sportágban 

egy időpontban több sportegyesülethez tartozni tilos! A versenyző más sportágban természetesen más 

sportegyesülethez tartozhat.  

Átigazolási időszakban történő átigazolás:  

Minden naptári év január 1. – január 31. között az átigazolás a tagegyesületek között szabad, azzal, 

hogy a sportoló köteles a korábbi egyesületének írásban bejelenteni legkésőbb január 31-ig a távozási 

szándékát. A sportoló töltse ki a távozásról szóló egyesületi formanyomtatványt!  

Az új, fogadó tagegyesület haladéktalanul köteles lejelenteni a Szövetség felé az új OCR-kártya 

igénylést. Amennyiben egy sportoló több tagegyesülethez is csatlakozási kérelemet ad be ezen időszak 

alatt, úgy a január 31-ig az adott tagegyesülethez megérkezett és a Szövetséghez lejelentett legutolsó 

csatlakozási kérelem lesz az irányadó.  

Amennyiben a sportoló a korábbi egyesületével több évre kiterjedő olyan sportolói szerződést kötött, 

amely az átigazolási időszakban történő átigazolást is feltételekhez köti, úgy természetesen a sportolói 

szerződésben foglaltaktól függően és annak megfelelően igazolhat át a sportoló az új tagegyesületbe. 

Ilyen esetben az új tagegyesület is csak akkor fogadhatja a sportolót a régi tagegyesülettől, ha a régi 

tagegyesület írásban igazolja az új tagegyesület részére, hogy a több évre kiterjedő sportolói 

szerződésben foglalt feltételek teljesítésre kerültek, és így a sportoló másik tagegyesület által 

fogadható. Az új tagegyesület tájékoztatása arról, hogy a sportolónak több évre kiterjedő sportolói 

szerződése van a régi tagegyesületével, a sportoló felelőssége.  A tájékoztatás elmulasztása esetén a 

sportolóval szemben etikai eljárás kezdeményezhető.  

Az átigazolási időszakban történő átigazolásnak a Szövetség felé díja nincs. 

Átigazolási időszakon kívül történő átigazolás:  

Az átigazolás az átigazolási időszakon kívül (minden naptári év február 1. – december 31. között) két 

tagegyesület között csak és kizárólag a két tagegyesület közös megegyezése alapján lehetséges. Azaz, 
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a korábbi egyesületnek jóvá kell hagyni a távozást! A távozásról – átvételről szóló közös megegyezést 

írásba kell foglalni! 

A 2022. naptári évtől életbe lépő egyesületi pontrendszer kapcsán ebben az esetben a távozó sportoló 

által – a távozás napjáig - megszerzett egyesületi pontok a korábbi egyesületénél maradnak. A 

versenyző az egyéni pontjait az év során tovább gyűjtheti.  

Amennyiben a sportoló a korábbi egyesületével sportolói szerződést kötött, úgy természetesen a 

korábbi egyesület feltételektől teheti függővé a sportoló másik egyesületbe történő átigazolását, a 

sportolói szerződésben foglaltaktól függően és annak megfelelően. Az új tagegyesület a sportolót csak 

akkor fogadhatja, ha a korábbi tagegyesületével kötött sportolói szerződésben foglaltak betartásra 

kerültek! 

További kérdés lehet, hogy egy adott versenyző és a korábbi egyesülete közötti viszony kinek a 
hibájából szakad meg (így például a versenyző nem kapja meg az egyesülete által korábban ígért 
szponzorációt vagy mindent megkapott ugyan, de mégis távozni szeretne). Az elvárás a Szövetség 
részéről mind a versenyzők, mind pedig a tagegyesületek felé az, hogy a sportolói szerződést mind a 
versenyző, mind pedig a sportegyesület jóhiszeműen, jogaival nem visszaélve köteles értelmezni és 
teljesíteni! Vitás esetben akár a versenyző, akár az érintett sportegyesület a Szövetség Jogi és Etikai 
Bizottságához fordulhat állásfoglalásért!  
 
A 2022-es évre megváltott versenyzői OCR-kártya továbbra is érvényes, azzal, hogy az átigazolási 

időszakon kívül történő átigazolás esetén a versenyző 2.000,-Ft átigazolási díjat köteles megfizetni a 

Szövetség részére az adminisztrációs költségek fedezésére, az új egyesülete nevét feltüntető kártya 

elkészítésére. Amennyiben a versenyző az átigazolás időpontjáig még nem vette igénybe az OCR-kártya 

díjában foglalt országos bajnoki futam / kupafutam nevezését, azt a 2022. év végéig az új egyesülete 

színeiben is igénybe veheti, a nevezés az átigazolás ténye miatt nem veszik el.   

 
Átigazolási időszakon kívül történő átigazolás abban a speciális esetben, ha a tagegyesület szövetségi 

tagsága felfüggesztésre kerül amiatt, hogy nem tudja a Szövetség belépési szabályzatában 

meghatározott számú versenyzőt felmutatni – a felfüggesztés időtartama alatt az egyesület 

versenyzője nem vehet részt a versenyrendszerben.  

Ebben az esetben a felfüggesztett tagegyesület versenyzőjének a felfüggesztés dátumától számítva 
soron kívül 30 napon belül van lehetősége átigazolnia egy másik tagegyesületbe. A 2022-es évre 
megváltott versenyzői OCR-kártya továbbra is érvényes, azzal, hogy a felfüggesztés miatti, átigazolási 
időszakon kívül történő átigazolás esetén a 2.000,-Ft átigazolási díjat a felfüggesztésre került egyesület 
köteles megfizetni a Szövetség részére az adminisztrációs költségek fedezésére. 
 


