
 

 

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG NEVELÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA  
 
 
 

A 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.) és 22.§ 4.) alpontokban foglaltak szerint a 

MSSZ Elnöksége a következőkben rendelkezik a sakkozók nevelési és költség-
térítési rendjéről. 
 

 
1. §  

Feltételek 

 
Az ifjúsági versenyzők számára ajánlott kétoldalú írásos megállapodást kötni a 

sakkszakosztályt működtető sportegyesülettel. Ezt a szerződést 18 éves korig 
a törvényes képviselője kötheti meg. A MSSZ ajánlja, hogy ebben a szerződés-

ben rögzítésre kerüljenek a kötelezettségeik, és a játékos átigazolásának ese-
tében fizetendő nevelési költségtérítés összege. A szerződéseket a PTK-ban 

foglalt irányelvek betartásával kell elkészíteni. A szerződések legfeljebb 1 évre 
köthetők, azok lejártával évente új szerződést ajánlott kötni.  

 
Szerződés hiányában a jelen szabályzat 4. §-ában meghatározott összegeket 

kell figyelembe venni. 
 

A nevelési költségtérítés összege nem feltétlenül tükrözi azt az erőfeszítést, 
illetve befektetést, melyet az egyesületek a gyermek-és ifjúsági korú verseny-

zőik fejlődése érdekében tesznek. Ezért az MSSZ ismételten felhívja az egye-

sületek és a gyermek- és ifjúsági korú játékosok törvényes képviselőinek fi-
gyelmét, hogy az egyéni eseteik megoldását egyedül az egyesületek és játéko-

sok közötti részletes, és minden esetre kitérő szerződés tudja méltányosan jogi 
keretbe foglalni. Célszerű jogi szakértő(k) bevonása a szerződések kötéséhez. 

 
 

2. § 

Érvényesség  

 
Nevelési költségtérítésre az anyaegyesület legkésőbb abban az évben tarthat 

igényt, amikor a versenyző betölti a 18. életévét. 
 

 
 

3. §  
Eljárás vita esetén 

 
Ha egy ifjúsági sakkversenyző játékengedély kérelménél (más csapathoz át-

igazolása esetén) vita merül fel a nevelési költségtérítés összegében, akkor az 

alábbiak szerint kell eljárni: 
 

 



 

 

1. Ha az új egyesület nem vállalja a nevelési költségtérítést: 

 

A játékos marad továbbra is a régi egyesületében, és szabadon átigazolhatóvá 
válik, amennyiben egy évig (várakozási idő) sem egyéni, sem csapatversenyen 

nem vesz részt. Kivételes esetekben (válogatott csapatverseny, vagy egyéb 
nemzetközi esemény) az MSSZ elnöksége – kérelemre induló eljárásban, 

egyedi elnökségi határozattal – bizonyos versenyeken való indulást előzetesen 
kivonhat ezen szabály alól. 

 
2. Ha az új egyesület fizetne nevelési költségtérítést, de kevesebbet, mint a 

régi egyesület igénye: 

 

Amennyiben a régi egyesület nevelési költségtérítés igénye megalapozott, úgy 
az 1. pont szerint kell eljárni. Más esetekben az MSSZ főtitkára és az Ifjúsági 

Bizottság elnöke bevonásával a két egyesület illetékeseinek közös konzultáció 
során kell megegyezni. 

 

3. Amennyiben érvényes szerződés nélkül, a két egyesület között nincs egye-
tértés a nevelési költségtérítés összegében, úgy az Ifjúsági Bizottság elnöke 

dönt a versenyző kategóriába sorolásáról. 
 

4. Az 1-3. esetek rendezetlen vitáiról főtitkári és Ifjúsági Bizottság elnöki elő-
terjesztés alapján az Elnökség dönt, amely minden érintett félre vonatkozóan 

végleges. 
 

4. §  
A nevelési költségtérítés kiszámítása 

 
1) A szerződés hiányában a nevelési költségtérítés végső összegének kiszámí-

tása az alábbi táblázat alapján történik: 

 

 

Kategóriák: 

 

1. Élő-pontszám nélküli kezdő  15.000 Ft 
2. Feliratkozástól - 1200-ig   30.000 Ft 

3. 1201 - 1500     60.000 Ft 
4. 1501 - 1800     90.000 Ft 

5. 1801 - 2100     150.000 Ft        

6. 2101 – 2300     200.000 Ft 

7. 2301 – 2500     250.000 Ft       

8. 2501-től      300.000 Ft 

 
Időegyüttható: 

 
Az időegyüttható az egyesületnél megszakítás nélkül eltöltött teljes éveket 

(365 napot) figyelembe véve:  

 
A sportszervezetben (SE-ben) eltöltött idő 



 

 

 

1 évig -  0,5x  szorzó 

1 év 1 nap - 2 év  1x szorzó 
2 év 1 nap - 3 év  1,5x szorzó 

3 év 1 nap - 4 év  2x szorzó 
4 év 1 naptól  2,5x  szorzó 

 
 

Ifjúsági Pontverseny eredmények szorzója (az utolsó 2 évet figyelembe véve): 

 

- 1-es szorzó (vagyis az alapösszeg) azokra a lányokra és fiúkra vonatkozik, 
akik a korcsoportjukban az az Ifjúsági Pontversenyben az 1-3. helyen vé-

geznek, 
 

- 0,9 x a 4-6. helyezettekre, 
 

- 0,8 x a 7-10. helyezettekre, 

 
- 0,6x a 10. helyezés fölötti mezőnyre. 

 
 

2) A versenyző az átigazolás pillanatában érvényes ÉLŐ-pontszáma alapján 
kerül valamely kategóriába, a nevelési költségtérítés alapösszegét ez a kategó-

ria besorolás határozza meg. Az egyesületnél eltöltött éveket az időegyüttható 
szorzatával súlyozzuk. A versenyző korosztályos helyezése (az Ifjúsági Pont-

versenyben) a korosztályon belüli “versenyzői értékét” hivatott kifejezni.   
 

Például egy 2360-as Élő-pontszámú játékos igazolása esetén a 7. kategória 
alapján az alapösszeg 250 000 Ft. Ha a játékos több mint 3 éve van az egye-

sületnél, az időegyüttható kétszeres, tehát 2 x 250.000 Ft = 500.000 Ft  A fel-
tételezett versenyzőnk korosztályában az Ifjúsági pontversenyben (2 év átla-

gát tekintve) elfoglalt helyezése alapján az 1-3. helyen áll. Ez esetben az 1x 

szorzóval számolva 500.000 Ft nevelési költségtérítésre jogosult az anyaegye-
sülete. 

 
3) A számok nem kategória-emelkedésre, hanem kategóriára vonat-

koznak. Kizárólag más egyesülethez történő átigazolás esetén érvényesek, a 
vendégjátékosi licenc értelemszerűen ebbe nem számít bele. 
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