
 

A Magyar Öttusa Szövetség 

Elnökségének 

2020/03. számú Elnökségi határozata 

az öttusa sportág nyilvántartási, 

igazolási és átigazolási  

szabályzatról 

 

A Magyar Öttusa Szövetség elnöksége az alapszabályban kapott felhatalmazás alapján – a 

sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltakra figyelemmel – az öttusa sportágban 

versenyszerűen sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról, valamint átigazolásáról a következő 

szabályzat szerint rendelkezik: 

 

 

1. § A szabályzat hatálya 

 

(1) A szabályzat hatálya az öttusa sportág versenyrendszerében – a sportág verseny- és 

játékszabályzatában, versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – 

résztvevő sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a továbbiakban együtt: sportszervezetek), 

valamint a velük tagsági jogviszonyban, munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban illetve 

sportszerződés alapján fennálló jogviszonyban álló, a sporttevékenységet versenyszerűen végző 

amatőr és hivatásos személyekre (a továbbiakban: sportoló) terjed ki. 

(2) A szabályzat hatálya arra a magyar állampolgárságú vagy Magyarországon letelepedett 

külföldi állampolgárságú sportolóra is kiterjed, aki – a szövetség elnökségének külön engedélye 

alapján – nem köteles a sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezettel az (1) 

bekezdésben meghatározott jogviszonyt létesíteni. 

(3) A sportág nemzetközi szabályainak figyelembe vételével e szabályzat rendelkezéseit kell 

alkalmazni azokra a sportolókra is, akik magyar sportszervezetből külföldi, vagy külföldi 

sportszervezetből magyar sportszervezetbe kívánnak átlépni.  

(4) E szabályzatot Magyarország területén kell alkalmazni. 

 

2. § A sportolók nyilvántartása 

 

(1) A sportolóról a Magyar Öttusa Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) – a külön jogszabály 

szerinti állami sportinformációs rendszerhez kapcsolódó, és annak megfelelő - nyilvántartást 

vezet (regisztrált, igazolt sportoló). 

(2) A nyilvántartásba vételt a sportoló és a sportszervezet együttes kérelmére, illetőleg az 1. § 

(2) bekezdésének hatálya alá tartozó esetben az elnökség engedélye alapján a Szövetség 

versenyigazgatóság szerve végzi. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a jelen szabályzat 1. 



 

számú melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani. Az adatlapon feltüntetett adatok 

hitelességét a kérelmező igazolja. Amennyiben az adatlapot a kérelmező tévesen vagy 

hiányosan állította ki, úgy a Szövetség jogosult nyolc nap határidő tűzésével módosítást, 

hiánypótlást kérni. A 18. életévét be nem töltött kérelmező kérelmét a törvényes képviselőnek 

is alá kell írnia. 

Amennyiben a nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem hajtható végre, úgy a nyilvántartásba 

vétel iránti kérelmet a Szövetség indokolt határozattal elutasítja. 

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemről a benyújtásától számított nyolc napon belül kell 

dönteni. A kérelmet elutasító szövetségi határozat ellen a kérelmező a kézbesítésétől számított 

nyolc napon belül a kérelmet elutasító szerv előtt, de a Szövetség főtitkárához címzett panaszt 

nyújthat be. A panaszt - a benyújtásától számított tizenöt napon belül – a Szövetség elnöksége 

bírálja el. 

(4) Ha a panasznak a Szövetség elnöksége nem ad helyt, a kérelmező a Szövetség határozatával 

szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a 

bírósághoz vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat. Ez a szabály irányadó a 

versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos 

jogvitákra is. 

A nyilvántartás nem nyilvános, abból személyes adatot csak az érintett személy 

hozzájárulásával szolgáltatható ki harmadik személynek, kivéve a kötelező hivatalos eljárás 

során történő adatfelhasználást.  

(5) A sportolót – a sportszervezetéhez fűződő jogviszonya, alapján -  

a)  amatőr sportolóként, 

b)  hivatásos sportolóként kell nyilvántartásba venni. 

 

3. § Versenyengedély  

 

(1) A nyilvántartásba vett sportoló részére a Szövetség egyúttal versenyengedélyt is kiad. A 

versenyengedély – a jelen szabályzat rendelkezései, valamint a Szövetség éves 

versenykiírásaiban foglaltak szerint – az egyéni, a csapat és a váltó versenyeken, meghatározott 

ideig történő részvételre jogosít abban az esetben, ha érvényes licenc van hozzá rendelve a 

szövetség nevezési rendszerében. A versenyengedély tartalma és formája tekintetében a MOB 

meghatározása az irányadó. Egy sportoló részére csak egy versenyengedély adható ki, abban a 

sportszervezetben, amelyben igazolt sportoló. 

(2) A versenyengedély hitelesen igazolja a sportoló személyi adatait, a sportolónak a 

foglalkoztató sportszervezettel fennálló jogviszonyát, illetőleg annak hiányában a Szövetség 

elnökségének engedélyét a sportszervezeti jogviszony létesítésének mellőzéséhez, valamint azt, 

hogy - a jelen szabályzatban és a Szövetség egyéb szabályzataiban meghatározott feltételek 

figyelembevételével – a sportoló részt vehet a Szövetség versenyrendszerébe tartozó 

sporteseményeken, bajnokságon illetőleg versenyzési engedély esetén egy versenyen 

(rajtengedély). 



 

(3) A sportoló nyilvántartásba vételéért, valamint a versenyengedély kiállításáért – a sportoló 

életkorát, amatőr vagy hivatásos státuszát tartalmazó - a 4. számú mellékletben meghatározott 

eljárási díjat kell fizetni. 

(4) A versenyengedély érvényességi ideje – az 1.§ (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 

folyamatban levő naptári év december hó 31. napjáig érvényes. 

(5) Ha a versenyengedéllyel rendelkező sportoló (a továbbiakban: igazolt sportoló) a jelen 

szabályzat rendelkezései szerint a sportszervezeti hovatartozását megváltoztatja, és ez által más 

sportszervezet tagja vagy hivatásos sportolója lesz, a korábbi versenyengedély az átigazolás 

napjáig érvényes és annak egyidejű bevonása mellett számára új versenyengedélyt kell kiadni.  

(6) A versenyengedély kiadására és jogorvoslatra vonatkozóan a nyilvántartásba vételre 

vonatkozó szabályok irányadók. 

(7) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült versenyengedélyt – a sportoló és a 

sportszervezet kérelmére – a Szövetség a nyilvántartás adatai alapján pótolja. 

(8) A versenyengedély másolatának kiadásáért a 4. számú mellékletben meghatározott eljárási 

díjat kell fizetni. 

(9) A Szövetség által szervezett, vagy rendezett, továbbá a Szövetség versenynaptárában 

szereplő sporteseményen – ha a Szövetség versenyszabályzata vagy versenykiírása másként 

nem rendelkezik – csak igazolt sportoló vehet részt. 

(10) Az a sportoló, aki önhibáján kívül nem rendelkezik érvényes versenyengedéllyel, a 

válogatott keret felkészülésében, valamint válogatottként a nemzetközi sporteseményeken – a 

szövetségi kapitányok javaslata alapján – a Szövetség elnökségének feltételekhez köthető 

engedélyével vehet részt. 

 

4. § A sportoló átigazolása 

 

(1) Amennyiben a sportoló ideiglenesen vagy véglegesen átigazol, az átigazolást a 

szövetségnek be kell jelenteni, amely az átigazolást nyilvántartásba veszi. Az új sportszervezet 

körében történő versenyzéshez új versenyengedélyt kell kérnie. 

(2) Az átigazolás érvényesen a sportoló, az átvevő sportszervezet és amennyiben a 

hozzájárulása szükséges az átadó sportszervezet közös írásbeli kérelmére történik, a jelen 

szabályzat 2. számú melléklete szerinti adatlap felhasználásával. Az átigazolási kérelem a 

kiállítás időpontjától harminc naptári napig érvényes. 

(3) Az átigazolási kérelem benyújtására és elbírálására a versenyengedély kiadására vonatkozó 

eljárási szabályokat kell alkalmazni, és a 4. számú mellékletben meghatározott díjakat kell 

megfizetni. Az eljárási díjat az átvevő sportszervezet köteles megfizetni. A sportolónak az 

átigazoláskor versenyengedélyét érvényesítenie kell. 

(4) Átigazolási kérelemnek tartalmaznia kell: (i) átadó és átvevő sportszervezet adatait és 

képviselő cégszerű aláírását, (ii) sportoló adatait és aláírását, (iii) sportszerződéssel rendelkező 

sportoló esetében az átadó sportszervezet átigazoláshoz történő hozzájáruló nyilatkozatát és 

hozzájárulás feltételeit, vagy annak elutasítása tényét és okait, míg tagsági viszony alapján 

sportoló amatőr sportoló esetében a korábbi egyesülettel fennálló tagsági viszonyának 



 

megszüntetéséről szóló igazolást (iv) 18 éven aluli sportoló esetében törvényes képviselő 

hozzájáruló aláírását. 

(5) Amennyiben az átadó sportszervezet a jelen szabályzatban körülírt kötelező hozzájárulásait 

nem adja meg, az átigazolást végrehajtani nem lehet. Egy sportoló folyamatban lévő átigazolási 

kérelem elbírálása időpontjáig újabb átigazolási kérelem nem nyújtható be. 

(6) Az átigazolási kérelemnek helyt adó szövetségi határozat alapján a sportoló számára új 

versenyengedélyt kell kiadni.  

(7) Az átigazolási kérelem elbírálására a versenyengedély kiadására vonatkozó eljárási 

szabályokat kell alkalmazni a (8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel, és a 4. számú 

mellékletben meghatározott díjakat kell megfizetni. Az eljárási díjat az átvevő sportszervezet 

fizeti meg. 

(8) Ha a sportszerződés megszűnésének módja a felek között vitatott, a Szövetség elnöksége az 

átigazolás szempontjából csak abban az esetben foglal állást, ha a szerződéskötés tényét 

megkötésekor a Szövetségnek bejelentették, és az eredeti sportszerződést az átigazolási 

kérelemhez mellékelték. E feltételek hiányában az átigazolási kérelem csak a vitás kérdésben 

hozott jogerős bírósági ítélet alapján bírálható el, vagy - ha az ügyben a felek nem indítottak 

peres eljárást - az átigazolást a szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolók átigazolási 

szabályai szerint kell végrehajtani. A sportoló és sportegyesülete közötti szerződéses 

jogviszonyból eredő és az átigazolást befolyásoló jogvita jogerős lezárultáig az átigazolásra 

irányuló kérelem elbírálása iránti eljárást felfüggesztik, amely eljárás folytatására a felek közös 

kérelmére kerül sor. 

 

5. § Sportszerződéssel rendelkező, illetve tagsági viszony alapján sportoló amatőr 

sportoló átigazolása  

 

(1) Sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló a sportszervezettel kötött sportszerződés 

lejártakor, valamint a tagsági jogviszony alapján sportoló amatőr sportszervezetének 

hozzájárulása nélkül átigazolható.  

(2) A sportszerződés fennállásának időtartama alatt az amatőr sportoló az átadó sportszervezet 

előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen az átvevő 

sportszervezethez. 

(3) Ha a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló és a sportszervezet közötti szerződés 

időtartama letelt, továbbá, ha azt lejárta előtt a felek közös megegyezéssel, illetőleg azt a 

sportoló egyoldalúan, de jogszerűen megszüntette, a sportolót az átigazolás szempontjából 

szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolónak kell tekinteni, és átigazolását az (1) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.  

(4) Az amatőr sportoló évenként egy alkalommal, az amatőr sportoló kezdeményezésére is 

átigazolható átvevő sportszervezethez. Az átadó sportszervezet fennálló sportszerződés esetén 

a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötheti. Ha az amatőr sportoló 

tagsági jogviszony alapján sportol, e jogviszony fennállása alatt az átadó sportszervezet előzetes 

írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, de az átadó sportszervezet 

nevelési költségtérítésre tarthat igényt. Költségtérítés akkor igényelhető az átadó sportszervezet 

részéről, ha a sportoló minimum 1 éve tagja az egyesületnek, vagy 1 éve sportol sportszerződés 



 

alapján a sportszervezetnél. 14. életévet be nem töltött sportoló esetében nevelési költségtérítés 

akkor igényelhető az átadó sportszervezet részéről, ha a sportoló minimum 2 éve tagja az 

egyesületnek, vagy 2 egymást követő éve sportol sportszerződés alapján a sportszervezetnél. A 

költségtérítés mértéke tekintetében a 4. számú melléklet az irányadó. 

Amatőr sportoló igazolása, átigazolása esetén az átadó sportszervezetet minden esetben 

nevelési költségtérítés illeti meg. Nevelési költségtérítés jár akkor is, ha az amatőr sportoló 

sportszerződése bármilyen okból megszűnt és akkor is, ha az amatőr sportoló tagsági 

jogviszonya megszűnt, vagy azzal nem rendelkezett. Amennyiben az átvevő sportszervezet 

nevelési költségtérítés fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szövetség jogosult 

külön határozattal a nevelési költségtérítés összegét az átvevő sportszervezetet megillető 

támogatásból levonni és a levont összeget az átadó sportszervezet részére megfizetni; továbbá 

a jelen szabályzat 7. § (3) bekezdésében foglalt következményeket alkalmazni. 

(5) Ha az amatőr sportoló – ideiglenes vagy végleges - átigazolását a szerződés vagy tagsági 

jogviszony fennállásának időtartama alatt a sportszervezete kezdeményezi, ahhoz a sportoló 

előzetes hozzájárulása is szükséges. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték 

megfizetéséhez nem kötheti, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.        

 

6. § A hivatásos sportoló átigazolása 

 

(1) Ha a hivatásos sportoló és a sportszervezet közötti szerződés időtartama letelt, továbbá ha 

azt lejárta előtt a felek közös megegyezéssel, illetőleg azt a sportoló egyoldalúan, de jogszerűen 

megszüntette, a sportoló játékjogának használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos 

sportolóra és szabadon átigazolhat.  

(2) Ha a jogviszonyát a hivatásos sportoló annak lejárta előtt jogellenesen szüntette meg, az 

átigazolást – a sportoló és az átvevő sportszervezet kérelmére - végre kell hajtani, azonban a 

sportoló számára új versenyengedélyt csak a megszüntetett szerződésben meghatározott lejárati 

idő eltelte után adható ki. 

(3) A hivatásos sportoló szerződésének fennállása alatt, csak a sportszervezete és sportoló 

előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át másik sportszervezetbe (játékjog ideiglenes vagy 

végleges átruházása). Hivatásos sportoló a játékjogának használati jogát csak 

munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel és a szerződés időtartamára ruházhatja át a 

sportszervezetre, amelynek lejárta után a játékjog használati joga visszaszáll a sportolóra.  

(4) A (3) bekezdésben körülírt hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átruházó 

sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt. 

(5) A (3) bekezdésben körülírt hozzájárulás megadásáért az átadó sportszervezet az átvevő 

sportszervezettől ellenértékre tarthat igényt (átigazolási díj), amelynek mértékét a két 

sportszervezet közötti írásbeli megállapodás határozza meg azzal, hogy az átigazolási díjak 

legmagasabb összegét a 4.sz. melléklet 2. pontja tartalmazza. E megállapodást írásba kell 

foglalni és be kell jelenteni a szövetségnek, amely az átigazolást nyilvántartásba veszi. 

 

 

 



 

 

7. § Átigazolás költségei (nevelési költségtérítés, sportágfejlesztési hozzájárulás) 

 

(1) Ha a sportszerződéssel rendelkező amatőr sportoló átigazolásához való hozzájárulást a 

sportszervezet nevelési költségtérítés megfizetéséhez kötötte, illetve, ha az amatőr sportoló 

tagsági jogviszony fennállásának időtartama alatt igazolt át és az átadó sportszervezet nevelési 

költségtérítésre igényt tart, a nevelési költségtérítés összegét a 4. sz. melléklet 2. pontjában 

meghatározott mértékig (maximumig) a sportszervezetek szabadon határozhatják meg.  

(2) A nevelési költségtérítést vagy átigazolási díjat - a sportszervezetek eltérő 

megállapodásának hiányában - az átvevő sportszervezet az átigazolási kérelem benyújtásáig 

köteles megfizetni. Az átadó sportszervezet az átigazolással összefüggésben szükséges 

hozzájárulását mindaddig jogosult visszatartani, amíg a sportoló az átadó sportszervezettel 

szemben nem rendezte az esetleges tárgyi, pénzügyi tartozásait, amelynek okáról a 

sportszervezet a sportolót írásban tájékoztatni köteles. 

(3) Ha az átvevő sportszervezet a nevelési költségtérítést vagy átigazolási díjat a (2) bekezdés 

szerinti időpontig nem fizeti meg, a Szövetség – az átadó sportszervezet kérelmére – az átigazolt 

sportoló versenyengedélyét (valamint a következő félévi KSF támogatást) a tartozás 

kiegyenlítéséig terjedő időtartamra visszavonja. 

(4) A sportoló átigazolása esetén az átvevő sportszervezet sportágfejlesztési hozzájárulást 

köteles a Szövetségnek megfizetni. 

(5) A sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke a 4. számú mellékletben meghatározott összeg, 

amelyet a sportszervezetek az átigazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelesek 

megfizetni. A sportágfejlesztési hozzájárulás befizetéséig az átigazolás nem hajtható végre. 

(6) A sportoló átigazolásakor a 4. számú melléklet szerinti mértékű sportágfejlesztési 

hozzájárulást akkor is fizetni kell, ha az átadó sportszervezet a hozzájárulásának megadását 

nem kötötte nevelési költségtérítés megfizetéséhez. 

(7) A befolyt sportágfejlesztési hozzájárulást a Szövetség a sportág utánpótlás-nevelésének, a 

sportszervezetekben folyó szakmai tevékenységnek javítására használhatja fel. 

 

8. § Átigazolási időszak 

 

(1) Az átigazolási időszak minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart. 

(2) Az Olimpia ill. ifjúsági Olimpia évét megelőző évben az adott év január 1-jétől kezdődik a 

kvalifikációs időszak.  

(3) Minden olimpiai – ill. ifjúsági olimpiai – kvalifikációs időszak kezdetétől az olimpiai – ill. 

ifjúsági olimpiai – kerettagok számára átigazolási tilalom lép hatályba, amely a kvalifikációs 

időszakot követő Olimpia – ill. Ifjúsági Olimpia – bezárásáig tart. Ezen tilalmi időszak alatt az 

olimpiai – ill. ifjúsági olimpiai – kerettagok számára átigazolni csak az átadó és átvevő 

egyesület között létrejött megállapodás alapján lehetséges. 



 

 

9. § Nemzeti szövetségek közötti átigazolás 

 

(1) A Szövetség által nyilvántartásba vett és versenyengedéllyel rendelkező magyar 

állampolgárságú vagy azzal egy tekintet alá eső sportoló más nemzeti Szövetség tagjaként 

működő sportszervezethez kizárólag a Szövetség előzetes hozzájárulásával igazolható át.         

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás nem tagadható meg, ha az átigazolás feltételeiről a 

sportoló és hazai sportszervezete, valamint a külföldi sportszervezet szerződésben 

megállapodott és azt a Szövetségnek bemutatták, a szerződés nem sérti a magyar válogatott 

érdekeit, továbbá, ha az átigazolási kérelemmel együtt a 4. számú mellékletben meghatározott 

díjat a Szövetségnek befizették. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában, vagy ha a sportoló jogerős fegyelmi 

büntetés hatálya alatt áll, a hozzájárulás megadását meg kell tagadni. 

(4) A Szövetség hozzájárulása nélkül történő átigazolás fegyelmi vétségnek minősül, és nem 

mentesíti a sportolót, illetőleg hazai sportszervezetét a 4. számú melléklet szerinti díjak és 

sportágfejlesztési hozzájárulás befizetésének kötelezettsége alól.           

(5) A más nemzeti Szövetség tagjaként működő sportszervezetből hazai sportszervezetbe akkor 

igazolható át sportoló, ha az átigazoláshoz a külföldi sportszervezet székhelye szerint illetékes 

nemzeti szövetség hozzájárult.       

(6) A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha az (5) bekezdés szerinti nemzeti szövetség – 

a Szövetség ez irányú megkeresésére, annak feladásától számított egy hónapon belül – nem 

nyilatkozott, vagy a hozzájárulást ugyan megtagadta, de a sportoló több mint egy éve magyar 

állampolgár vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkezik, és az átigazolás 

végrehajtása egyébként nem ellentétes a nemzetközi szövetség rendelkezéseivel.  

(7) Az (5)-(6) bekezdés szerinti átigazolás esetén az átvevő sportszervezet a 4. sz. mellékletben 

meghatározott díjat és sportágfejlesztési hozzájárulást köteles a Szövetségnek megfizetni. 

 

10. § Átigazolás sportegyesület, szakosztály megszűnése esetén 

 

(1) A jogutód nélkül megszűnt sportszervezet vagy szakosztály amatőr és hivatásos sportolója 

– függetlenül attól, hogy esetleges amatőr vagy hivatásos szerződésének határozott időtartama 

lejárt-e - kérelmére az általa választott más sportszervezetbe korábbi sportszervezetének 

hozzájárulása nélkül átigazolható. 

(2) Ha a megszűnt sportszervezetnek van általános jogutódja, és az a megszűnt 

sportszervezetnek valamennyi kötelezettségét – beleértve a sportolókkal és a 

sportszakemberekkel szemben vállalt kötelezettségeket is – magára vállalja, továbbá ha a 

sporttevékenység kifejtésének körülményei lényegesen nem változnak meg, a megszűnt 

sportszervezet sportolóit – annak kérelmére - a jogutód sportszervezethez kell átigazolni. Az 

átigazolás végrehajtásához a sportoló hozzájárulására nincs szükség, és sportágfejlesztési 

hozzájárulást sem kell fizetni. 



 

(3) Ha a sportoló a megszűnést követően nem kíván a jogutód sportszervezetben versenyszerű 

sporttevékenységet folytatni, a jogutód sportszervezetből más sportszervezetbe az általános 

átigazolási szabályok figyelembe vételével igazolható át. 

(4) A (2) bekezdés alapján átigazolt sportoló számára új versenyengedélyt kell kiadni. 

 

11. § 

 

(1) Ha a sportszervezet úgy szünteti meg szakosztályát, hogy azt valamennyi kötelezettségével 

és jogosultságával együtt más sportszervezetnek átadja, az átvevő sportszervezetet – a (2)-(3) 

bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a szakosztály általános jogutódjának kell 

tekinteni. 

(2) A szakosztály jogutódlással történő megszüntetését, illetőleg más sportszervezetnek történő 

átadását a Szövetségnek be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell az átadó, valamint az 

átvevő sportszervezetnek a nyilatkozatát arról, hogy alapszabályuk vagy az alapító okiratuk 

szerint arra illetékes szervük a jogutódlással történő átadás-átvételről határoztak. Mellékelni 

kell az átvevő sportszervezetnek azt a nyilatkozatát is, hogy az átadott szakosztálynak az átadó 

sportszervezet által vállalt kötelezettségeit és jogosultságait teljes körűen magára vállalja. Ha 

az átvevő sportszervezet nem tagja a Szövetségnek, kérnie kell tagfelvételét, és vállalnia, hogy 

- az átvett szakosztály szerzett jogai és kötelezettségei alapján - változatlan feltételekkel részt 

vesz a Szövetség versenyrendszerében.               

(3) A szakosztály jogutódlással történő átvételének – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően 

– az is feltétele, hogy a szakosztályhoz igazolt, versenyengedéllyel rendelkező sportolók több 

mint a fele a szakosztály átvételéhez és az átvevő sportszervezethez történő átigazolásához 

előzetesen hozzájáruljon. A sportolók név szerinti hozzájárulását az átadás-átvételről szóló 

bejelentéshez mellékelni kell.          

(4) Azt a sportolót, aki az átvevő sportszervezethez történő átigazolásához a (3) bekezdés 

szerint hozzájárult, az átvevő sportszervezethez kell átigazolni, és számára teljes körű 

versenyengedélyt kell kiadni.             

(5) Azok a sportolók, akik a jogutód sportszervezethez történő átigazolásukhoz nem járultak 

hozzá, kérelmükre – az általános szabályok szerint más sportszervezethez átigazolhatók.  

 

12. § Kölcsönadás 

 

Sportoló ideiglenes átigazolása az átadó és átvevő sportszervezet közötti megállapodás, az 

érintett sportoló előzetes írásbeli hozzájárulása alapján van lehetőség, amelynek alapján az 

átadó sportszervezet a sportoló játékjogát ideiglenesen szerzi meg. 

 

13. § Éves tagnyilvántartás 

 

Valamennyi sportszervezet, szakosztály köteles a versenyzőit minden év január 20. napjáig 

aktiválni a MÖSZ online rendszerében.   



 

 

 

14. § Állami jellegű szövetségen keresztül folyósított támogatások 

 

(1) Átigazolás esetén az átadó és átvevő sportszervezet az átigazolt (amatőr - és hivatásos) 

sportoló után az állami forrásokból arányosság alapján kaphat támogatást a Szövetség döntése 

alapján abban az esetben, ha a 14. életévet betöltött sportoló minimum 1 éve tagja a 

sportszervezetnek, illetve minimum 1 éve sportol sportszerződés alapján a sportszervezetnél, 

14. életévet be nem töltött sportoló esetén a sportoló minimum 2 éve tagja a sportszervezetnek 

vagy 2 egymást követő éve sportol sportszerződés alapján a sportszervezetnél. 

(2) Az igazolt sportoló - öttusázó időszaka alatt - az alábbiakban rögzítettek szerint szerez 

pontokat, mely a későbbi átigazolása során az átadó és átvevő sportszervezet közötti 

elszámolást, valamint az olimpiai, Világ – és Európa-bajnoksági érmet szerző versenyző által 

elért eredmények után adható támogatás az átadó - átvevő sportszervezetek közötti arányos 

elosztását határozza meg. 

A) Minden igazolt sportoló a leigazolástól számolva évenként pontokat kap az alábbiak szerint: 

14 éves koráig 2 pontot kap 

 

15-16 éves korában 3 pontot kap 

 

17-18 éves korban 4 pontot kap 

 

19 éves kortól 5 pontot kap a pályafutása végéig. 

 

B) Nemzetközi versenyeken eredményes sportolók plusz pontokat kapnak az alábbiak szerint: 

 

Olimpia érmes (1., 2. és 3. helyezés) 20 pontot kap 

 

Olimpia Pontszerző (4., 5. és 6. helyezett) 15 pontot kap 

 

Olimpiai számban nemzetközi versenyen, Felnőtt, ill. Junior Világbajnokságon, ill. Európa 

bajnokságon elért 1., 2. és 3. helyezés után 12 pontot kap 

 

Olimpiai számban nemzetközi versenyen, Felnőtt, ill. Junior Világbajnokságon, ill. Európa 

bajnokságon elért 4., 5. és 6. helyezés után 10 pontot kap 

 

YOG esetében 1., 2. és 3. helyezés esetén 10 pontot kap 

 

Nem olimpiai számban nemzetközi versenyen, Felnőtt, Junior Világbajnokságon, ill. Európa 

bajnokságon csapatban vagy váltóban elért 1., 2. és 3. helyezés után 5 pontot kap 

 

U17-es, U19-es Világbajnokságon, ill. Európa bajnokságon egyéniben elért 1., 2. és 3. helyezés 

után 7 pontot kap 

 

 



 

U17-es, U19-es Világbajnokságon, ill. Európa bajnokságon csapatban vagy váltóban elért 1., 2. 

és 3. helyezés után 5 pontot kap 

 

A több nemzetközi kategóriában való pontszerzés esetén a pontok nem adódnak össze, mindig 

a magasabb pontszám az aktuális éves pont. 

 

A nemzetközi pontoknál a négy évnél régebbi eredményeket 0,8 szorozni kell, a nyolc évnél 

régebbi eredményeket 0,6 a 12 évnél régebbi eredményeket 0,4 de 1 pont alá nem süllyedhet az 

adott évi pont ebben a kategóriában. Ezt a szorzót az Olimpiai és YOG érmes helyezésnél nem 

alkalmazzuk! 

 

(3) A jelen szabályzat 14. § (2) pontjában meghatározottak szerint számított pontokat hozzá 

kell rendelni azon időszakokhoz, mely időszakban a sportoló pontszerzése az adott 

sportszervezetnél történő versenyzés során keletkezett. Az olimpiai, Világ – és Európa-

bajnoksági érmet szerző sportoló által elért eredmények után adható támogatás az átadó - átvevő 

sportszervezetek között, a sportoló saját pontszerzéseinek időszakos átlagában, az adott 

időszakban a sportoló sportszervezetéhez rendelve oszlik el. Kettőnél több érintett 

sportszervezet esetén az átvevő sportszervezetet megillető támogatási összeg ezen arányosítási 

rendszer szerint kerül megosztásra a korábbi átadó sportszervezetek között. 

 

(4) Amennyiben a felek megállapodása alapján az átadó egyesület lemond az átigazolt sportoló 

után neki járó állami támogatásról, úgy a további támogatás teljes egészében az átvevő 

sportszervezetet illeti meg az átigazolt sportoló után.  

 

15. §  

Minden olyan felmerülő kérdésben, amiről a szabályzat nem rendelkezik az átigazolási 

bizottság elnökének az elnökséghez benyújtott javaslata alapján az elnökségi határozat az 

irányadó.   

 

 

16. § Hatályba léptető rendelkezések 

 

Ez a határozat 2020. január hó 9. napján lép hatályba, rendelkezéseit az azt követően benyújtott 

kérelmek esetén kell alkalmazni. 



 

Magyar Öttusa Szövetség példánya               

NYILVÁNTARTÓ LAP 

             

  Sportolói igazolvány száma:    Sportoló kódszáma: Sportegyesület neve, címe:   

    

    

  

20……, ……………….hó …………….nap                                                                                                                                                                                                                                     

            

  Neve: …………………...……..…...………/neme:………   

  

              P. H.              ………………… 

         

  Születési hely, idő: ………………………………………   

  

Kérem igazolásomat ………………...…………………...……..S.E.-hez, s egyben 
kijelentem, hogy igazolási kérelmet öttusa sportágban más egyesülethez nem 

nyújtottam be, versenyen nem szerepeltem. 

         

  Anyja neve: ……………………………………………….   

           

  Lakcíme: ……………………………………………………   

                

  

Igazolt versenyzőként a MÖSZ szabályzataiban, különös tekintettel a dopping 
szabályzatban foglaltakra, betartom.  

Sportolói státusza:       

    

a) 
amat
ör,       

  

Az adatokat felelősségem teljes tudatában adtam meg, azok valódiságáért 
felelősséget vállalok. 

  
b) szerződéses 
amatőr     

           

  

Az adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy a MÖSZ a jelen 
adatlapon feltüntetett személyes adataimat az 
adatkezelésre vonatkozó mindenkori jogszabályi 
rendelkezések szerint kezelje, valamint továbbítsa a 
sportinformációs rendszer számára. 

  

         

  ………………….………….  

…………
……….   

  kiskorúnál a gondviselő aláírása  

sportoló 
aláírása   

            

             

  A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.    ……………………., 20…… ……..……………..hó …………nap   

             

   

P
. 
H
.   …………………………………..     

      sportegyesület elnöke     

                      



 

2. sz.melléklet 

A sportoló átigazolása iránti kérelemhez: 

 
1. A sportoló neve: 

Születési helye és ideje: 

Anyja neve: 

          

2. A sportoló jelenlegi sportszervezete / tagsági jogviszony megszűnése esetén előző 

sportszervezet:  

a) megnevezése: 

b) levelezési címe:     

 

3. A sportolót átvevő sportszervezet: 

a) megnevezése: 

b) levelezési címe:         

 

4. Az átadó és az átvevő sportszervezet között az amatőr sportoló átigazolásáról kötött 

szerződésben megállapított nevelési költségtérítés összege:……………………… 

5. Az átadó és az átvevő sportszervezet között a hivatásos sportoló átigazolásáról kötött 

szerződésben megállapított térítés (átigazolási díj) összege: …………….. 

6. A sportoló és az átadó sportszervezet közötti megállapodásban meghatározott, a sportolót 

megillető átigazolási részesedés összege:…………………  

 

Kérjük a fenti adatok alapján történő átigazolás végrehajtását, egyúttal hozzájárulunk, hogy a 

Magyar Öttusa Szövetség - az egységes állami nyilvántartás, valamint a szövetségi 

versenyrendszer működtetése céljából – az adatlapon közölt személyes adatainkat az 

adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje, valamint a személyes adatokban 

bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerveinél, 

továbbá a sportszervezeteket nyilvántartó szerveknél ellenőrizze. 

 

……………., ……… év ……………. hó …… nap 

 

 …………………. …………………….. ………………………  

           sportoló                   sportszervezet (I.)             sportszervezet (II.) 

               átadó                átvevő  

 

                                    …………………………….. 

                         kis-, vagy fiatalkorú sportoló szülője, illetőleg 

                                           törvényes képviselője 

 
A kérelemhez csatolandó:  

- a sportszervezet és az amatőr illetve hivatásos sportoló között létrejött sportszerződés, 

- a szövetséget megillető eljárási díjak, valamint a sportágfejlesztési hozzájárulás befizetésének nyugtája, 

- a sportszervezetek jogutódlásával kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok 

- tagsági viszony alapján sportoló amatőr sportoló esetében a korábbi egyesülettel fennálló tagsági viszonyának 

megszüntetéséről szóló igazolást.  



 

A SZÖVETSÉG TÖLTI KI: 

 

1. A sportoló nyilvántartásba vehető és igazolható, illetőleg átigazolható: 

 

igen                         nem 

 

2. A kiadott versenyengedély érvényességi ideje: 

 

…………………………….tól ……………………………ig  

 

3. A sportoló státusza: 

 

a) amatőr, 

b) hivatásos, 

 

4. A szövetséget megillető térítések és díjak befizetett összege: 

  

a) a versenyengedély kiadásának eljárási díja: 

b) a sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke: 

c) a sportszervezetet megillető részesedés: 

               

5. A kiadott versenyengedély nyilvántartási száma: 

     

 

…………………,  …….. év ……………..hó …. nap        

 

 

                                                     

 

                                                             ……………………..               

                                                      igazolási és átigazolási bizottság 

              nevében   

 



  Létszám lejelentő lap  3 sz. melléklet 

       

  Egyesület:     

       

sor szám: Név születési hely, idő lakcím sportolói státusz* szerződés érvényessége 

változások az 

adatban** 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

*amatőr/ szerződéses amatőr, a megfelelőt beírni     

**ha változás van az adatokban kérjük X-et rakni      



 

4. sz. melléklet 

 

A sportolók nyilvántartásával (igazolásával) és átigazolásával összefüggő költségek és díjak 

mértéke 

 

1. Nyilvántartásba vétel (igazolás), átigazolás és a versenyengedély kiállításának eljárási 

díja: 

 

a) amatőr sportoló esetében:   18 év alatt:  1000.- Ft 

       18 év felett  1000.- Ft 

b) hivatásos sportoló esetében:    18 év alatt  1000.- Ft 

       18 év felett  1000.- Ft 

 

A versenyengedély másolata kiadásának eljárási díja 

a) amatőr sportoló esetében:      1.000.- Ft 

b) hivatásos sportoló esetében:      1.000.- Ft 

 

2. Az átigazolási díjak, nevelési költségtérítések (forintban értendők):  

 

- 14 év alatti sportoló esetében, hogy ha 2 évnél tovább volt egy sportszervezetnél 

leigazolva, úgy az első átigazolás esetében az átigazolási díj maximum 100e Ft, 

második átigazolás esetén 200e Ft, harmadik átigazolástól számítva 300e 

Ft/átigazolás. A MÖSZ részére fizetendő sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke az 

átigazolási díj maximumnak a 10%-a, melynek összeg független az átadó- és átvevő 

sportszervezet megállapodásában egyébként rögzített díj összegétől 

- 14. életévet betöltött sportoló esetén, amennyiben nem rendelkezik nemzetközi 

eredménnyel úgy az első átigazolási esetében az átigazolási díj maximum 200e Ft, 

második átigazolás esetén 400e Ft, harmadik átigazolástól számítva 600e Ft / 

átigazolás.  

- nemzetközi eredménnyel - de nem olimpiai számban – rendelkező sportoló első 

átigazolási esetében az átigazolási díj maximum 400e Ft, második átigazolás esetén 

600e Ft, harmadik átigazolástól számítva 800e 

- Olimpiai számban nemzetközi versenyen, Felnőtt, ill. Junior Világbajnokságon, ill. 

Európa bajnokságon elért 1., 2., 3., 4., 5., és 6. helyezés, ill. YOG 1., 2. és 3. helyezés 

esetében 800e Ft  

- Olimpiai 4., 5. és 6. helyezett esetében 1,2 M FT 

- Olimpiai 1., 2. és 3. helyezett esetében 2 M Ft 

 

 



 

Az adott sportoló esetében, több jogcímen fennálló nevelési költségtérítési igény csak a 

legmagasabb összeg vonatkozásában fizetendő. 

 

A fent meghatározott összegek a maximálisan kérhető átigazolási díjat jelentik, mely a 

hivatásos sportolókra vonatkozik. A fennálló szerződéssel nem rendelkező sportoló szabadon 

igazolható. A fent meghatározott átigazolási díj összegénél az átadó és az átvevő egyesület 

alacsonyabb átigazolási díjban is megállapodhat.  

 

A fennálló sportszerződés vagy tagsági viszony időtartama alatt történő átigazolás esetén az 

átigazolt amatőr sportoló után az átvevő sportszervezetnek az átadó sportszervezet részére 

nevelési költségtérítést kell fizetni, ha erre az átadó sportszervezet igényt tart. Az átadó 

sportszervezet nevelési költségtérítési díjra akkor tarthat igényt amennyiben a 14. életévet 

betöltött sportoló minimum 1 éve tagja a sportszervezetnek, illetve minimum 1 éve sportol 

sportszerződés alapján a sportszervezetnél, 14. életévet be nem töltött sportoló esetén a sportoló 

minimum 2 éve tagja a sportszervezetnek vagy 2 egymást követő éve sportol sportszerződés 

alapján a sportszervezetnél. A nevelési költségtérítés díja nem lehet magasabb, mint a 2. 

pontban meghatározott hivatásos sportolók esetén fizetendő átigazolási díj. 

Amennyiben az amatőr sportoló abbahagyja a versenyzést, ugyanakkor négy éven belül újra 

kezdi a versenyzést, de nem annál az egyesületnél, ahol a versenyzést korábban befejezte, a 

korábbi sportegyesület átadó sportegyesületnek minősül, és az újrakezdő sportoló után nevelési  

költségtérítésre igényt tarthat. 

Sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke hazai sportszervetek között a nevelési vagy átigazolási 

díj 10 %-a, mely a Magyar Öttusa Szövetséget illeti meg. 

 


