
Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és versenyengedély kiadási 
szabályzatának 4. és 5. számú melléklete a nevelési költségtérítés 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, amely költségek részbeni 
megtérülését az MKOSZ támogatja.  

 
2. A jelen szabályzat hatálya kizárólag magyar állampolgárságú utánpótlás korú játékosok 

nevelési költségtérítésére vonatkozik, így a nemzetközi átigazolások esetén továbbra is a 
FIBA vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy amennyiben a FIBA átigazolási 
szabályokkal a jelen szabályzat nem ellentétes, úgy a jelen szabályzat rendelkezései a 
nemzetközi átigazolási ügyekben is irányadóak. 

 
3. A jelen szabályzat egységesen irányadónak tekintendő a fiú és a leány utánpótlás korú 

játékosok nevelési költségtérítése vonatkozásában.  
 

4. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján az MKOSZ 
szabályzatban köteles megállapítani a versenyengedély kiadására, nyilvántartására és 
visszavonására vonatkozó részletes szabályokat. Ezen felhatalmazás alapján a 
versenyengedély kiadásának feltétele 2009/2010-es bajnoki szezontól kezdődően a jelen 
szabályzat mellékletét képező sportszerződés fennállásáról szóló nyilatkozat aláírása az 
utánpótlás korú sportoló és a sportszervezet által. A sportszerződés teljes egészében 
figyelembe veszi a sporttörvénynek az amatőr sportolókra vonatkozó rendelkezéseit és 
kizárólag olyan egyéb rendelkezésekkel egészíthető ki, amelyek nem ellentétesek a 
Sportról szóló 2004. évi I. törvény 5-7. § rendelkezéseivel.  

 
5. Utánpótlás korú sportolónak minősül valamennyi13-18 (év) közötti  játékos, aki az 

MKOSZ által részben vagy egészben szervezett és lebonyolított bajnokságban részt kíván 
venni. Nevelő egyesületnek minősül a jelen szabályzat alkalmazása szempontjából 
valamennyi olyan sportszervezet, amely a fenti versenyrendszerben utánpótlás korú 
játékosokat versenyeztet. 

 
6. A Sporttörvény 7 § (2) bekezdés felhatalmazása alapján az MKOSZ a nevelési 

költségtérítés mértékét az alábbiak szerint határozza meg:  
 

Életkor Nevelési költségtérítés maximális 
összege 

13-14 éves korú utánpótlás játékos esetén 200.000.- Ft 
15-16 éves korú utánpótlás játékos esetén 600.000.- Ft 
17-18 éves korú utánpótlás játékos esetén 1.500.000.- Ft 

 
A nevelési költségtérítés fentiektől eltérő összegben való meghatározására kizárólag akkor 
van lehetőség, ha ehhez valamennyi nevelő egyesület írásban hozzájárulását adta.  



Amennyiben ilyen megállapodás megkötésére írásban nem kerül sor, úgy a nevelési 
költségtérítés maximális összegét kell figyelembe venni az utánpótlás korú játékosok 
átigazolása során. 
 
Amennyiben az utánpótlás korú játékos az átigazolás időpontjában válogatott játékosnak 
minősül, úgy a nevelési költségtérítés összege kétszeres szorzóval számítandó. A 
válogatottságon túlmenően a nevelési költségtérítés összegét egyéb tényező (pl: 
magasság) nem befolyásolhatja. Válogatott játékosnak minősül a jelen szabályzat 
szempontjából minden olyan utánpótlás korú játékos, aki bármely korosztályos EB-n a 
12-es keret tagja volt. 

 
7. Az utánpótlás korú játékos nagykorúvá válását követően kiadott első hivatásos (profi) 

játékengedély kiadásáért az engedélyt kérő sportszervezet az MKOSZ részére az MKOSZ 
Elnöksége által megállapított összegű utánpótlás képzési hozzájárulást köteles fizetni, 
amelyet az MKOSZ a nevelőegyesületek között az alábbi arányok szerint oszt fel:  

 
Életkor Utánpótlás képzési 

hozzájárulás összege 
13-14 éves kor közötti utánpótlás nevelésért évente 10 % 
15-16 éves kor közötti utánpótlás nevelésért évente 15 % 
17-18 éves kor közötti utánpótlás nevelésért évente 25 % 

 
8. A profi játékengedély kiadásakor akkor is kell nevelési költségtérítést fizetni, ha a 

sportoló a játékengedély kiadásának időpontjában magyar felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója.   

 
9. Az utánpótlás korú játékosok más utánpótlás egyesületbe való átigazolásához az 

átigazolási szabályzat 7 § (3) bekezdés alapján az átadó sportszervezet hozzájárulása 
szükséges, azonban a hozzájárulás nem tagadható meg a 6. pont szerinti nevelési 
költségtérítés megfizetése esetén. Amennyiben tehát az átvevő sportszervezet a 6. pont 
szerint járó nevelési költségtérítés megfizetését hitelt érdemlően igazolta, úgy a sportoló 
és az átadó sportszervezet közötti szerződés megszűnését regisztrálni kell a NYÍL 
informatikai rendszerben. Egyebekben a sportoló átigazolására az MKOSZ nyilvántartási, 
igazolási, átigazolási és versenyengedély kiadási szabályzatának rendelkezései az 
irányadóak. Vita esetén a nevelési költségtérítés megfizetését az MKOSZ főtitkára 
igazolja.  

 
Amennyiben az átigazolásban érintett felek között a nevelési költségtérítés 
vonatkozásában jogvita keletkezne, úgy annak az átigazolásra halasztó hatálya nincs, azaz 
a nevelési költségtérítés megfizetésével a versenyengedély a sportoló és az átvevő 
sportszervezet részére kiadható.  
 

10. A versenyengedélyek kiadásáról, továbbá a sportoló versenyrendszerben való 
részvételéről az MKOSZ napra kész nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a nevelő 
egyesületek részére járó nevelési költségtérítés, illetve az utánpótlás képzési hozzájárulás 
felosztásának mértéke bármikor pontosan meghatározható legyen.  



 
 
11. Amennyiben az utánpótlás korú játékos nagykorúvá válását követően a sportoló részére 

sportszervezet nem kér hivatásos (profi) játékengedélyt, úgy a nevelő egyesületek részére 
utánpótlás képzési hozzájárulás nem jár. Amennyiben hivatásos (profi) játékengedély 
iránti kérelem benyújtására később, - de legkésőbb a sportoló 23. életévének betöltéséig- 
kerül sor, úgy a 7. pont szerinti utánpótlás képzési hozzájárulást kell fizetni az MKOSZ 
részére.  

 
12.  A jelen szabályzat rendelkezéseit az MKOSZ elnöksége 2009.április 9. napján megtartott 

elnökségi ülésén jóváhagyta azzal, hogy annak alkalmazására a 2009/2010-es bajnoki 
szezontól kezdődően kerülhet sor.  


