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Tisztelt Tagszervezetek! 
 
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 85/2018.08.15. Elnökségi határozattal elfogadta 
a Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat módosításait, melyek az elfogadás napjától léptek 
érvénybe, tehát  
 

2018. augusztus 15-től. 
 
Az érvényben lévő szabályzat három, a tagszervezeteket érintő, lényeges változásáról jelen 
hivatalos kommunikációban tájékoztatom Önöket, a Szabályzat teljes átdolgozása később 
várható, az MRSZ online nyilvántartásának bevezetése miatti változások szabályzati szintre 
emelését követően. 
 
9. § A sportoló átigazolásának általános szabályai 
 
9.  … 

• Abban az esetben azonban, ha a sportszervezet úgy nyilatkozik, hogy a sportoló 
rendelkezik érvényes és hatályos sportszerződéssel, és a sportoló 
sportszerződését csatolja, úgy a NYÁB azt vizsgálja, hogy a sportszerződés 
határozott ideje lejárt-e. Ha igen, az átigazolást végre hajtja, ha pedig nem, úgy az 
átigazolási kérelmet elutasítja, kivéve, ha a sportoló arra hivatkozik, hogy a 
sportszerződése a határozott idő leteltét megelőzően megszűnt.  
 

• Ha a sportoló arra hivatkozik, hogy a sportszerződése a határozott időt megelőzően 
megszűnt, úgy a NYÁB bizonyítást folytat le a tekintetben, hogy a szerződés 
megszűnt-e, és ha igen, a megszűnése jogszerű volt-e. Ha a NYÁB azt állapítja 
meg, hogy a szerződés nem szűnt meg, vagy megszűnt ugyan, de a megszűnés 
jogszerűtlen volt, úgy az átigazolási kérelmet elutasítja. Ha viszont a NYÁB azt 
állapítja meg, hogy a szerződés jogszerűen megszűnt, úgy az átigazolást 
foganatosítja.  

 

• Amennyiben a NYÁB bizonyítási eljárást folytat le a jelen pontban meghatározott 
tényállás felderítése érdekében, úgy elsősorban okirati bizonyítékokat és 
nyilatkozatokat kérhet be, szükség esetén tárgyalást tűz ki, melyre az érintetteket 
értesíti. Az értesítettek távolmaradása a tárgyalás lefolytatását nem akadályozza.  

 

• Amennyiben a sportszerződés megszűnésének vagy a megszűnése 
jogellenességének a tárgyában bírósági határozat születik, és az ellentétes a NYÁB 
döntésével, úgy a NYÁB a saját határozatát a bírósági határozatnak megfelelően a 
jövőre nézve módosítja, azonban a NYÁB döntésével kapcsolatban kártérítési 
igénnyel senki nem léphet fel. 

 
15. § Utánpótláskorú sportolók átigazolásával kapcsolatos szabályok 
 
3. Nevelési költségtérítés illeti meg azt a sportszervezetet, melynél a sportoló 21 éves korát 

megelőzően – megszakítás nélkül – legalább 1 szezonban legalább 6 hónapig igazolt, 
versenyengedéllyel rendelkező sportoló volt, függetlenül attól, hogy a sportoló 
rendelkezik, vagy rendelkezett-e sportszerződéssel. Sportszerződéssel nem rendelkező 
sportoló esetében a sportszervezetet a 9. §. 9. pontja szerint illeti meg költségtérítés. Az 
összegre vonatkozó szabályozások a 16. §.-ban találhatóak. Átigazolás csak a nevelési 
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költségtérítés fizetésének igazolása esetén történhet meg. Amennyiben a nevelő 
sportszervezet írásban lemond az ezen szabályzat szerint neki járó nevelési 
költségtérítésről, vagy ennek egy részéről, akkor az átigazolást végző szervezetnek ezt 
el kell fogadnia és a sportoló átigazolhat. A Felek közös megegyezéssel a Szabályzatban 
meghatározott költségtérítési összegektől eltérhetnek.  

 
 
16. § Nevelési költségtérítésre vonatkozó szabályozások 
 
1. A szabályozás kizárólag magyar állampolgárságú, magyar eredeti szövetségű 

sportolókra vonatkozik, az első nyilvántartásba vételtől az átigazolás évében a 21. életév 

betöltéséig (az átigazolás évében 21 év alatti kell legyen a sportoló), minden kiváltott 

versenyengedéllyel eltöltött szezont figyelembe véve, a 15 § 3. pontjának 

rendelkezései alapján. 

2. A nevelési költségtérítés mértékét az MRSZ a Sporttörvény 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott illetékessége alapján szabályozza. 

3. Nevelési költségtérítés táblázat: 

Életkor 
szerinti 

korosztály 
Alapösszeg (Ft) 

A sportszervezetnél 
versenyengedéllyel eltöltött, 

beszámítható szezonok száma a 15 
§ 3. pontjának rendelkezései 

alapján (szezon)* 

U11 30.000 1 

(U12)-U13 80.000 2 

(U14)-U15 80.000 2 

(U16)-U17 80.000 2 

(U18)-U19 80.000 2 

(U20)-U21 80.000 1 

    
*A számítás során minden szezont figyelembe kell venni, de maximálisan a 
megadott évek száma számolható be. 

Válogatott 
korosztály 

női/ffi 

Válogatott szorzó 

Hivatalos 
mérkőzés 

jegyzőkönyvében 
szerepelt 

Hivatalos 
mérkőzésen 

pályára 
lépett 

Az adott korosztályos 
válogatott átigazolást 
megelőző 2 évében 
játszott hivatalos 

mérkőzéseinek 50%-án 
pályára lépett 

U16/17 1,3 

U17/18 1,35 1,45 1,6 

U18/19 1,65 2 2,3 

U19/20 2,35 2,6 3 

Felnőtt 3,05 3,5 4 

A feltüntetett összegek bruttó összegek és magyar forintban (HUF) 
értendők  
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4. Átigazolási szempontból válogatottnak az a sportoló tekinthető, aki az átigazolási 

kérelem benyújtását megelőzően hivatalos (felnőtt vagy utánpótlás) válogatott 

mérkőzésen jegyzőkönyvben szerepelt. Az utolsó válogatottságtól számított 2 év 

elteltével a válogatottsági szorzó nem alkalmazható. 

5. A nevelési költségtérítés összege egyenlő a sportszervezetnél versenyengedéllyel 

eltöltött, elszámolható szezonok és az alapösszeg szorzatával, melyet 

válogatottsági kritériumok teljesülése esetén a megfelelő korosztályos és egyéb 

feltételeknek megfelelő válogatott szorzóval tovább kell szorozni. A számítás 

alapjául az adott sportszervezetben szezononként kiváltott versenyengedélyeket 

kell figyelembe venni. Amennyiben egy játékos sportszervezete nem váltott ki egy 

sportolóra versenyengedélyt egy adott szezonban, az a szezon nem számítandó 

bele a kalkulációba. 

5.1. Amennyiben U19-es vagy idősebb sportoló az átigazolásakor magasabb 

bajnoki osztályú sportszervezettől alacsonyabb osztályú sportszervezetbe 

igazol a nevelési költségtérítés összege az alábbi elvek alapján csökken: 

5.1.1. NBI osztályú sportszervezettől NBII-be történő igazolás esetén a 

nevelési költségtérítés legmagasabb összege a kalkuláció alapján kapható 

összeg 70 %-a 

5.1.2. NBI és NBII osztályú sportszervezettől megyei bajnokságba (Budapest 

Bajnokság) történő igazolás esetén a nevelési költségtérítés legmagasabb 

összege a kalkuláció alapján kapható összeg 50%-a 

5.1.3. Amennyiben a sportoló a kedvezményes nevelési költségtérítésű 

átigazolást követően 2 éven belül tovább igazol magasabb osztályba, 

akkor a teljes nevelési költségtérítés jár az eredeti egyesületnek 

5.2. Amennyiben egy sportolóra a sportszervezete nem váltott ki versenyengedélyt, 

úgy a fizetendő nevelési költségtérítés összegét 20%-kal csökkenteni kell 

minden egymást követő, az átigazolást megelőző szezon esetén. 

5.2.1. Amennyiben egy sportolóra a sportszervezete nem váltott ki 

versenyengedélyt az átigazolást megelőző, egymást követő 3 szezon 

során, nevelési költségtérítés nem fizetendő. 

6. Az MRSZ Elnökségének döntése értelmében a fent feltüntetett összegek alapján 

kapott nevelési költségtérítés a Strandröplabda és Ülőröplabda szakág 

tekintetében 50%-os mértékben érvényesítendő. 

7. A költségtérítésről a felek a táblázatban foglaltaktól eltérően is megállapodhatnak. A 

szakszövetség csak vitás esetekben, valamely sportszervezet kérése esetén foglal állást 

a költségtérítés mértékét illetően. A Szövetség jelen paragrafus rendelkezései szerinti 

döntését mindkét félnek kötelező érvénnyel elfogadottnak kell tekinteni. 
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Az értelmezést segítendő az alábbi kalkulációk adnak támpontokat: 

Kiemelkedő, válogatott szintű játékos: 

Egy adott, születési évet tekintve 2000-ben született játékos a sportszervezethez volt 

igazolva a 2013/2014-es szezonban, s eligazol a 2018/2019-es szezonban, ez 5 szezont 

jelent, mindet versenyengedéllyel. 

Ez alapján az alapdíja: U19 – 2 év + U17 2 év + U15 1 év = 5x80.000 Ft, azaz 400.000 Ft 

A játékos válogatott kerettag volt, s elért legmagasabb válogatott szorzója az U19-es 

válogatott. Ott az elmúlt 2 évben (átigazolási kérelem benyújtásától visszaszámítva) a 

lejátszott hivatalos mérkőzések 50 %-án pályára lépett (pl.: 20 meccs – 11 pályáralépés) ez 

3x szorzó. 

A nevelési költségtérítés maximális összege = 400.000 Ft * 3 = 1.200.000 Ft 

 

Nem válogatott szintű, fiatal játékos átigazolása esetén: 

Egy adott, születési évet tekintve 2000-ben született játékos a sportszervezethez volt 

igazolva a 2015/2016-es szezonban, s eligazol a 2018/2019-es szezonban, ez 3 szezont 

jelent, mindet versenyengedéllyel. 

Ez alapján az alapdíja: U19 – 2 év + U17 1 év = 3x80.000 Ft, azaz 240.000 Ft 

A játékos nem volt válogatott kerettag, így nincs válogatott szorzója. 

A nevelési költségtérítés maximális összege = 240.000 Ft  

 

Ismét kiemelném, hogy a költségtérítésről a felek a táblázatban foglaltaktól és a 

kalkuláció alapján kapott összegtől eltérően is megállapodhatnak. A Magyar Röplabda 

Szövetség csak vitás esetekben, valamely sportszervezet kérése esetén foglal állást a 

költségtérítés mértékét illetően. 

 
Üdvözlettel, 
 
 
Budapest, 2018. 09.11. 
 
 
 
 
 

                              Ludvig Zsolt 
                      Magyar Röplabda Szövetség 

                             Főtitkár 
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