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Ügyiratszám: SZB007/2018-2019 Tárgy: Határozat a Szakmai Bizottsághoz 

Ügyintéző: Somogyi Attila  benyújtott kérelem ügyében 

Telefon: 06-20/941-3800 

e-mail: somogyi.attila@icehockey.hu  

 

E G Y S Z E R Ű S Í T E T T   H A T Á R O Z A T 

A Magyar Jégkorong Szövetség Szakmai Bizottsága megtárgyalta a hozzá beérkezett szülői kérelmet, 
amelyben 4 játékos esetében a Versenyiroda által megállapított nevelési költségtérítés felülbírálását kérte. 

A Szakmai Bizottság akként határozott, hogy 

Szűcs Botond szül.: 2006.03.30 reg.sz.: 16571 225 000 Ft 

Mészáros Gergő szül.: 2006.06.19 reg.sz.: 17981 225 000 Ft 

Rózsavölgyi Barnabás  szül.: 2005.02.24 reg.sz.: 14895 270 000 Ft 

Weinhoffer Erik  szül.: 2007.12.27 reg.sz.: 18475 180 000 Ft 

nevelési költségtérítés mértékének felülbírálását nem támogatja. 

A Szakmai Bizottság jelen határozatba foglalt döntése ellen két munkanapon belül nyújtható be fellebbezés 
az MJSZ elnökségéhez az 50.000,- Ft + ÁFA fellebbezés díj befizetésének egyidejű igazolásával. 

Jelen határozat elektronikus úton kerül közlésre. 

I N D O K L Á S  

A Magyar Jégkorong Szövetség Szakmai Bizottsága az Átigazolási szabályzat 13 § (8) és (10) bekezdése 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

(8) Amennyiben az átadó sportszervezet igényt tart a nevelési költségtérítésre és annak összege az MJSZ 
Versenyiroda által megállapításra került, az átvevő sportszervezet a nevelési költségtérítést 30 napon belül 
köteles megfizetni. Ennek elmulasztása esetén az átvevő sportszervezet addig nem jogosult a sportoló 
szerepeltetésére az MJSZ által kiírt, szervezett, vagy jóváhagyott bajnoki-, vagy kupamérkőzésen, illetve 
nemzetközi mérkőzésen, ameddig a nevelési költségtérítés kiegyenlítésre nem került. 

(10) A nevelési költségtérítés összegének megfizetése – ideértve az átvevő sportszervezet által megfizetett 
nevelési költségtérítés utólagos megtérítését – a sportoló hozzátartozójára sem közvetlenül, sem közvetett 
formában nem hárítható át.  

A Szakmai Bizottság arra a többségi álláspontra helyezkedett, hogy a szülők által vázolt körülmény nem 
minősíthető különös méltánylásra okot adó körülménynek, ezért nem bírálja felül a Versenyiroda 
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határozatát. A nevelési költségtérítés összege megilleti a Veszprémi Jéglovagok egyesületét és azt az Ajkai 
óriások egyesületének meg kell fizetni. 

 

A fellebbezési jogot a Versenyszabályzat 8.§-a biztosítja. 
 

Budapest, 2018. július 25.  

A kiadmány hiteléül: 

 Kovács Zoltán sk. 
 a Szakmai Bizottság elnöke 


