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Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a 2021/2022. tanévi Diákolimpia® versenykiírásban tör-
tént főbb módosításokat, kiegészítéseket a 2020/2021. tanévi versenykiíráshoz képest. 
 
A tájékoztató elsősorban a Diákolimpia® versenyeket lebonyolító szervezetek számára, a me-
gyei diáksport szervezetek, valamint a diáksport bizottságok számára készült. 
 

VERSENYSZABÁLYZAT 

Változások 

Az MDSZ Országos Központ elérhetősége a továbbiakban nem az MDSZ Székház központi 
száma és email címe, hanem a szakmai feladatok vonatkozásában fenntartott ügyfélszolgálat 
telefonszáma és email címe került megadásra.  

III. Értelmező rendelkezések: 

12. MDSZ Országos Központ: Az MDSZ munkaszervezetének országos központja, a Ma-
gyar Diáksport Szövetség székhelye: 
1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17., e-mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu,  
tel.: (+36-80) 402-402 (H-P: 8h-16h). 

A versenyszabályzatban rögzítésre került, hogy a versenyzők, illetve csapatok a versenyeken 
az iskolájukat képviselik.  

VII. Résztvevők: 

1. Részt vevő tanulók köre: A Diákolimpia® résztvevői az általános és középfokú iskolák 
azon tanulói (versenyzői) lehetnek, akik az adott tanév kezdetéig ezen iskolákba beirat-
koztak, és az adott Diákolimpia® verseny időpontjában az intézményben tanulói jogvi-
szonnyal rendelkeznek, vagy tanulói jogviszonyuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 56. § (3) bekezdése alapján – a tanév folytatásától fegyelmi határozattal 
történő eltiltás esetét kivéve – szünetel. A diákolimpián részt vevő tanulók diáksportoló-
nak minősülnek, és a versenyeken iskolájukat képviselik. 

A Részvételi díjak fejezetben, pontosításra került azon intézmények köre, melyek esetén az 
MDSZ egyedi, központi megállapodást köt a fenntartókkal (kizárólag a Tankerületi Központok 
és a Szakképzési Centrumok által fenntartott iskolák esetében készülhetnek központi megálla-
podások). 

XI. Részvételi díjak és költségek 

2. Nevezési díj – saját rendezésű versenyek: A saját rendezésű Diákolimpia® versenyeken 
történő részvétel − amennyiben az iskola (vagy fenntartója) nem fizette be a regisztráci-
ós díjat – nevezési díj megfizetéséhez kötött, amelyet az MDSZ megyei/budapesti tag-
szervezetei részére kell megfizetni, a nevezési határidő lejártáig. A nevezési díj egyéni 
versenyszámokban nevezett tanulónként és versenyszámonként 2500 forint, míg csapat-
sportokban csapatonként és versenyszámonként 30 000 forint. 
A Tankerületi Központok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által fenn-
tartott intézmények esetén az MDSZ a saját rendezésű Diákolimpia® versenyek vonatko-
zásában a nevezési vagy regisztrációs díj megfizetéséről központi megállapodást köt az 
intézményfenntartókkal. 
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A versenyszabályzatban rögzítésre került a Diákolimpia felfüggesztésének, félbeszakításának 
szabályozása. 

XIII. A versenyek lebonyolításával kapcsolatos egyes kiemelt szabályok 

6. A Diákolimpia felfüggesztése, félbeszakítása: amennyiben veszélyhelyzet elrendelése, 
vagy egyéb ok miatt központi kormányzati korlátozó intézkedések kerülnek elrendelésre, 
az MDSZ jogosult a Diákolimpia versenyrendszerét felfüggeszteni, illetve félbeszakítani. A 
felfüggesztés időtartama alatt, illetve a félbeszakítást követően – az MDSZ által meghatá-
rozott versenyeken kívül – Diákolimpia versenyek a versenyrendszer egyik szintjén sem 
kerülhetnek megrendezésre (beleértve a körzeti, megyei, valamint országos szintet, va-
lamint a védjegyhasználati szerződés alapján megrendezésre kerülő versenyeket is).  

VÁLTOZÁSOK A SPORTÁGI SZABÁLYOKBAN 

Asztalitenisz: 

• A megyei/budapesti versenyeket 2021. október 31-ig kell megrendezni. 

Atlétika: 

• Mezei Futóbajnokság: 
A megyei/budapesti versenyeket 2021. október 31-ig kell megrendezni. 
Országos döntő: 2022. április 06. (szerda), Gödöllő. 

• Az Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság: 
Az országos döntője hétköznap kerül megrendezésre: III-IV. korcsoport: 2021. október 12. 
(kedd), V-VI. korcsoport: 2021. október 13. (szerda), Kecskemét. 

Floorball: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Futsal: 

• Változatlan formában – a 2020/2021. tanévben bevezetett lebonyolítási rend alapján – 
került meghirdetésre. 

Grundbirkózás: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Játékos sportverseny: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Kézilabda: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 
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Kis iskolák sportversenye:  

• A versenykiírás, a 2016/2017. tanévet követően ismét, „Kis Iskolák Sportversenye Kováts 
Tibor emlékversenyként” kerül meghirdetésre. 

• A Minősített Tehetséggondozó Műhelyeknek minősülő iskolák nem vehetnek részt a ver-
senysorozatban: 

4. A versenyek résztvevői:  
Korlátozások: 
A versenyre a 200 fő tanulólétszám alatti iskolák, tagiskolák, továbbá a kedvezmé-
nyezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen lévő iskolák nevezhet-
nek. 

Kosárlabda: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Labdarúgás: 

• A IV. és az V-VI. korcsoport versenykiírásaiban rögzített korlátozások az MLSZ által 
használt besoroláshoz került igazításra:   

4. A versenyek résztvevői: 
Korlátozás: 
A versenyen azok a diákok vehetnek részt, akik 2020. szeptember 01. és 2021. november 
01. között az MLSZ, illetve a megyei/budapesti Labdarúgó Szövetségek által a felnőtt NB 
I., NB II., NB III., a hatályos MLSZ utánpótlás (U14, U15, U16, U17, U19-es) országos bajnok-
ságának mérkőzésein és/vagy futsal felnőtt NB I., NB II. mérkőzéseken nem léptek pályá-
ra. 

Röplabda: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Strandkézilabda: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Torna: 

• A csapatversenyben a résztvevő 6 főből 4 fő helyett ezen tanévben csak a legjobb 3 fő 
pontszáma adja a csapat eredményét. A módosítás tervünk szerint kizárólag erre a tan-
évre vonatkozik. 

12. Sportági rendelkezések: 
• Csapatlétszám: 6 fő, amelyből szerenként a 3 legjobb pontszám adja a csapat eredmé-
nyét. 

• Rögzítésre került az A és a B kategóriás versenykiírásban is, hogy: „A gyakorlatanyag 
tanév közben nem módosulhat”. 
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Úszás: 

• Változatlan formában került meghirdetésre. 

Dr. Mező Ferenc - Szellemi: 

• Nem került meghirdetésre. 

VÁLTOZÁSOK A MELLÉKLETEKBEN 

 
• Titkári változások:  

– Fejér megyében Márton Zsuzsanna csatlakozik Kiszely Imrénéhez. 

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kelemen Gréta helyett Szilágyi Fruzsina titkár 
kerül be. 

• A Diákolimpiai Bizottság sportági albizottságai, valamint tagjai feltüntetésre kerültek. 

• A 2021/2022. tanévi szakszövetségi diákolimpia® versenyek indikatív felsorolása frissítés-
re került. 
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