
Tisztelt Utánpótlás-nevelő klubok! 
 
A MOATSZ Szakmai- és Edzőbizottsága 2016. július 9-i ülésén foglalkozott az utánpótlás 
korú versenyzők átigazolásának kérdésével illetve az ehhez kapcsolódó térítésekkel. 
 
A SZEB két különböző javaslatot tárgyalt, azonban szükségét látjuk annak, hogy a klubok is 
kinyilváníthassák véleményüket ezzel kapcsolatban. A SZEB állásfoglalásai nem jelentik 
egyúttal azt, hogy a javasolt változtatások automatikusan átmennek a gyakorlatba, mivel 
fontosnak tartjuk meginterjúvolni a klubok véleményét a javasolt változtatásokról. A 
javaslatok figyelembe vételével további változtatások eszközölhetőek majd. 
 
A felhívás célja kettős. Egyrészt tájékozódni szeretnénk arról, hogy az egyesületek melyik 
számítási módot érzik megfelelőbbnek. Másrészt javaslatokat várunk arra vonatkozóan, hogy 
a két javaslat konkrét számértékeit szükséges-e módosítani, és ha igen, hogyan? 
 
Ezért jelen levélben a SZEB 2016. július 9-i jegyzőkönyvének vonatkozó részei mellett a két 
javaslatot is mellékelem. 
 
A második javaslattal kapcsolatosan jelzem – mivel a SZEB jegyzőkönyv is utal rá –, hogy 
annak megvalósításához némi programozási feladat lesz szükséges, amennyiben bevezetésre 
kerül, továbbá a játékosok teljes pályafutását nyilvántartó adatbázisra, amellyel a MOATSZ 
rendelkezik már jelenleg is, így jelenleg technikailag kivitelezhetőnek tűnik ennek 
megvalósítása – még ha első olvasatra bonyolultabb is a számítási mód. 
 
Üdvözlettel, 
 
 Dr. Paár Dávid sk. 
 elnök 
 a Szakmai és Edzőbizottság nevében 
 
 
Budapest, 2016. augusztus 16. 

 
  



Részlet a SZEB 2016. július 9-i jegyzőkönyvéből 
 

A jelenlegi UP átigazolási szabályok tarthatatlanok. Az átigazolásnál két szempontból lehet 
értékelni az átigazolási díjak összegét: a nevelő egyesület tényleges költségeit töredékben 
téríti meg, ugyanakkor az átvevő szempontjából sem lehet olyan mértékű ezek megszabása, 
ami lehetetlenné tenné a játékos mozgását a két egyesület között. 
Az új átigazolási szabályoknak két fő részből kell állniuk: 

a. az aktuális átigazoláskor fizetendő átigazolási díjra vonatkozó szabályok 
b. az átigazolt játékosok által az UP pontversenyben megszerzett pontok elosztása a 

korábbi és az aktuális egyesületek között 
A SZEB elé két javaslat került, amelyek részletesen ismertetésre kerültek.  
Felmerült annak lehetősége, hogy két időszakra korlátozódjon az átigazolási időszak az év 
során, szemben a jelenlegi bármikor megvalósítható átigazolással. Ez jelenleg azt a problémát 
eredményezi, hogy egy hirtelen eligazoló játékos miatt problémát jelenthet a klubnak az NB-s 
bajnokságban szereplő csapatának kiállítása. 
Érdemes lenne modellezni a felmerült javaslatok alapján az átigazolási díjak alakulását. 
Kivitelezhetőség szempontjából a MOATSZ Iroda véleményét is ki kell kérni a második 
javaslatról, mert előfordulhat, hogy annak bonyolultsága nem eléggé életszerű és a hozzá 
szükséges adatbázis sem hozható létre. 
Felmerült lehetőségként, hogy a kiválasztott módot akár ideiglenesen 1 évre be lehetne 
vezetni, majd a tapasztalatok fényében azt lehet módosítani, egy próbaidő után. 
 
6/2016.07.09 számú Szakmai és Edzőbizottsági határozat: az UP átigazolási szabályzattal 

kapcsolatosan felmerült két alternatíváról a SZEB az utánpótlás-nevelő klubok véleményét 

is kikéri. Elsőként emailes tájékoztatást kapnak a klubok, majd egy későbbi időpontban 

nyitott SZEB ülésen személyes vita lefolytatását követően kerüljön kiválasztásra az egyik 

alternatíva. 

  



I. Javaslat az UP korú játékosok átigazolási szabályzatára 
 

A módosítás szükségességének indoklása 

Az utánpótláskorúak hosszú évek óta és jelenleg is érvényben lévő átigazolási szabályzatában 
a sportágfejlesztési hozzájárulásként meghatározott átigazolási díjak irreálisan alacsonyak, 
semmiféle kompenzációt, semmilyen védelmet nem nyújtanak az utánpótlás-nevelő 
szakosztályok számára. 

Az érvényben lévő szabály utánpótláskorú versenyző hazai sportszervezetből hazai 
sportszervezetbe történő átigazolása esetén kizárólag az ifjúsági ranglistán szereplők 
átigazolása esetén kötelezi az átvevő sportszervezetet az alábbiak szerinti sportágfejlesztési 
hozzájárulás kifizetésére, melynek 50%-a a MOATSZ-ot, 50%-a pedig az átadó 
sportszervezetet illeti. 

– nemzetközi minősítésű ifjúsági sportoló: 100.000,– Ft 
– országos ifjúsági ranglista 1–12. helyezettje:  80.000,– Ft 
– országos ifjúsági ranglista 13–30. helyezettje:  40.000,– Ft 
– országos ifjúsági ranglistán szereplő további sportolók:  10.000,– Ft 

Figyelembe véve, hogy ahhoz, hogy az országos ifjúsági ranglistán egy játékos a legjobbak 
közé emelkedjen, hozzávetőleg 6–8, olykor 10 év áldozatkész, következetes képzés, nevelés 
és versenyeztetés szükséges, ami a nevelőegyesület részéről szinte kiszámíthatatlanul magas, 
minden bizonnyal akár milliós nagyságrendű összeget emészt fel. 
Nem szükséges különösebb további indoklás ahhoz, hogy belássuk, ezen szabály 
megváltoztatása már évekkel ezelőtt is nagyon időszerű lett volna.  

Olyan szabály megalkotására lenne szükség, amely egyfelől elismeri a nevelőklubok és 
nevelőedzők munkáját illetve lehetővé teszi, hogy egy esetleges eligazolás esetén ne veszítsék 
el a továbbiakban nevelői tevékenységükre vonatkozó motivációjukat, másfelől olyan 
szabályra lenne szükség, amely nem lehetetlenítené el a fiatalok átigazolását egy olyan 
egyesületbe, ahol a továbbfejlődésük esetleg jobban látszik biztosítottnak.  
A sportág érdekében ilyen módon is feltétlenül helyén kellene kezelni az utánpótlás-nevelés 
kapcsán befektetett munka anyagi megbecsülését. 
 

A szabálymódosításra vonatkozó konkrét javaslat 

a) Az utánpótlás korosztályokhoz tartozó versenyzők hazai sportszervezetből hazai 
sportszervezetbe történő átigazolása esetén az átadó (nevelő) sportszervezetet az átvevő 
sportszervezet által az alábbi sportágfejlesztési hozzájárulás címén fizetett díjak 90%-a illetné 
meg, a fent maradó 10% pedig a korábban funkcionáló Elnökség által elfogadott MOATSZ 
Utánpótlás Alapjába kerülhetne.  
Külföldre történő átigazolás esetén a kifizetés módja kérdéses. 
  



A sportágfejlesztési hozzájárulás összegei a ranglista pozíciókat figyelembe véve: 

 Opciók 
 A B 
nemzetközi minősítésű ifjúsági sportoló: 400.000,– Ft 300.000,– Ft 
országos ifjúsági ranglista 1–4. helyezettje:  350.000,– Ft 250.000,– Ft 
országos ifjúsági ranglista 5–8. helyezettje:  300.000,– Ft 200.000,– Ft 
országos ifjúsági ranglista 9–16. helyezettje:  200.000,– Ft 150.000,– Ft 
országos ifjúsági ranglista 17–30. helyezettje:  100.000,– Ft 100.000,– Ft 
országos ifjúsági ranglistán szereplő további sportolók:  0,– Ft 0 

országos serdülő ranglista 1–4. helyezettje:  250.000,– Ft 200.000,– Ft 
országos serdülő ranglista 5–8. helyezettje:  200.000,– Ft 150.000,– Ft 
országos serdülő ranglista 9–16. helyezettje:  100.000,– Ft 100.000,– Ft 
országos serdülő ranglistán szereplő további sportolók:  0,– Ft 0,– Ft 

országos újonc (U13) ranglista 1–4. helyezettje:  150.000,– Ft 100.000,– Ft 
országos újonc (U13) ranglista 5–8. helyezettje:  100.000,– Ft 75.000,– Ft 
országos újonc (U13) ranglistán szereplő további sportolók:  0,– Ft 0,– Ft 
 
b) Az átigazolt versenyző versenyeredményei által szerzett, az egyesületi utánpótlás 
pontversenybe számításba kerülő pontok 75%-át 1 évig az átadó (nevelő) sportszervezet 
kaphatná, míg az átvevő sportszervezetet csak a megszerzett pontok 25%-a illetné meg. 
Külföldre történő átigazolás, de további hazai versenyzés esetén a pontok 100%-át az átadó 
(nevelő) sportszervezet kaphatná. 

Olyan esetben, amikor egy átigazolást követően 1 éven belül a versenyző továbbigazolna, úgy 
a következőképpen lehetne kezelni az utánpótlás pontversenybe számításba kerülő pontok 
helyzetét: a második átigazolást követően az első átadó (nevelő) szakosztály 50%, az ún. 
tranzit szakosztály 25%, az ún. második átvevő szakosztály ugyancsak 25%-ban lenne 
érintett. 

Az átigazolt versenyző utánpótlás csapatbajnokságban történő szerepeltetése esetén az átadó 
(nevelő) sportszervezet a csapat által szerzett pontokból arányosan részesülhetne, vagyis 3 fős 
csapat esetén a megszerzett pontok egyharmada az átadó (nevelő) sportszervezetet illetné. 

Átigazolási időszak megkötésére vonatkozó elképzelés 

Átgondolást igényelne, hogy helyes-e fenntartani azt a jelenlegi gyakorlatot, hogy lényegében 
az utánpótláskorú versenyzők bármikor benyújthatják átigazolási kérelmüket. Az eddigi 
gyakorlat számos nehezen kezelhető probléma elé állíthatja a sportszervezeteket, míg ha 
évente kétszer, meghatározott időszakban történhetnének az átigazolások, talán könnyebben 
kezelhető helyzetek teremtődnének.  
Ebben az esetben mondjuk minden év december 20. és január 10. között, illetve június 15. és 
július 15. között lehetne csak benyújtani átigazolási kérelmet. 
  



II. Javaslat az UP korú játékosok átigazolási szabályzatára 
 

Szükséges figyelembe veendő tényezők és alapelvek: 
• nevelő munka védelme és elismerése 
• röghöz kötés megakadályozása 
• minden, a nevelésben részt vevő egyesület részesedjen az átigazolásból, ne csak a 

legutolsó klub, aki átadja a játékost 
• feltételezhetően egy játékos egy évi nevelési költsége annál drágább lesz, minél 

idősebb egy játékos, hiszen a játékszint emelkedésével a felkészítés körülményeinek is 
javulniuk kell 

• 21 éves korig számítson valaki utánpótlás korú versenyzőnek 
• pontosan nyomon követhető nyilvántartás a sportolói életútról 

 
Az átigazolást követő kártérítési módszerek: 

• egyszeri átigazolási díj 
• utánpótlás pontverseny keretében történő utólagos kárpótlás 

 
Az egyszeri átigazolási díj szükséges alapelemei: 

• mióta szerepel az átadó egyesületben a versenyző? 
• milyen játéktudású az adott versenyző? (hazai, nemzetközi, válogatottság) 
• a játéktudás értékelése milyen időtávon és milyen alapon történjen (ne csak az épp 

utolsó év eredményei alapján, ranglista vagy konkrét versenyek alapján) 
• milyen életkorú az adott versenyző? 

 
Az UP pontversenyben megszerzett egyesületi pontok beszámítása: 

• UP pontok megosztása több éven keresztül 
• UP pontverseny átalakítása egyébként is szükséges, ami érinti az átigazolást is 

 
Javaslat: 

• Olyan nyilvántartási rendszer létrehozása – ha még nincsen – hogy abban minden 
sportoló egyesületek közötti mozgása nyomon követhető legyen a leigazolásától 
kezdődően az első pillanattól, pontos dátumokkal 

• Ez alapján az egyszeri átigazolási díjból és az UP pontverseny egyesületi pontjaiból is 
részesedjen a sportoló nevelésében részt vevő összes egyesület annak arányában, hogy 
hány évet töltött ott a sportoló (csak azok az egyesületek, ahol legalább 2 bajnoki évet 
eltöltött) 

• Egyszeri átigazolási díj összetevői: 
o átigazolási alapdíjak megállapítása csak életkori kategóriák alapján 
o az alapdíjat módosító tényező a játékos eredményességét reprezentáló szorzó a 

ranglista-helyezés alapján meghatározva 
� a ranglistahelyezést ne az elmúlt év, hanem az elmúlt 3 év végén 

közzétett ranglistán elért helyezések közül a legjobb helyezés határozza 
meg (még csak ne is a válogatott kerettagság, mert így objektívebb az 
értékelés) 

o az egyszeri átigazolási díj a sportoló nevelésében részt vett összes egyesület 
között legyen felosztva két szempont szerint: 

� hány éven keresztül vett részt egy-egy egyesület a nevelésben (ahol 
minimum 2 bajnoki évben szerepelt) 



� az egyesület melyik életkori szakaszban vett részt a nevelésben (egy ifi 
egy éves nevelési költsége nagyobb, mint egy újoncé) 

• UP pontverseny pontjainak szétosztása: 
o legfontosabb, hogy az UP pontversenyből eredő finanszírozás értéke valóban 

jelentős legyen, és egy megszerzett pont komoly forintális összeget jelentsen 
o az UP pontverseny számítási módjának változtatása jelenleg is napirenden levő 

kérdés, de szorosan együtt kell kezelni az átigazolási módosítási kérdéssel, 
hogy minél objektívebben lehessen értékelni egy-egy játékos és klub adott évi 
teljesítményét (az adott évi teljesítményt talán leginkább a ranglista alapján 
lehetne számszerűsíteni) 

o az UP pontversenyben szerzett egyesületi pontok játékosonként legyenek 
kiszámítva – ahogyan ez jelenleg is történik – és ezek a játékosok által szerzett 
pontok egyesületenként legyenek összeadva olyan elven, hogy 
visszamenőlegesen a játékos minden nevelőegyesülete részesedhessen ebből 
differenciáltan, hasonlóan, mint az egyszeri átigazolási díjnál: 

� az egyesületnél eltöltött évek alapján 
� az alapján, hogy milyen életkorban foglalkoztak a játékossal 

 
Példa egyszeri átigazolási díjra: 
 

Életkori szakasz Egyszeri átigazolási díj 
0-9 év 0 Ft 
10-13 év 20 000 Ft 
13-15 év 30 000 Ft 
15-18 év 50 000 Ft 
18-21 év 65 000 Ft 

 
Az elmúlt 3 év legjobb 
ranglista-helyezése 

Átigazolási díjat 
módosító szorzó 

1-4 4 
5-8 3 
9-16 2 
17-32 1,5 
32 vagy rosszabb 1 

 
A nevelő egyesületeknél eltöltött különböző életkori szakaszok súlya (11- év súlya): 
 

 Egy évnyi munka súlya 
Újonc 1 
Serdülő 1,8 
Ifi 2,6 
U21 3 

 
Az egyesületnél eltöltött évek számának kiszámolásakor nem a naptári évek a meghatározók, 
hanem a leigazolástól az eligazolásig terjedő időszak teljes évei. Tört év esetében kerekíteni 
kell egész évre (ha a játékos 2 évet és 4 hónapot töltött el a klubban, amiből 8 hónap újonc 
korosztályban, majd 1 év és 6 hónap serdülő korosztályban volt, akkor az 1 évnyi újonc és 2 
évnyi serdülő szereplésnek számít). 
Tehát ha A, B és C egyesület nevelt egy gyereket, aki D egyesületbe igazol akkor: 



A egyesület igazolta le a gyereket 7 évesen, ahol 11 éves koráig játszott 4 évet. (A egyesület 4 
pontot kap a súlyozásnál � mind a négy évet újoncban játszotta: 4*1=4) 
B egyesületben 11 és 12 éves kora között játszott a gyerek, de csak 1 évet, így ő nem jogosult 
részesülni az átigazolási díjból. 
C egyesület 12 éves korában átvette a játékost és 17 éves korában adja át D-nek, itt 5 évet 
játszott. (Az egyesület 9 pontot kap súlyozásnál � 1 évet játszott újoncban, 2-t serdülőben és 
2-t ifiben: 1*1+2*1,8+2*2,6=9,8) 
Így a D egyesület által fizetendő egyszeri átigazolási díjból A egyesület 4/13,8 (29%) 
arányban, B egyesület 9,8/13,8 (71%) arányban részesedik. 
 
A játékos legjobb ranglistahelyezése az utóbbi 3 évben az év végi ranglistákon a 4. hely volt. 
Mivel a korosztályának alap átigazolási díja 50 000 Ft, és az összeg a legjobb helyezése 
alapján 4-gyel szorzódik, így a teljes átigazolási díj 200 000 Ft lesz. 
Ebből az összegből A egyesület 58 000 Ft-ot kap, B egyesület pedig 142 000 Ft-ot. 
 
Ha az Utánpótlás-nevelési alapba is kerül az átigazolási díjból, akkor előbb a teljes átigazolási 
díjat csökkenteni kell az UP alapba kerülő összeggel, majd ezt kell felosztani a klubok között. 
 
Szemléltető példa a fenti értékekkel: 
 

 
 
 
  



Példa UP pontversenyből származó „kártalanításra”: 
 
Adott évben szerzett UP pontok egyesületek közötti elosztása során érvényesíthető ugyanaz 
az elv, mint az egyszeri átigazolási díj esetében. 
Ennek során külön játékosonként kell kiszámolni az adott évben szerzett pontokat, majd 
azokat fel kell osztani a jelenlegi és korábbi klubjai között, így egy 18 éves játékos szerezhet 
akár pontot egy olyan klubnak is, ahol 10 éves koráig játszott. 
Mivel a különböző életkorokban eltérő a nevelési költség, ezért itt is eltérő súllyal veendő 
figyelembe egy újonc, serdülő, ifi vagy U21-es év. 
 

Életkori szakasz Egy évnyi munka súlya 
Újonc 1 
Serdülő 1,8 
Ifi 2,6 
U21 3 

 
Tehát ha egy jelenleg 18 éves játékos pl. 50 pontot szerez az adott évben az UP egyesületi 
pontversenyben, 9 évesen lett leigazolva és 14 éves koráig A klubban játszott, akkor a 
jelenlegi B klubjának és a régi A klubjának is szerez pontot az alábbiak szerint: 
9 éves korától 14 éves koráig játszott 5 évet A klubban, amiből 4 év újonc és 1 év serdülő 
korosztály volt (4*1+1*1,8=5,8). 
14 éves korától 18 éves koráig 4 évet játszott, ebből 1 év serdülő és 3 év ifi korosztályban volt 
(1*1,8+3*2,6=9,6). 
Így A klub 5,8/15,4 (37,7%), B klub 9,6/15,4 (62,3%) arányban részesedik az egyesületi 
pontokból. 
 

 


