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Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és 

játékengedély kiadási szabályzata 
(Módosította az MKOSZ Elnöksége 2021. június 29-én tartott ülésén. 

 

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 2011/172. törvény által módosított 

Sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban Stv.) 23. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a Kosárlabdázók Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási és Játékengedély Kiadási Szabályzatát (a 

továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. § A Szabályzat hatálya 

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed az MKOSZ szervezeti egységeire, nyilvántartási és igazolási szervezeteire, 

tagszervezeteire és annak sportolóira. 

(2) A szabályzat hatálya a nyilvántartási kötelezettségen, az igazolásokon, valamint a Versenyengedély és 

Játékengedély megadásának szabályain kívül nem terjed ki a sportszervezetek és a sportolók egymás közötti 

viszonyára, mert azt a sportszervezetek alapszabálya, vagy a sportszervezetek és a sportolók között létrejött 

szerződés szabályozza. 

(3) Amennyiben a sportszervezetek és a sportolók egymás között keletkezett jogvitájuk eldöntése céljából 

alávetik magukat az MKOSZ döntésének, akkor a döntést hozó szervek döntésüket jelen Szabályzat 

rendelkezései szerint hozzák meg. 

 

2. § Alapfogalmak 

1. A sportág nyilvántartó és igazoló szervezetei az MKOSZ megyei szervezeti egységei, illetve a jelen 

szabályzat 5.§ (1) valamint 5.§(10) pontjában meghatározott esetekben az MKOSZ Versenyiroda. 

2. Sportszervezet – sportegyesület és sportvállalkozás, illetve jelen Szabályzat alkalmazásában a sportiskola 

és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány. Az átigazolás szempontjából a sportszervezet átadó, 

illetve átvevő sportszervezet lehet. 

3. Hivatásos sportoló - a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló. 

4. Amatőr sportoló - a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló. 

5. Utánpótláskorú sportoló – a sportoló 23. életévének betöltéséig, az átigazoláskor megfizetendő 

játékengedély-kiállítási díj szempontjából 20. életévének betöltéséig, és kizárólag az egyetemi bajnokság 

vonatkozásában 25. életévének betöltéséig. 

6. Nyilvántartásba vétel - a sportolók adatinak regisztrálása a NYIL informatikai rendszerben. 

7. Igazolás - a sportoló első regisztrálása sportszervezetéhez a NYIL informatikai rendszerben, jelen szabályzat 

szerint. 

8. Átigazolás - a sportoló sportszervezet változtatásának regisztrálása a NYIL informatikai rendszerben, jelen 

szabályzat szerint. 

9. Versenyengedély -A versenyző részére - a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként - 

a sportszövetség által kiállított, az Stv. által meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben 

vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvány (dokumentum). A Versenyengedély sportágtól 

függetlenül tartalmilag és formailag egységes. A Versenyengedélyek egységes tartalmát és formáját a Magyar 

Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) - az amatőr és a hivatásos sportolói Versenyengedély kiadásának 

feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel - határozza meg. 

10. Játékengedély - A kosárlabdázó számára versenykorosztályokban történő versenyzést engedélyező okirat, 

amelyet az MKOSZ, vagy megyei szervezeti egysége állít ki. 

11. Az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj  - sportszerződéssel rendelkező, vagy tagsági 

jogviszony alapján sportoló kosárlabdázó átigazolásakor az átvevő sportszervezet által az átadó 

sportszervezet részére megfizetendő összeg, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. 
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12. Eljárási költségtérítés - az igazolás, átigazolás végrehajtásának, a Versenyengedély és Játékengedély illetve 

kapcsolódó dokumentumok kiadásának adminisztrációs ellenértéke. A költségtérítés összegeit az MKOSZ 

Díjfizetési Szabályzata tartalmazza. 

13. NYIL - az MKOSZ Nyilvántartási, Igazolási és Versenyengedély illetve Játékengedély kiadási informatikai 

rendszere. 

14. Igazolási bizonylat - az a nyomtatvány, amelyen a sportoló le-, illetve átigazolását kérvényezni kell. 

15. Versenyengedély igénylő - az a nyomtatvány, amelyen a sportoló Versenyengedélyét igényelni kell. 

16. Versenyrendező szerv - az MKOSZ, az MKOSZ megyei (fővárosi) szervezeti egységei, versenybizottságai 

vagy más, hasonló elnevezéssel jelölt bizottságai. 

17. Kölcsönadás – 

1. amatőr kosárlabdázó átmeneti, időleges átigazolása az átadó sportszervezettől az átadó 

sportszervezethez, mely alapján az átvevő sportszervezet a kosárlabdázó játékjogának használatát a 

kölcsönszerződés időtartamára ideiglenesen megszerzi, 

2. hivatásos kosárlabdázó játékjoga használati jogának átmeneti, időleges átadása, mely alapján az átadó 

sportszervezet a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás címén a játékjog használati jogát átruházza az 

átvevő sportszervezetre (amely a kosárlabdázó munkaszerződését, vagy megbízási szerződését nem 

érinti) 

18. Versenyszabályok – A bajnokság és a kupa keretében folytatott kosárlabda tevékenységre vonatkozó 

általános előírások érvényben lévő, egységes szerkezetbe foglalt összessége, amely a kosárlabda 

versenyrendszerben résztvevő kosárlabdázók, sportszervezetek, sportszakemberek általános és sportági 

kötelezettségeit teljes körűen tartalmazza. 

19. Versenykiírás – Egy adott bajnoki, kupa és/vagy torna rendszerű kosárlabda verseny speciális, a 

Versenyszabályok előírásaitól eltérő, vagy azt kiegészítő rendelkezéseket tartalmazó önálló dokumentum. 

20. Vitás átigazolás – Ha az átigazolási kérelmet az érintett sportszervezetek közül csupán az átvevő 

sportszervezet írja alá, annak ellenére, hogy jelen szabályok szerint az átadó sportszervezet aláírása is 

szükséges, és az általa aláírt kérelem megküldése a számára történő kézbesítést követő 3 munkanapon belül 

nem történt meg. 

 

3. § Nyilvántartásba vétel 

(1) A nyilvántartásba vétel a sportszervezet vagy a sportoló kérelmére történik. 

(2) A nyilvántartó és igazoló szervezetek vagy az arra feljogosított sportszervezetek a sportoló azonosító adatait 

a NYIL informatikai rendszerbe rögzítik, ezzel a sportoló regisztrálásra kerül az MKOSZ adatbázisába. A 

nyilvántartásba vétel a leigazolást, átigazolást előkészítő technikai művelet, önálló joghatás nem fűződik 

hozzá.  

(3) A NYIL informatikai rendszer egyedi azonosítót generál a sportoló számára, a többszörös regisztrációt kizárja. 

(4) A NYIL informatikai rendszer adatbázisából adatokat törölni csak az MKOSZ írásbeli utasítására lehet. 

 

4. § A sportoló leigazolása 

(1) A sportoló kosárlabdázóként egy időben csak egy sportszervezet igazolt sportolója lehet. 

(2) A leigazolást a sportoló és a sportszervezet közös kérelmére az igazoló szervezet végzi. A kérelmet leigazolási 

bizonylaton kell kérni. A leigazolási bizonylatot a NYIL informatikai rendszer állítja elő az igazoló szervezet, 

vagy az arra feljogosított sportszervezet utasítására. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

• a sportszervezet nevét és székhelyét, 

• a sportoló nevét, anyja nevét, születési idejét 

• a sportoló aláírását, a sportszervezet cégszerű aláírását, 

• kiskorú sportoló esetén a gondviselő aláírását 

A kérelemhez csatolni kell a sportoló azonosítására, és megadott adatainak ellenőrzésére alkalmas okmány jó 

minőségű másolatát, és az eljárási költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot. 
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(4) Az igazoló szervezet a leigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelem nem felel meg a (3) 

bekezdésben írt követelményeknek, vagy ha a sportolót már leigazolták. A leigazolás megtagadásáról az 

igazoló szervezet haladéktalanul indokolt határozatot hoz, amely tartalma megegyezik 5.§ (8)-ban 

foglaltakkal, és igazolható módon közli a leigazolást kérő sportszervezettel és a sportolóval. 

(5) Az igazoló szervezet a leigazolást az adatok ellenőrzését követően a NYIL informatikai rendszerben hajtja 

végre, aminek során a rendszer az adatbázisban a sportolót a kérelemben feltüntetett sportszervezethez 

regisztrálja. 

(6) Az igazolási kérelem teljesítésének határideje 8 nap. 

 

5. § A sportoló átigazolása 

(1) Az átigazolást kérelemre, az átadó-sportszervezet és az átvevő-sportszervezet székhelye szerint illetékes 

igazoló szervezetek végzik. Kérelemként kizárólag a NYIL Rendszerben található hivatalos átigazolási 

dokumentum használható. Amennyiben az átigazolás végrehajtását az MKOSZ valamely bizottságának jogerős 

határozata rendeli el, azt az MKOSZ Versenyiroda vezeti át a NYIL rendszerben, értesítve az átadó és az 

átvevő sportszervezet székhelye szerint illetékes igazoló szervezeteket a NYIL Rendszer automatikus e-mail 

üzenete útján. Az átigazolási kérelem – amennyiben jelen szabályzat szerint eredeti okirat benyújtása 

mellékletként nem szükséges – benyújtható szkennelt formában elektronikus levél melléklete útján is. Ez 

esetben az alábbi eljárást kell követni: 

- Az átvevő sportszervezet az általa kitöltendő részek kitöltését követően megküldi az átigazolási 

kérelmet az átadó sportszervezet számára. 

- Az átadó sportszervezet 3 munkanapon belül az általa kitöltendő részek kitöltését követően megküldi 

az átigazolási kérelmet az illetékes igazoló szervezet számára 

- Az illetékes igazoló szervezet a hiánytalanul kitöltött átigazolási kérelemnek megfelelően eljár, valamint 

megküldi azt az átvevő sportszervezet számára is MKOSZ-nél bejelentett hivatalos email címére. 

 

A) A sportoló a saját és az átvevő sportszervezet közös kérelmére, az átadó sportszervezet hozzájárulása, 

azaz az átigazolási kérelem részéről történő kitöltése nélkül átigazolható, ha: 

1. a sportoló betöltötte a 20. életévét és nem rendelkezik hatályos sportszerződéssel, 

2. 20. életévét be nem töltött sportoló esetén az átvevő sportszervezet a sportolóra vonatkozó, jelen 

szabályzat 1. sz. melléklete szerint maximálisan kérhető az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-

kiállítási díj  összegét megfizette, 

3. a sportoló esetén fennállnak a 8.§ (5) feltételei. 

Ez esetben az átvevő sportszervezet annak reá és a sportolóra vonatkozó részeinek hiánytalan kitöltését 

követően jogosult az átigazolási kérelmet megküldeni az igazoló szervezet számára az átadó sportszervezet 

egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

B) A sportoló az átadó sportszervezet átigazolási kérelemben feltűntetett hozzájárulásával igazolható át, ha: 

1.  a sportoló betöltötte a 20. életévét, és rendelkezik hatályos sportszerződéssel 

2.  a sportoló nem töltötte be a 20. életévét, és jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerint maximálisan 

kérhető az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj összegének megfizetését nem 

igazolták. 

Ez esetben az átvevő sportszervezet a rá és a sportolóra vonatkozó részek hiánytalan kitöltését követően 

az átigazolási kérelmet megküldi az átadó sportszervezet számára. Az átadó sportszervezet köteles 

megküldeni az átigazolási kérelmet a rá vonatkozó részek szabályszerű kitöltését követően az igazoló 

szervezet számára az átvevő sportszervezettől történt kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül. 

 

(2) Az átigazolási kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• az átvevő-sportszervezet nevét, székhelyét 

• a sportoló nevét, anyja nevét, születési idejét 
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• a sportoló aláírását, az átvevő-sportszervezet cégszerű aláírását, 

• a sportoló nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e érvényes szerződéssel, 

• kiskorú sportoló esetén a gondviselő aláírását 

• a 20. életévét be nem töltött, valamint hatályos sportszerződéssel rendelkező 20. életévét betöltött 

sportoló esetén az átadó sportszervezet nyilatkozatát az átigazolás feltételeiről, kivétel az 5.§ (1) 

A) b) pontban szabályozott esetet. 

 

A kérelemhez csatolni kell a sportoló azonosítására, és megadott adatainak ellenőrzésére alkalmas okmány 

jó minőségű másolatát, a szabályzat 1, melléklet 6/A. Tanulmányi kölcsönadásszerinti átigazolás esetén a 

jelen szabályzat szerinti tanulmányi kölcsönadási szerződés másolatát, és az eljárási költségtérítés átvevő-

sportszervezet székhelye szerint illetékes igazoló szervezet részére történő befizetését igazoló bizonylatot. 

A kérelmet egy példányban kell elkészíteni. 

(3) Az igazoló szervezetek az átigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatják meg, ha a kérelem nem felel meg 

a (2) bekezdésben írt követelményeknek, vagy ha a NYIL informatikai rendszer az adatbázisban rendelkezésre 

álló adatok alapján az átigazolás regisztrációját nem teszi lehetővé. 

(4) Az átigazolást az átadó-sportszervezet székhelye szerinti igazoló szervezetnél kell kezdeményezni. A kérelem 

egyik példánya alapján az igazoló szervezet a NYIL informatikai rendszerben lezárja a sportoló nyitott igazolási 

időszakát a kérelemben megadott időponttal. Ezzel a sportolót a rendszer felszabadítja a sportszervezeti 

regisztrációból, átigazolhatóvá (szabaddá, free agent) válik. Ha a sportoló érvényes szerződéssel rendelkezik, 

akkor a rendszer nem engedélyezi az igazolási időszak lezárását, azaz a sportoló nem válik átigazolhatóvá. 

(5) Az átigazolást az átvevő-sportszervezet székhelye szerinti igazoló szervezet hajtja végre az átigazolási kérelem 

második példánya alapján oly módon, hogy a NYIL informatikai rendszerben az átigazolható (szabad, free 

agent) sportolók adatbázisából kiválasztja a sportolót és a kérelemben feltüntetett sportszervezethez 

regisztrálja. Az átigazolásról az MKOSZ a NYIL rendszer útján elektronikus levélben értesíti az érintett 

sportszervezeteket. 

(6) A benyújtott okiratok alapján az igazolási szervezet az átigazolási kérelmet elbírálja. Az elbírálási határidő a 

benyújtástól számított 3 nap. Az igazolási szervezetnek törekednie kell arra, hogy az átigazolást a 

szabályszerű kérelem benyújtásakor azonnal hajtsa végre. 

(7) Amennyiben a benyújtott iratok alapján az átigazolás nem hajtható végre, és a hiba elhárítható, úgy az 

átigazolási kérelem megérkezésétől számított 3 napon belül az igazolási szervezet hiánypótlási felhívást 

bocsát ki 8 napos hiánypótlási határidővel. A hiánypótlás teljesítése esetén az (6) bekezdésben rögzített 

határidőn belül az igazolási szervezet az igazolást végrehajtja. 

(8) Amennyiben az átigazolás nem hajtható végre, úgy az igazolási szervezet a kérelmet indokolt határozattal 

elutasítja. E határozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) az eljáró bizottság megnevezését, 

b) az ügy iktatószámának és tárgyának megjelölését; 

c) a rendelkező részben az érdemi döntést, 

d) az átigazolási határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást 

e) az indokolásban a határozat alapjául szolgáló külső és belső jogszabályok rendelkezéseinek pontos 

megjelölését; 

f) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának nevét. 

(9) Az átadó és átvevő sportszervezet, valamint a sportoló közös kérelemre történő átigazolása esetén a 

kérelemnek helyt adó határozatot a Versenyengedély és/vagy Játékengedély kiadásának ténye pótolja. 

Amennyiben a kosárlabdázó nem a felek közös kérelme alapján került átigazolásra, akkor a (8) bekezdésben 

található tartalmi követelményeknek megfelelő indokolt határozatot kell hozni az átigazolás tényéről, mely 

határozatot a meghozatalt követő 3 napon belül a kézbesítés igazolását lehetővé tévő módon meg kell küldeni 

az átadó és az átvevő sportszervezet, valamint az átigazolt sportoló számára egyaránt. 

(10) Vitás átigazolás esetén az MKOSZ Versenybizottsága hivatott első fokú átigazolási szervként eljárni. 
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6. § Szerződéses sportolók átigazolása 

(1) 

a) Szerződéssel rendelkező sportoló szerződése hatályosságának ideje alatt csak az átadó sportszervezet 

hozzájárulásával igazolható át. 

b) Amatőr sportszerződés a hatályos Stv. előírásait figyelembe véve köthető. A szerződés időtartama 

versenyszezonra (bajnokságra) történő megkötést jelenthet, összhangban az Stv 5.§ (3)-ban adott 

felhatalmazással. Minden olyan szerződést, amelynek időbeli hatálya túllépi a versenyszezon végét, úgy 

kell tekinteni, hogy a versenyszezon utolsó napján időbeli hatályát veszítette. Az egy évnél hosszabb időre 

kötött szerződések esetén az utolsó versenyszezon utolsó napján szűnik meg a szerződés. 

c) Sportszerződés a mindenkor hatályos Stv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő időtartamra köthető. 

d) A sportszerződést és annak módosítását a sportszervezet köteles a szerződés, illetve annak 

módosításának aláírását követően haladéktalanul (a szerződés mellékleteivel együtt) az MKOSZ 

informatikai rendszerébe feltölteni. Ennek hiányában a sportoló részére nem adható ki játékengedély. 

Amennyiben a feltöltött sportszerződésről beigazolódik, hogy hiányos, vagy módosítása, esetleg 

mellékletei nem kerültek hiánytalanul feltöltésre, akkor a sportszervezet az MKOSZ Díjfizetési 

Szabályzatában meghatározott mértékű pótdíjat köteles megfizetni. 

(2) Szerződéssel rendelkező sportolók szerződésének érvényességi időadatait az arra feljogosított szervezetek 

rögzítik a NYIL informatikai rendszerbe. 

(3) A NYIL informatikai rendszer nem engedélyezi érvényes szerződés alatt az átigazolást. 

(4) Az átigazolási kérelemhez csatolni kell a kosárlabdázó átadó sportszervezettel kötött amatőr, vagy hivatásos 

sportszerződését is. Ennek elmaradása esetén az átigazolási szervezet a kosárlabdázót 8 napos határidő 

kitűzésével hiánypótlásra hívja fel, ennek eredménytelensége esetén ugyancsak 8 napos határidő kitűzésével, 

írásban – telefax útján vagy szkennelt formában, elektronikus levél útján – köteles felhívni az átadó 

sportszervezetet arra, hogy az átigazolást kérő kosárlabdázó sportszerződését – legalább másolati példányban 

– bocsássa rendelkezésére. Ennek elmaradása esetén az átigazolási szervezet úgy jár el, mintha a 

kosárlabdázónak hatályos sportszerződése nem volna. 

(5) Amennyiben a kosárlabdázó, vagy az átadó sportszervezet a sportszerződést csatolja, úgy az átigazolási 

szervezet köteles meggyőződni arról, hogy az adott szerződés érvényes és hatályos-e. Ennek során 

elsődlegesen meggyőződik arról, hogy a szerződésben rögzített megszűnési határidő nem állt-e be, illetőleg 

bontófeltétel megvalósult-e. Amennyiben a szerződés lejárt, vagy bontófeltétel kétséget kizáróan megvalósult, 

úgy az átigazolás haladéktalanul végrehajtható. 

(6) Ha a csatolt sportszerződés még nem járt le, úgy az átigazolási szervezet köteles a kosárlabdázót felhívni 

annak bizonyítására, hogy a szerződés rendes, vagy rendkívüli felmondással megszűnt. Ennek bizonyítására 

csatolni kell a szerződésen kívül az annak felmondására alkalmas okiratot és igazolni kell azt a tényt is, hogy 

a felmondó okiratot az átadó sportszervezet átvette. Amennyiben a rendes felmondási jogot felek a 

szerződésben korlátozták és a korlátozási felfüggesztő feltétel fennáll, az átigazolási kérelmet el kell utasítani. 

(7) Ha a rendes felmondás nem jogszerű, az átigazolási kérelmet az átigazolási szervezet elutasítja. 

(8) Amennyiben az amatőr sportoló, sportszerződését szerződésszegésre való hivatkozással, rendkívüli 

felmondással megszünteti, úgy 

a) az eredeti szerződés lejárati időpontja előtt benyújtott átigazolási kérelem esetén az átigazolási szervezet, 

az átigazolást kérő sportolót és az átadó sportszervezetet 30 napos határidő tűzésével egyezség megkötésére 

szólítja fel, az átigazolási eljárás felfüggesztésével egyidejűleg. 

b) amennyiben a határidő eredménytelenül eltelik, az átigazolási szervezet 15 napos határidő tűzésével az 

érintetteket bírósági kereset benyújtására hívja fel. A 15 napos határidő lejáratát követően, bizonyítási eljárás 

lefolytatása után, dönt az átigazolhatóság kérdésében. A szerződésszegés megállapítása azonban a bíróság 

feladata. 

c) ha az ügyben a bíróság jogerős döntést hozott és a sportszervezet részéről szándékos szerződésszegés 

tényét állapította meg, akkor a sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kell lefolytatni és vele szemben 

fegyelmi büntetésként pénzbüntetést vagy átigazolásból határozott időre történő kizárást kell alkalmazni. 
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d) ha a bíróság a szerződésszegés tényét jogerősen kizárta, akkor az arra indokolatlanul hivatkozó sportolóval 

szemben kell fegyelmi eljárást lefolytatni. A sportolóval szemben pénzbüntetést vagy a versenyzéstől való 

határozott időre szóló eltiltást kell alkalmazni. 

e) ha a bíróság olyan jogerős döntést hozott, amely ellentétes az átigazolási szervezet átigazolási 

határozatával, úgy az átigazolási szervezet a jogerős döntésnek megfelelően határozatát a jövőre nézve 

megváltoztatja. Ez esetben az átigazolástól a jogerős ítéletnek megfelelő határozat meghozataláig terjedő 

időszakra nézve a kosárlabdázó átigazolása érvényesnek tekintendő, és azzal szemben semminemű igény – 

beleértve a jogosulatlan játékkal kapcsolatos igényeket – nem terjeszthető elő. Ugyanígy a sérelmet 

szenvedett fél kártérítési igényt az MKOSZ-szel (igazoló szervezettel) szemben nem érvényesíthet. 

 

(9) Amennyiben a sportszervezet utánpótlás korú sportolóval egyoldalúan szünteti meg az együttműködést, akkor 

nem jogosult költségtérítésre, kivéve, ha erre a sportoló felróható magatartása okán kerül sor. Az 

együttműködés egyoldalú megszüntetésének minősül, ha a sportszervezet a sportolóval bizonyítható módon 

közli azt, hogy nem biztosít a számára a részére megkért legmagasabb szintű játékengedélynek megfelelő 

versenyrendszerben versenyzési lehetőséget. 

 

7. § Utánpótláskorú és szerződéssel nem rendelkező amatőr sportolók átigazolása 

(1) Az MKOSZ a sportág utánpótlásának biztosítása érdekében védi az utánpótlás nevelését végző 

sportszervezetek érdekeit. 

(2) 

a) Az az amatőr kosárlabdázó, aki hatályos sportszerződéssel nem rendelkezik, az átadó sportszervezet 

hozzájárulása nélkül is szabadon átigazolható. Amennyiben az átadó sportszervezet írásban lemond az 1. 

számú mellékletben meghatározott átigazoláskor fizetendő minden nemű díj iránti igényéről, úgy az ilyen, 

pusztán tagsági jogviszony alapján sportoló kosárlabdázó átigazolásáért a 1. számú mellékletben 

meghatározott díjat nem kell megfizetni. Amennyiben az átadó sportszervezet az átigazoláskor fizetendő 

díj igényéről nem mond le, akkor a hivatkozott mellékletben feltűntetett díjat az átvevő sportszervezet 

köteles megfizetni.  

b) Amennyiben az átadó sportszervezet az átigazoláskor számára fizetendő díj iránti igényéről írásban nem 

mond le, az átigazolást végző szervezet az átigazolás végrehajtásának feltételeként köteles ellenőrizni, 

hogy az átigazolási kérelemmel egyidejűleg igazolásra került-e a vonatkozó díj átvevő sportszervezet általi 

megfizetése oly módon, hogy a banki átutalás közleményeként a sportoló nevét és születési dátumát 

megjelölni köteles. A megfizetendő díjat az átadó sportszervezet javára az MKOSZ számára kell megfizetni 

banki átutalás útján. Ennek elmaradása esetén – ideértve azt az esetet is, ha a díjat nem maga az átvevő 

sportszervezet fizette meg – a sportoló mindaddig nem igazolható át, amíg e kötelezettségét az átvevő 

sportszervezet nem teljesíti. Amennyiben a díjat nem az arra jogosult utalta át, akkor az MKOSZ az összeg 

visszautalásáról intézkedik az erről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül. Az átigazoláskor az 

átadó sportszervezet számára beérkezett játékengedély-díj összegét az átigazolás elrendelését követő 8 

napon belül utalja át az MKOSZ az átadó sportszervezet számára, aminek feltétele, hogy az erről szóló és 

az átvevő sportszervezet nevére kiállított számla elektronikus másolata az MKOSZ számára az 

atigazolas@hunbasket.hu címre megküldésre kerüljön.  

c) A játékengedély-kiadásáért átigazoláskor fizetendő díjról szóló számla eredeti példányát köteles az átadó 

sportszervezet a kiállítását követően haladéktalanul megküldeni az átvevő sportszervezet számára.  

d) Amennyiben az átvevő sportszervezet díj megfizetésére köteles, ennek megfizetésére az átigazolási kérelem 

benyújtásától számított 3 hónap áll rendelkezésére, amely határidőt követően az átigazolási kérelem 

érvényét veszti. 

 

 (3) Ha a kosárlabdázó sportszerződéssel rendelkezik, az átigazolás feltételeként az átadó sportszervezet 

hozzájárulása szükséges, amit játékengedély-kiadási díj átigazoláskori fizetéséhez köthet. A díj mértékét az 

MKOSZ jelen szabályzat 1. számú mellékletében rögzíti. A díj mértéke azonos a szerződéssel rendelkező és 

mailto:atigazolas@hunbasket.hu
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szerződés nélküli sportolók esetében. A tény, hogy valamely sportoló szerződéssel is rendelkezik, nem 

eredményezi azt, hogy a szerződéssel nem rendelkező sportolók átigazolása esetén alkalmazott díj mértékétől 

eltérő díjra lenne jogosult az átadó sportszervezet. Az átadó és az átvevő sportszervezet ettől eltérő díjban is 

megállapodhat. Ekkor a megállapodott összeg megfizetésének teljesítése a feltétele az átigazolás 

végrehajtásának. 

(4) Az átadó és átvevő sportszervezet átigazolás tárgyában kötött megállapodásával a sportoló sportszerződése 

hatályát veszti, melynek tényét az illetékes igazoló szervezet regisztrálja a NYIL informatikai rendszerben. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározottak teljesülése esetén a NYIL informatikai rendszer az amatőr sportolót 

átigazolhatóvá (szabaddá, free agent) minősíti, és az átigazolás az 5.§-ban leírtak szerint végrehajtható. 

(6) Amennyiben egy államilag elismert sportakadémia olyan sportolót akar átigazolni magához aki az államilag 

elismert sportakadémia részére jelen szabályzatban meghatározott képzési területén kívüli sportszervezettől 

érkezett – akár más sportszervezeteken keresztül – az átadó sportszervezethez, és nem töltött el legalább 9 

hónapot az átadó sportszervezetnél igazolt játékosként, ezt az átigazolási kérelmet különleges I. fokú eljárás 

lefolytatására az MKOSZ Versenybizottsága elé kell terjeszteni. 

Az eljárás során meg kell állapítani, hogy melyik sportszervezetnél töltött el utoljára legalább 9 hónapot a 

kosárlabdázó igazolt sportolóként. Az átigazoláskor fizetendő játékengedély kiadási díjra ez a sportszervezet 

lesz jogosult. A díj összegét úgy kell megállapítani, mintha a sportoló ettől a sportszervezettől közvetlenül az 

államilag elismert sportakadémiához igazolna. A díj összegéről és jogosultjáról az átvevő sportszervezetet 

tájékoztatni kell. Az átigazolás elrendelésére a díj megfizetésének igazolása után kerülhet sor, ennek 

hiányában a kérelmet indokolt határozattal el kell utasítani. 

Ha bebizonyosodik hogy ezen speciális szabályok megsértésével történt átigazolás az államilag elismert 

sportakadémia felé, akkor az átigazolás elrendelésétől számított 12 hónapon belül hivatalból vagy kérelemre 

lefolytatható az eljárás az átigazolások vizsgálata, és a szabályzatba ütközés megállapítása esetén a 

szabályzat szerinti díj összegének és jogosultjának megállapítása tárgyában. Ezen ügyekben I. fokon az 

MKOSZ Versenybizottsága jár el. 

(7) Amennyiben az átigazolás egy államilag elismert sportakadémia, mint átvevő sportszervezet részére történik 

és az átadó sportszervezet részben vagy egészben lemond a jelen melléklet szerint részére járó átigazoláskori 

játékengedély kiadási díjról, az átvevő ezt a teljes díjat – vagy az átadó által elengedett díjrészt – köteles az 

MKOSZ részére megfizetni. 

(8) Az államilag elismert sportakadémia nem kezdeményezheti más államilag elismert sportakadémia U15-U19 

korosztályú sportolójának átigazolását, kivéve ha a kiskorú sportoló törvényes képviselője a 4. sz. melléklet 

szerinti képzési terület határát átlépve,  életvitelszerűen lakóhelyet változtat, amelyet az MKOSZ és az átadó 

államilag elismert sportakadémia felé írásban, hitelt érdemlően igazol, és az átigazoláshoz az átadó államilag 

elismert sportakadémia az átigazolási kérelem aláírásával írásban hozzájárul. Ebben az esetben átigazoláskor 

fizetendő játékengedély-kiállítási díjat fizetni nem kell. Jelen pont kijátszása fegyelmi vétségnek minősül, és 

a sportoló játékengedélyének felfüggesztését és az átigazolás megsemmisítését vonhatja maga után. 

 

8. § Sportszervezetek megszűnése, egyesülése, kiválás 

(1) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló a megszűnt sportszervezet hozzájárulása nélkül 

azonnal bárhova átigazolható. 

(2) Sportszervezetek egyesülése vagy átadása esetén a sportszervezet valamennyi sportolója azonnal 

átigazolható a jogutód sportszervezetbe az 5.§-ban leírtak szerint. Sportszervezetek kiválása esetén az 

egyesülésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti esetekben a sportoló nem a jogutód sportszervezetbe kéri átigazolását, az 

átigazolásra az általános szabályok (5. §) az irányadóak. 

(4) Megszűnés, egyesülés, kiválás esetén a sportolókra vonatkozó változásokat a NYIL informatikai rendszerben 

az illetékes igazoló szervezetnek regisztrálnia kell. Ugyanez vonatkozik a jogkövetkezménnyel nem járó 

sportszervezeti névváltozás esetére is. 



 

- 8 - 

 

(5)  Ha egy sportszervezet egyetlen, az MKOSZ vagy területi szervezete által szervezett bajnokságban sem indul 

legkésőbb az adott bajnoki év november 1. napjáig, akkor átigazolás szempontjából megszűntnek kell 

tekinteni, tehát sportolói szabadon, az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj megfizetése 

nélkül átigazolhatók. 

 

9. § Nem magyar állampolgárságú sportoló leigazolása magyar sportszervezethez 

(1) A külföldről érkező, a NYIL rendszerben még nem szereplő sportoló igazolását az igazoló szervezet csak az 

MKOSZ írásos hozzájárulásának birtokában hajthatja végre jelen szabályzat 3. § és 4. § rendelkezései szerint. 

 

10. § Nem magyar állampolgárságú sportoló átigazolása magyar sportszervezetből magyar 

sportszervezetbe 

Nem magyar állampolgárságú sportoló átigazolása magyar sportszervezetből magyar sportszervezetbe az 5. 

§, 6. §, 7. § rendelkezései szerint történik. 

 

11. § Külföldre távozó, illetve külföldről érkező sportoló átigazolása 

(1) A nemzetközi átigazolás során a FIBA előírásait kell alkalmazni. 

(2) A NYIL rendszerben már szereplő, külföldről érkező sportoló igazolásának lezárását az MKOSZ végzi. Az 

átigazolás további adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat az illetékes igazoló szervezet látja el. 

(3) Szerződéssel rendelkező sportoló külföldi sportszervezethez az átadó-sportszervezet hozzájárulásával 

igazolható át. A hozzájárulást írásban az MKOSZ kéri be. Szerződéssel nem rendelkező sportoló az átadó-

sportszervezet hozzájárulása nélkül átigazolható. 

(4) A sportoló külföldre történő átigazolását a NYIL informatikai rendszerben az MKOSZ regisztrálja. Az sportoló 

átadó sportszervezethez való igazolását lezárja, és a játékost a rendszerben külföldi sportszervezethez rögzíti. 

(5) Az államilag elismert sportakadémia sportolójának külföldi sportszervezethez történő átigazolásához akkor 

járulhat hozzá, ha a sportoló az MKOSZ által szervezett, NB I osztályú felnőtt korosztályú versenyrendszerben 

legalább 10 mérkőzésen részt vett, és mérkőzésenként legalább 25 perc tiszta játékidőt a pályán töltött. 18 

év alatti sportoló esetén a hozzájárulás során – a FIBA előírásaival összhangban – jelen szabályzat szerinti 

átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiállítási díjnál kisebb összegben nem lehet megállapodni. A díjjal 

kapcsolatban az 1. sz. melléklet 6.7 pontját alkalmazni kell. 

 

12. § A Versenyengedéllyel és játékengedéllyel kapcsolatos szabályok 

(1) Az MKOSZ és tagszervezeti által szervezett versenyeken való részvételhez a 2004. évi I. törvény 3. § (1) 

bekezdésében előírtak szerinti Versenyengedély és a NYIL rendszerből kiállított Játékengedély szükséges. A 

Versenyengedély egy versenyidényre, a Játékengedély a Versenykiírásban meghatározott feltételek szerint 

érvényes. 

(2) A Versenyengedélyt az arra feljogosított szervezet adja ki a Nemzeti Sportinformációs Rendszer segítségével. 

A Versenyengedélynek tartalmaznia kell: 

1. a versenyző azonosítására alkalmas fényképét, nevét, születési helyét és idejét, 

2. a versenyrendszer megnevezését, 

3. a Versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 

4. a Versenyengedély érvényességi idejét, 

5. a Versenyengedély nyilvántartási számát, 

6. a Versenyengedély kiállításának dátumát 

7. a versenyző sportszervezetét 

(3) A Versenyengedély és a Játékengedély térítés köteles. Ennek mértékét az adott versenyidényre az MKOSZ 

határozza meg. 
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a) A játékengedély díja átigazolás esetén két részben fizetendő meg. A díj első része az átigazolás alkalmával, 

annak feltételeként fizetendő meg az átadó sportszervezet részére az átvevő sportszervezet által, amelynek 

legmagasabb összegét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A második rész az MKOSZ részére 

fizetendő meg a játékengedély kiállításakor, amelynek összegét a Díjfizetési szabályzat tartalmazza.  

b) Az átigazolás esetén kívüli minden egyéb esetben fizetendő játékengedély díját a Díjfizetési szabályzat 

tartalmazza. 

(4) A Versenyengedélyt és a Játékengedélyt az ezeket kiadó szerv által meghatározott időszakban 

sportszervezetenként és nemenként listába foglalt okiratban, vagy – hivatásos sportolók estében - egyénileg 

kell kérni. 

(5) A nem egyesületi típusú sportszervezetek kosárlabdázói számára a játékengedély kiadásának feltétele az, 

hogy rendelkezzenek hatályos sportszerződéssel. Az egyesületek kosárlabdázói egyaránt sportolhatnak 

tagsági- és szerződéses jogviszony alapján. 

(6) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

• amatőr sportoló estén, a sportszervezet nevét, 

• a sportoló nevét, anyja nevét, születési idejét 

• a sportolónak azt a nyilatkozatát, hogy dopping ellenőrzésnek aláveti magát, 

• a sportolónak azt a nyilatkozatát, amelyben felhatalmazza az MKOSZ-t személyes adatainak 

kezelésére, 

• a sportszervezet nyilatkozatát arról, hogy a sportoló rendelkezik sportszerződéssel (nem egyesületi 

típusú sportszervezetek sportolói számára kötelező hatályos szerződéssel rendelkezni) 

• a sportolónak azt a nyilatkozatát, hogy aláveti magát az MKOSZ illetékes szervei döntéseinek 

• a sportoló nyilatkozatát, hogy a válogatott kerettagságot vállalja, vagy lemondja. 

 a) az országos versenyrendszerben szereplő sportolónak minden szezonban a 

magyarországi játékengedély kérelmével egyidejűleg írásban kell nyilatkoznia az MKOSZ felé, hogy 

a válogatott kerettagságot vállalja vagy lemondja. Lemondás esetén a nyilatkozatnak részletes 

indoklást kell tartalmaznia. 

b) a magyarországi játékengedély kérelem benyújtása előtt külföldi sportszervezethez átigazoló 

sportolónak a nemzetközi átigazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban kell nyilatkoznia az 

MKOSZ felé, hogy a válogatott kerettagságot vállalja vagy lemondja. Lemondás esetén a 

nyilatkozatnak részletes indoklást kell tartalmaznia. 

A kérelemhez csatolni kell az eljárási költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot. 

A Versenyengedély és Játékengedély kérelmezésével kapcsolatban a vonatkozó Versenykiírások egyéb 

feltételeket is előírhatnak! 

(7) Egy sportolónak egy versenyidényben több Versenyengedélye és Játékengedélye is lehet, ezt az adott 

versenyidőszakra az MKOSZ határozza meg.  

(8) A Versenyengedélyek és Játékengedélyek regisztrációját a NYIL informatikai rendszerben az arra feljogosított 

szervezetek végzik. 

(9) Ha az arra feljogosított szervezet a sportolót a nyilvántartásból törli, egyidejűleg a sportoló 

Versenyengedélyének és Játékengedélyének hatályát is köteles felfüggeszteni. Ha a törlésre vonatkozó 

határozat jogerőssé válik, a Versenyengedélyt és Játékengedélyt vissza kell vonni. A sportoló játékjogának 

fegyelmi eljárás keretében történő felfüggesztése a Versenyengedély érvényességét nem érinti. 

(10) A játékengedély kiadása iránti kérelmet és annak kötelező mellékleteit az MKOSZ számára legkésőbb a 

mérkőzés napját megelőző 2. munkanapon 12 óráig kell eljuttatni. Ebben az időpontban a csoportos 

játékengedély a mérkőzés tekintetében véglegessé válik, arra új játékos csak a fenti időpontot megelőzően 

beérkezett hiánytalan tartalmú kérelem alapján kerülhet föl.  

(11) Amennyiben utólagos vizsgálat alkalmával kiderül, hogy egy sportoló játékengedélye úgy került kiadásra, vagy 

igazolása illetve átigazolása úgy került elrendelésre, hogy annak feltételei nem álltak fenn maradéktalanul, 

akkor a játékengedély az MKOSZ VB határozata alapján felfüggesztésre kerül a feltételek maradéktalan 

teljesítéséig. A felfüggesztés elrendelésével minden a játékengedély kiadásának, igazolásnak vagy 
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átigazolásnak előfeltételeként meghatározott és nem teljesített fizetési kötelezettség a játékengedélyt kérő, 

a sportolót leigazoló, illetve átvevő sportszervezetet visszamenőleg is terheli (díjak, költségtérítések). 

(12) Amennyiben egy amatőr sportoló játékengedélye felülvizsgálatakor kiderül, hogy ténylegesen hivatásos 

sportolónak minősül, akkor az MKOSZ VB határozatával az amatőr játékengedélyét hivatásos játékengedéllyé 

minősíti át. Az átminősítés jogkövetkezményei a játékengedélyt kérő sportszervezetet terhelik. 

 

13. § Eljárási költségtérítések 

Az MKOSZ Díjfizetési Szabályzata tartalmazza az eljárási költségtérítések összegeit. 

 

14. § A nyilvántartási és átigazolási szabályok megszegésével kapcsolatos felelősségi szabályok 

(1) Aki a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket vétkesen megszegi, fegyelmi vétséget követ el, és ellene 

fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás indításának és lefolytatásának szabályait az MKOSZ Fegyelmi 

Szabályzata tartalmazza. 

(2) A fegyelmi eljárást a nyilvántartási és versenyrendező szervek fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén – 

hivatalból kötelesek kezdeményezni. Egyéb érdekeltek is kezdeményezhetnek fegyelmi eljárást, de 

kérelmükben valószínűsíteni kell, hogy a sportszervezet, vagy a sportoló – a nyilvántartási és átigazolási 

szabályokat vétkesen megszegte. 

(3) Fegyelmi vétségnek minősül a NYIL informatikai rendszerbe történő betörési kísérlet, az adatbázis adatainak 

megváltoztatására irányuló jogosulatlan beavatkozás, vagy kísérlet, a rendszer által készített bizonylatok 

meghamisítása. Az előbbiekben felsoroltak bármelyikének megtörténte, vagy az erre irányuló kísérlet 

észlelése esetén a rendszer üzemeltetője köteles fegyelmi eljárást kezdeményeztetni az MKOSZ Fegyelmi 

Bizottságánál. 

(4) A fegyelmi eljárás lefolytatására annak a Fegyelmi Bizottságnak van hatásköre, amelynek a működési terén 

lévő igazolási szervezet a sportolót nyilvántartja. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen az MKOSZ alapszabálya 

szerinti II. fokú testülethez lehet fellebbezni. A II. fokú testület jogerős határozata ellen az MKOSZ 

Elnökségéhez lehet panaszt előterjeszteni. A panasznak halasztó hatálya nincs, de indokolt esetben az MKOSZ 

Elnöksége a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 

(5) A fegyelmi felelősségre vonás mellett a sérelmet szenvedő fél egyéb törvényes úton kártérítési igénnyel léphet 

fel a szabályszegés elkövetője ellen. 

(6) Fegyelmi felelősségre vonás, illetve kártérítés alapjául az MKOSZ Fegyelmi Szabályzattal összhangban 

különösen az alábbi cselekmények szolgálnak: 

a) az igazolási, átigazolási, Versenyengedély vagy Játékengedély iránti kérelemben valótlan adatok 

feltüntetése 

b) az átadó sportszervezet nyilatkozatának megtagadása, ha az emiatt bekövetkező késedelem kárt okoz. 

(7) A NYIL informatikai rendszerben minden elvégzett tevékenység naplózásra kerül, a tevékenységet végző 

felhasználó nevével és pontos idejével paraméterezve. Fegyelmi eljárás kezdeményezése esetén a fegyelmit 

lefolytató szerv jogosult a rendszerben tárolt napló adatokba betekinteni. 

 

15. § Az sportszervezetek és hivatásos sportolók szerződéseivel kapcsolatos viták eldöntése 

(1) A sportszervezetek és a szerződéses sportolók közötti szerződés időtartamának meghosszabbodása, 

szerződés felmondásának érvényessége vagy a szerződésben foglalt kötelezettségek megszegésével 

kapcsolatban keletkezett vitákat alávetés alapján az MKOSZ Versenybizottsága hivatott eldönteni. 

(2) A sportszervezetek alávetése az MKOSZ alapszabályán nyugszik és ezt a sportszervezeteknek a bajnokságra 

való benevezés aláírásával el kell fogadniuk. 

(3) A sportolók alávetése a Versenyengedély illetve Játékengedély kérésekor tett nyilatkozatán alapszik. 

(4) A sportszervezetek és a sportolók az eljárást az MKOSZ-től kérhetik 

(5) Az MKOSZ Fellebbviteli Bizottságának döntése ellen a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni 

jogorvoslatért. 
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16. § Az igazolással és átigazolással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

(1) Az igazolással és átigazolással kapcsolatos viták eldöntésére – az átigazolási ügy döntés nélküli felterjesztése 

esetén – I. fokon az MKOSZ Versenybizottsága jogosult. Az I. fokon eljáró bizottság határozatával szemben 

az MKOSZ Alapszabályában rögzített jogorvoslati rendszer szerint az MKOSZ Fellebbviteli Bizottságához lehet 

fellebbezést benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül. A fellebbezésnek az I. fokú döntés 

végrehajtására nincs halasztó hatálya. Az elsőfokú eljárás és a fellebbezés díját az MKOSZ Díjfizetési 

Szabályzata tartalmazza. 

(2) 

a) A leigazolás vagy az átigazolás elrendelése vagy elutasítása ellen az átadó vagy átvevő sportszervezet, 

valamint az ügyben érintett sportoló terjeszthet elő fellebbezést az igazoló szervezetnél. Az igazoló 

szervezet a fellebbezést II. fokú döntéshozatalra az MKOSZ Versenybizottsága elé terjeszti. A 

fellebbezésnek az I. fokú döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

b) A leigazolás vagy átigazolás elrendelése illetve elutasítása ellen az a) pontban meghatározottakon kívül 

mindazok is fellebbezést terjeszthetnek elő az igazoló szervezetnél, akiknek az érdekeit a leigazolás vagy 

átigazolás, vagy annak elutasítása sérti, vagy akik arra hivatkoznak, hogy az igazoló szervezet a jelen 

szabályzatot megsértette. A fellebbezést a leigazolásról és átigazolásról, vagy annak megtagadásáról való 

tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legfeljebb a sportoló nyilvántartásba vételét vagy 

átigazolását követő első hivatalos mérkőzés napjától számított 30 napon belül lehet előterjeszteni az a) 

ponton kívüli, de jelen pontban meghatározottak által. A II. fokú eljárást ebben az esetben is az MKOSZ 

Versenybizottsága folytatja le. 

(3) 

a) A fellebbezés tárgyában annak beérkezésétől számított 15 napon belül indokolt határozattal érdemben kell 

dönteni, nincs helye hatályon kívül helyezésnek és új eljárásra utasításnak. E határozat tartalma 

megegyezik az 5.§ (8)-ban meghatározottakkal. 

A II. fokú határozatot haladéktalanul végre kell hajtani.  

b) A II. fokú döntéssel szemben, az MKOSZ szervezetén belül további fellebbezésre nincs lehetőség, az a 

kihirdetéssel egyidejűleg jogerőssé válik. A II. fokú döntéssel szemben az arra jogosult személyek a Sport 

Állandó Választott Bíróság előtt élhetnek jogorvoslattal, a vonatkozó eljárási szabályzatokban és 

jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint. Jelen rendelkezés egyúttal a Sport Állandó Választott 

Bírósági eljárása alá történő MKOSZ általi alávetési nyilatkozatnak is tekintendő. 

 

17. § Egyéb rendelkezések 

(1) Az MKOSZ a jelen Szabályzatban foglalt tevékenységek és eljárások összehangolására az igazoló szervezetek 

számára kötelező, az eljárások során alkalmazandó, iratmintákat tartalmazó útmutatót jogosult kiadni. 

(2) A Szabályzat alkalmazása során felmerült vitás kérdések megoldására az MKOSZ Elnöksége jogosult mindenki 

számára kötelező értelmezést kiadni. 

(3) Az igazoló szervezetek a NYIL informatikai rendszerből adatokat csak hivatalos szervek megkeresésére 

szolgáltathatnak ki. Sportszervezet vagy sportoló más sportszervezetre vagy sportolóra vonatkozó 

adatszolgáltatást csak akkor kérhet, ha az adatszolgáltatáshoz fűződő fontos érdekét valószínűsíti. 

 

18. § Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

Jelen szabályzatot az MKOSZ elnöksége 2016. június 21. napján megtartott elnökségi ülésén jóváhagyta azzal, 

hogy rendelkezéseit a kihirdetéstől kezdődően alkalmazni kell!  

 

Mellékletek 

1. sz. Az átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiadási díjak mértékéről 

2. sz. NYIL rendszer kezelési útmutató 

3. sz. Nyomtatvány minták 

4. sz. Akadémiai képzési területek 
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Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzatának 1. számú 

melléklete az átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiállítási díj mértékéről 

 

1.  A jelen szabályzat célja a sportág utánpótlásának biztosítása érdekében a nevelő sportszervezetek 

érdekeinek védelme. Ennek keretében a jelen szabályzat megalkotásával az  MKOSZ elismeri, hogy az 

utánpótlás játékosok nevelése során a nevelő sportszervezetek részéről jelentős összegű befektetés 

történik, amelynek részbeni megtérülését az MKOSZ támogatja. 

 

2.  Jelen szabályzat a magyar sportszervezetekben leigazolt utánpótlás korú játékosokra vonatkozik, a 

nemzetközi átigazolások esetén a FIBA vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  

 

3.  Jelen szabályzat egységesen irányadónak tekintendő a fiú és leány utánpótlás korú kosárlabdázók 

átigazolásáért fizetendő díjak vonatkozásában. 

 

4.  A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 7.§ (3) felhatalmazása alapján az MKOSZ saját szabályzatot alkot, 

amely az utánpótláskorú kosárlabdázók átigazolása esetére is biztosítja annak lehetőségét, hogy az átadó 

sportszervezet ellenértékre tarthasson igényt.  

 

5.  Az átigazolással kapcsolatos díjfizetés szempontjából utánpótlás korú sportolónak minősül valamennyi 20. 

életévét be nem töltött játékos, aki az MKOSZ által részben vagy egészben szervezett és lebonyolított 

bajnokságban részt kíván venni.  

 

6.  Az MKOSZ az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj maximális összegét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 
Átigazoló játékos korosztálya az átigazolási  

kérelem előterjesztésekor 

Az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási 

díj maximális  összege 

U10 és fiatalabb 25.000 Ft+ÁFA 

U11  50.000 Ft+ÁFA 

U12 75.000 Ft+ÁFA 

U13 150.000 Ft+ÁFA 

U14 300.000 Ft+ÁFA 

U15 450.000 Ft+ÁFA 

U16 600.000 Ft+ÁFA 

U17 800.000 Ft+ÁFA 

U18 1.000.000 Ft+ÁFA 

U19 1.200.000 Ft+ÁFA 

U20 1.250.000 Ft+ÁFA 

 

A díj megfizetéséről az átadó sportszervezet számlát köteles kiállítani az átvevő számára. 

 

6.1. Az államilag elismert sportakadémiák, továbbá az MKOSZ által akkreditált akadémiák és az azokkal 

azonos elbírálás alá tartozó sportszervezetek (továbbiakban: Akadémia) számára az MKOSZ az 
utánpótlás-nevelés érdekében földrajzi alapon képzési területeket határoz meg. Amennyiben az 
Akadémia olyan sportszervezettől igazol át sportolót, amely székhelye nem saját képzési területén 

található, akkor államilag elismert sportakadémia az átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiállítási díj 
ötszörösét, MKOSZ által akkreditált akadémia az átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiállítási díj 
kétszeresét köteles megfizetni az átadó sportszervezet részére. A képzési területeket a jelen szabályzat 

4. számú melléklete tartalmazza. 
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6.2. A táblázatban meghatározott alapösszeg az átadó egyesületben a sportoló leigazolásától vagy az 

átigazolásától számított eltöltött évek alapján a 3. naptári év megkezdésétől kezdődően évente 10 %-
al emelkedik. Amennyiben a sportoló ideiglenes átigazolást követően visszaigazolásra kerül, az 
ideiglenes átigazolás éveinek számát a folyamatosan eltöltött évekbe bele kell számítani. 

6.3. Egy játékos korosztályának meghatározásánál kizárólag a születési éve alapján meghatározott 

korosztálya az irányadó akkor is, ha sportszervezete esetleg magasabb korosztályban szerepelteti őt. 

6.4. Az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj meghatározása szempontjából a korosztály-

váltás időpontja megegyezik a versenyidőszak végével (Versenyszabályok 8.1). A versenyidőszak végét, 
azaz június 30-át követően benyújtott átigazolási kérelem esetén az előző versenyidőszakban a játékos 
által képviselt saját korosztálynál egy évvel idősebb korosztály díjának mértékét kell figyelembe venni. 

6.5. Amennyiben az utánpótlás korú sportoló az átigazolás időpontjában válogatott játékosnak minősül, 

akkor a díjfizetés összege kétszeres szorzóval számítandó. E pont alkalmazásában válogatott játékos 
alatt bármely hivatalos FIBA eseményen az MKOSZ által megkért játékengedély listán szereplő 
sportolók közül legfeljebb az a 12 sportoló értendő, akik a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírásra 

kerültek.6.6. Egy sportoló esetében a válogatott szorzót nem lehet figyelembe venni, ha annak a 
válogatottnak, amely keretének tagja volt, utolsó hivatalos mérkőzésétől számított 2 naptári év eltelt. 

6.7. Az MKOSZ a nevelő sportszervezeteket érdekeltté kívánja tenni a játékosok államilag elismert 

sportakadémiák felé történő áramlásában. Ezért amennyiben az U15 és idősebb utánpótlás korú sportoló 
átigazolására államilag elismert sportakadémiától, mint átadó sportszervezettől kerül sor, akkor az 
átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díjat az államilag elismert sportakadémia, mint 

átadó sportszervezet helyett az MKOSZ Versenybizottságának határozata alapján azok a 
sportszervezetek kapják időarányosan megosztva, amelyeknél a sportoló az államilag elismert 
sportakadémiánál töltött időt megelőzően a NYIL rendszer szerinti nyilvántartásban szerepeltek. A díjból 

kedvezmény csak az MKOSZ Versenybizottság előzetes engedélyével adható. 

6.8. Amennyiben egy sportszervezet egy versenyidőszakra vonatkozóan egy sportszervezettől ugyanazon 

utánpótlás korosztályból több sportolót igazol át és/vagy kér játékengedélyt a számukra, az első 

sportolóért a 6. pont szerinti díjat, a másodikért ennek kétszeresét, a harmadik és minden további 
sportoló esetén e díj ötszörös összegét köteles megfizetni. Jelen rendelkezés alkalmazása során az 
alábbi korcsoportok egy-egy korosztálynak számítanak, és más korosztályra jelen rendelkezés nem 

alkalmazandó: 

• U13-U14,  

• U15-U16,  

• U17-U18. 

6.9. Amennyiben az utánpótlás korú sportoló olyan sportszervezetbe kerül átigazolásra, mely nem 

rendelkezik a sportoló korosztályának megfelelő csapattal, és a sportoló számára a Nemzeti Utánpótlás 
Bajnokság Versenykiírásában meghatározott együttműködés alapján kérnek játékengedélyt másik 
sportszervezethez, akkor az átigazoláskor fizetett játékengedély-kiállítási díj összegét egy alkalommal 

ki kell egészíteni arra az összegre, melyet a sportolónak az együttműködésben álló sportszervezethez, 
a tényleges átigazolással azonos időpontban való átigazolásakor kellett volna megfizetni. A díj 
kiegészítését a jogosult az MKOSZ Versenybizottságánál kérelmezheti. 

6.10. Amennyiben az utánpótlás korú sportoló két (2) éven keresztül nem rendelkezett játékengedéllyel, 

mert kosárlabda tevékenységet sem itthon, sem külföldön nem folytatott, és ezután kezdeményezik az 
átigazolását, akkor az átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiállítási díjat az utolsó kiadott 

játékengedélye szerinti korosztály alapján kell meghatározni, az abban az évben alkalmazható 
díjmódosító tényezőkkel együtt. 

 

6/A. Tanulmányi kölcsönadás 

 

1. Amennyiben a 20. életévét be nem töltött sportoló nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi 

tanulmányai (alap- vagy mesterképzés) okán sportszervezetet vált, lehetősége nyílik arra, hogy 

tanulmányi kölcsönszerződés alapján sportoljon az átvevő sportszervezetben, amennyiben az átadó 

sportszervezet székhelye és az átvevő sportszervezet székhelye egymástól különböző településen 

található és az átvevő sportszervezet székhelye azonos településen található a felsőoktatási intézmény 
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adott szakának székhelyével. Jelen szabály alkalmazásakor Budapestet egy településként kell 

figyelembe venni. A tanulmányi kölcsönadási szerződés alapján kért átigazolások engedélyezéséhez e 

szerződést kötelező egy eredeti példányban az MKOSZ-hez benyújtani. Az átadó sportszervezet a 

tanulmányi kölcsönadási szerződést köteles megkötni, amely időtartama az adott felsőoktatási 

tanulmányok befejezéséig szól és szövegét jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. 

Amennyiben sportoló visszaigazolását követően 20. életévét betöltötte, akkor – bármennyivel is haladta 

meg azt – a 6. pont szerinti díj kiszámítása szempontjából U20 korúnak minősül.  

2. A szerződés lejártát követően a sportoló visszaigazolását az eredeti átadó sportszervezethez el kell 

végezni, amelyhez sem az eredeti átvevő sportszervezet, sem a sportoló hozzájárulása nem szükséges. 

Ez esetben az átvevő sportszervezet által megfizetendő átigazoláskor megfizetendő játékengedély-

kiállítási díj maximális mértéke a sportolóra vonatkozó összeg 15%-a, amelyet a sportoló átvevő 

sportszervezethez történő későbbi végleges átigazolása esetén az átigazoláskor megfizetendő 

játékengedély-kiállítási díjba bele kell számítani. 

3. Amennyiben sportoló a tanulmányait felfüggeszti, köteles ezt az átadó sportszervezetnek haladéktalanul 

bejelenteni. Ezt követően az eredeti átadó sportszervezet egyoldalúan kérelmezheti sportoló 

visszaigazolását. A tanulmányok felfüggesztése akkor valósul meg, ha egy adott tanulmányi 

szemeszterben a sportoló nem vesz fel tantárgyat. A bejelentés elmulasztása fegyelmi vétség, amely, 

hacsak más fegyelmi vétség ez által nem valósul meg, sportolóhoz méltatlan magatartásnak minősül. 

4. Amennyiben sportoló külföldi tartózkodása okán nem áll sportszervezete rendelkezésére, vagy egy 18. 

életévét betöltött de 20. év alatti sportoló külföldi sportszervezetbe igazol át, akkor az ezt követően 

kérelmezett első magyarországi sportszervezetbe történő átigazolása esetén is megfizetendő a jelen 

szabályzatban foglaltaknak megfelelő átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj. 

Amennyiben a sportoló ekkor 20. életévét nem töltötte be, a távozásakori korosztályának megfelelő 

számítási szabályok érvényesülnek, amennyiben a 20. életévét betöltötte, akkor – bármennyivel is 

haladta meg azt – U20 korúnak minősül az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj 

kiszámítása szempontjából. A díj jogosultja az a sportszervezet, ahol a sportoló regisztrálva van. 

Amennyiben ez a sportszervezet államilag elismert sportakadémia, akkor a díj jogosultjait a 6.7 pont 

alapján kell megállapítani. Amennyiben a sportoló külföldre történő átigazolása során az átadó 

sportszervezetnek lehetősége volt a FIBA szabályzatában említett hozzájárulás (contribution) kérésére 

az átvevő sportszervezettől, ezen pont előírásai nem alkalmazhatóak az átigazoláskor fizetendő 

játékengedély kiállítási díj meghatározása kapcsán. 

 

6/B. Akadémiai ideiglenes átigazolás 

 

1. A tehetséges sportolóknak az államilag elismert sportakadémiák felé áramlásának elősegítése érdekében 

a sportoló kölcsönadáshoz hasonló módon, ideiglenes átigazolás alapján is átigazolásra kerülhet egy 

államilag elismert sportakadémiához. 

2. Az akadémiai ideiglenes átigazolás alapelvei: 

• az átadó sportszervezet választhatja meg az átigazolás módját (ideiglenes átigazolás vagy végleges 

átigazolás) 

• ideiglenes átigazolás esetén az átigazoláskor csak csökkentett átigazoláskor megfizetendő 

játékengedély-kiállítási díj jár az átadó sportszervezetnek, de ezt követően minden olyan évben, 

amikor az államilag elismert akadémiához játékengedélyt kérnek a sportolónak díj illeti meg az 

átadó sportszervezetet. A díj az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj értékeinek 

figyelembe vételével évente az adott korosztályhoz igazodik. 

• az ideiglenes átigazolás meghatározott ideig, de legfeljebb annak a versenyidőszaknak a végéig 

tart, melyben a sportoló U19 korosztályban szerepelhet. 



 

- 15 - 

 

• az ideiglenes átigazolás bármikor megszüntethető az államilag elismert sportakadémia egyoldalú 

nyilatkozatával, vagy bármely versenyidőszak végén a sportoló egyoldalú nyilatkozatával. 

• a sportoló az ideiglenes átigazolás megszüntetésekor vagy az ideiglenes átigazolás meghatározott 

idejének lejártával automatikusan visszaigazolásra kerül az átadó sportszervezethez, és itt tudja 

folytatni pályafutását, vagy innen igazolható át az általános szabályok alapján. 

3. Az átadó sportszervezetnek – sportolójának államilag elismert sportakadémiához történő átigazolási 

szándékáról való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül – nyilatkoznia kell, hogy az átigazoláshoz 

ideiglenes átigazolás formájában vagy végleges átigazolás formájában kíván hozzájárulni. A hozzájárulás 

nem tagadható meg, de a forma megválasztása az átadó sportszervezet kizárólagos joga, melyet ebben 

az esetben az átigazoláskor fizetendő játékengedély-kiállítási díj maximális mértékének megfizetése sem 

helyettesít. 

4. Az ideiglenes átigazolást az államilag elismert sportakadémia bármikor, a sportoló pedig bármely 

versenyidőszak végén felmondhatja. A felmondást egyik fél sem köteles megindokolni, és ezen 

felmondási jog egyik fél esetében sem korlátozható. Az ideiglenes átigazolás felmondását vagy lejártát 

követően a sportoló visszaigazolását az eredeti átadó sportszervezethez el kell végezni, amelyhez sem a 

sportszervezet, sem a sportoló hozzájárulása nem szükséges. Amennyiben erre olyan versenyidőszak 

közben kerül sor, melyre a sportolónak már volt kérve utánpótlás játékengedély, akkor számára az átvevő 

sportszervezethez játékengedély úgy adható ki, mintha az a versenyidőszakbeli első játékengedélye 

lenne. 

5. Akadémiai ideiglenes átigazolás esetben az átvevő sportszervezet által átigazoláskor az átadó 

sportszervezet részére megfizetendő játékengedély-kiállítási díj maximális mértéke a sportoló 

korosztálya szerint vonatkozó összeg 40%-a, majd minden további évben a sportoló korosztálya szerint 

vonatkozó összeg 30%-a, melynek megfizetését a játékengedély kiadása iránti kérelem benyújtásakor 

igazolni kell. Az évenkénti díj megállapításánál a jelen melléklet 6.5. pontja szerinti válogatottság okán 

járó emelt összeg csak akkor alkalmazható, ha a sportoló már az ideiglenes átigazoláskor válogatott 

sportolónak minősült, és az éves díj megállapításakor is annak minősül, továbbá a 6.2. pontja szerinti 

emelt összeg megállapításánál az évek számába csak az ideiglenes átigazolás kezdetekor már eltöltött 

évek számítanak bele. A díjból kedvezmény nem adható. 

6. Amennyiben sportoló külföldi tanulmányai okán nem áll sportszervezete rendelkezésére, vagy egy 18. 

életévét betöltött de 20 év alatti államilag elismert sportakadémiához regisztrált sportoló külföldi 

sportszervezetbe igazol át, akkor ezen átigazolást megelőzően az ideiglenes átigazolást meg kell 

szüntetni, és az ideiglenes átigazoláshoz korábban hozzájáruló sportszervezethez az ideiglenes átigazolás 

megszűnése miatt a sportolót át kell igazolni, és innen lehetséges a külföldi sportszervezetbe való 

igazolása. Az ezt követően kérelmezett első magyarországi sportszervezetbe történő átigazolása esetén 

is megfizetendő a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő átigazoláskor megfizetendő játékengedély-

kiállítási díj. Amennyiben a sportoló ekkor 20. életévét nem töltötte be, a korosztályának megfelelő 

számítási szabályok érvényesülnek, amennyiben a 20. életévét betöltötte, akkor – bármennyivel is 

haladta meg azt – U20 korúnak minősül az átigazoláskor megfizetendő játékengedély-kiállítási díj 

kiszámítása szempontjából. 

 

7. Az utánpótlás korú játékos nagykorúvá válását követően – de legkésőbb a 23. életévének betöltéséig – a 

legfelsőbb bajnoki osztályra kiadott első három játékengedélyének díján felül a sportoló hivatásos 

játékengedélyét kérő sportszervezete(i) játékengedélyenként 400.000,- Ft + ÁFA, a sportoló amatőr 

játékengedélyét kérő, legfelsőbb bajnoki osztályban szereplő sportszervezete(i) játékengedélyenként 

200.000,- Ft + ÁFA  összegű utánpótlás képzési hozzájárulást köteles(ek) fizetni a nevelő sportszervezet(ek) 

részére az MKOSZ Versenybizottságának határozata alapján. Az utánpótlás képzési hozzájárulást az MKOSZ 

a nevelő sportszervezetek között – az államilag elismert sportakadémiák számára kizárólag az U14 és 

fiatalabb korosztályok vonatkozásában - az alábbi arányok szerint osztja fel: 
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Az utánpótlás korosztályokra jutó képzési hozzájárulás mértéke 

Korosztály mértéke 

U13  5% 

U14  5% 

U15  10% 

U16  10% 

U17  15% 

U18  15% 

U19  20% 

U20  20% 

 

Az utánpótlás képzési hozzájárulás bármely okból fel nem osztható részét az MKOSZ részére kell megfizetni. 

A képzési hozzájárulást nem kell megfizetni olyan sportoló esetében, akinek a NYIL rendszerben 

történő első nyilvántartásba vétele a 20. életévének betöltését követően történt. 

A nevelő sportszervezet(ek) az MKOSZ Versenybizottságának határozatában szereplő összegről köteles(ek) 

számlát kiállítani és azt megküldeni a hivatásos játékengedélyt kérő sportszervezet részére. A számla 

kiegyenlítésének elmulasztása esetén a Versenyszabályok 48. pontja (Rendelkezések lejárt tartozásokra 
vonatkozóan) alapján az MKOSZ Versenybizottságánál eljárás kezdeményezhető. 

 

8. A legfelsőbb bajnoki osztályra szóló játékengedély kiadásakor akkor is kell utánpótlás nevelési hozzájárulást 

fizetni, ha a sportoló a játékengedély kiadásának időpontjában magyar felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatos hallgatója. 

 

9. Az utánpótlás korú játékosok más sportszervezetbe való átigazolásához az MKOSZ nyilvántartási, igazolási, 

átigazolási és játékengedély kiadási szabályzatának 7 § (3) bekezdés alapján az átadó sportszervezet 

hozzájárulása szükséges, azonban a hozzájárulás amatőr sportoló esetében nem tagadható meg a 6. pont 

szerinti díj megfizetése esetén. Amennyiben tehát az átvevő sportszervezet a 6. pont szerint járó díj 

megfizetését hitelt érdemlően igazolta, úgy az amatőr sportoló és az átadó sportszervezet közötti 

szerződés megszűnését regisztrálni kell a NYIL informatikai rendszerben. Egyebekben a sportoló 

átigazolására az MKOSZ nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzatának 

rendelkezései az irányadóak. Vita esetén a díj megfizetését az MKOSZ igazolja. 

 

10. Amennyiben az átigazolásban érintett felek között a díj vonatkozásában jogvita keletkezne, úgy annak az 

átigazolásra halasztó hatálya nincs, azaz a 6. pont szerinti díj megfizetésével a versenyengedély és 

játékengedély – amennyiben ezt egyéb vonatkozó szabályzatok nem tiltják – a sportoló és az átvevő 

sportszervezet részére kiadható. 

 

11. A Versenyengedélyek és Játékengedélyek kiadásáról, továbbá a sportoló versenyrendszerben való 

részvételéről az MKOSZ napra kész nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a nevelő sportszervezetek 

részére járó 6. pont szerinti díj, illetve az utánpótlás képzési hozzájárulás felosztásának mértéke bármikor 

pontosan meghatározható legyen. 
 

12. Amennyiben az utánpótlás korú játékos nagykorúvá válását követően 23. életévének betöltéséig a sportoló 

részére nem kerül hivatásos játékengedély kiállításra, úgy a nevelő sportszervezetek részére utánpótlás 

képzési hozzájárulás nem jár.  
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Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzatának 2. számú 

melléklete 

 

 

 

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 

 

„NYIL” 

 

(nyilvántartási) 

 

rendszerének felhasználói kézikönyvei 

 

 

 

 

 

 

 

Sportszervezetek számára 
 

http://nyilvantartas.hunbasket.hu/files/documents/nyilv_user_guide_ver_1_06_spsz.pdf 
 
 

A sportág nyilvántartó és igazoló szervezetei számára: 
 

http://nyilvantartas.hunbasket.hu/files/documents/nyilv_user_guide_ver_1_05_megye.pdf 
 

 

  

http://nyilvantartas.hunbasket.hu/files/documents/nyilv_user_guide_ver_1_06_spsz.pdf
http://nyilvantartas.hunbasket.hu/files/documents/nyilv_user_guide_ver_1_05_megye.pdf
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Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzatának 3. számú 

melléklete – Nyomtatvány minták 
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TANULMÁNYI KÖLCSÖNADÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

[sportszervezet neve] 

[sportszervezet címe] 

Sportszervezet képviselőjének neve, titulusa: 

 

a továbbiakban Kölcsönadó, 

 

valamint  

 

[sportszervezet neve] 

[sportszervezet címe] 

Sportszervezet képviselőjének neve, titulusa: 

 

a továbbiakban Kölcsönvevő, 

 

továbbá 

 

[sportoló neve] 

Születési helye, ideje: 

Lakcíme: 

Édesanyja leánykori neve  

MKOSZ nyilvántartási száma: 

 

a továbbiakban Sportoló 

 

között a mai napon és feltételek mellett. 

 

1. a Kölcsönadó kölcsönadja, a kölcsönvevő kölcsönveszi Sportoló játékjogának használati jogát az MKOSZ 

„Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási Szabályzata” 1. sz. 

mellékletének 6/A §-ban foglaltak szerint. Ez alapján felek rögzítik, hogy Kölcsönadót a hivatkozott 

szabályhely alapján kölcsönadási kötelezettség terheli. 

 

2. Felek rögzítik, hogy Sportoló nappali tagozatos egyetemi alap- vagy mesterképzés tanulmányai okán 

tartózkodási helyét Kölcsönadó székhelyétől eltérő székhellyel rendelkező oktatási intézmény nappali 

képzésében folytatja. Ezt az intézménybe történő felvételét elrendelő határozattal köteles igazolni. 

  



 

- 20 - 

 

3.  

Az intézmény pontos neve:  

hivatalos címe:  

karának neve:  

szakának neve:  

szakának hivatalos 

és pontos címe: 

 

 

4. Felek rögzítik, hogy az a település, amelyen Kölcsönvevő székhelye található, különbözik a Kölcsönadó 

székhelyétől, ugyanakkor megegyezik a fent nevezett intézmény azon szakának (a továbbiakban: Iskola) 

címével, amelyen Sportoló nappali tagozatos egyetemi tanulmányait fogja folytatni (továbbiakban: 

Tanulmányai, Tanulmányok).  

 

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a 4. pont feltételei maradéktalanul nem teljesülnek, akkor jelen tanulmányi 

kölcsönszerződés érvénytelen, és az eredeti állapot helyreállítását vonja maga után. 

 

6. Sportoló kijelenti, hogy a nevezett intézmény nevezett szakára felvételt nyert és ott hallgatói státusszal 

rendelkezik.  

 

7. Sportoló kijelenti, hogy tanulmányait a szerződés aláírását követő legelső tanulmányi szemesztertől 

megkezdi, avagy a már megkezdett Tanulmányait ugyanekkor folytatja. 

 

8. Kölcsönadó kijelenti, hogy Sportoló a Kölcsönvevőhöz jelen tanulmányi kölcsönszerződés alapján történő 

átigazolásához hozzájárul. Kölcsönadó tudomásul veszi, hogy a NYÁSZ 1. sz. mellékletében foglalt díj 

legfeljebb 15%-ára igényt tarthat, amiről az átigazolási nyomtatványon nyilatkozhat. 

 

9. Jelen szerződés aláírásával Sportoló visszavonhatatlan hozzájárulását adja Kölcsönvevőhöz történő 

átigazolásához, egyúttal szerződése hatálya megszűnését követően a Kölcsönadóhoz történő 

visszaigazolásához is. 

 

10. Felek rögzítik, hogy Kölcsönvevő nem jogosult harmadik személy sportszervezet felé a Sportoló átigazolását 

engedélyezni, még a kölcsönadó hozzájárulásával sem. 

11. Felek rögzítik, hogy Kölcsönvevő és Sportoló jelen szerződés hatálya alatt érvényesen nem köthet olyan 

tartalmú szerződést, amely csorbítja Kölcsönadó jogait vagy felülírja jelen szerződés bármely rendelkezését. 
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12. Felek rögzítik, hogy Kölcsönvevő a jelen szerződés hatálya alatt kölcsönadásra kerülő Sportolóval végzett 

képzési munkájáért semmilyen díj vagy fizetési igényt nem támaszthat a Sportoló bármi nemű átigazolása 

alkalmával.  

 

13. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya az aláírás napjától a Tanulmányok sikeres befejezéséig avagy 

Sportoló Tanulmányainak felfüggesztéséig terjed (ld.: NYÁSZ 1. sz. melléklet 6/A §). A szerződés lejártát 

követően Sportoló Kölcsönadóhoz történő ingyenes visszaigazolásáról Kölcsönadó írásos kérelme alapján 

vagy hivatalból az MKOSZ intézkedik. E visszaigazoláshoz sem a Kölcsönvevő sem Sportoló hozzájárulása 

nem szükséges. 

 

14. Sportoló tudomásul veszi, hogy amennyiben Tanulmányait felfüggeszti, akkor erről a tényről a Kölcsönadót 

írásban haladéktalanul tájékoztatni köteles, amely haladéktalan tájékoztatás elmaradása fegyelmi vétség 

megvalósulását jelenti. 

 

15. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készül, melyből minden fél egy eredeti példányt köteles átvenni.  

 

16. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy jelen szerződés egy másolati példányát mellékeli az átigazolási 

kérelemhez, valamint egy eredeti példányt letétbe helyez az MKOSZ-nél azzal, hogy a letétbe helyezés 

megtörténtéig a Sportoló átigazolása nem végezhető el. 

 

Kelt: [keltezés helye] [dátum] 

 

 

__________________________ 

Kölcsönadó képviselője 

 

_____________________________ 

Kölcsönvevő képviselője 

 

____________________________ 

Sportoló 
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Á T I G A Z O L Á S I    K É R E L E M  

ÁLLAMILAG ELISMERT SPORTAKADÉMIÁBA IGAZOLÁSKOR NEM HASZNÁLHATÓ 

Átigazolási határozat száma:  ..............................................................  

Átigazolási határozat kelte:  ..............................................................           PH.  

Szövetségi aláírás:   ..............................................................  

Átigazolás elrendelése esetén jelen okirat az átigazolási határozat szerepét tölti be. 

.   

 

ÁTVEVŐ SPORTSZERVEZET TÖLTI KI: 

Ezen a lapon államilag elismert sportakadémiákba 

történő átigazolás nem kérhető! 
 
 

Átigazolásomat kérem az átvevő sportszervezetbe: 

 

Sportoló aláírása:   .......................................................................  
Kiskorú sportoló törvényes képviselőjének aláírása: 

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

Sportoló neve:  ..................................................................................................... 

Sportoló nyilvántartási száma NYIL rendszer szerint:…………………........ 

Leigazolásának/utolsó átigazolásának kelte: …………………………………… 

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

Anyja születési neve: ......................................... …………………………………………….. 

Szerződéssel rendelkezik? (kötelező megjelölni):      igen    /   nem 

 

Ha igen, amatőr vagy hivatásos?        amatőr /        hivatásos 

Ha rendelkezik szerződésel, az mikor jár le?: ………….………………… 

Átadó sportszervezet neve: …………………………………………… 

Székhelye: ........………………………………………… 

Cégszerű aláírás:                                                             PH. 

  .................................................................................  

Átvevő sportszervezet neve: ……………………………………………… 

Székhelye: …………………………………….……………………………………. 
 

Az átvevő államilag elismert sportakadémia?        igen    /    nem 

Cégszerű aláírás:                                                                 PH. 

  ....................................................................................   
A FIZETENDŐ DÍJ SZÁMÍTÁSA az átadó sportszervezet a NYÁSZ 2.§ 11. pontja szerinti díjra jogosult 

A sportoló korosztálya a NYÁSZ 1. számú melléklete alapján: …………………………….. 

A sportoló után az átvevő által fizetendő díj alapösszege:  ..................................... 

A sportoló átadó sportszervezetnél töltött megkezdett éveinek száma:  ...................................... 

Az átadó sportszervezetnél töltött évek alapján növelt díj összege, ha alkalmazható:  ...................................... 

A sportoló a NYÁSZ alapján válogatott játékosnak minősül?                   igen       /      nem 

- Ha az előző kérdésre  igen a válasz: mennyi a válogatottság alapján növelt díj összege?  ...................................... 

Az átvevő MKOSZ akkreditált akadémia vagy azzal azonos elbírálás alá esik?                                                   igen       /       nem 

- Ha az előző kérdésre  igen a válasz: az átadó sportszervezet az átvevő képzési területén található?                 igen        /       nem                        
 

- Ha az előző kérdésre nem a válasz: Mennyi a növelt díj összege?                                                                              ……………………………… 

Azonos átadótól azonos korosztályból a jelenlegi szezonban ez hányadik átigazolás az átvevőhöz?            …..………………………. 

- Ha az előző kérdésre a válasz több,mint 1., mennyi a növelt díj összege a NYÁSZ 1.sz melléklet 6.8. szerint?  ……………………………… 

A teljes díj kedvezmény nélküli összege:  .....................................  

AZ ÁTADÓ SPORTSZERVEZET NYILATKOZATA VÉGLEGES ÁTIGAZOLÁS ESETÉN 

A sportoló végleges átigazolásra kerül, az ezért járó díj 

összegéről lemondok (nemlegesség esetén kérjük kihúzni) 

 

Cégszerű aláírás:                                                                     PH. 

                               ............................................................  
 ...........................................................................................  

A sportoló végleges átigazolásra kerül, a díj összegébõl kedvezményt 

biztosítok (nemlegesség esetén kérjük kihúzni) 

A kedvezmény összege:………………………………. 

Cégszerű aláírás:                                                                        PH. 

…………………………………….. 

AZ ÁTADÓ SPORTSZERVEZET NYILATKOZATA KÖLCSÖNADÁSI ÁTIGAZOLÁS ESETÉN 
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A sportoló kölcsönadásra kerül külön 

szerződés szerint (nemleges-ség esetén 

kérjük kihúzni) 

Kölcsönadás végének dátuma 

(kötelező):  ……………………………………… 

Cégszerű aláírás:   

                                                        PH.                                                    

……………………………………….      

 

A sportoló tanulmányi kölcsönadásra kerül 

(nemlegesség esetén kérjük kihúzni) 

A mérsékelt díj igényem összege: 

………………………………….. (max. 15%) 

Cégszerű aláírás: 
 

                                                              PH. 

………………………………………        

 

A sportoló tanulmányi kölcsönadásra kerül. A 

mérsékelt díj összegéről lemondok (nemlegesség 

esetén kérjük kihúzni). 

Cégszerű aláírás: 

                                                               PH. 

  ......................................................  

A banki átutalás közleményében kötelező feltüntetni a sportoló nevét és születési dátumát! Ha nem az átvevő sportszervezettől érkezik az átutalás, akkor az 
átigazolás nem végezhető el! Az MKOSZ átigazolási letéti számlaszáma: 10300002-20316431-49020401 

A NYÁSZ 2. § 11. PONTJA SZERINTI DÍJ MEGFIZETENDŐ VÉGÖSSZEGE:       ............................................  
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Á T I G A Z O L Á S I K É R E L E M  

ÁLLAMLAG ELISMERT SPORTAKADÉMIÁHOZ  

 

Átigazolási határozat száma:  .............................................................  

Átigazolási határozat kelte:  .............................................................              PH.  

Szövetségi aláírás:   .............................................................  

Átigazolás elrendelése esetén jelen okirat az átigazolási határozat szerepét tölti be. 

Az átadó sportszervezet adatai 
 

 

Neve:…………………………………………………………………………………..… 
 

Székhelye: ………………………..…..……………………………………………… 
 

 

Bejegyzett képviselő neve:………………..…………………………………. 

Az átvevő államilag elismert sportakadémia adatai 
 

 

Neve:……………………………………………………………………………………….… 
 

Székhelye:…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..…..……………………………………………… 
 

 

Bejegyzett képviselő neve:……………………..………………………………….. 

Sportoló neve:  ................................................................................. 

Sportoló nyilvántartási száma  

a NYIL rendszer szerint: ….………………….................................. 

Leigazolásának/utolsó  

átigazolásának dátuma: ….…………….…………………………………… 

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

Anyja születési neve:……………………..…………………………………. 

Az átigazolásomat kérem az átvevő államilag elismert nemzeti 

sportakadémiára. 

 

Sportoló aláírása:…..………..………………………………………………………. 
 

Sportoló törvényes  

képviselőjének neve:…………………..……………………………………………. 
 

 
 

Aláírása:                             

….………………………………………………………… 

Az átadó sportszervezet a NYÁSZ 2.§ 11. pontja szerinti számítás alapján megállapított díjra vagy  

az 1. sz. melléklet 6/B. pontja szerinti átigazoláskor fizetendő díjra és további éves díjra jogosult. 

A sportoló korosztálya a NYÁSZ 1. számú melléklete alapján:                                                              …………………………… ........  

A sportoló után az átvevő által fizetendő díj alapösszege:                                                                                   ……………………………. 

A sportoló átadó sportszervezetnél töltött megkezdett éveinek száma:                                                          ..…………………………… 

Az átadó sportszervezetnél töltött évek alapján növelt díj összege, ha alkalmazható:                  …………………………… ..............  

A sportoló a NYÁSZ alapján válogatott játékosnak minősül?                                                               igen       /      nem 

- Ha az előző kérdésre  igen a válasz:  

mennyi a válogatottság alapján növelt díj összege?                                                                                        …………………………... ..................  

Az államilag elismert sportakadémia átvevő saját képzési területén található az átadó székhelye?               igen       /       nem 

- Ha az előző kérdésre nem a válasz:  

Mennyi a növelt díj összege a NYÁSZ 1.sz mellékletének 6.1. pontja szerint?                                                …………………………… 

Azonos átadótól azonos korosztályból a jelen szezonban ez hányadik átigazolás az átvevőhöz?                     ……………………………. 

Ha az előző kérdésre a válasz több,mint 1., mennyi a növelt díj összege a NYÁSZ 1.sz melléklet 6.8. szerint?  ………………………………                                              
 

A teljes díj összege a fentiek alapján:                                                                                                                       …………………………… 

AZ ÁTADÓ SPORTSZERVEZET TÖLTI KI (a választáshoz aláírást kérünk, a nem választott alternatívát kérjük kihúzni) 

A végleges átigazolást választom a teljes díjért,  
 

amelynek összege: ……………………………. 

 

………………………………..………. (átadó cégszerű aláírása) 

Az díj összege el nem engedhető és abból kedvezmény sem 

adható. Ha a díjat az átvevő elengedi vagy abból kedvezményt ad, 

akkor a díjat vagy a kedvezmény összegét az átvevő az MKOSZ 

számára köteles megfizetni az átigazolás feltételeként. 

Az ideiglenes átigazolást választom, amelynek az átigazoláskor a NYÁSZ 6/B  
 

pontja szerint fizetendő első részösszege: ………………………….... (a teljes díj  
 

40%-a). Az ideiglenes átigazolás végnek dátuma: …………………………………. . 
 

…….………………………………………………. (átadó cégszerű aláírás) 

Az ideiglenes átigazolás díjának összege sem a részösszegei el nem engedhetők és 

azokból kedvezmény sem adható. Ha az ideiglenes átigazoláskori díjat az átvevő 

elengedi vagy abból kedvezményt ad az átvevő számára, akkor a díjat vagy a 

kedvezmény összegét az átvevő az MKOSZ számára köteles megfizetni az átigazolás 

feltételeként. Az éves díjak megfizetésének igazolása a sportoló játékengedélye 

kiállításának feltétele. 

  A FENTI RÉSZLETEK SZERINT KÉRJÜK A SPORTOLÓ ÁTIGAZOLÁSÁT 

 

 

Az átadó sportszervezet bíróságon 

bejegyzett képviselőjének aláírása 

Az átvevő államilag elismert sportakadémia  

bíróságon bejegyzett képviselőjének aláírása 
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PH. 

 

 

PH. 

A banki átutalás közleményében kötelező feltüntetni a sportoló nevét és születési dátumát! 

Ha nem az átvevő államilag elismert sportakadémiától érkezik az átutalás, akkor az átigazolás nem végezhető el!  

Az MKOSZ átigazolási letéti számlaszáma: 10300002-20316431-49020401 
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Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzatának 4. számú 

melléklete – Akadémiai képzési területek 
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