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Teljes díj:
Az MKOSZ versenyeztetéssel összefüggõ feladatok TAO támogatása 

alapján fizetendő

Tagdíjak:

Az MKOSZ központi számlájára, a nevezéskor számla alapján fizetendő tagdíjak!

Férfi NB I. A és Női NB I. A csoportban szereplő sportszervezetek: 200.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Férfi NB I. B csoportban szereplő sportszervezetek: 100.000 Ft 10.000 Ft
NANB-ben és NB II-ben szereplő sportszervezetek: 50.000 Ft 5.000 Ft
MKOSZ Utánpótlás Bajnokságban szereplő sportszervezetek: 10.000 Ft 1.000 Ft
Megyei versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek: 10.000 Ft 1.000 Ft

Szövetségi díjak:

Az MKOSZ központi számlájára, a nevezéskor számla alapján fizetendő szövetségi díjak! A szövetségi díj tartalmazza a nevezési díj és a 12 játékosra érvényes játékengedély díjának összegét!
Nevezési díj Játékengedély díj

Férfi NB I. A és Női NB I. A csoportban szereplő sportszervezetek (tartalmazza 9 hazai nevelésű és 3 nem hazai nevelésű játékos játékengedélyének díját): 1.600.000 Ft 1.000.000 Ft 600.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Férfi NB I. B csoportban szereplő sportszervezetek  (tartalmazza 12 hazai nevelésű játékos játékengedélyének díját): 1.875.000 Ft 1.125.000 Ft 750.000 Ft 187.500 Ft 
NANB-ben szereplő sportszervezetek (tartalmazza 12 hazai nevelésű  játékos játékengedélyének díját): 1.337.500 Ft 712.500 Ft 625.000 Ft 133.750 Ft 
NB II-ben és országos Egyetemi bajnokságban szereplő sportszervezetek (tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját) : 1.337.500 Ft 712.500 Ft 625.000 Ft 133.750 Ft 
MKOSZ Utánpótlás Bajnokságban szereplő sportszervezetek  (tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját): 675.000 Ft 300.000 Ft 375.000 Ft 67.500 Ft 
Megyei versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek  (tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját): 362.500 Ft 187.500 Ft 175.000 Ft 36.250 Ft 
Egyéb megyei sportszervezetek  (tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját): 25.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Egyéb utánpótlás sportszervezetek  (tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját): 67.500 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A szövetségi díjban foglalt kereten felüli játékengedélyek díjai:

Férfi NB I. A és Női NB I. A csoportban szereplő sportszervezetek

Hazai nevelésű játékosok esetén:
1995. január 1. és utána született sportoló: 10.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Minden további sportoló: 100.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Nem hazai nevelésű játékosok esetén:
A csoportos játékengedélyen legfeljebb 4. sportoló: 300.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A csoportos játékengedélyen lévő 5. sportoló: 4.000.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A csoportos játékengedélyen lévő 6., vagy a fölötti sportoló: 6.000.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A csoportos játékengedélyen legfeljebb 4 nem hazai nevelésű sportolót szerepeltető sportszervezet esetén a csoportos játékengedélyen történő első csere 300.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
második csere: 500.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
minden további csere: 2.000.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A csoportos játékengedélyen 5 vagy annál több nem hazai nevelésű sportolót szerepeltető sportszervezet esetén a csoportos játékengedélyen történő első csere 1.000.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
második csere: 2.000.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
minden további csere: 3.000.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Férfi NB I. B csoportban szereplő sportszervezetek

Hazai nevelésű játékosok esetén:
1995. január 1. és utána született sportoló: 10.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Minden további sportoló: 20.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Nem hazai nevelésű játékosok esetén:
1. sportoló: 300.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Minden további sportoló: 500.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

NANB-ben szereplő sportszervezetek

Hazai nevelésű játékosok esetén:
Minden további sportoló: 5.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Nem hazai nevelésű játékosok esetén:
Minden további sportoló: 400.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
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NB II-ben szereplő sportszervezetek

Minden további sportoló: 5.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

MKOSZ Utánpótlás Bajnokságban szereplő sportszervezetek

Minden további sportoló: 3.000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Megyei versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek

Minden további sportoló: 2 000 Ft MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A JÁTÉKENGEDÉLYT MINDEN ÉVKÖZI ÁTIGAZOLÁS ESETÉN ÚJRA KI KELL VÁLTANI !

Edzői működési engedély díjai:

Férfi NB I. A, Női NB I. A, valamint az akadémiák U14 fölötti korosztályos csapatainak edzői részére: 
2019. szeptember 1-ig beküldött adatlap esetében: 35.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2019. szeptember 2-től beküldött adatlap esetében:                                                                                                                                                                    55.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Férfi NB.I/B csoportban, az Amatőr Női Bajnokságban, 3x3 női és férfi felnőtt, valamint az MKOSZ Utánpótlás (U25/MEFOB – U14) Bajnokságban működő edzők részére:
2019. augusztus 1-ig beküldött adatlap esetében: 24.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2019. augusztus 2-től beküldött adatlap esetében: 44.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

NB.II, U11-U12-es és 3x3 (U18) Bajnokságban működő edzők részére:
2019. augusztus 1-ig beküldött adatlap esetében: 14.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2019. augusztus 2-től beküldött adatlap esetében: 34.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Kosárpalánta bajnokságban működő edzők részére
2019. december 15-ig beküldött adatlap esetében: 14.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2019. december 16-tól beküldött adatlap esetében 34.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Erőnléti edzők részére:
2019. augusztus 1-ig beküldött adatlap esetében 24.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2019. augusztus 2-től beküldött adatlap esetében 44.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Külföldi végzettségű edző ideiglenes engedélye (maximum 60 napig érvényes): 120.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Külföldi végzettségű edző ideiglenes engedélyének meghosszabbítása a végzettség honosítási eljárásának Oktatási Hivatal által történő igazolása alapján 
(legfeljebb egy alkalommal, maximum 30 napig érvényes): 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Magyar végzettségű edző ideiglenes engedélye (maximum 8 hétig érvényes): 15.000 Ft + ÁFA/hét MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Számlahelyesbítés 8 napon túl (név, cím elírása esetén): 2.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Játékvezetői, mérkőzés-ellenőri, játékvezető-ellenőri és VB Elnöki működési engedélyek díjai:

NB I. A kerettag játékvezetők: 33.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
NB I. AB kerettag játékvezetők: 27.500 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
NB I. B kerettag játékvezetők: 22.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
NB II. kerettag játékvezetők: 9.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Megyei (fővárosi) kerettag  játékvezetők: 3.500 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés-ellenőrök: 22.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Játékvezető-ellenőr (amennyiben nem tagja a mérkőzés-ellenőri keretnek): 22.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
VB elnök (amennyiben nem tagja a mérkőzés-ellenőri keretnek): 11.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

FIBA játékosügynök regisztrációs díja (kizárólag az adott szezon kezdetekor, legkésőbb szeptember 30-ig fizethető)

FIBA licensszel rendelkező játékosügynök magyarországi regisztrációs díja: 30.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Időpont módosítási díjak:

1 hónapon belüli és 14 napon túli módosítás, felnőtt bajnokságokban: 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
14 napon belüli módosítás, felnőtt bajnokságokban (1-5. alkalomig): 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
14 napon belüli módosítás, felnőtt bajnokságokban (5. alkalom felett): 25.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Egy mérkőzés/torna 7 napon belüli módosítása: 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Teremhitelesítési díjak:
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Férfi NB I. A és NB I. B csoport, valamint Női NB I. A: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Minden további terem hitelesítése: 15.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Biztonsági ellenőr sportlétesítmény biztonságtechnikai bejárásán való részvétel díja: 15.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Nyilvántartással kapcsolatos díjak, költségtérítések:

Igazolás, átigazolás és a kettős játékengedéllyel kapcsolatos NYIL rendszerben végzett adminisztráció: 3.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Sportorvosi igazolvány 18 év alatti sportoló részére: Díjmentes MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Sportorvosi igazolvány 18 éven felüli  sportoló részére: Díjmentes MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az igazolással vagy átigazolással kapcsolatban benyújtott panasz I. fokú eljárásának díja: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az igazolással vagy átigazolással kapcsolatban benyújtott panasz alapján hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés díja: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

A díjak 8 napos ügyintézésre értendők! 48 órán belüli ügyintézés kérése esetén kétszeres, 24 órán belüli ügyintézés kérése esetén nyolcszoros díj fizetendő!

Egyéb díjak (bajnoki osztálytól függetlenül):

Óvási díj: 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Fellebbezési díj NB I. osztályban és Magyar Kupában: 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Fellebbezési díj a NYÁSZ 16. §-al kapcsolatos ügyekben: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Fellebbezési díj egyéb versenyrendszerekben és ügyekben: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Tartozás bejelentéssel kapcsolatos eljárás költségtérítése: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Minősítő Bizottság által kitűzött hiánypótlási határidő elmulasztása: 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe

Pótdíjak, külön eljárási díjak:

Játékengedély mérkőzés előtti bemutatásának elmulasztása NB I. osztályban: 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Játékengedély mérkőzés előtti bemutatásának elmulasztása egyéb országos versenyeken: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés elvesztése feladással NB I. osztályban vagy a Magyar Kupában: 1.000.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés elvesztése feladással érvényes sportorvosi engedély hiánya miatt az NB I. osztályban: 300.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés elvesztése feladással egyéb bajnokságokban: 200.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Kötelező utánpótlás csapat nevezésének elmulasztása, csapatonként: 1.000.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Kötelező utánpótlás csapat nevezés utáni visszaléptetése, csapatonként: 1.000.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Nem kötelező utánpótlás csapat nevezés utáni visszaléptetése, csapatonként: 200.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre az előírtnál kevesebb számú játékossal való kiállás NB I. osztályban, játékosonként: 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre az előírtnál kevesebb számú játékossal való kiállás a Női Amatőr NB I. bajnokságban, játékosonként: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre az előírtnál kevesebb számú játékossal való kiállás egyéb országos bajnokságokban, játékosonként: 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre az előírtnál kevesebb számú kötelező korosztályos játékossal való kiállás az országos utánpótlás bajnokságokban, játékosonként: 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Férfi és Női A csoportos bajnokságban a kötelező hazai nevelésű játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabály megszegése, első esetben: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Férfi és Női A csoportos bajnokságban a kötelező hazai nevelésű játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabály megszegése, második esetben: 100.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Női A csoportos és Férfi B csoportos bajnokságban az UP játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabály megszegése, mérkőzésenként: 200.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Női A csoportos és Férfi B csoportos bajnokságban az UP játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabály megszegése az Alapszakaszok utolsó három fordulójában, mérkőzésenként: 400.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az Utánpótlás Versenykiírásban előírt fiatalabb korosztályú játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabály megsértése, játékosonként, mérkőzésenként: 25.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre edző nélkül való kiállás NB I. osztályban, mérkőzésenként: 200.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre edző nélkül való kiállás egyéb országos bajnokságban, mérkőzésenként: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzésre licensszel rendelkező asztalszemélyzet biztosításának elmulasztása mérkőzésenként, személyenként: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzés nem hitelesített pályán való lejátszása NB I. osztályban, mérkőzésenként: 200.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzés nem hitelesített pályán való lejátszása egyéb országos bajnokságban, mérkőzésenként: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés video felvétel feltöltési határidejének elmulasztása, mérkőzésenként:   20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés video felvétel feltöltésének elmaradása, mérkőzésenként: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés nyilatkozat és fotó feltöltésének elmaradása, mérkőzésenként: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A mérkőzés statisztikai adatainak on-line közvetítésének elmaradása, mérkőzésenként: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés statisztika megküldésének elmaradása NB I. osztályban, mérkőzésenként : 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés statisztika megküldésének elmaradása egyéb országos bajnokságokban, mérkőzésenként : 25.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Hibás statisztika megküldése NB I. osztályban, mérkőzésenként: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Hibás statisztika megküldése egyéb országos bajnokságokban, mérkőzésenként: 25.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Mérkőzés eredmény megküldésének elmaradása NB II. osztályban, mérkőzésenként: 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az Utánpótlás Versenykiírás 16.4 vagy a Kenguru és Gyermek Bajnokság versenykiírása 14.5 pontjában előírt fénykép rendelkezésre bocsátási kötelezettségének megszegése mérkőzésenként 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az Utánpótlás versenykiírás 16.5 vagy a Kenguru és Gyermek Bajnokság versenykiírása 14.6 pontjában előírt videó-felvétel rendelkezésre bocsátási kötelezettség megszegése mérkőzésenként 60.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az NB I. A csoportos bajnokságban sportoló ("T") és edző ellen itélt saját jogú ("C") technikai hiba, 1. esetben 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az NB I. A csoportos bajnokságban sportoló ("T") és edző ellen itélt saját jogú ("C") technikai hiba, 2. esetben 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az NB I. A csoportos bajnokságban sportoló ("T") és edző ellen itélt saját jogú ("C") technikai hiba, harmadik és minden további esetben 30.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
E-számla helyett papír alapú számla igénylése (számlánként): 1.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Edzői tevékenység folytatása az MKOSZ versenyrendszerében rendezett mérkőzésen érvényes működési engedély nélkül, mérkőzésenként: 15.000,- Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Versenyszabályok 22.9 pontjával kapcsolatos pótdíj összege szezononként NB I. A csoportos játékengedély esetén: 4.000.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A Versenyszabályok 22.9 pontjával kapcsolatos pótdíj összege szezononként nem NB I. A csoportos játékengedély esetén: 400.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
A NYÁSZ 6.§ (1) d) pontjával kapcsolatos pótdíj összege: 150.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Hivatalos személyek díjának késedelmes átutalása 1-10 nap késedelem esetén (Versenyszabályok 40.3) alkalmanként: 10.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Hivatalos személyek díjának késedelmes átutalása 10 napot meghaladó késedelem esetén (Versenyszabályok 40.3)  alkalmanként: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Sportorvosi engedélyek mérkőzés előtti bemutatásának elmulasztása országos versenyeken: 20.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
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A játékosok fotójának megküldésének elmaradása NB I. osztályban, játékosonként: 30.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Az MKOSZ fizikai képességfejlesztési programjának részét képező felmérés eredményének feletöltésére szabott határidő elmulasztása, illetve hiányos vagy nem hiteles adatok feltöltése:
1. alkalommal: 25.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2. alkalommal: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
3. alkalommal: az MKOSZ támogatási rendszeréből történő kizárás
Az NB I. A csoportos és Magyar Kupa mérkőzések után a sajtótájékoztatóval kapcsolatos előírások megszegése:
1. alkalommal: 100.000 Ft  + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
2. alkalommal: 200.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
minden további alkalommal: 400.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
Speciális utánpótlás védekezési szabályok megsértése miatt egy mérkőzésen kettőnél több technikai hibával büntetett csapat sportszervezetének pótdíja: 50.000 Ft + ÁFA MKOSZ támogatás nem vehető igénybe
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