
                             MKSZ Igazolási és Átigazolási Szabályzata 1. számú melléklet 

 Az átvevő sportszervezet az átadó sportszervezet részére az alábbi táblázatban meghatározott mértékű 

költségtérítést (HUF) köteles megfizetni. A számításkor az átvevő sportszervezetnél a játékos neme szerinti 

legmagasabb felnőtt bajnoki osztályhoz tartozó oszlopot kell figyelembe venni.  

                                       NB I.                          NB I/B                                        Egyéb sportszervezet  

-  10 éves korig                0                                      0                                                       0  

- 10-től 13 éves korig    50.000                          50.000                                               50.000  

- 13-tól 15 éves korig 120.000                           90.000                                              70.000                                             

- 15-től 17 éves korig   200.000                      120.000                                             100.000  

- 17-től 19 éves korig   250.000                      150.000                                             100.000  

- 19-től 21 éves korig   300.000                      180.000                                             100.000  

- 21-től 23 éves korig 350.000                       180.000                                              100.000     

+ a mindenkori ÁFA törvény szerinti ÁFA. 

Az alapdíjat minősített esetekben szorzószámokkal lehet növelni. Akár mindhárom költségtérítést növelő szorzó 

figyelembe veendő egyszerre a számításkor, de a válogatottság után járók közül csak az egyik.  

a.  A táblázatban meghatározott alapösszeg az átadó egyesületben eltöltött évek alapján a 3. befejezett évtől 

kezdődően évente 20 %-al emelkedik. 

 b.  A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportakadémiákba történő 

sportolói átigazoláskor a sportszervezet 2-szeres szorzót igényelhet 2001.01.01 és 2008.12.31. között született 

játékos esetén. Valamennyi játékos esetében a 2- szeres szorzó akkor kérhető, ha a játékos az igazoló 

sportszervezet fenti Kormányrendelet szerint versenyeztetett csapatába igazol és a versenyengedélye 1 éven belül 

kikérésre kerül. Amennyiben a játékos az igazoló sportszervezet Kormányrendelet szerint versenyeztett csapatába 

igazol, de versenyengedélyét nem a Kormányrendelet szerint működő csapatba kérik ki abban az esetben a 2x 

szorzó nem alkalmazható. 

c.         

                    - ifjúsági válogatott esetében 2-szeres szorzó  

                    -  junior válogatott esetében 3-szoros szorzó 

                    - felnőtt válogatott esetében 5-szörös szorzó  

 

A válogatottság számának meghatározásakor valamennyi olyan mérkőzés jegyzőkönyvét figyelembe kell venni, 

amelyet más nemzeti válogatottak ellen azonos korosztályú csapatok játszottak. A válogatottság után járó szorzót 

akkor kell figyelembe venni, ha a játékos legalább 3 hivatalos válogatott mérkőzésen szerepelt a jegyzőkönyvben. 

Az utolsó válogatottságtól számított 3 év elteltével a válogatottsági szorzó nem alkalmazható. Amennyiben a 3 

hivatalos mérkőzést különböző korosztályú válogatott mérkőzések alkalmával érte el a játékos, úgy a magasabb 

szorzót kell figyelembe venni. 

 - utánpótlás strandkézilabda válogatott mérkőzéseken (Európa Bajnokságon, Világbajnokságon, Ifjúsági 

Olimpián való részvétel esetén) szereplő játékos esetén 1,5-szeres szorzó  

- felnőtt strandkézilabda válogatott (Európa Bajnokságon, Világbajnokságon, Világjátékokon, való részvétel 

esetén) 3-szoros szorzó,  

             amennyiben legalább 3 hivatalos válogatott mérkőzésen szerepelt a jegyzőkönyvben.  

Strandkézilabda válogatottság esetén az utolsó válogatottságtól számított 2 év elteltével a válogatottsági szorzó 

nem alkalmazható. A költségtérítésről a felek a táblázatban foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak. 

Amennyiben a sportoló más sportszervezethez igazol, és az eredeti (első) átvevő sportszervezettől egy éven belül 

tovább igazol vagy a sportoló játékjoga kölcsönadással átkerül másik sportszervezethez, mégpedig úgy, hogy a 

megállapítható nevelési költségtérítés összege magasabb lenne az eredeti (első) igazolásnál fizetettnél, akkor a két 

költségtérítés közötti különbözet összege az eredeti (első) átadó sportszervezetet illeti meg. 


