Kosárlabdázók nyilvántartási, igazolási, átigazolási és
versenyengedély kiadási szabályzata
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a Sportról szóló
2004. évi I. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Kosárlabdázók Nyilvántartási, Igazolási, Átigazolási és Versenyengedély Kiadási
Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed az MKOSZ tagozataira, megyei szövetségeire, nyilvántartási
és igazolási szervezeteire, a versenyrendező szervekre és a tag sportszervezetek sportolóira.
(2) A szabályzat hatálya a nyilvántartási kötelezettségen, az igazolásokon, valamint a
versenyengedély megadásának 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 MKOSZ döntésének, akkor a döntést hozó szervek
döntésüket a jelen Szabályzat rendelkezései szerint hozzák meg.

2. § Alapfogalmak
(1) A sportág nyilvántartó és igazoló szervezetei a megyei kosárlabda szövetségek és az
MKOSZ tagozatainak irodája.
(2) Sportszervezet - a Sportról szóló 2004. évi I. törvény II. Fejezetében leírtaknak megfelelő
sportegyesület vagy sportvállalkozás amely az MKOSZ, az MKOSZ tagozatai, az MKOSZ
megyei szövetségei által rendezett bajnokságokba vagy kupa rendszerű versenysorozatokba
beneveznek vagy azokban részt vesznek. Az átigazolás szempontjából a sportszervezet átadó,
illetve átvevő sportszervezet lehet.
(3) Nevelő sportszervezet - az a sportszervezet, amelyik az utánpótláskorú sportolót
megszakítás nélkül 3 éven keresztül nevelte.
(4) Hivatásos sportoló - a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében
meghatározott sportoló.
(5) Amatőr sportoló - a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében
meghatározott sportoló.
(6) Utánpótláskorú sportoló - amatőr sportoló 20. életévének betöltéséig
(7) Nyilvántartásba vétel - a sportolók adatinak regisztrálása a NYÍL informatikai
rendszerben.
(8) Igazolás - a sportoló első regisztrálása sportszervezetéhez a NYÍL informatikai
rendszerben, jelen szabályzat szerint.
(9) Átigazolás - a sportoló sportszervezet változtatásának regisztrálása a NYÍL informatikai
rendszerben, jelen szabályzat szerint.
(10) Versenyengedély - a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § által meghatározott
dokumentum, mely az MKOSZ, az MKOSZ tagozatai, az MKOSZ megyei szövetségei által
rendezett versenyeken való részvételt biztosítja.
(11) Nevelési költségtérítés - az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke.
(12) Eljárási költségtérítés - az igazolás végrehajtása, a versenyengedély kiadása ellenértéke.
(13) NYÍL - az MKOSZ Nyilvántartási, Igazolási és Versenyengedély kiadási informatikai
rendszere

(14) Igazolási bizonylat - az a nyomtatvány, amelyen a sportoló le-, illetve átigazolását
kérvényezni kell.
(15) Versenyengedély igénylő - az a nyomtatvány, amelyen a sportoló versenyengedélyét
igényelni kell
(16) Versenyrendező szerv - az MKOSZ, az MKOSZ tagozatai, az MKOSZ megyei
szövetségei, versenybíróságai vagy más, hasonló elnevezéssel jelölt bizottságai.
(17) Versenyszabályok - Az MKOSZ által 1990-ben kiadott versenyszabályok, azok
módosításai, illetve a mindenkori éves bajnoki kiírások rendelkezéseinek összessége.

3. § Nyilvántartásba vétel
(1) A nyilvántartásba vétel a sportszervezet vagy a sportoló kérelmére történik.
(2) A megyei kosárlabda szövetségek, az MKOSZ tagozatainak irodája, vagy az arra
feljogosított sportszervezetek a sportoló azonosító adatait a NYÍL informatikai rendszerbe
rögzítik, ezzel a sportoló regisztrálásra kerül az MKOSZ adatbázisába.
(3) A NYÍL informatikai rendszer egyedi azonosítót generál a sportoló számára, a többszörös
regisztrációt kizárja.
(4) A NYÍL informatikai rendszer adatbázisából adatokat törölni csak az MKOSZ írásbeli
utasítására lehet.

4. § A sportoló leigazolása
(1) A sportoló kosárlabdázóként egy időben csak egy sportszervezet igazolt sportolója lehet.
(2) A leigazolást a sportoló és a sportszervezet közös kérelmére az igazoló szervezet végzi. A
kérelmet leigazolási bizonylaton kell kérni. Az igazolási bizonylatot a NYÍL informatikai
rendszer állatja elő az igazoló szervezet, vagy az arra feljogosított sportszervezet utasítására.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
• az sportszervezet nevét és székhelyét,
• a sportoló nevét, anyja nevét, születési idejét
• a sportoló aláírását, a sportszervezet cégszerű aláírását,
• kiskorú sportoló esetén a gondviselő aláírását
A kérelemhez csatolni kell az eljárási költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot.
(4) Az igazoló szervezet a leigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelem
nem felel meg a (3) bekezdésben írt követelményeknek, vagy ha a sportolót még nem vették
nyilvántartásba.
(5) Az igazoló szervezet a leigazolást a NYÍL informatikai rendszerben hajtja végre, aminek
során az adatbázisban a sportolót a rendszer a kérelemben feltüntetett sportszervezethez
regisztrálja.
(6) Az igazolási kérelem teljesítésének határideje 8 nap.

5. § A sportoló átigazolása
(1) Az átigazolást a sportoló és az átvevő-sportszervezet által benyújtott közös írásbeli
kérelemre az átadó-sportszervezet és az átvevő-sportszervezet székhelye szerint illetékes
igazoló szervezet végzi. Az MKOSZ tagozatainak irodájára tartozó átigazolásokat az iroda
végzi.
(2) Az átigazolási kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• az átvevő-sportszervezet nevét, székhelyét
• a sportoló nevét, anyja nevét, születési idejét
• a sportoló aláírását, az átvevő-sportszervezet cégszerű aláírását,
• kiskorú sportoló esetén a gondviselő aláírását
A kérelemhez csatolni kell az eljárási költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot.

Az átigazolási kérelmet kettő példányban kell elkészíteni.
(3) Az igazoló szervezet az átigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelem
nem felel meg a (2) bekezdésben írt követelményeknek, vagy ha a NYÍL informatikai
rendszer az adatbázisban rendelkezésre álló adatok alapján az átigazolás regisztrációját nem
teszi lehetővé.
(4) Az átigazolást az átadó-sportszervezet székhelye szerinti igazoló szervezetnél, illetve az
MKOSZ tagozatainak irodájánál kell kezdeményezni. A kérelem egyik példánya alapján az
igazoló szervezet a NYÍL informatikai rendszerben lezárja a sportoló nyitott igazolási
időszakát a kérelemben megadott időponttal. Ezzel a sportolót a rendszer felszabadítja a
sportszervezeti regisztrációból, átigazolhatóvá (szabaddá, free agent) válik. Ha a sportoló
érvényes szerződéssel rendelkezik, akkor a rendszer nem engedélyezi az igazolási időszak
lezárását, azaz a sportoló nem válik átigazolhatóvá.
(5) Az átigazolást az átvevő-sportszervezet székhelye szerinti igazoló szervezet, illetve az
MKOSZ tagozatainak irodája hajtja végre az átigazolási kérelem második példánya alapján
oly módon, hogy a NYÍL informatikai rendszerben az átigazolható (szabad, free agent)
sportolók adatbázisából kiválasztja a sportolót és a kérelemben feltüntetett sportszervezethez
regisztrálja.
(6) Az átigazolási kérelem teljesítésének határideje 8 nap.

6. § Szerződéses sportolók átigazolása
(1) Szerződéssel rendelkező sportoló, szerződése érvényességének ideje alatt csak az átadósportszervezet hozzájárulásával igazolható.
(2) Szerződéssel rendelkező sportolók szerződésük érvényességének időadatait az arra
feljogosított szervezetek rögzítik a NYÍL informatikai rendszerbe.
(3) A NYÍL informatikai rendszer nem engedélyezi érvényes szerződés alatt az átigazolást.
(4) Szerződéses sportoló szerződésének felbontását, ezáltal az igazolhatóság egyik
feltételének regisztrálását, a NYÍL informatikai rendszerben az arra feljogosított szervezetek
végzik.
(5) A szerződés, illetve annak felbontása regisztrációja teljesítésének határideje 8 nap.

7. § Utánpótláskorú sportolók átigazolása
(1) Az MKOSZ a sportág utánpótlásának biztosítása érdekében védi a nevelősportszervezetek érdekeit.
(2) Utánpótláskorú sportoló, érvényes szerződés hiányában, feltétel nélkül átigazolható az
átvevő sportszervezethez.
(3) Szerződéssel rendelkező utánpótláskorú sportoló átigazolásához az átadó-sportszervezet
hozzájárulása szükséges, amit nevelési költségtérítéshez köthet. A nevelési költségtérítés
mértékét az MKOSZ jelen szabályzat 4.sz, 5.sz, mellékletében rögzíti, az átadó-, átvevő
sportszervezet ettől eltérő ellenértékben is megállapodhat.
(4) Az átadó és átvevő-sportszervezet megállapodását, azaz a sportoló és az átadósportszervezet közötti szerződés felbontását az arra feljogosított szervezetek regisztrálják a
NYÍL informatikai rendszerben.
(5) A (4) bekezdésben meghatározottak teljesülése esetén a NYÍL informatikai rendszer az
utánpótláskorú sportolót átigazolhatóvá (szabaddá, free agent) minősíti, s az átigazolás az 5.§ban leírtak szerint végrehajtható.
(6) Az átigazolási kérelem teljesítésének határideje 8 nap

9. § Sportszervezetek megszűnése, egyesülése, kiválás
(1) Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló a megszűnt sportszervezet
hozzájárulása nélkül azonnal bárhova átigazolható.

(2) Sportszervezetek egyesülése vagy átadása esetén a sportszervezet valamennyi sportolója
azonnal átigazolható a jogutód sportszervezetbe az 5.§-ban leírtak szerint. Sportszervezetek
kiválása esetén az egyesülésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti esetekben a sportoló nem a jogutód sportszervezetbe
kéri átigazolását, az átigazolásra az általános szabályok (5. §) az irányadóak.
(4) Megszűnés, egyesülés, kiválás esetén a sportolókra vonatkozó változásokat a NYÍL
informatikai rendszerben az illetékes igazoló szervezetnek regisztrálnia kell. Ugyanez
vonatkozik a jogkövetkezménnyel nem járó sportszervezeti névváltozás esetére is.

10. § Nem magyar állampolgárságú sportoló leigazolása magyar
sportszervezethez
(1) Azoknak a nem magyar állampolgárságú sportolóknak a leigazolására, akik nem magyar
sportszervezetből magyar sportszervezetbe kérik átigazolásukat, a FIBA előírásai az
irányadók.
A FIBA vonatkozó szabályait jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Nem magyar állampolgárságú sportolók nyilvántartásba vétele a 3. § rendelkezései szerint
történik.
(3) Nem magyar állampolgárságú sportoló leigazolása a 4. § rendelkezései szerint történik.

11. § Nem magyar állampolgárságú sportoló átigazolása magyar
sportszervezetből magyar sportszervezetbe
Nem magyar állampolgárságú sportoló átigazolása magyar sportszervezetből magyar
sportszervezetbe az 5. §, 6. §, 7. § rendelkezései szerint történik.

12. § Külföldre távozó magyar állampolgárságú sportoló átigazolása
(1) Magyar állampolgárságú sportolónak magyar sportszervezetből külföldi sportszervezetbe
történő átigazolásához az MKOSZ hozzájárulása szükséges.
(2) Szerződéssel nem rendelkező sportoló külföldi sportszervezetbe az átadó-sportszervezet
hozzájárulása nélkül átigazolható.
(3) Szerződéssel rendelkező sportoló külföldi sportszervezethez az átadó-sportszervezet
hozzájárulásával igazolható át.
(3) Az MKOSZ képviseletében a hozzájárulást az MKOSZ főtitkára akkor adhatja meg, ha a
külföldi sportszervezet a sportoló nemzeti válogatottban való szerepeltetésével kapcsolatban a
FIBA előírások megtartására kötelezettséget vállalt függetlenül attól, hogy a külföldi
sportszervezet országa tagja-e a FIBA-nak. Érvényes szerződéssel rendelkező sportoló esetén,
ha az átadó-sportszervezet nyilatkozik a szerződés szüneteltetéséről, vagy felbontásáról.
(4) Magyar sportolónak külföldre történő átigazolása során egyebekben a FIBA előírásai az
irányadóak.
(5) A külföldre történő átigazolást a NYIL informatikai rendszerben az átadó-sportszervezet
illetékes igazoló szervezete regisztrálja.

13. § A Versenyengedéllyel kapcsolatos szabályok
(1) Az MKOSZ és tagszervezeti által szervezett versenyeken való részvételhez a 2004. évi I.
törvény 3. § (1) bekezdésében előírtak szerint Versenyengedély szükséges. A
versenyengedély egy versenyidényre érvényes.
(2) A versenyengedélyt az arra feljogosított szervezet adja ki a NYÍL informatikai rendszer
segítségével.
A Versenyengedélynek tartalmaznia kell:
• a versenyző nevét, születési helyét és idejét

• a versenyző fényképét
• a versenyrendszer megnevezését
• a sportág megnevezését
• amatőr sportoló esetén, a versenyző sportszervezetét
• a versenyengedély érvényességi idejét
• a versenyengedély nyilvántartási számát
• a versenyengedély kiállítási dátumát
(3) A versenyengedély térítés köteles. Ennek mértékét az adott versenyidényre az MKOSZ
határozza meg.
(4) A versenyengedélyt, a versenyengedélyt kiadó szerv által meghatározott időszakban
sportszervezetenként és nemenként listába foglalt okiratban, vagy – hivatásos sportolók
estében - egyénileg kell kérni.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
• amatőr sportoló estén, a sportszervezet nevét,
• a sportoló nevét, anyja nevét, születési idejét
• a sportolónak azt a nyilatkozatát, hogy dopping ellenőrzésnek aláveti magát,
• a sportolónak azt a nyilatkozatát, hogy aláveti magát az MKOSZ illetékes szervei
döntéseinek
A kérelemhez csatolni kell az eljárási költségtérítés befizetését igazoló bizonylatot.
(6) Egy sportolónak egy versenyidényben több versenyengedélye is lehet, ezt az adott
versenyidőszakra az MKOSZ határozza meg.
(7) A versenyengedélyek regisztrációját a NYÍL informatikai rendszerben az arra feljogosított
szervezetek végzik
(8) Ha az arra feljogosított szervezet a sportolót a nyilvántartásból törli, egyidejűleg a sportoló
versenyengedélyének hatályát is köteles felfüggeszteni. Ha a törlésre vonatkozó határozat
jogerőssé válik a versenyengedélyt vissza kell vonni. A sportoló játékjogának fegyelmi eljárás
keretében történő felfüggesztése a versenyengedély érvényességének hatályát nem érinti.

14. § Eljárási költségtérítések
2.sz. melléklet

15. § A nyilvántartási és átigazolási szabályok megszegésével kapcsolatos
felelősségi szabályok
(1) Aki a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket vétkesen megszegi, fegyelmi vétséget
követ el, és ellene fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás indításának és lefolytatásának
szabályait az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.
(2) A fegyelmi eljárást a nyilvántartási és versenyrendező szervek fegyelmi vétség alapos
gyanúja esetén – hivatalból kötelesek kezdeményezni. Egyéb érdekeltek is
kezdeményezhetnek fegyelmi eljárást, de kérelmükben valószínűsíteni kell, hogy a
sportszervezet, vagy a sportoló – a nyilvántartási és átigazolási szabályokat vétkesen
megszegte.
(3) Fegyelmi vétségnek minősül a NYÍL informatikai rendszerbe történő betörési kísérlet, az
adatbázis adatainak megváltoztatására irányuló jogosulatlan beavatkozás, vagy kísérlet, a
rendszer által készített bizonylatok meghamisítása. Az előbbiekben felsoroltak bármelyikének
megtörténte, vagy az erre irányuló kísérlet észlelése esetén a rendszer üzemeltetője köteles
fegyelmi eljárást kezdeményeztetni az MKOSZ Fegyelmi Bizottságával.
(4) A fegyelmi eljárás lefolytatására annak a Fegyelmi Bizottságnak van hatásköre, amelynek
a működési terén lévő igazolási szervezet a sportolót nyilvántartja. A Fegyelmi Bizottság
döntése ellen az MKOSZ alapszabálya szerinti II. fokú testülethez lehet fellebbezni. A II.

fokú testület jogerős határozata ellen az MKOSZ Elnökségéhez lehet panaszt előterjeszteni. A
panasznak halasztó hatálya nincs, de indokolt esetben az MKOSZ Elnöksége a határozat
végrehajtását felfüggesztheti.
(5) A fegyelmi felelősségre vonás mellett a sérelmet szenvedő fél egyéb törvényes úton
kártérítési igénnyel léphet fel a szabályszegés elkövetője ellen.
(6) Fegyelmi felelősségre vonás, illetve kártérítés alapjául az MKOSZ Fegyelmi Szabályzattal
összhangban különösen az alábbi cselekmények szolgálnak:
a) az igazolási, átigazolási vagy versenyengedély iránti kérelemben valótlan adatok
feltüntetése
b) az átadó sportszervezet nyilatkozatának megtagadása, ha az emiatt bekövetkező késedelem
kárt okoz.
(7) A NYÍL informatikai rendszerben minden elvégzett tevékenység naplózásra kerül, a
tevékenységet végző felhasználó nevével és pontos idejével paraméterezve. Fegyelmi eljárás
kezdeményezése esetén a fegyelmit lefolytató szerv jogosult a rendszerben tárolt napló
adatokba betekinteni.

16. § Az sportszervezetek és hivatásos sportolók szerződéseivel kapcsolatos
viták eldöntése
(1) A sportszervezetek és a szerződéses sportolók, között szerződés időtartamának
meghosszabbodása, szerződés felmondásának érvényessége vagy a szerződésbe foglalt
kötelezettségek megszegésével kapcsolatban keletkezett vitákat alávetés alapján az MKOSZ
tagozatai hivatottak eldönteni.
(2) A sportszervezetek alávetése az MKOSZ alapszabályán nyugszik és ezt a
sportszervezeteknek a bajnokságra való benevezés aláírásával el kell fogadniuk.
(3) A sportolók alávetése a versenyengedély kérésekor tett nyilatkozatán alapszik.
(4) A sportolónak joga van magát nem alávetni, vagy konkrét esetben az alávetést
visszavonnia, de ezzel tudomásul veszi, hogy a szerződésével kapcsolatos vita eldöntésére
csak bíróság illetékes, és szerződésének lejártáig, vagy ha a per korábban befejeződik, az
ítélet jogerőre emelkedéséig más sportszervezetbe nem igazolható át.
(5) A sportszervezetek és a sportolók az eljárást az illetékes MKOSZ tagozatától kérhetik
(6) Az MKOSZ tagozatainak döntése ellen a Sport Állandó Bírósághoz lehet fordulni
jogorvoslatért.

17. § Az igazolással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
(1) Az igazolással kapcsolatos viták eldöntésére I. fokon az illetékességgel és hatáskörrel bíró
igazoló szervezet jogosult. Vita estén az MKOSZ alapszabálya szerinti jogorvoslati
testülethez lehet fellebbezni.
(2) A nyilvántartásba vétel megtagadása ellen a sportszervezet és a sportoló élhet panasszal az
igazoló szervezetnél. A nyilvántartásba vétel miatt mindazok panaszt terjeszthetnek elő az
igazoló szervezetnél, akiknek az érdekeit a nyilvántartásba vétel sérti, vagy akik arra
hivatkoznak, hogy az igazoló szervezet a Szabályzatot megsértette. A panaszt a
nyilvántartásba vételről, vagy annak megtagadásáról való tudomásszerzéstől számított 8
napon belül, de legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő első hivatalos mérkőzés napjától
számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.
A sportoló nyilvános mérkőzésen való részvétele esetén a tudomásszerzést vélelmezni kell.
(3) A panasz tárgyában az igazoló szervezet határozattal dönt. Amennyiben a panasznak helyt
ad a sportolónak a nyilvántartásból való törlését kell elrendelni és a sportoló játékjogát fel kell
függeszteni. A törlést csak a határozat jogerőre emelkedése után lehet végrehajtani.

(4) Ha a sportoló versenyengedéllyel is rendelkezik a nyilvántartási szervezet a
versenyengedély visszavonásáról a 13. § (8) bekezdésének alkalmazásával köteles
rendelkezni.
(5) A II. fokú szerv a fellebbezés során a megtámadott határozatot helyben hagyhatja, vagy
hatályon kívül helyezheti.
(6) A II. fokú jogorvoslati testület döntése ellen az MKOSZ Elnökségéhez panaszt lehet
előterjeszteni.
A panasznak halasztó hatálya nincs, de indokolt esetben az MKOSZ Elnöksége a végrehajtást
felfüggesztheti.

18. § Egyéb rendelkezések
(1) Az MKOSZ a jelen Szabályzatban foglalt tevékenységek és eljárások összehangolására az
igazoló szervezetek számára kötelező, az eljárások során alkalmazandó, iratmintákat
tartalmazó útmutatót jogosult kiadni.
(2) A Szabályzat alkalmazása során felmerült vitás kérdések megoldására az MKOSZ
Elnöksége jogosult mindenki számára kötelező értelmezést kiadni.
(3) Az igazoló szervezetek a NYÍL informatikai rendszerből adatokat csak hivatalos szervek
megkeresésére szolgáltathatnak ki.
Sportszervezet vagy sportoló más sportszervezetre vagy sportolóra vonatkozó
adatszolgáltatást csak akkor kérhet, ha az adatszolgáltatáshoz fűződő fontos érdekét
valószínűsíti.
(4) Az MKOSZ elnöksége egyidejűleg külön határozatban elrendeli a Versenyszabályok
- 21. § Sportolók szerepeltetése,
- 22. § Sportolók jogosulatlan szerepeltetésének következményei,
- 23. § Sportszervezeti tagsági könyvre vonatkozó előírások pontjainak módosítását.

20.§ Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
Fenti Szabályzatot 2004. július 1-től kell alkalmazni, egyidejűleg érvényét veszti, valamennyi
ebben a tárgykörben, az MKOSZ által kiadott szabályzat.
A Mellékletek hivatalos megjelenéséig az érvényét vesztett Szabályzat Mellékleteiben
kiadottakat kell alkalmazni.

Mellékletek
1. sz. A FIBA átigazolásra vonatkozó szabályai
2. sz. Eljárási költségtérítések
3. sz. Útmutató
4. sz. A férfi kosárlabdázók átigazolásakor alkalmazandó nevelési költségtérítés
5. sz. A női kosárlabdázók átigazolásakor alkalmazandó nevelési költségtérítés

