Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat – Gyakran Ismételt Kérdések

1. téma: Versenyengedély
Probléma, kérdés, észrevétel:
 Versenyengedély hivatásos labdarúgó részére csak akkor adható, ha a
kérelemben rögzített, adott bajnoki idényre, de legalább december 31-ig
szólóan hivatásos szerződése van a kérelemben rögzített sportszervezetével.
Válasz, példa, magyarázat:
Ez azt jelenti, hogy azon hivatásos labdarúgók, akiknek a szerződése lejár(t)
július 1. előtt (adott bajnoki idény kezdete), azoknak versenyengedély nem
adható ki (pl.: nemzetközi kupasorozatokban érdekelt sportszervezetek
esetében előfordulhat).

Probléma, kérdés, észrevétel:


A versenyengedély kérelmet a sportszervezetének székhelye szerint területileg
illetékes (át)igazoló szervezetéhez, külföldi állampolgárok versenyengedély
kérelme esetén a MLSZ részére kell benyújtani a mindenkor hatályos ügyviteli
rendszeren keresztül.

Válasz, példa, magyarázat:
Megyei igazgatóságokon keresztül nyújtják be a magyar labdarúgók
versenyengedély kérelmeit a sportszervezetek.
Az MLSZ központi hivatala felel a külföldi labdarúgók versenyengedélyének
feldolgozásáért.
2. téma: Működési költségtérítés
Probléma, kérdés, észrevétel:


„A” táblázat, felnőtt működési költségtérítés
(a) Csak a téli átigazolási időszakban fizetendő. Szükséges az átadó
sportszervezet hozzájárulása (azaz, pusztán a maximum összeg
megfizetése nem elegendő, kell az átadó beleegyezése). Értelemszerűen
a megállapodás eredményeként létrejött összeg és átigazolás már
magában foglalja a fenti hozzájárulás tényét.
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(b) Megállapodhatnak (akár a teljes összeg elengedésében is) a
sportszervezetek. Lemondhat az átadó az őt illető költségtérítésről.
(c) Egy összegben kell fizetni, nincs szorzószám (pl.: évek), mint ahogyan az
utánpótlás táblázat esetén. A megállapodás vagy a táblázat alapján kell
fizetni.
(d) A működési költségtérítés megállapított összegének megfizetéséig a
labdarúgó átigazolása nem hajtható végre, kivéve:
Amikor az átvevő sportszervezet az átigazolási kérelmét az adott
átigazolási időszakra vonatkozó átigazolási határidőig bizonyíthatóan a
mindenkor hatályos ügyviteli rendszerben szabályosan benyújtotta,
azonban az átadó sportszervezet számlázási kötelezettségének az adott
átigazolási időszak lejártáig nem tett eleget. Ennek következtében a
labdarúgó után jelen táblázat vagy megállapodás alapján fizetendő,
működési költségtérítés fizetésének az átvevő sportszervezet nem tudott az
adott átigazolási időszak lejártáig eleget tenni.
(e) A működési költségtérítés kötelezettsége megszűnik, ha a jogosult
sportszervezet megszűnt, vagy nem tagja az MLSZ-nek.
(f) Amennyiben a labdarúgó a NYIÁSZ 19.§ (1) bekezdés m) pontja alapján
(különleges átigazolási lehetőség – 6/12 hónapja nem lépett pályára az
amatőr labdarúgó) igazol át, a működési költségtérítés kötelezettsége
fennáll, azzal, hogy ha az utolsó pályára lépésétől több mint 2 év telt, a
működési költségtérítés megfizetésének kötelezettsége megszűnik.
„B” táblázat, utánpótlás működési költségtérítés
(a) Minden átigazolási időszakban fizetendő.
(b) Július 1-31. között a megfizetésén felül nincs szükség az átadó
sportszervezet hozzájárulására, nem kell az átigazolási lapot aláírnia az
átadónak (de természetesen minden egyéb dokumentáció pl.: pénzügyi
megállapodás, számla stb. szükséges).
(c) Régión beüli átigazolás esetén az esetleges megállapodástól függően 10100 % fizetendő.
(d) Régión kívüli átigazolás esetén az esetleges megállapodástól függően 10100 % fizetendő.
Ez alól kivételt jelent az az eset, ha a labdarúgó 1 éven belül többször is
átigazol és ezekből 1 átigazolás régión kívüli (1. verzió), magasabb szintű
sportszervezethez történik vagy, ha a labdarúgó három egymást követő
átigazolási időszakban legalább két alkalommal átigazol, melyek közül
bármelyik régión kívüli átigazolásnak minősül (2. verzió).
Válasz, példa, magyarázat:
Példa 1. verzió:
XY labdarúgó az I. Régió RUK „A” csapatától az azonos I. Régió Egyéb
besorolású „B” csapatához igazol. Majd – még 1 éven belül – a II. Régió,
magasabb szintű, RUK csapatához igazol.
Ekkor, a II. Régió RUK csapatának nem csak 10%-ot kell megfizetni az I.
Régió Egyéb besorolású „B” csapatának, hanem minimum 50 %-ot (10 %
az Egyéb besorolású csapatnak, mint az alapesetben, a maradék 40 %-ot
pedig az MLSZ részére).
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Ennek az oka, hogy így megelőzzük azt, hogy a különböző régiókból a
magasabb besorolásúak az alacsonyabb besorolású csapatokból
„halásszanak”, azokkal megállapodjanak esetleg, tekintettel arra, hogy a
felfele áramlásnál eltérőek a díjak illetve az egyébbe történő lefele igazolás
költségmentes.
Amennyiben 80%-ban állapodnak meg, akkor a táblázat alapján járó
összeg 10 %-a kerül az átadó részére megfizetésre, a 80% fennmaradó
különbözete az MLSZ részére kell, hogy megfizetésre kerüljön.
Azaz:
„A” UP Alközpontból régión kívül átigazol az illető „B” RUK csapatba. A
játékos 4 évet töltött az „A” csapatban.
A felek 75 %-ban állapodnak meg.
A táblázat alapján járó pénz, 4x 500.000 Ft.-, azaz 2.000.000 HUF. Ennek
a 10%-a fizetendő, azaz 200.000 HUF az átadónak.
75%-ban állapodtak meg, így a totális teljes összeg a 2.000.000 HUF x 0.75
= 1.500.000 HUF.
200.000 megy tehát az átadónak, 1.300.000 HUF pedig az MLSZ részére.
Hangsúlyos, hogy ez a szabály különleges, speciális szabály és viszonylag
kevés átigazolás esetén alkalmazandó.
Példa 2. verzió:
XY labdarúgó az I. Régió Alközpont „A” csapatától a II. Régió UP Alközpont
„B” csapatához igazol, majd innen a II. Régió „C” RUK csapatához igazol át
(3 egymást követő átigazolási időszakon belül megtörténik ez a 2
átigazolás).
Ebben az esetben a II. Régió „C” RUK csapatának NEM a régión belüli,
felfelé áramlás díját kell megfizetnie, hanem azt a működési költségtérítést,
amely az I. Régió Alközpont „A” csapata és a II. Régió „C” RUK csapata
között keletkezett volna.


Amennyiben viszont, ha az XY labdarúgó I. Régió Alközpont „A” csapatától
közvetlenül II. Régió „C” RUK csapatához igazol át, ezt a szabályt nem kell
alkalmazni, de értelemszerűen a működési költségtérítés általános szabályait
igen. Azaz, a régión kívüli átigazolásra vonatkozó szabályokat kell megnézni
és alkalmazni (végső soron elképzelhető, hogy ugyanaz az összeg jön ki).
(e) A működési költségtérítés megállapított összegének megfizetéséig a
labdarúgó átigazolása nem hajtható végre, kivéve:
Amikor az átvevő sportszervezet az átigazolási kérelmét az adott
átigazolási időszakra vonatkozó átigazolási határidőig bizonyíthatóan a
mindenkor hatályos ügyviteli rendszerben benyújtotta, azonban az átadó
sportszervezet számlázási kötelezettségének az adott átigazolási időszak
lejártáig nem tett eleget. Ennek következtében a labdarúgó után jelen
táblázat vagy megállapodás alapján fizetendő, működési költségtérítés
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fizetésének az átvevő sportszervezet nem tudott az adott átigazolási
időszak lejártáig eleget tenni.
(f) A működési költségtérítés kötelezettsége megszűnik, ha a jogosult
sportszervezet megszűnt, vagy nem tagja az MLSZ-nek.
(g) Az amatőr utánpótlás működési költségtérítés megfizetésének
kötelezettsége a labdarúgó első hivatásos szerződésének megkötéséig áll
fenn.
Azaz, ha egy labdarúgó 16 évesen hivatásos szerződést köt, majd 18
évesen a szerződésének lejártával amatőr státuszba kerül és még a 19
életéve előtt átigazol (pl.: régión kívül), utána működési költségtérítés
megfizetése nem terheli az átvevő klubot.
Amennyiben a labdarúgó már a felnőtt működési költségtérítés vonatkozó
szabályai szerint igazol át, akkor utána a felnőtt működési költségtérítés
szabályait alkalmazni kell.
Tehát:
XY labdarúgó 15 évesen hivatásos szerződést köt, majd 17 évesen
szerződése lejártával amatőrként folytatja.
18 évesen amatőrből amatőrbe átigazol,  nem kell fizetni.
18 éves korától 21 éves koráig amatőr státuszban játszik, majd 22 évesen
amatőrből amatőrbe újra átigazol  felnőtt működési költségtérítést kell
fizetni.
(h) Amennyiben a labdarúgó a NYIÁSZ 19.§ (1) bekezdés m) pontja alapján
(különleges átigazolási lehetőség – 6/12 hónapja nem lépett pályára az
amatőr labdarúgó) igazol át, a működési költségtérítés kötelezettsége
fennáll, azzal, hogy ha az utolsó pályára lépésétől több mint 2 év telt, a
működési költségtérítés megfizetésének kötelezettsége megszűnik.
Probléma, kérdés, észrevétel:


NYIÁSZ 13.§ (3) bekezdés o) pontja

Válasz, példa, magyarázat:
A működési költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket az alábbi, különleges
átigazolások esetén is alkalmazni kell (azzal, hogy az átadó hozzájárulás
ezekben az esetekben nem szükséges):
- különvált szakosztály, az új jogutód létrejöttével (19.§ (1) g))
- sportszervezetek egyesülése esetén, ha a labdarúgó nem tartanak igényt stb.
(19.§ (1) j))
- Belföldi átigazolás esetén, ha a 17. életévét betöltött amatőr labdarúgó 12
hónapig az érintett szakág egyetlen sportszervezet labdarúgó csapatában sem
kezdő, sem cserejátékosként nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen.
Belföldi átigazolás esetén, ha a 17. életévét be nem töltött amatőr labdarúgó 6
hónapig az érintett szakág egyetlen sportszervezet labdarúgó csapatában sem
kezdő, sem cserejátékosként nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen (19.§
(1) m) pont).
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Az összes többi, 19.§ (1) bekezdése alapján minősülő, különleges átigazolási
lehetőségekkel élő labdarúgók átigazolásakor a működési költségtérítés nem
kell alkalmazni, fizetési kötelezettség nincs.
Fontos, hogy a működési költségtérítés iránti igényre 2 éves időhatár van, azaz,
az utolsó pályára lépéstől számított 2 éven belüli átigazolások esetén jöhet
szóba a működési költségtérítés.
3. téma: Igazolás, átigazolás, versenyengedély
Probléma, kérdés, észrevétel:


Az igazoló kérelem a kiállítás (aláírás) időpontjától számított 30 napig érvényes,
ezen határidő betartásával kell feltölteni a mindenkori hatályos ügyviteli
rendszerbe.

Válasz, példa, magyarázat:
A kérelemnek van érvényességi ideje, 30 napnál régebbi keltezésűre nem
indítható ügyintézés. Amennyiben ennél régebbi kérelem kerül feltöltésre azt a
rendszer elutasítja.
Fontos, hogy ez a 30 napos határidő áll rendelkezésre az esetleges hiánypótlás
esetén is.
Példa:
Június 1. napján benyújtják a kérelmet, amelyet június 15. napján hiánypótlás
gyanánt a rendszer/ügyintéző visszaadja a benyújtóhoz.
√ Június 30. napjáig a kérelem megfelelően hiánypótlásra került. Ebben az
esetben a kérelem elfogadásra kerül.
X Július 3. napján kerül a kérelem megfelelően benyújtásra. Ebben az esetben,
a 30 nap a kérelem benyújtásától eltelt. Nem a hiánypótlásra felszólítás az a
dátum, amelytől „újra” számlálódik a harminc napos határidő.

Probléma, kérdés, észrevétel:


Hiányos kérelem esetén az illetékes szerv hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt
határidő kitűzésével.

Válasz, példa, magyarázat:
Való igaz, hogy nincs konkrét határidő megszabva, de ajánlott az igazolási és
átigazolási kérelem vonatkozó rendelkezéseit analógia alapján alkalmazni,
azaz: a versenyengedély kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a
kérelemről dönteni kell, ezt figyelembe véve kellene a határidőt megszabni.
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Az IFA rendszerben is megtalálható az, hogy a kérelem mikor került
benyújtásra, így könnyen ellenőrizhető minden esetleges határidő.
Probléma, kérdés, észrevétel:


Felnőtt "szabad átigazolásnál", (azaz a téli átigazolási időszakot leszámítva,
minden egyéb átigazoláskor), az átadó nem hajlandó aláírni? ill. jóváhagyni a
rendszerben? Elvégezhetjük az átigazolást enélkül?

Válasz, példa, magyarázat:
Felnőtteknél, a nyári, szabadon igazolható időszakban nem szükséges az
átadó sportszervezet hozzájárulása, tehát az átigazoló lapot sem szükséges
aláírnia, továbbá a rendszerben sem kell megvárni, hogy ott a sportszervezet
jóváhagyja a tranzakciót, feldolgozható enélkül is.
Mit tekintünk „szabad átigazolásnak”?
Amatőr, felnőtt: nyári átigazolási időszakban „szabadon” igazolható minden
labdarúgó. Azaz, nem szükséges az átadó sportszervezet hozzájárulása
(átigazoló lap aláírása, átigazolás rendszerbeli jóváhagyása).
Amatőr, utánpótlás: július 1-31. közötti időszakban „szabadon” igazolható
minden labdarúgó. Azaz, nem szükséges az átadó sportszervezet
hozzájárulása (átigazoló lap aláírása, átigazolás rendszerbeli jóváhagyása),
azonban működési költségtérítést a vonatkozó szabályok szerint fizetni
kell (azaz, táblázat alapján, megállapodás alapján).
Működési költségtérítés táblázatban szereplő
megfizetésével pedig a labdarúgót át kell igazolni.

maximális

összegének

Egyéb átigazolási időszakban:
A hozzájárulás megadását jelenti az átigazoló lap aláírása, működési
költségtérítésről szóló megállapodás aláírása.
Fontos, hogy ellentétben a szabadon igazolható időszakkal, hiába fizetne az
átvevő lehető legteljesebb működési költségtérítést, az átadó megtagadhatja
a hozzájárulását.
A hozzájárulás megadása tehát a működési költségtérítésen felüli átigazolási
„korlát”. Egyéb, különleges átigazolási lehetőségekkel élő labdarúgók esetében
egyenként rögzíti a NYIÁSZ, hogy kell-e működési költségtérítést fizetni, illetve,
hogy ezen felül kell-e a fentiek szerint az átadó hozzájárulása az átigazoláshoz.
Probléma, kérdés, észrevétel:
Van-e olyan eset, hogy egy labdarúgó mindenféle kötelezettség vagy
hozzájárulás nélkül, ténylegesen „szabadon”, külső tényezőktől
függetlenül átigazolható?
Létezik ilyen eset. Amennyiben a működési költségtérítés megfizetésének
kötelezettsége nem áll fenn a szabályok alapján, továbbá az átigazolási
időszakokra vonatkozó szabályok vagy egyéb, különleges szabályok az
átadó hozzájárulását nem írják elő, a labdarúgó teljesen „szabadon”
átigazolható.
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Probléma, kérdés, észrevétel:


A versenyengedélyeket a nemzetközi kupasorozatokban
sportszervezetek részére adott esetben július 1. előtt is ki kell adni.

érdekelt

Válasz, példa, magyarázat:
Ilyenkor, a beérkezés dátumától, az adott nemzetközi sorozat évadával ellátott
versenyengedélyt a következő év június 30. napjáig, vagy legfeljebb a labdarúgó
hivatásos szerződésének lejártáig kell kiállítani.
Fontos, hogy azon versenyengedélyek, amelyek ugyan érvényesek június 30-ig de
a nemzetközi mérkőzést megelőző bajnoki idényre lettek kiadva nem
alkalmazhatóak.

Példa:
1. XY csapat AB labdarúgójának 2019.06.30-ig van érvényes versenyengedélye a
2018-2019-es bajnoki idényre nézve.
A hivatásos szerződése 2021.12.31-ig érvényes.
Versenyengedély kérelem benyújtásának időpontja: 2019.06.27.
Nemzetközi mérkőzésének időpontja: 2019.06.28.
Mi a teendő?
A 2018-2019-es versenyengedély nem alkalmazható.
Az új, 2019-2020-as bajnoki idényre kell kiadni versenyengedélyt, mégpedig
2019.06.27. – 2020. 06.30. érvényességi idővel.
Példa:
2. XY csapat CD labdarúgójának 2019.06.30.-ig van érvényes versenyengedélye
a 2018-2019-es bajnoki idényre nézve.
A hivatásos szerződése 2019.12.31-ig érvényes.
Versenyengedély kérelem benyújtásának időpontja: 2019.06.27.
Nemzetközi mérkőzésének időpontja: 2019.06.28.
Mi a teendő?
Az új, 2019-2020-as bajnoki idényre kell kiadni versenyengedélyt, mégpedig
2019.06.27. – 2019. 12.31. érvényességi idővel.
Amennyiben
szerződést
hosszabbít,
módosítani/hosszabbítani kell.
Példa:
3. XY csapat EF labdarúgójának
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2019.06.30-ig van érvényes versenyengedélye a 2018-2019-es bajnoki idényre
nézve.
A hivatásos szerződése 2019.06.30-ig érvényes.
Versenyengedély kérelem benyújtásának időpontja: 2019.06.27.
Nemzetközi mérkőzésének időpontja: 2019.06.28.
Mi a teendő?
Az új, 2019-2020-as bajnoki idényre kell kiadni versenyengedélyt, mégpedig
2019.06.27. – 2019. 06.30. érvényességi idővel.
Probléma, kérdés, észrevétel:


Különleges átigazolási lehetőségek:
A felsorolt feltételek bármelyikének teljesülése esetén a labdarúgó kivételes
átigazolási lehetőségre jogosult, melyet átigazolási időszakon kívül is igénybe
vehet, de a kivételes lehetőséggel bajnoki évenként kizárólag egy alkalommal
élhet.
m) pont:
Belföldi átigazolás esetén, ha a 17. életévét betöltött amatőr labdarúgó 12
hónapig az érintett szakág egyetlen sportszervezet labdarúgó csapatában sem
kezdő, sem cserejátékosként nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen.
Belföldi átigazolás esetén, ha a 17. életévét be nem töltött amatőr labdarúgó 6
hónapig az érintett szakág egyetlen sportszervezet labdarúgó csapatában sem
kezdő, sem cserejátékosként nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen. E pont
szerinti különleges átigazolásra is alkalmazni kell a működési költségtérítésre
vonatkozó rendelkezéseket (beleértve a működési költségtérítés megfizetését)
azzal, hogy az átadó sportszervezet hozzájárulása nem szükséges az
átigazoláshoz és a labdarúgó utolsó pályára lépéstől számított 2 éven belül
lehet a működési költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseket érvényesíteni.

Válasz, példa, magyarázat:
17. életévnél fiatalabb labdarúgó, ha 12 hónapja / 17. életévnél idősebb, ha 6
hónapja - nem lépett pályára mérkőzésen, szabadon átigazolható, ám
működési költségtérítést kell fizetni, feltéve, hogy az utolsó pályára lépésétől
nem telt el két év. Hozzájárulás nem szükséges.
Fontos, hogy a hivatalos mérkőzésen való pályára lépés számít. Nem a
jegyzőkönyvben való részvétel (ti.: be nem cserélt labdarúgó), vagy a kiváltott
versenyengedély a döntő tényező.
Illetve a barátságos, felkészülési mérkőzések szintén nem számítanak.
A működési költségtérítés szabályait alkalmazásuk esetén teljes egészében
vizsgálni kell (régión belül, kívül, U12 stb.).
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Probléma, kérdés, észrevétel:


Reamatőrizálás:
- a hivatásos labdarúgó az utolsó pályára lépésétől számított 30 nap elteltével
számít újra amatőr labdarúgónak.
- Amennyiben a hivatásos labdarúgó szerződésének megszűnése vagy
megszüntetése illetve az utolsó hivatásos státuszban bajnoki vagy
kupamérkőzéseken való pályára lépése között több mint 30 nap telt el, a
labdarúgó a hivatásos szerződésének megszűnését vagy megszüntetését
követő 30 nap múlva minősül amatőrnek.

Válasz, példa, magyarázat:
Azaz, ha a labdarúgó 2017. 06. 01. napján lépett utoljára pályára bajnoki
mérkőzésen, akkor ez a labdarúgó 2017. 07.01. napján már amatőr
labdarúgónak számít (még akkor is, ha a szerződése 2017.06.30. napján szűnt
meg).
Ha a labdarúgó 2017. 05.29. napján lépett utoljára pályára bajnoki mérkőzésen,
a szerződése pedig 2017. 06.30. napján szűnt meg, akkor ez utóbbi dátumtól
számítjuk a 30 napot, azaz 2017. július 30. napján lesz amatőr státuszú a
labdarúgó.
Ha a labdarúgó utolsó pályára lépése hivatalos mérkőzésen 2017. 03.16., a
szerződése pedig 2017. 12.31. –ig tart, mely időtartam lejártával szűnik meg a
szerződése, akkor ő 2018. 01.30. napján kerül amatőr státuszba.
Ha a labdarúgó 2017. 09. 10. napján lép pályára utoljára hivatalos mérkőzésen
majd a szerződését felbontják 2017. 10. 05. napján, akkor a labdarúgó 2017.
10. 10. napján amatőr státuszba kerülhet, hiszen nem telt el 30 nap az utolsó
pályára lépés és a szerződés megszüntetése között.
Ha a labdarúgó 2017. 09. 10. napján lép pályára utoljára hivatalos mérkőzésen
majd a szerződését felbontják 2017. 10. 20. napján, akkor a labdarúgó 2017.
11. 20. napján kerülhet amatőr státuszba, mert több mint 30 nap telt el az utolsó
pályára lépés és a szerződés megszüntetése között.
4. téma: Kettős versenyengedély
Válasz, példa, magyarázat:





a sportszervezet közötti megállapodásokat le kell adni az illetékes szerv
részére;
a versenyengedély kérelemhez feltöltendő a kettős versenyengedély igénylő
lap, együtt a szükséges aláírásokkal (két sportszervezet, labdarúgó, törvényes
képviselő – ahol szükséges). Kérelem kitöltésénél a hatályos NYIÁSZ-ban
rögzített kérelmet kell alkalmazni.
a kettős versenyengedélyek nyomtatása az illetékes szerv részéről történik.
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