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ÁTIGAZOLÁSI TUDNIVALÓK 

2015-2016. NYÁR 

 

A 2015-2016. nyári átigazolási időszakok az alábbiak szerint alakulnak: 

a .) amatőr labdarúgók esetében: 

Felnőtt korosztály: 2015. július 1. – 2015. augusztus 1. éjfélig 

U-19-es korosztályig: 2015. július 1. – 2015. szeptember 30.  éjfélig 

b.) hivatásos labdarúgók: 

2015. június 09. – 2015. augusztus 31. éjfélig 

c .) futsal bajnokságban: 

Felnőtt korosztály: 2015. július 15. – 2015. augusztus 25. éjfélig 

UP korosztály: 2015. július 15. – 2015. október 15.  éjfélig 

Amennyiben az átigazolási időszak utolsó napja ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy az 
átigazolási időszak utolsó napja az azt követő első munkanap éjfélig tart. Kivétel a TMS rendszeren 

keresztül lebonyolított nemzetközi átigazolási tranzakciók.  

1. Amatőr (sportszerződés nélküli) labdarúgók esetében: 

Az átigazolni szándékozó játékos köteles értesíteni a volt sportszervezetét. 

Formái: a. ) az átigazoló lap aláírása és hitelesítése (bélyegző) az átadó és befogadó egyesület, 
valamint a játékos részéről. (18 év alatt a törvényes képviselőnek is) + mellékelni kell a játékos 

versenyengedélyét. 

              b. ) ha az átadó egyesület nem hajlandó lepecsételni az átigazoló lapot, akkor a 

labdarúgó a szándékáról írásban köteles értesíteni a volt sportszervezetét és az erről szóló 
igazolását az átigazolási kérelemmel együtt az Igazgatóságra kell, hogy eljuttassa. („könyvelt 

küldemény feladóvevénye”+ nyilatkozat másolat) 

Az átigazoló lapot csak az Igazgatóságról beszerzett (ingyenes) vagy az MLSZ.INFO oldalról 

letöltött formátumot fogadunk el. 

Az átigazoló lap 30 napnál nem lehet régebbi és a keltezés idejét is rögzíteni kell. 

2. Amatőr sportszerződéssel rendelkező labdarúgók esetében: 

Csak a 2 érintett klub megállapodása alapján igazolható, mely megállapodást az átadó klub 

átigazolási díj megfizetéséhez kötheti. 
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Formái: a. ) a szerződés közös megegyezéssel történő felbontása (ott, ahol a nyilvántartási 
rendszerben rögzítve lett).  Benyújtandó: Megállapodás a szerződés felbontásáról ( 3pld. eredeti 

aláírásokkal, pecsétekkel + átigazoló lap)  

              b. ) kölcsönadás, ami nem lehet hosszabb a szerződés időtartamánál – kizárólag 

érvényes sportszerződéssel rendelkező labdarúgót lehet kölcsönadni.!  Benyújtandó: kölcsönadási 
szerződés (3 pld. eredeti aláírásokkal, pecsétekkel + átigazoló lap)  

 

Fontos tudnivalók: 

A módosított sporttörvény szerint: amatőr sportolói szerződés legfeljebb 1 évre köthető.  

A szerződés lejáratának ideje aktuálisan: 2016. június 30. 

A sportszerződést írásba kell foglalni, a sportszervezet képviselőjének  keltezéstől számított öt 

napon belül három eredeti példányban (személyesen, vagy postai úton igazolhatóan) kell leadnia az 

MLSZ-nek a sportszerződést, annak mellékleteit – illetve a szerződés módosítását valamint a 
NYIÁSZ 7. sz. melléklete szerinti nyilatkozatnak a géppel ill. nyomtatott nagybetűkkel kitöltött és 

cégszerűen aláírt példányait.  

Bajnoki év időtartama alatt a labdarúgó 3 alkalommal igazolhat át, és 2 sportszervezetben léphet 

pályára hivatalos mérkőzésen, azzal, hogy átigazolásra kizárólag átigazolási időszakban kerülhet 

sor!  

Az a sportszervezet, ahová a labdarúgó átigazolását kéri, az átigazolási kérelem benyújtása előtt 

gondosan vizsgálja meg az átigazolandó labdarúgó adatait. Ellenőrizze, fegyelmi eljárás vagy 

fegyelmi eltiltás hatálya alatt áll-e. Ellenőrizze, hogy a labdarúgónak van-e érvényes szerződése 

aktuális sportszervezetével.  

Felhívjuk a csapatok figyelmét a versenyengedélyeken található fényképek érvényességére. 

Kérjük, ellenőrizzék le pontosan, mert az MLSZ informatikai rendszer nem engedi azon játékosok 

versenyengedélyét kiadni, akiknek lejárt fényképe van! A pótlása a megfelelő formátumban  és 

megfelelő adathordozón vagy e-mailben történjen!  

Minden egyes fénykép külön képfájlban legyen mentve – JPG formátumban, maximum 480x640 
pixel méretben, álló igazolványképként – a fénykép neve a játékos neve és azonosító száma kell 

legyen. (pl. minta_bela_707289.jpg) 

 

A kispadon helyet foglaló valamennyi személynek regisztrációs kártyát köteles kiváltani a 

sportszervezet! 

 

A sportorvosi engedélyek érvényességének ellenőrzése és pótlása egyesületi kompetencia. 

Elveszett igazolás és sportorvosi kártya pótlása díj ellenében (600,- Ft/db+áfa) történik. 
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Versenyengedély kiadásához az adott egyesület a játékosokat igazolásszámukkal felsorolva 
versenyengedély kérelmező lapot kell, hogy benyújtson! (eredeti példányban, pecséttel, 

sportvezető aláírásával ellátva) 

Magyar állampolgár első MLSZ-es igazolása esetén a versenyigazolvány kiváltásához 

kötelezően benyújtandó:  

- igazoló lap;  
- Nyilatkozat – magyar állampolgár MLSZ-nél történő első igazolásához; 

-  1 hónapnál nem régebbi igazolványkép;  

- a felvezetett adatok érvényességének ellenőrzéséhez: személyes okmányok (személyi 
igazolvány / útlevél / születési anyakönyvi kivonat) másolata;  

- versenyengedély kérelmező lap   

HIÁNYOSAN BENYÚJTOTT KÉRELMEKET AZ IGAZGATÓSÁG NEM VESZ ÁT!  

Kizárólag eredeti példányban benyújtott/beküldött: igazolólap, átigazolólap, 

versenyengedély kérelem fogadható el, és vehető nyilvántartásba.  

Fénymásolt, faxon küldött igazolólap/átigazolólap/versenyengedély kérelem: 

érvénytelen! 

Az igazolásokkal – átigazolásokkal kapcsolatos egyéb kérdésekre az MLSZ Nyilvántartási- Igazolási 
és Átigazolási Szabályzatában foglaltak az irányadóak. Az aktuális Szabályzat elolvasható vagy 
letölthető az MLSZ hivatalos oldaláról: www.mlsz.hu vagy a megyei igazgatóság oldaláról: 
nograd.mlsz.hu  

2015. nyarán a következők szerint alakul igazgatóságunkon az igazolási/átigazolási 

ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélfogadási rend:  

2015.07.01-07.24. között: hétfőtől – csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken: 8-tól 14 

óráig  

2015.07.27-07.31. között: hétfőtől – péntekig 8-tól 18 óráig  

2015. augusztus hónapban: hétfőtől – csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken: 8-tól 14 

óráig  

2015. szeptember hónaptól: szerdán 8-tól 16 óráig, csütörtökön 12-től 16 óráig, 

pénteken 8-tól 13 óráig  

 

http://www.mlsz.hu/

