
 

 

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG  
TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉGE 

 

H A T Á R O Z A T   2020.06.02. 
 

 

Utánpótlás nevelés költségtérítésének szabályzata 

 

A Sporttörvény 7.§-ában foglaltakra figyelemmel a nevelési költségtérítés kikötésének, 

megállapításának és fizetésének a szabályait a Magyar Teke Szakági Szövetség (továbbiakban: 

Szövetség) az alábbiak szerint határozza meg: 

 

JOGOSULTSÁG: 

1. Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, a szerződés fennállásának időtartama 

alatt csak a sportszervezete (továbbiakban: Átadó sportszervezet) előzetes írásbeli 

hozzájárulással igazolható át másik sportszervezethez. Az átigazolással az amatőr sportoló 

játékjogának használatát az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az Átadó sportszervezet a 

hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés (továbbiakban költségtérítés) kifizetéséhez 

kötheti. A költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely adózás 

szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

 

2. Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának időtartama 

alatt a sportszervezete előzetes írásbelei hozzájárulása nélkül átigazolhat másik 

sportszervezethez, az átadó sportszervezet azonban a játékjog átruházásáért költségtérítésre 

tarthat igényt. A költségtérítés kikötésének érvényesítésének feltétele, hogy erről egy mindkét 

fél által aláírt nyilatkozat szülessen. 

 

 

3.  A 14. életévét be nem töltött sportoló által kötött szerződésnél a kiskórú helyett a Polgári 

Törvénykönyv által szabályozott formában kell a nyilatkozatot és a kezességvállalást aláírni. 

 



4. A játékosnak ez az első egyesülete, itt nevelkedett, itt került sor az első hivatalos Szövetség 

játékengedélyének kiváltására, itt kezdte meg a versenyzést, korábban nem volt másik 

egyesület tagja. 

 

 

5.  Az első sportegyesületében legalább 2 évet versenyzett. 

 

6. Betöltötte a 12. életévét és nem öregebb 23 évnél. 

 

7. Átigazolási szándékát nem akadályozza semmi, saját akaratából akar eligazolni. 

 

8. Amennyiben az átigazolásának egyik indoka, hogy lakhelyet változtat, vagy iskolát változtat, 

vagy egyetemre kerül ekkor az igazoló egyesületet 50 %-s kedvezmény illeti meg. 

 

9. Azok az utánpótlás korú (U14-U18-U23) válogatott játékosok, akik legalább 1-szer 

szerepeltek világbajnokságon és magasabb osztályba kívánnak versenyezni, utánuk magasabb 

költségtérítés kell fizetni. 

 

10. A nevelési idő, amely a költségtérítés megszámításánál figyelembe vehető, maximum 10 év 

lehet. 

 

Utánpótlás nevelés költségtérítésének mértéke 

 

 

 

Melyik osztályból Melyik osztályba Térítési díj Ft / Év 

NB II. NB I. 10.000 

NB II. Szuper Ligába 15.000 

NB I NB I. 10.000 

NB I. Szuper Liga 20.000 

Szuper Liga Szuper Liga 20.000 

VÁLOGATOTT JÁTÉKOS ESETÉBEN A MINDENKORI ALAPDÍJ 1,5 szerese. 



1. A nevelési időt az anyaegyesületnek hivatalos dokumentummal igazolni kell, azt a 

Versenybizottságnak meg kell küldeni. A Versenybizottság megállapítja a nevelési idő hosszát 

és meghatározza a fizethető költségtérítés összegét, illetve jogosságát. Az átvevő 

sportszervezet a nevelési költséget 30 napon belül köteles megfizetni. A költségtérítés 

megfizetését igazolni kell, annak megléte esetén a játékos átigazolható. 

 

2. Az Átvevő sportszervezet a költség meg nem fizetéséig nem jogosult a sportoló bajnoki, kupa, 

vagy nemzetközi mérkőzésen való szerepeltetésére. 

 

 

3. A költségtérítés megállapított mértéke ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a 

Szövetség Elnökségéhez kell benyújtani, aki azt az átigazolási időszak alatt elbírálja, és 

indokolt esetben jelen szabályzat tartalmával eltérő határozatot hozhat.  

 

4. A válogatott játékosok költségtérítésének összege az alapdíj 1,5 szerese. A válogatottság 

feltételét a mindenkori szövetségi kapitány igazolja. 

 

 

5. A jelen módosítás hatályba lépés időpontja: 2020. június 03. 

 

6. Az átigazolási szabályzat korábban ide vonatkozó része a fentiek szerint módosul. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. június 02. 

 

 

 

                                                                                         MATESZ Elnöksége 


