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➢Célja:

o A tavaly megkezdett Sporttörvényi harmonizáció folytatása

o A MESZ belső szabályaival és folyamataival történő 
harmonizáció

➢Változások az átigazolás esetén:

o Jogharmonizáció

o A nevelési költségtérítés hatályának kiterjesztése

o Átigazolás elválik a versenyengedély kiadásától (tagsággal 
sportolók/versenyzők esetén)
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ÁTIGAZOLÁS:

➢ Egy évben egy átigazolási időszak van: október 01 – január 20!
Átigazolási időszakon kívül benyújtott átigazolási kérelmeket, megfelelő 
indoklással a Bizottság részére kell benyújtani az info@hunrowing.hu email címre. 
A Bizottság 10 napon belül köteles elbírálni és erről a sportszervezetet értesíteni. 

Főszabályként átigazolni kizárólag az előre meghatározott átigazolási időszakban 
lehetséges, az időszakon kívüli átigazolást a Bizottság automatikusan elutasíthatja, 
továbbá időszakon túli átigazolás teljesítése esetén megtagadhatja a 
versenyengedély kiadását.

➢ Amatőr sportoló aki tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállása alatt a 
sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolható másik 
sportszervezetbe, az  átadó sportszervezet azonban nevelési költségtérítésre 
tarthat igényt, amely az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke.
(Tehát nem csak az átigazolási időszakra vonatkozik, az év teljes időszakában 
átigazolhat hozzájárulás nélkül!)

➢ Amatőr sportoló aki sportolói szerződéssel sportol, e szerződés fennállásának
időtartama alatt csak a sportszervezete hozzájárulásával igazolható át másik
sportszervezetbe. Az átigazolási lapon a „hozzájárulok” kifejezésnek is szerepelnie
kell. A sportoló átadását költségtérítés megfizetéséhez kötheti, amely az amatőr
sportoló kinevelésének ellenértéke.

➢ Kiskorú sportoló esetén a törvényes képviselő aláírásának is szerepelnie kell az
átigazolási lapon
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ÁTIGAZOLÁS – NEVELÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS - VERSENYENGEDÉLY:

➢ Nevelési költségtérítés – nevelő egyesületek védelme

➢ Sporttörvény a sportszövetségekre bízza a nevelési költségtérítés bevezetését, 
szabályozását és mértékét is

➢ Az átigazolás (amelyet a sporttörvény szerint végre kell hajtani!) elválik a 
versenyengedély kiadásától.

Versenyengedélyt kiadni csak annak a sportolónak lehet, amely sportoló esetén 
az átadó és átvevő sportszervezet megállapodott a nevelési költségtérítés 
mértékéről és annak fizetési módjáról és ezt leigazolja az átigazolási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg.
Amennyiben eltekint az átadó szervezet a nevelési költségtérítési igényéről úgy 
arról is nyilatkozni szükséges. 

A versenyengedély kiadása megtagadásra kerül a fentiek bemutatásának 
hiányában!

➢ A költségtérítés mértékének meghatározásakor a Sportoló átigazolást megelőző 2
naptári éven belüli, Olimpiai, Paralimpiai Játékokon és az Ifjúsági Olimpiai
Játékokon, valamint az olimpiai távon rendezett World Rowing és European
Rowing felnőtt és korosztályos bajnokságokon elért eredményeit, valamint
amennyiben a fenti nemzetközi eredményekkel nem rendelkező sportoló
átigazolásáról van szó, úgy az átadó egyesületben eltöltött minimum 1 éves
időtartalmat kell figyelembe venni.
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A nevelési költségtérítési irányadó mértékét az 
5.sz. melléklet tartalmazza

Link: 5.sz_.-melleklet_Nevelesi-koltsegterites-
ajanlott-merteke_mod_20221001.xlsx 

(live.com)

A korábbiakkal megegyező mérték, nemzetközi 
eredményekkel nem rendelkező sportoló átigazolása 

esetén, ahol az átadó egyesületben eltöltött minimum 1 
éves időtartalmat kell figyelembe venni, 50 000 Ft a 

költségtérítés ajánlott mértéke.

Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat
2022

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fhunrowing.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2F5.sz_.-melleklet_Nevelesi-koltsegterites-ajanlott-merteke_mod_20221001.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK


Budapest, 2022. november 6.
Készítette: Pignitzky Borbála/főtitkár

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


