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A Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Stv.) 23.§ (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a jégkorongsportágban versenyszerűen sportolók vonatkozásában az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási
Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg.

1. § A Szabályzat hatálya

(1) A Szabályzat hatálya a jégkorong-sportágban – a sportág versenyszabályzatában,
versenykiírásaiban, és egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – versenyszerűen
sportolókra (továbbiakban: versenyzők), valamint az őt tagsági, sportszerződés vagy sportiskolai
tanulói jogviszony alapján versenyeztető sportegyesületekre, és egyéb sportvállalkozásokra
(továbbiakban együtt: sportszervezet) terjed ki.
(2) A Szabályzat hatálya a nyilvántartási kötelezettségen, az igazolásokon, valamint a versenyengedély
kiadásának szabályain kívül nem terjed ki a sportszervezetek és a sportolók egymás közötti
viszonyára, mert azt a sportszervezetek alapszabálya, vagy a sportszervezetek és a sportolók között
létrejött szerződés szabályozza.
(3) Amennyiben a sportszervezetek és a sportolók egymás között keletkezett jogvitájuk eldöntése
céljából alávetik magukat az MJSZ döntésének, akkor a döntést hozó szervek döntésüket jelen
Szabályzat rendelkezései szerint hozzák meg.

2. § Értelmező rendelkezések

(1) A jelen Szabályzat alkalmazásában
a) Igazolás: Betöltött 5. életévet követően a sportoló első regisztrálása sportszervezetéhez.
b) Versenyző: Az a versenyszerűen sportoló természetes személy, aki az MJSZ által kiírt,
szervezett, vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben részt vesz.
c) Versenyévad: egy naptári év hosszúságának megfelelő időszak, amely a sportág
versenyrendszeréből fakadó sajátosságokat figyelembe véve tárgyév július 1-jén kezdődik és
tárgyévet követő év június 30-áig tart.
d) Bajnoki évad: a versenyévadon belüli azon időszak, amely alatt a versenyrendszer keretében
megrendezett mérkőzésre kerül sor. A bajnoki évad tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet
követő év április 10-éig tart.
e) Játékjog: Személyhez fűződő vagyoni értékű jog, melynek elidegenítésére vagy
megterhelésére irányuló szerződés semmis.
f)

Átigazolás: A sportoló és a sportszervezet együttes kérelme arról, hogy a sportoló egy másik
sportszervezetben folytassa sportolói tevékenységét.

g) Átigazolási időszak: Az átigazolási időszak a bajnoki évadon belüli időkeret, amelyen belül a
sportoló átigazolása és/vagy kölcsönadása végrehajtható.
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h) Átigazolási díj: Az átigazolási díj az átadó sportszervezettel hatályos szerződéssel rendelkező
hivatásos sportoló játékjoga használati jogának átruházása esetén az átadó sportszervezetet
az átvevő sportszervezet részéről megillető ellenérték.
i)

Átigazolási eljárási díj: Az átvevő sportszervezet által az MJSZ részére fizetendő
adminisztrációs díj, melynek összegét az MJSZ Elnöksége határozza meg, a kiadásra kerülő
Versenyszabályzat részeként.

j)

Átadó (elengedő) sportszervezet: azon sportszervezet, ahonnan a sportoló átigazol, illetve
amely sportszervezetből kölcsönadják.

k) Átvevő (fogadó) sportszervezet: azon sportszervezet, ahová a sportoló átigazol, illetve amely
sportszervezetbe kölcsönadják.
l)

Kölcsönadás: Ideiglenes átigazolás, mellyel a sportoló játékjogának használatát ideiglenesen az
átvevő sportszervezet szerzi meg erre vonatkozó határozott időre szóló megállapodás alapján,
azzal, hogy a kölcsönadásra irányuló megállapodás megszűnésével a játékjogosultság, illetve a
játékjog használati jogosultsága az átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés
fizetése nélkül visszaszáll.

m) Nyilvántartási szerv: a Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája.
n) Versenyengedély: A versenyzők számára az MJSZ által, a sportoló és a sportszervezet
kérelmére kiállított, versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító
elektronikus sportolói igazolvány.
o) Kettős versenyengedély: A Versenyszabályzatban rögzített korosztályok esetén a második
sportszervezethez kiadott versenyengedély.
p) Amatőr sportoló: Az a sportoló, aki sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés
alapján, sportvállalkozás vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében –
amennyiben nem minősül egyúttal sportiskolának is – kizárólag sportszerződés alapján sportol,
továbbá tanulói jogviszony alapján sportiskola tanulója.
q) Hivatásos sportoló: Az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, munka-, vagy megbízási
jogviszony keretében foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet.

3. § Hatáskör

(1) A Szabályzat hatálya alá tartozó igazolási, nyilvántartási, belföldi átigazolási, kölcsönadási és kettős
versenyengedéllyel összefüggő ügyekben, amennyiben a Szabályzat, vagy jogszabály másként nem
rendelkezik első fokon az MJSZ Versenyirodája jár el.
(2) A Versenyiroda első fokon hozott döntései ellen az MJSZ Szakmai Bizottságához fellebbezéssel
lehet élni a döntés közlésétől számított 8 napos jogvesztő határidőn belül.
(3) Nemzetközi átigazolási ügyekben a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (International Ice Hockey
Federation – a továbbiakban: IIHF) saját szabályzataiban és rendelkezéseiben nevesített szervei
jogosultak eljárni a Szabályzat 12-16. §-ában foglaltak szerint.
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4. § Sportoló nyilvántartása

(1) A MJSZ tagszervezetei kötelesek szervezetükben jégkorong sporttevékenységet végző
természetes személyek szövetségi nyilvántartásba vételét kérni, abban az esetben, ha a
sportolókat szerepeltetni kívánják az MJSZ által kiírt, szervezett, vagy jóváhagyott
versenyrendszerben.
(2) A nyilvántartásba vételről a sportolót foglalkoztató sportszervezet kezdeményezésére a MJSZ
Versenyirodája gondoskodik.
(3) A kérelmet az MJSZ online háttérrendszerében e célra rendszeresített, IT eszköz segítségével
érhető elektronikus űrlap kitöltésével kell benyújtani.
(4) Az elektronikus űrlapnak tartalmaznia kell:
a) a sportoló nevét,
b) állampolgárságát,
c) születési helyét, idejét,
d) anyja nevét,
e) állandó lakhelyét.
(5) Az elektronikus űrlap kitöltésével egyidejűleg mellékelni kell:
a) 1 db igazolványképet, jpg formátumban,
b) a születési időt, helyet igazoló okmány másolatát,
c) a lakcímkártya másolatát.
(6) A nyilvántartásba vételi eljárás döntően egyszeri eljárás, mely a sportoló MJSZ
versenyrendszerében való részvétele kezdetétől a sportolói pályafutásának befejezéséig tart. A
nyilvántartásba vételi eljárás díjköteles, melynek összegét a MJSZ Elnöksége évente határozza
meg.
(7) A nyilvántartásba vételi eljárás díját a nyilvántartásba vételt kezdeményező sportszervezet fizeti.
(8) A nyilvántartásba vétel csak abban az esetben tagadható meg, amennyiben a kérelmező (3)-(6)
bekezdésekben foglalt feltételeket nem teljesíti.
(9) Az MJSZ Versenyiroda a sportszervezetek által regisztrált sportolók adatait folyamatosan
nyilvántartja.
(10) A nyilvántartásnak a (4)-(5) bekezdéseiben foglalt adatokon túlmenően az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
a) a sportoló nyilvántartási számát,
b) a nyilvántartásba vétel idejét,
c) a sportolót versenyeztető sportszervezet nevét.
(11) A nyilvántartás az érintettek részére nyilvános és közhiteles.
(12) Az átigazolási időszakra, valamint a nemzetközi átigazolás szabályaira tekintet nélkül
nyilvántartásba vehető az a sportoló, akinek első nyilvántartásba vételére az MJSZ által kerül sor.

5. § Amatőr sportolóra vonatkozó szabályok

(1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján,
sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig –
amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal az e törvényben meghatározott
sportiskolának is – sportszerződés alapján sportolhat.
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(2) Köznevelési típusú sportiskola tanulója tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősül.
A tanulói jogviszony szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem
érinti.
(3) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, amellyel tagsági, szerződéses
vagy tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi személytől díjazásban nem
részesülhet. Nem minősül ilyen díjazásnak,
a) az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek
megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, valamint a Gerevich Aladársportösztöndíjrendszer keretében kapott támogatás,
b) a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés,
érem, ajándéktárgy stb.).
(4) A tagsági viszony, a sportszerződés vagy a tanulói jogviszony létrejöttével az amatőr sportoló
játékjogának használatát e jogviszony fennállásának időtartamára a sportszervezetének
ingyenesen átengedi.

6. § Az amatőr sportolók sportszerződése

(1) Az amatőr sportoló és a sportszervezet a sporttevékenységgel kapcsolatos tevékenységük
feltételeiről sportszerződés keretében állapodik meg. A sportszerződést írásba kell foglalni és
tartalmaznia kell a sportoló részére nyújtandó támogatás formáját.
(2) Sportszerződés a sportoló és a sportszervezet megállapodása szerinti időtartamra, de legfeljebb
egy versenyévadra köthető.
(3) A 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló törvényes
képviselőjének előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé.
(4) Az amatőr sportoló sportszerződésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, az Stv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) Az amatőr sportoló sportszerződése határozott időtartamának lejártát követően a sportoló a 11.§ban foglaltakra figyelemmel szabadon igazolható.

7. § Hivatásos sportolóra vonatkozó szabályok

(1) A hivatásos sportoló a sportvállalkozással kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés
alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.
(2) Hivatásos sportoló sportegyesületben is végezhet sporttevékenységet.
(3) A hivatásos sportoló játékjogának használatát a sportszervezettel kötött munkaszerződésben vagy
megbízási szerződésben a jogviszony fennállásának időtartamára ruházza át a sportszervezetre. A
játékjog használatáért a hivatásos sportoló a munkaszerződésben vagy a megbízási szerződésben
megállapított külön ellenértékre tarthat igényt.
(4) A szerződés időtartamának lejártával, illetve jogszerű megszűnése esetén a játékjog használati
joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra.
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8. § Hivatásos sportoló szerződése

(1) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni:
a) Munkaszerződés csak határozott időtartamra köthető,
b) Próbaidő nem köthető ki,
c) A hivatásos sportoló munkaszüneti napokon is rendszeresen foglalkoztatható. Munkaidőkeret
alkalmazása esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a pihenőnap legfeljebb
hathavonta – részben vagy egészben – összevontan is kiadható. A munkaidő legfeljebb hathavi
keretben is meghatározható a munkaszerződésben szereplő napi munkaidő alapulvételével,
d) A hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet
sporttevékenységgel össze nem függő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
Sporttevékenység folytatására sportágában további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem
létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további munkavégzésre
irányuló jogviszony létesítéséhez a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges,
e) A hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő szereplésére az Mt.
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz a hivatásos sportoló előzetes hozzájárulása
szükséges. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás összes időtartama egy naptári éven belül
44 munkanapnál, vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet,
f) A hivatásos sportoló csak a játékjog használati jogának ideiglenes átadása esetén
foglalkoztatható a munkaszerződéstől eltérően más sportszervezetnél. A munkaszerződéstől
eltérő foglalkoztatás időtartama ebben az esetben egy naptári éven belül 44 munkanapnál
vagy háromszázötvenkét óránál hosszabb is lehet.
(2) A hivatásos sportolóval kötött munkaszerződés csak akkor jön létre, ha az Mt.-ben foglalt kötelező
tartalmi elemeken túlmenően tartalmazza a munkavégzés módjára, a munka- és pihenőidőre, a
szabadság kiadására, valamint a munka díjazására vonatkozó megállapodást.
(3) Semmis az a szerződés, amellyel a sportszervezet a hivatásos sportoló részére a
sporttevékenységére kötött munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben foglaltakon túl
anyagi előnyt biztosít.

9. § A versenyengedély

(1) Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha
versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló
a) sportegyesület tagjaként vagy
b) a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként
működő sportiskolával, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses
jogviszonyban álló személyként vagy
c) a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként
kapja meg.
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(2) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló
a) a sportszervezetén vagy
b) azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon keresztül, amellyel szerződéses
jogviszonyban áll vagy
c) az iskolaként működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási intézményen keresztül,
amellyel tanulói jogviszonyban áll vagy
d) a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskola sportolójaként azon a
nonprofit gazdasági társaságon keresztül, amellyel szerződéses jogviszonyban áll
nyújthatja be a sportszövetséghez.
(3) A hivatásos sportolónak hivatásos sportolói versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A
versenyengedélyt a sportszövetség a hivatásos sportoló kérelmére adja ki.
(4) Hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos sportolói
megbízási szerződéssel rendelkező versenyző részére állítható ki.
(5) Az elektronikus versenyengedélyt az MJSZ Versenyirodája állítja ki a sportolók számára.
(6) A sportszervezetnek a nevezést követően a rajtlista benyújtásával évente, a versenykiírásokban
nevesített korosztályonként kell kérniük a sportolók versenyengedélye kiállítását.
(7) MJSZ által rendezett versenyen érvényes versenyengedély hiányában sem amatőr, sem hivatásos
sportoló nem vehet részt.
(8) Versenyengedélyt az a sportoló kaphat, aki:
a) az MJSZ nyilvántartásában szerepel
b) amatőr sportolóként az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott jogviszonnyal
rendelkezik,
c) hivatásos sportolóként munkaszerződéssel, vagy megbízási szerződéssel rendelkezik, melyben
játékjogának rendelkezési jogáról minimum egy szezonra az igénylő sportszervezet javára
lemond,
d) nyilatkozik a rajtlistán közte és sportszervezete közötti szerződés létéről, illetve nemlétéről.
(9) A sportoló versenyengedélyt ugyanarra az időszakra vonatkozóan – a kettős versenyengedély
szabályainak kivételével – csak egy sportszervezethez kaphat.
(10) A versenyengedély érvényességi ideje 1 bajnoki évad.
(11) 18 év alatti sportoló versenyengedélyt csak szülői, gondviselői hozzájárulással kérhet.
(12) A versenyengedély kiadása díjköteles, melynek összegét az MJSZ Elnöksége évente határozza
meg.
(13) A versenyengedély tartalmazza:
a) a versenyző nevét, születési helyét és idejét,
b) a versenyző tárgyévben készült képmását,
c) a versenyrendszer megnevezését,
d) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
e) a versenyengedély érvényességi idejét,
f) a versenyengedély nyilvántartási számát,
g) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint
h) mindazt, amit a MJSZ a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének követelményeire
tekintettel szabályzataiban előír.
(14) Ha az MJSZ Versenyirodája a versenyengedély kiadását megtagadja, az erről szóló határozat
kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a MJSZ
Elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 naptári napon belül az Elnökség nem
ad helyt, a kérelmező az MJSZ határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos
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jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz
fordulhat. Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, továbbá az átigazolással
kapcsolatos jogvitákra is.

10. § Átigazolás

(1) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának időtartama alatt
csak a sportszervezete (átadó sportszervezet) előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át
ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezethez (átvevő sportszervezet).
(2) Az átigazolással az amatőr sportoló játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg.
(3) Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés fizetéséhez kötheti.
(4) Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának időtartama alatt
a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik sportszervezethez, az
átadó sportszervezet azonban a játékjog használati jogának átruházásáért az (3) bekezdés szerinti
nevelési költségtérítésre tarthat igényt.
(5) Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át – ideiglenesen vagy
véglegesen – más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez
nem kötheti.
(6) 18. életévét be nem töltött amatőr sportoló sporttevékenységével, igazolásával, illetve
átigazolásával kapcsolatos szerződések kereskedelmi ügynök közvetítésével nem köthetők, az
ezzel ellentétes megállapodás semmis.
(7) Átigazolásra csak az átadó és az átvevő sportszervezet, valamint a sportoló háromoldalú
megállapodása alapján kerülhet sor. A megállapodást a MJSZ Versenyirodája nyilvántartásba
veszi, és az átigazolást nyilvántartja.
(8) Az átadó sportszervezet abban az esetben utasíthatja vissza az átigazolást, ha:
a) a sportolónak érvényes szerződése van a sportszervezetével,
b) a sportoló nem teljesítette a szerződésében foglaltakat,
c) a sportolónak anyagi, vagy felszerelés tartozása van az sportszervezete felé.
(9) Amennyiben az átadó sportszervezet az átigazolás kezdeményezésétől számított 7 naptári napon
belül nem reagál a sportoló és az átvevő sportszervezet által kezdeményezett átigazolási
kérelemre, abban az esetben az átigazoláshoz történő hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(10) Ha a sportoló az utolsó 12 hónapban nem rendelkezett versenyengedéllyel, akkor átigazolás
nélkül kaphat versenyengedélyt bármelyik sportszervezetbe.
(11) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői jutalék, valamint a
(12) bekezdés szerint a sportszövetségnek fizetendő hozzájárulások kivételével semmis minden
olyan megállapodás, amely a hivatásos sportolón, illetve a használati jogot ideiglenesen vagy
véglegesen átruházó sportszervezeten kívül másnak biztosít részesedést a játékjog használati
jogának átruházásáért fizetett ellenértékből.
(12) A játékjog használati jogának sportoló általi átruházása esetén az igazoló sportszervezet az
igazolásért az általa a sportolónak fizetett ellenérték; valamint a használati jog sportszervezetek
közötti ideiglenes vagy végleges átruházása esetén a sportszervezetek közötti megállapodásban
megjelölt sportszervezet – ha a megállapodásban külön nem került megjelölésre, akkor az átvevő
sportszervezet – az átigazolásért fizetett ellenérték:
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a) egy százalékának megfelelő összeget köteles a sportszövetségnek befizetni, valamint
b) négy százaléknak megfelelő összeget köteles az utánpótlás-nevelést támogató
sportszövetségi alapba befizetni.

11. § Átigazolási időszak

(1) A versenyévad a felnőttek számára kiírt versenysorozatokban résztvevő sportolók és
sportszervezetek esetében egy, az utánpótlás számára kiírt versenysorozatokban résztvevő
sportolók és sportszervezetek esetében két átigazolási időszakot tartalmaz. Az átigazolási
időszakok az alábbiak:
a) a felnőttek számára kiírt versenysorozatokban július 1. és a vonatkozó Versenyszabályzatban,
illetve Versenykiírásban megjelölt időpont, ennek hiányában február 15. között,
b) az U18, U20 korosztály számára kiírt versenysorozatokban július 1. és az adott korosztály
számára kiírt bajnokság alapszakaszának záró napjáig.
c) az utánpótlás számára kiírt versenysorozatokban:
ba) július 1-je és augusztus 10-e között, illetve
bb) december 1-je és december 15-e között.
(2) Amennyiben az átigazolási időszak utolsó napja ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy az
átigazolási időszak utolsó napja az azt követő első munkanap éjfélig tart.

12. § Kölcsönadás

(1) Új jégkorong szakosztály létrehozására, kevés játékossal rendelkező szakosztály megerősítésére,
az átmenetileg létszámon felülivé vált játékosok foglalkoztatására kölcsönös megállapodás alapján
az amatőr sportolót maximum egy bajnoki évadra másik sportszervezetnek kölcsön lehet adni.
(2) A sportolót sportszervezete egymást követően legfeljebb két alkalommal adhatja kölcsön.
(3) A kölcsönadással az amatőr sportoló játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi
meg.
(4) Kölcsönadásra csak az átadó és az átvevő sportszervezet, valamint a játékos háromoldalú
megállapodása alapján kerülhet sor. A megállapodást a MJSZ Versenyirodája nyilvántartásba
veszi, és a kölcsönadást nyilvántartja. A kölcsönadásra irányuló megállapodás megszűnésével a
játékjog használati jogosultsága az átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése
nélkül visszaszáll.
(5) Hivatásos sportoló esetében a sportszervezet az érvényes munka-, vagy megbízási szerződés alatt
a hivatásos sportoló beleegyezésével a játékjog rendelkezési jogát ideiglenesen más
sportszervezetnek kölcsönadhatja, amely a sportoló munkaszerződését, vagy megbízási
szerződését nem érinti. A kölcsönadásra irányuló megállapodás megszűnésével a játékjog
használati jogosultsága az átadó sportszervezetre automatikusan, költségtérítés fizetése nélkül
visszaszáll.
(6) Kölcsönadásra a 11.§-ban foglalt határidőket kell megfelelően alkalmazni.
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(7) A kölcsönadás eljárási díj köteles. A kölcsönadási díj az átigazolási eljárási díj 50 %-a, melyet az
átvevő sportszerveznek kell megfizetnie a kérelem benyújtásával egyidejűleg.
(8) A (7) bekezdésben foglalt eljárási díj megfizetésének igazolásáig a kölcsönadási eljárás szünetel.
(9) A kölcsönadás határozott időtartamának leteltét megelőzően a kölcsönadott játékos
villámigazolással bármikor visszaigazolhat az átadó sportszervezethez.
(10) A villámigazolásra a kölcsönadott sportoló és az átadó sportszervezet közös megegyezésével kerül
sor.
(11) A villámigazolással visszatérő sportoló a kölcsönadás eljárási díja megfizetésének igazolását
követően kap versenyengedélyt a sportszervezetéhez. A villámigazolással visszatérő sportoló
versenyengedélyének kiállításáról az MJSZ Versenyiroda 1 munkanapon belül gondoskodik.

13. § Nevelési költségtérítés

(1) A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából
szolgáltatásnyújtásnak minősül.
(2) A nevelési költségtérítésnek az MJSZ Versenyirodája által jelen Szabályzatban foglaltak alapján
meghatározott összegét az átvevő sportszervezet köteles megfizetni az átadó sportszervezet
számára, amennyiben az összeg megfizetésére az átadó sportszervezet igényt tart.
(3) Az átadó sportszervezet igényt tarthat az MJSZ Versenyiroda által meghatározott összegnél
alacsonyabb összegre is.
(4) Nevelési költségtérítés kizárólag a belföldi átigazolás esetén kérhető, külföldi átigazoláskor a
sportoló átigazolásához kapcsolódó költségtérítés mértékére és fizetésének feltételeire az átadó
és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az irányadó.
(5) A 10.§ (10) bekezdésében foglalt esetben, illetve a külföldről történő visszaigazolás esetén
nevelési költségtérítésre 2 naptári évig igényt tarthat a korábbi magyarországi nevelő
sportszervezete.
(6) Az átadó sportszervezet a nevelési költségtérítésre szóló igényét az átigazolás ügyintézése során
az erre rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével jelzi.
(7) A nevelési költségtérítés mértéke:
a) 14 éves korig 45.000 Ft szorozva jégkorongban, ugyanazon egyesületnél, megszakítás nélkül
legalább 3 bajnoki évadot eltöltött évek számával
b) 23 éves korig 90.000 Ft szorozva jégkorongban, ugyanazon egyesületnél, megszakítás nélkül
legalább 3 bajnoki évadot eltöltött évek számával
c) U18, illetve U20 Világbajnokságon történő részvétel esetén az a) és b) pont alapján számított
összeg kétszerese.
(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.
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(9) Nem kérhető nevelési költségtérítés kölcsönadás, illetve kettős versenyengedéllyel történő
versenyeztetés esetén. A kettős versenyengedéllyel történő versenyeztetés csak az
anyaegyesületnél számít a nevelési költségtérítés szempontjából.
(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.
(11) Egy bajnoki évad akkor minősül az adott sportszervezetnél (átadó sportszervezetnél) eltöltöttnek,
ha a versenyző a sportszervezetnél az adott bajnoki évadban legalább 3 magyar, vagy nemzetközi
ligában rendezett bajnoki, vagy annak minősülő, torna jelleggel lebonyolított mérkőzésen a
hatályos szabályozásnak mérkőzésen nevezésre került, függetlenül attól, hogy a versenyző a
bajnoki szezon közben mikor érkezett vagy távozna.
(12) Amennyiben a sportoló az átvevő sportszervezettől átigazol azon időtartamon belül, amelynek
elteltét követően a sportszervezet saját jogán jogosulttá válna nevelési költségtérítés igénylésére,
az általa a korábbi átadó sportszervezetnek kifizetett nevelési költségtérítés arányos összegére
tarthat igényt az új átvevő sportszervezettől.
(13) A (12) bekezdés szerinti esetben a sportszervezet a korábban általa kifizetett nevelési
költségtérítés
a) 66 %-ának megfelelő összeg igénylésére jogosult, ha a sportoló egy bajnoki évadon belül,
b) 33 %-ának megfelelő összeg igénylésére jogosult, ha a sportoló három bajnoki évadon belül
átigazol az új átvevő sportszervezethez.
(14) Amennyiben a sportszervezet nem fizetett nevelési költségtérítést az átadó sportszervezetnek a
sportoló átigazolásakor, úgy a sportoló három bajnoki évadon belüli ismételt átigazolása esetén
nevelési költségtérítés igénylésére nem jogosult az új átvevő sportszervezettől.
(15) Vitás kérdés esetén az MJSZ Szakmai Bizottsága (a továbbiakban: Szakmai Bizottság) a nevelési
költségtérítés összege mellett, a költségtérítés igénylésének jogosságát is vizsgálja. A Szakmai
Bizottság diszkrecionális jogkörében eljárva különös méltánylásra okot adó körülmény
felmerülése esetén a nevelési költségtérítés tekintetében fizetési kedvezményt adhat, illetve az
összegét mérsékelheti, vagy elengedheti.
(16) Az MJSZ Versenyiroda első fokon hozott döntése ellen a Szakmai Bizottsághoz benyújtott
fellebbezéssel lehet élni az első fokú döntés közlésétől számított 8 naptári napon belül.

14. § A nemzetközi átigazolás általános szabályai

(1) A nemzetközi átigazolásokat tagszervezetei között az IIHF ByLaws 407-410 szakaszában és a
tárgyévi Nemzetközi Átigazolási Szabályzata tárgyalja.
(2) Egy adott ország szövetsége által szervezett bajnokságban, azon játékosok vehetnek részt, akiknek
játékjogával az adott ország szakági sportszövetsége rendelkezik. Eredendően a sportoló játékjoga
annak az országnak a szövetségéhez tartozik, ahol született, függetlenül az állampolgárságtól,
illetve attól, hogy hol kezdett jégkorongozni.
(3) Amennyiben a sportoló más országban kíván jégkorongozni, mint ahol született, nemzetközi
átigazolásra van szükség.
(4) Nem szükséges az elengedő szövetség jóváhagyását kérni annak a játékosnak, aki legalább 18
hónapja a fogadó országban él (ezt hitelt érdemlően igazolni tudja pl. lakcímkártyával) és ez alatt
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az idő alatt egyik szövetségnél sem volt regisztrált játékos. Ilyen esetben a fogadó szövetség
közvetlenül az IIHF-hez küldi az átigazolási kérelmet és a kapcsolódó nyomtatványokat. A régi
szövetséget az IIHF tájékoztatja az átigazolásról.
(5) Abban az esetben, ha egy játékos érvényes International Transfer Card (a továbbiakban: ITC)
nélkül lép pályára, az IIHF fegyelmi vizsgálat alá vonhatja a fogadó szövetséget, a fogadó
sportszervezetet és a játékost egyaránt.

15. § A nemzetközi átigazolás menete

(1) A nemzetközi átigazolás az elengedő és a fogadó sportszervezet közötti megegyezéssel indul,
figyelembe véve a játékos szerződésében foglaltakat. A fogadó szövetség regisztrálja a játékos
átigazolási kérelmét az IIHF online rendszerébe.
(2) Az elengedő szövetség abban az esetben utasíthatja vissza az átigazolást, ha:
a) a sportolónak érvényes szerződése van sportszervezetével,
b) a sportoló nem teljesítette a szerződésében foglaltakat,
c) a sportolónak anyagi, vagy felszerelés tartozása van az elengedő sportszervezete felé,
d) a két érintett sportszervezet között anyagi probléma merül fel az átigazolást illetően, vagy
bármelyikük fegyelmi eljárás alatt áll.
Minden esetben fel kell tölteni az online rendszerbe a visszautasítás okát bizonyító
dokumentumokat.
(3) Az elengedő szövetségnek 7 naptári napon belül kell nyilatkoznia a sportoló elengedéséről.
Amennyiben ez nem történik meg az átigazolás jóváhagyottnak tekinthető. Az átigazolás dátuma,
az elengedő szövetség jóváhagyásának dátuma lesz. A döntés ellen fellebbezni 7 naptári napon
belül szintén az online rendszerben lehet, 1.000,- CHF befizetésével, valamint a szükséges
dokumentumok benyújtásával. Másodfokon a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (Court of
Arbitration for Sport – a továbbiakban: CAS) lehet fordulni.

16. § A nemzetközi átigazolás időtartama

(1) Az átigazolás szólhat határozott (limited) vagy határozatlan (unlimited) időre. Az időtartamot a
fogadó sportszervezet és a játékos közötti szerződés határozza meg. Határozott idejű ITC kérhető
egy, vagy több versenyévadra is. Amennyiben a nincs egyértelmű megjelölés az időtartamra
vonatkozóan, annak érvényessége automatikusan egy versenyévad, lejárta június 30-a.
(2) Amennyiben a játékos vissza szeretne térni az előző szövetséghez a határozott időtartamú
átigazolásának lejárta előtt, új ITC-t kell indítani.
(3) Határozatlan idejű átigazolás esetén mellékelni kell az Unlimited Transfer Request (UTR)
nyomtatványt is. A határozatlan idejű átigazolással a sportoló játékjoga átkerül a fogadó
szövetségéhez ezért a továbbiakban minden átigazolást az új szövetség hagy jóvá.
(4) A nemzetközi átigazolás díja:
a) a nemzetközi átigazolás 18 év felett: 400,- CHF
b) az átadó szövetséget megillető adminisztrációs díj 18 év felett: 500,- CHF
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c) 18 év alatt díjmentes

17. § Utánpótlási járulék

(1) MJSZ versenyengedélyt kérő, 18 éven aluli, nemzetközi átigazolással rendelkező, külföldi
állampolgárságú játékos után – U18 és U16 korosztályokban – egyszeri utánpótlási járulékot kell
fizetni. Az utánpótlási járulékot az első versenyengedély kiállításkor, a bajnoki évad végén kell
megfizetni.
(2) Az utánpótlási járulék mértéke:
a) U16 korosztályban 150.000,- Ft,
b) U18 korosztályban 300.000,- Ft.
(3) Az utánpótlási járulék összege arányosan csökkenthető abban az esetben, amennyiben a sportoló
nem versenyzi végig a bajnoki évadot.

18. § Próbajáték

(1) Amennyiben egy sportolót próbajátékra hív meg egy sportszervezet, a sportszervezet köteles erről
értesíteni a saját szövetségét, ugyanis az elengedő szövetségtől próbajátékra ki kell kérni a
versenyzőt.
(2) A próbajáték időtartama nem lehet hosszabb, mint az első mérkőzéstől számított 15 naptári nap.
(3) Próbajáték bajnoki mérkőzésekre nem vonatkozhat, kizárólag bemutató, barátságos
mérkőzésekre.
(4) A próbajátékra vonatkozó kérelem ingyenes.

19. § Nemzetközi átigazolás a nem IIHF-hez tartozó szervezetekbe

(1) Amennyiben a sportoló olyan sportszervezetben kíván jégkorongozni, amely nem tartozik az IIHF
tagszervezeteinek fennhatósága alá, nemzetközi átigazolásra nincs szükség, azonban a sportoló
átadó sportszervezete köteles eljuttatni írásos hozzájárulását az MJSZ Versenyirodájába.
(2) Ha a sportoló a versenyévad közben vissza kíván térni az átadó sportszervezetéhez, azt szintén be
kell jelenteni, de a 9. § szerinti versenyengedélyt kizárólag azokra az időszakokra kaphat, amikor
nem tartózkodik az átvevő sportszervezeténél.

20. § A spekulatív átigazolás tilalma

(1) Spekulatívnak tekinthető minden olyan átigazolási kérelem, amely a Szabályzat, az IIHF
rendelkezései és irányelvei, illetve a vonatkozó jogszabályoknak a jogalkotói szándéktól eltérő
értelmezésével, kijátszásával, vagy megkerülésével próbál elsősorban átmeneti jellegű, rövid
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időtartamra szóló átigazolást kezdeményez annak reményében, hogy egy sportszervezet a
versenytársai körében jogosulatlan előnyre tegyen szert.
(2) Az MJSZ Versenyiroda minden olyan átigazolási esetet köteles kivizsgálni, amely kapcsán a
spekulációs szándék felmerülhet. Amennyiben a kivizsgálás során a spekulációs szándék igazolást
nyert, úgy az MJSZ Versenyiroda az átigazolási ügyet a Szakmai Bizottság elé terjeszti.
(3) Amennyiben a spekuláció a Szakmai Bizottság álláspontja alapján is megállapítható, úgy a
visszaélés megakadályozása érdekében a Szakmai Bizottság döntése alapján az MJSZ Versenyiroda
megtagadja a 9.§ szerinti versenyengedély kiadását.

21. § Záró és átmeneti rendelkezések

(1) A jelen Szabályzat rendelkezéseit a 2017. július 1-jét követően indult eljárások tekintetében kell
alkalmazni.
(2) A folyamatban lévő ügyekre az ügy indításakor hatályos Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat
rendelkezései az irányadóak.
(3) A jelen Szabályzat elfogadásával a Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 2017. június 30-án
hatályát veszíti.
(4) Jelen Szabályzat 1. számú módosítását az MJSZ Elnöksége 2018. június 18-án, elektronikus szavazás
keretében fogadta el, amelyben foglalt módosítások 2018. július 1-jén lépnek hatályba.
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