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A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG NEVELÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI
SZABÁLYZATA

A 2011.12.05-én módosított, 2004. I. –sportról szóló- törvény (a továbbiakban. Stv.) 23 § 1.
b), az 5. § (3)-(4) előírása alapján, valamint a Magyar Sakkszövetség (továbbiakban: MSSZ)
alapszabálya (Asz.) 6. § 2. m) és 21.§ 4. h) alpontokban foglaltak szerint a MSSZ Elnöksége a
következőkben rendelkezik a sakkozók nevelési és költségtérítési rendjéről.

1. §

Alapelvek

1. Minden   szabályozásnál   erősebb,   -   a   játékos   és   a   sakk-klub,   vagy   a   sakkozó   és   a
sakkszakosztályt működtető sportegyesület kapcsolatát megjelenítő - a sakk játékossal (18
éves korig szülőjével, ill. gyámjával) kötött szerződés. Ezért mind az egyesületek, mind a
játékosok részére az MSSZ ajánlja, hogy egymással szerződésben rögzítsék a kétoldalú Stv-
ben   előírt   kötelezettségeiket   és   a   játékos   átigazolásának   esetében   fizetendő   nevelési
költségtérítés   összegét.  A  szerződéseket   a   PTK-ban   foglalt   irányelvek   betartásával   kell
elkészíteni,   melyek   legfeljebb   1   évre   köthetők.  Az   egyesület   és   játékos   1   évre   kötött
szerződése után további egy évre mindenkor új szerződést kell kötni.  Ezek többszöri
ismétlődése   és   feltételei   alapján   lehetséges   az   1   évnél   hosszabb   idejű   költségtérítés
táblázatban foglalt mértékének (összegének). megállapítása.

2. Az egyesületnél eltöltött idő egyrészt növeli a nevelési költségtérítést, hiszen hosszabb
ideig képzi a sakkszakosztály a játékost, másrészt pedig valamelyest  csökkenti, hiszen a
sakkozó is hosszabban szolgálja játékával, eredményeivel az egyesületét. Ezért a nevelési
költségtérítés összege az egyesületnél eltöltött időt módosító tényezőként veszi figyelembe.

A nevelési költségtérítés összege természetesen nem fogja az egyéni esetek többségében
jól   tükrözni   azt   az   erőfeszítést,   illetve   befektetést,   melyet   az   egyesületek   a   gyermek-és
ifjúsági korú   („korcsoportos”) versenyzőik fejlődése érdekében tesznek. Ezért az MSSZ
ismételten felhívja az egyesületek és a gyermek-és ifjúsági korú („korcsoportos”) játékosok,
illetve a szüleiknek (gyámjaik) figyelmét, hogy az egyéni eseteik megoldását egyedül az
egyesületek és játékosok (gyámjaik) közötti részletes és minden esetre kitérő szerződés tudja
méltányosan   jogi   keretbe   foglalni.   Célszerű   jogi   szakértő(k)   bevonása   a   szerződések
kötéséhez

3. Nevelési   költségtérítés   csak   abban   az   esetben   illeti   meg   a   nevelő   egyesületet,
amennyiben  igazoltan  hozzájárult a versenyző fejlődéséhez  (az előmenetelt  segítő írásos,
vagy   elektronikus   szakanyagok   térítés   mentes    biztosításával,   edzők   díjának   /arányos/
juttatásával,   csoportos-   vagy   egyéni   edzés   biztosításával,   regionális   vagy   a   központi
sakkiskola   képzésén  történő  részvétel   költségének  részleges/teljes  térítésével,  versenyzési
költségek   teljes   vagy   részleges   kifizetésével,   vagy   akár   a   versenyző   szükséges   életmód
változtatásának költségeivel, stb.).

A   nevelő   egyesület   a   játékos   fejlődéséhez   való   hozzájárulását   számlákkal   vagy
edzésnaplóval bizonyíthatja.

4. A MSSZ által szervezett utánpótlás nevelésben résztvevőkkel (MGKSI hallgatók
szüleivel/gyámjaival) a szövetség köt(het) szerződést nem anyagi jellegű kötelezettségeikről
(hivatalos  és  válogatott  mérkőzéseken,  korcsoportos  egyéni  és  csapatversenyeken  történő
részvételekről stb).

2. §
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Érvényesség

Nevelési költségtérítést csak ifjúsági korú versenyzőtől lehet kérni, tehát utoljára abban az
évben, amikor a versenyző betölti a 18. életévét.
Ha a sakkozó és nevelő egyesülete kétoldalú szerződése ettől eltérő életkort határoz meg, úgy
a nevelési költségtérítés szempontjából az a mérvadó.

3. §

Eljárás vita esetén, annak rendezése.

Ha egy ifjú („korcsoportos”) sakk versenyző játékengedély kérelménél (más csapathoz
átigazolása esetén) vita merül fel a nevelési költségtérítés összegében, akkor az alábbiak
szerint kell eljárni:

1. Az új egyesület nem vállalja a nevelési költségtérítést:
A játékos marad továbbra is a régi egyesületében, vagy az átigazolás dátumától számított

egy évig sem egyéni, sem csapat versenyen nem vesz részt (várakozási idő). Kivételes
esetekben az MSSZ elnöksége egyes versenyekre felmentést adhat!

2. Az új egyesület fizetne nevelési költségtérítést, de kevesebbet mint a régi egyesület
igénye:

Amennyiben a helyzet jog-tiszta (érvényes szerződés, vagy a szövetségi táblázat szerinti az
összeg), úgy az 1. pont szerint kell eljárni. Más esetekben az MSSZ főtitkára és az
Ifjúsági Bizottság elnöke bevonásával a két egyesület illetékeseinek közös konzultáción
kell megegyezni. 

3. Amennyiben érvényes szerződés nélkül, csak a kategória besorolásban nincs egyetértés
a két egyesület között, úgy az Ifjúsági Bizottság elnöke dönt a versenyző kategóriába
sorolásáról.

4. Az 1-3. esetek rendezetlen vitáiról főtitkári és Ifjúsági Bizottság elnöki előterjesztés
alapján az Elnökség dönt(het), amely minden érintett félre vonatkozóan végleges.

4. §

A nevelési költség térítés kiszámítása

1) A szerződés hiányában automatikusan kifizetendő nevelési költségtérítés végső 
összegének a kiszámítása az alábbi táblák alapján történik:

Kategória emelkedés       1     2           3         4           5          6          7

Alapösszeg (eFt-ban) 40 60 80 100 120 150 200

Kategóriák:  
FIÚK      LÁNYOK

1. Élő-pontszám nélküli kezdő 1. Élő-pontszám nélküli kezdő
1. 0000-1200. 1 0001-1200
2. 1201-1700 2.  1201-1600
3. 1701-2000 3.. 1601-1800
4. 2001-2200 4. 1801-2000
5.         2201-2300 5. 2001-2100
6.         2301-2400 6. 2101-2200
7.         2401-2500 7. 2201-2300
8.         2501, és e felett 8. 2301, és e felett
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2) A leigazolás pillanatában érvényes és átigazolás pillanatában érvényes Élő-pontszáma
alapján   kerül   valamely   kategóriába   besorolásra   a   versenyző.   A   nevelési   költségtérítés
alapösszegét az egyesületnél eltöltött idő alatti fejlődése határozza meg, melyet úgy mérünk,
hogy megállapítjuk, hogy a Kategória besorolás szerint hány kategóriát lépett előre. Például
egy Élő-pontszám nélküli fiú versenyzőből az egyesülete egy 2360-as Élő-pontszámú játékost
nevelt ki, akkor az 1-es kategóriából az 6-os kategóriába lépett, ami 5 kategória emelkedést
jelent. Ennek alapján a játékos nevelési költségtérítés alapdíja 120 eFt. 

3) A kifizetendő nevelési költségterítés = A nevelési költségtérítés alapösszege szorozva az
időegyütthatóval.

Az   időegyüttható   az   egyesületnél   megszakítás   nélkül   eltöltött   teljes   évek,   a   sakk
csapatbajnoki szezonok függvényében:

A sportszervezetben (SE-ben) letöltött idő               időegyüttható

1 év 0,5

1-2 év:  1
3-4év: 1,5
5 év: 2

5. §

Függelék

1) Ez a szabályzat 2017.01. 1-től lép hatályba.
2) A hatályba lépéssel a 2007. 07. 01-én kiadott Nevelési Költségtérítési szabályzat 

érvényét veszti.
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