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A TMS rendszer bemutatása

FIFA kongresszus 2007
• A „Transfer Matching System” kialakítása a profi labdarúgás 

számára:

– Web alapú rendszer adatcseréhez

– Valamennyi résztvevő fél rögzíti a saját adatait a 
rendszerben értékelés céljából

– FIFA tulajdonában lévő jogi személy üzemelteti

– „Clearing house” létrehozása második lépcsőben
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A TMS maga:
− Csak profi játékosok nemzetközi átigazolásához használható
− Szerződéseket összehasonlító rendszer
− Érvényesíti a FIFA kulcsfontosságú rendelkezéseit:

• Kiskorúak védelme
• Átigazolási időszakok pontos betartása
• Felfüggesztések érvényesítése (szövetség, klub és játékos-

ügynök)
A TMS lesz:

− A profi játékosok számára az összes (elektronikusan generált) 
ITC forrása 2010. októberétől

− „Clearing House” – időpont később lesz meghatározva

A TMS rendszer bemutatása
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TMS nem:

− használható belföldi és amatőr átigazolásokhoz

− biztosíték a FIFA valamennyi szabályozására

• a nevelési- és szolidaritási hozzájárulás rögzíthető benne, de 
automatikusan nem kerül kiszámításra 

− “E-bay” a labdarúgók számára

− tárgyalási eszköz

A TMS rendszer bemutatása



TMS – Protection of minors – version 1.0 5

Átigazolási adatok:

Az érvényes átigazoláshoz a kluboknak az alábbi adatokat kell 
rendelkezésre bocsátaniuk:

• Klub adatai
• Játékos neve
• Átigazolás típusa (végleges, kölcsönadás))
• Teljes átigazolási díj
• Ügynök
• Fizetési adatok

A TMS rendszer bemutatása
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1. Nyílt hozzáférhetőség
− A  rendszer interneten keresztül érhető el (megfelelő biztonsági elemekkel)

2. Közzététel
− Az átigazolásban résztvevő mindkét csapatnak be kell vinnie a rendszerben az átigazolás részleteit a 

beérkezett fizetésekkel és a banki adatokkal együtt 

3. Megfelelés
− A két klub által bevitt adatoknak egyezniük kell – különben az átigazolás nem érvényes

4. Szabványosítás
− Valamennyi nemzetközi átigazolást azonos módon kell kezelni (a FIFA szabályzata szerint)

5. Teljes és pontos
− Minden szükséges információt be kell vinni és érvényesíteni kell

6. Bizalmas
− Csak a két érintett klub (valamint azok szövetségei és a FIFA) férhetnek hozzá az átigazolás 

adataihoz és a kapcsolódó dokumentációhoz

A TMS rendszer bemutatása
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A TMS rendszer



TMS – Protection of minors – version 1.0 8

A TMS rendszer bevezetése



TMS – Protection of minors – version 1.0 9

Megállapo-
dás a 

feltételekben
Tárgyalás

Játékosok
megkere-

sése

Játékosok
azonosítása

Szerződés 
tervezet

Kezdő 
fizetés

Szerződés
aláírása

Végső 
fizetés

ITC
folyamata

Az átigazolás folyamata

− Az átigazolást kötelező bevinni a rendszerbe, azért hogy az elektronikus játékengedély 
létrehozható legyen

A TMS rendszer
Az átigazolás folyamata
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2. Új szabályozás a kiskorúak

védelmére

2.1 Bejelentési kötelezettség a FIFA felé a 

TMS rendszeren keresztül minden 18 év alatti 

labdarúgó nemzetközi átigazolása vagy 

nem magyar állampolgár első regisztrációja esetén

2.2 A tréning kompenzáció változása

2.3 Akadémiai nyilvántartási kötelezettség

2.4 Valamennyi kiskorú nem magyar állampolgár 

labdarúgó nyilvántartása

1. TMS 4.0 verzió

1.1 Átigazolási időszakok 

visszaszámlálója

1.2 „Matching- és Validation 

exception”

1.3 Átigazolási időszakok 

„befagyasztása”

1.4 Elektronikus 

játékengedély (E-ITC) 

bevezetése

Tartalom
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

A TMS rendszer 4.0 verziója 2009. október 5-étől éles.
Ettől a dátumtól kezdődően a TMS rendszer a valós időpont elve szerint működik, ezért múltbéli
átigazolások utólagos rögzítése innentől nem lehetséges.
A TMS rendszer a 4.0 verzióval belépett az ún. „kettős fázisba” (dual phase), amely azt jelenti, hogy a
papíralapú és elektronikus játékengedélyek egymás mellett, párhuzamosan léteznek.

Erre tekintettel az MLSZ a 2010. évi téli átigazolási időszaktól átigazolási kérelmet csak aláírt
munkaszerződéssel és - amennyiben létezik – aláírt átigazolási szerződéssel együtt fogad be. Kikérés
ezen dokumentumok leadása nélkül nem indítható el.
A kikéréshez a dokumentumokat faxon elfogadjuk, de a játékos versenyengedélyét és/vagy igazolását
továbbra is csak eredeti okiratok alapján adjuk ki.

Az átigazolásokat akkor kell rögzíteni, amikor:
1) Egy átigazolási- vagy munkaszerződés tervezet elkészül 
2) Egy átigazolási- vagy munkaszerződés aláírásra kerül 
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1.1 Átigazolási időszakok visszaszámlálója

A FIFA Átigazolási Szabályzatának 6. § szerint játékost átigazolni kizárólag az érintett (átvevő) szövetség évi
két átigazolási időszaka alatt lehet.
A következő átigazolási időszak kezdetét a jobb alsó sarokban elhelyezett dátum mutatja:

Amennyiben az adott átigazolási időszak már elkezdődött, visszaszámláló mutatja az abból hátralévő időt:

A kikérés legkésőbb addig kezdhető meg, amíg visszaszámláló le nem jár.
VALIDATION EXCEPTION VAGY MATCHING EXCEPTION STÁTUSZBAN LÉVŐ ÁTIGAZOLÁSOKNÁL NEM
INDÍTHATÓ EL A KIKÉRÉS FOLYAMATA, EZÉRT EZEKET AZ ELTÉRÉSEKET KIKÉRÉS ELŐTT MEG KELL SZÜNTETNI!!!

13

1. A TMS 4.0 verziójának hatásai
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

1.2 „Matching- és Validation exception”

1.2.1. „Matching exception” ~ „egyezési eltérés”

Matching exception csak kétszereplős átigazolások esetén jön létre, amennyiben a két klub által bevitt adatok
nem egyeznek. A matching exception feloldása biztosítja, hogy a két klub az átigazolás feltételeiben
megállapodott.
Kétszereplős átigazolások:

- Ingyenes átadás
- Pénzes átadás (eladás vagy kölcsönadás)
- Bármilyen típusú kölcsönadás

Matching exception az átigazolás bármely részletével kapcsolatban létrejöhet kivéve a játékos 
szerződésének kezdő- és végdátumát (dátumok, összegek, átigazolásban résztvevő ügynök, stb.). 
Matching exception esetén a két klubnak kell felvennie egymással a kapcsolatot a részletek 
tisztázásának érdekében, és az adatokat UPDATE gombbal módosítani.
A matching exception 2009. október 5. óta blokkolja a kikérést.
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

1.2 „Matching- és Validation exception”

1.2.2. „Validation exception” ~ „érvényesítési eltérés”

A TMS 4.0 verziójának bevezetésével változott a Validation exception fogalma. A FIFA különválasztotta a
figyelmeztetést „WARNING” és az érvényesítési eltérést „VALIDATION EXCEPTION”, továbbá mostantól az
üzenetre kattintva az is látható, hogy azt ki oldhatja fel.

Játékos adatainak visszaigazolása

Átigazolási időszakon kívül kezdeményezett átigazolás
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

1.2 „Matching- és Validation exception”

1.2.2. „Validation exception” ~ „érvényesítési eltérés”

Amennyiben a Validation exception feloldása a FIFA Játékos-Státusz Bizottságának a feladata, úgy az MLSZ
feladata ezt írásban, faxon kérvényezni a FIFA szabályzataiban leírt módon. Az ehhez szükséges okiratokat a
sportszervezetek kötelesek beszerezni és az MLSZ rendelkezésére bocsátani.

WARNING azaz Figyelmeztetés:
Az ügyletben résztvevő ügynökök lejárt biztosítása
vagy licence ezentúl nem hiúsítja meg a játékos
átigazolását. Ekkor csak figyelmeztetés jön létre,
amelyet sárga kockaikon jelez.
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

1.3 Átigazolási időszakok „befagyasztása”

FIFA Átigazolási Szabályzata szerint az átigazolási időszakokat mindig 1 évvel korábban kell meghatározni –
ebben a kérdésben eddig „rugalmasak” voltak.

Azonban, ha egy átigazolási időszak már elkezdődött, annak a végső dátuma a jövőben semmilyen
körülmények között nem módosítható.

Ezzel a funkcióval akarják biztosítani az átigazolási időszakok stabilitását, amelyet a FIFA az Átigazolási
Szabályzat egyik alappillérének tekint.
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

1.4 Az elektronikus játékengedély (E-ITC) bevezetése

A korábbiakkal ellentétben a játékengedély kérelmezése, a játékengedély kiadása és a játékos regisztrálása
ezentúl gombnyomással történik. A rendszer másodpercre pontosan rögzíti ezeket az időpontokat – vissza-
dátumozásra, módosításra nincsen lehetőség -, így a múltbéli átigazolások rögzítése sem lehetséges.

Egy játékengedély kiadásának
elutasítását a jövőben a
rendszeren keresztül kell
elfogadni vagy vitatni.
Elfogadás esetén azt az
érintett klubnak is jóvá kell
hagynia.
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1. A TMS 4.0 verziójának hatásai

1.4 Az elektronikus játékengedély (E-ITC) bevezetése

A játékengedélyt a rendszer automatikusan generálja.

Az E-ITC az átigazolásban résztvevő valamennyi fél számára
bármikor elérhető és letölthető.

Az elektronikusan generált ITC egyelőre nem tünteti fel a
játékos előző státuszát, erre vonatkozó információt csak a
papír alapú játékengedély ad/adhat.
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Kérdések
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FIFA 2009. évi kongresszusa
− FIFA Végrehajtó Bizottságának döntése

• A szabályozás megerősítése a kiskorú játékosok hatékonyabb védelme érdekében
– Biztosítani kell, hogy a 19. par. 2. pontjában leírt feltételeket helyesen alkalmazzák

• 11 tagú albizottság létrehozása
– Valamennyi kiskorúakat érintő nemzetközi átigazolás, illetve nem magyar

állampolgárságú kiskorú első regisztrációja esetén az erre a célra létrehozott albizottság
jóváhagyása szükséges

− Ezek a szabályozások 2009. október 1-jén léptek életbe a FIFA Játékosok
Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzatán belül
• 19 § 4 pont

• 2. számú melléklet: eljárás

2. Az új FIFA szabályozás
2.1.1. Háttér
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FIFA Játékosok Státuszára és Átigazolására vonatkozó szabályzata

19 § – Kiskorúak védelme

Labdarúgó játékosok nemzetközi átigazolása csak 18 éves kor felett engedélyezett.

A fenti szabálytól csak az alábbi 3 kivételes esetben lehet eltérni: 

− A játékos szülei abba az országba költöznek, ahol az új klub található és a költözés oka nem köthető a 
labdarúgáshoz; 

− A játékos betöltötte 16. életévét és az EU illetve az EGT tagállamokon belül zajlik le az átigazolása; 

− Mind a játékos lakhelye mind pedig a klub székhelye 50 km-re található a közös 
határállomástól/országhatártól, és a két pont közötti távolság max. 100 km;

Csak a játékos első leigazolása esetén alkalmazható: a bejelentés megtétele előtt a játékos 

legalább 5 évig megszakítás nélkül abban az országban lakott, ahol regisztrálni kívánják

(jogi precedens)

Ezen paragrafus szabályozásai azokra a játékosokra is érvényesek, akik korábban még soha

nem voltak igazoltak, és egy olyan országban kerülnek először leigazolásra, amelynek nem 

állampolgárai. 

Minden szövetség köteles jelen szabályozást a hozzá tartozó klubokkal betartatni. 

2. Az új FIFA szabályozás
2.1.2. Jogi bázis > FIFA Átigazolási Szabályzat 19 §
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Kiegészítő 4. pont a 19 §-hoz (részletezve)

Minden nemzetközi átigazolás és nem magyar állampolgár első regisztrációja esetén az erre 

szakosodott albizottság jóváhagyása szükséges.

− A bejelentési kötelezettséget az átvevő szövetségen keresztül kell teljesíteni

− Az átadó szövetségnek lehetősége van az álláspontját kifejteni (7 napon belül)

− Az albizottság jóváhagyása már a nemzetközi játékengedély (ITC) kérelmezése vagy a nem magyar 
állampolgárságú játékos első regisztrációja előtt szükséges

A fenti rendelkezések be nem tartása esetén a FIFA Fegyelmi Bizottsága jogosult eljárni a FIFA 
Fegyelmi Szabályzata alapján. 
FIFA Fegyelmi Bizottsága szankcionálhatja az átadó szövetséget is, amely kiállította a
nemzetközi játékengedélyt (ITC) az albizottság jóváhagyása nélkül; valamint az átigazolásban
résztvevő két sportszervezetet is, amelyek az albizottság jóváhagyása nélkül állapodnak meg egy
kiskorú átigazolásának feltételeiben. 

2. Az új FIFA szabályozás
2.1.2. Jogi bázis > FIFA Átigazolási Szabályzat 19 §
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Kiegészítés:  2. számú melléklet (részletezve)

A 19 § 4. pontjában leírt nemzetközi átigazoláshoz vagy kiskorúak első regisztrációjához 

kapcsolódó bejelentési kötelezettséget a TMS rendszeren keresztül kell végrehajtani. 

2. pont

− Minden tagszövetség köteles a TMS rendszer „Kiskorúak” alkalmazását rendszeres időközönként (legalább 
3 naponta) ellenőrizni

4. pont

− A folyamatban résztvevő minden félnek jóhiszeműen kell eljárnia és mindannyian kötelesek az igazat 
mondani. 

− A szabályozás bármilyen megszegése esetén a Fegyelmi Bizottság jogosult eljárni.

5. pont

− A bejelentést/engedélykérést a TMS rendszerben köteles rögzíteni az adott (átvevő) szövetség. 

− Egyéb bejelentéseket/engedélykéréseket nem lehet figyelembe venni. 

− Az adott ügy konkrét részleteitől függően a bejelentés megtételére kötelezett szövetség feladata a 
kötelezően továbbítandó dokumentumok feltöltése. A bejelentés csak akkor kerül továbbításra, amikor a 
kötelező dokumentumokat becsatolták.

2. Az új FIFA szabályozás
2.1.2. Jogi bázis > FIFA Átigazolási Szabályzat 2. számú melléklet
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Kiegészítés:  2. számú melléklet (részletezve)

A 19 § 4. pontjában leírt nemzetközi átigazoláshoz vagy kiskorúak első regisztrációjához 

kapcsolódó bejelentési kötelezettséget a TMS rendszeren keresztül kell végrehajtani. 

6. pont

− Az átadó szövetség jogosult észrevételeit megtenni 7 napon belül a TMS rendszeren keresztül. 

− Amennyiben az átadó szövetség nem tesz észrevételt, az albizottság a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján fogja meghozni a döntését. 

7. pont

− Amennyiben egy dokumentum nem áll rendelkezésre a FIFA négy hivatalos nyelvek valamelyikén, úgy a 
szövetség csatolhat hozzá vagy egy fordítást, vagy egy összefoglalást, amely a 4 hivatalos FIFA nyelv 
valamelyikén visszaigazolja a dokumentum legfontosabb adatait.

9. pont

− A felek az albizottság döntéséről a TMS rendszeren keresztül értesülnek. 

2. Az új FIFA szabályozás
2.1.2. Jogi bázis > FIFA Átigazolási Szabályzat 2. számú melléklet
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1. Bizonyítási kényszer
− A bejelentést továbbító szövetség köteles dokumentumokat feltölteni a rendszerbe, amelyek bizonyítják a 

kérelme jogosságát

2. Bizalmas adatkezelés
− A szövetségek csak saját  bejelentéseiket látják

− A bizalmas dokumentumok, mint pl. a munkaszerződések nem láthatóak az átadó szövetség számára

3. Integráció a TMS rendszerrel
− 18 éven aluli profi labdarúgók átigazolása mindaddig nem lehetséges, amíg a kiskorúak védelmére 

létrehozott modulban az erre vonatkozó bejelentés nincs elfogadva

4. Szabványosítás
− Minden nemzetközi átigazolás és engedélyhez kötött első regisztráció (nem magyar állampolgárok 

esetében) azonos elbírálás alá esik (a FIFA szabályozás alapján)

2. Az új FIFA szabályozás
2.1.3. Alapelvek
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2. Az új FIFA szabályozás
2.1.4. Folyamat áttekintése – nemzetközi átigazolás
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2. Az új FIFA szabályozás
2.1.4. Folyamat áttekintése – Külföldi állampolgár első regisztrációja
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A megfelelő feltételek 
kiválasztásával jön létre a 

bejelentés / engedélykérés.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.5. Az átvevő szövetség szerepe
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Az újonnan létrehozott bejelentések 
függő „pending” státuszba 

kerülnek.

A kötelezően feltöltendő dokumentumok listája a bejelentés 
típusától függően változik. A dokumentumlistát a 

rendszer automatikusan adja meg.

A bejelentés visszaigazolása előtt az átvevő 
szövetség köteles feltölteni a rendszerbe az 

összes kötelező dokumentációt.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.5. Az átvevő szövetség szerepe
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A kötelező dokumentációkon kívül 
bármilyen egyéb dokumentum is 
feltölthető, amelynek jelentősége 

lehet, mint kiegészítő irat.

Adatvédelmi okokból csak 
PDF formátumban lehet 
dokumentumot feltölteni.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.5. Az átvevő szövetség szerepe
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Amennyiben a dokumentáció nem áll rendelkezésre 
a hivatalos FIFA nyelvek valamelyikén (angol, 

spanyol, francia, német), úgy az eredeti okirat 
mellé kell csatolni a kivonatos fordítást, 

amelynek az itt megadott alapinformációkat 
kell feltétlenül tartalmaznia.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.5. Az átvevő szövetség szerepe
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Amint a kötelező dokumentációk feltöltésre kerültek, 
a bejelentés visszaigazolható.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.5. Az átvevő szövetség szerepe
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Visszaigazolás előtt minden részletet újra 
ellenőrizni kell. 

A „confirm” gomb megnyomása után 
további dokumentumok feltöltésére 

nincsen lehetőség.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.5. Az átvevő szövetség szerepe
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Amint az átvevő szövetség visszaigazolta a 
bejelentést, az átadó szövetségnek 

lehetősége van kifejteni az álláspontját.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.6. Az átadó szövetség szerepe
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Nemzetközi átigazolás esetén az átadó szövetség elfogadhatja vagy vitathatja az 
átvevő szövetség bejelentését. Ezt 7 napon belül teheti meg. Ezen időtartam 

letelte után a bejelentést a rendszer automatikusan elfogadja.

Vita esetén az átadó szövetség köteles 
feltölteni az állásfoglalását, 

amelyben kifejti az okokat, amelyek 
alapján az adott átigazolást vitatja. 

A bizalmas jellegű dokumentációk, 
mint pl. munkaszerződések az 
átadó szövetség számára nem 

nyithatók meg. 

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.6. Az átadó szövetség szerepe
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Amikor mindkét szövetség elvégezte a feladatait, a 
bejelentés átkerül elbírálásra a FIFA-hoz. 

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.7. A bejelentés továbbítása a FIFA felé
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− Egyszerűbb ügyekben a döntés 7 munkanapot vesz 
igénybe.

− Bonyolultabb ügyeknél a döntés 6 hetet is igénybe 
vehet.

− Az ügy állását az érintett szövetség nyomon tudja 
követni a rendszerben.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.8. Döntési határidők, nyomon követés
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Az átvevő szövetség ki tudja nyomtatni a FIFA albizottság
döntését a rendszerből, ha rákattint az ügyszámra.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.8. Döntési határidők, nyomon követés
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2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.8. Döntési határidők, nyomon követés
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2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.9. A FIFA döntés
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Az engedélykérés/bejelentési kötelezettség időpontja nem
kötött az évi két átigazolási időszakhoz, az év folyamán
bármikor elindítható, és az átigazolási időszakokat 
megelőzően a szükséges engedély beszerezhető.

A játékosokat azonban – azok státuszára és az igazolás 
típusára való tekintet nélkül - továbbra is csak átigazolási 
időszakban lehet leigazolni, illetve kikérni/átigazolni. 

Kiskorú profi játékos szerződtetése esetén a klub az 
engedélykéréssel nem mentesül az átigazolás rögzítése 
alól, és az engedélykérésnek időben meg kell előznie az 
átigazolást, ellenkező esetben a rendszer azt blokkolja. A 
rendszermodulok ellenben úgy vannak összekötve, hogy 
a már meglévő engedélyt a rendszer felismeri.

2. Az új FIFA szabályozás 
2.1.10. Időkorlátok
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Alapelv: 

• A játékos 23. életévéig érvényesíthető, és a 12. és 21. életéve közötti képzés alapján 
számítandó.

• A klubokat 4 kategóriába sorolják, I.-II.-III. és IV. kategória, ezek a kategóriák 
évente módosíthatók. A klubkategória képezi a számítás alapját.

• Alapesetben az új, szerződtető klub kategóriája a mérvadó, kivéve:

 EU/EGT tagállamokon belüli átigazolásnál 

Alacsonyabb kategóriából magasabba: két klub átlaga

Magasabb kategóriából alacsonyabba: alacsonyabb kategória

 Életkor alapján meghatározott kivétel: a játékos 12. és 15. életéve között 
a IV. kategória alkalmazandó

EZT A KIVÉTELT TÖRÖLTÉK EL 18 ÉV ALATT PROFI SZERZŐDÉST 
ALÁÍRÓ JÁTÉKOSOK ESETÉBEN!!!!

2. Az új FIFA szabályozás 
2.2. A tréning kompenzáció változása
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Másik országbeli példa: Ausztria
 Nemzeti szabályozás két szintre osztja a labdarúgó képzési 

intézményeket
 AKA = Labdarúgó akadémia
 BNZ = Tartományi utánpótlás-nevelő központ

Szükséges lépés: 
• Nemzeti akadémiai szabályozás vagy akadémiai licence létrehozása 

Nyilvántartási kötelezettség:
• A szükséges döntések megszületéséig minden intézményt akadémiának 

tekintünk, amelynek a nevében szerepel az „akadémia” elnevezés
• Az „akadémia” elnevezésű intézmények kötelesek negyedévente (január 

20., április 20., július 20. és október 20. határidővel) jelentést küldeni az 
MLSZ felé: 

 Beküldendő adatok: játékos neve, születési helye/ideje, állampolgársága, 
anyja születési neve, lakcíme, bentlakó-e vagy sem, ha igen, akkor az 
akadémián vagy szerződéses iskolai kollégiumban, mióta tagja az 
akadémiának / meddig volt tagja az akadémiának, milyen ellátásban 
részesül és melyik iskolába jár. 

2. Az új FIFA szabályozás 
2.3. Az akadémiai nyilvántartási kötelezettség
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Nyilvántartási kötelezettség:

• MLSZ feladata

• Modul kialakítása az MLSZ irodarendszerén belül

• Területi labdarúgó szövetségek és Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség: 
szükség esetén tájékoztatási és/vagy adatszolgáltatási kötelezettség az 
MLSZ felé

2. Az új FIFA szabályozás 
2.4. Valamennyi kiskorú, nem magyar állampolgárságú labdarúgó nyilvántartása
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Kérdések, észrevételek



Aktualitások a nemzetközi 
labdarúgásban

2009. november 11.
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• Szponzori piac

• Fogyasztói piac (jegy piac)

• Média piac

• Merchandising piac

• Játékos piac!!!

A labdarúgás alpiacai 
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• FIFA Regulations on the Transfer and Status of Players
CAS (Court of Arbitration for Sport)

• Nemzeti jogok: 
 Sport Törvény
 Munkajog

Átigazolási szabályzatok: MLSZ NYIÁSZ

• EU közösségi jog
Római Szerződés

A játékos piac szabályozása
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• Webster

• Matuzalem

• Mutu

• Tevez

FIFA és CAS döntések

FIFA Transfer Regulations
Article 17

FIFA Transfer Regulations
Article 18 bis



TMS – Protection of minors – version 1.0 51

A Webster ügy

o Szerződés: 2003-2007. június
Webster - Heart of Midlothian (skót)

o Webster: 2006 júniusában felmondja a szerződést
Védett időszak: 3 év

ezen kívül: eltiltás: nincs
kártérítés: van

A kártérítés mértéke:
o piaci érték - - >> Hart - - > > 5 millió GBP 

omaradvány érték (munkaszerződés alapján): Wigon és Webster

CAS döntés (2008. február):
o 150.000 GBP maradvány érték
o Wigon és Webster egyetemlegesen felelős
o Amortizáció - - >> átigazolási díj - - > > új szerződés
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A Webster ügy

Elvek a döntés mögött:

• „The specificity of Sport” 
a játékos és a csapat egyenrangúak

• A játékos szerződések munkaszerződések és nem kereskedelmi 
szerződések

• A következmény reciprocitása: ha a csapat mondja fel indok nélkül a 
szerződést, nem kötelezhető arra, hogy a játékosnak piaci értéket fizessen
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A Matuzalem ügy

o Átigazolási díj: 8 millió EUR
o Szerződés: 2004. június-2009. július

Matuzalem – Shaktar Donetsk (ukrán)
 96.925 EUR/hó
 25 millió EUR „buy out fee”

o Ügynöki jutalék: 1 millió + 2,75 millió EUR
o Matuzalem 2007. júliusában felmondja a szerződést

új szerződés: Real Zaragoza 2007. július
2008. július: kölcsön Lazio

Webster: felmondás új szerződés hatálya alatt
Matuzalem: felmondás eredeti szerződés hatálya alatt

o CAS döntés (2009. május 19., fellebbezés: Svájci Supreme Court)
Matuzalem & Real Zaragoza egyetemleges felelősséggel köteles 

megfizetni EUR 11.858.934 + kamatait
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A Matuzalem ügy

Elvek a döntés mögött:
o a játékos juttatása

 új csapatánál 
összevetése

 régi maradványérték 
o a szolgáltatás értéke
o az elveszített átigazolási díj
o „buy out clause”: nem több, mint előre meghatározott 
átigazolási díj

 ha nincs ilyen ajánlat, nem releváns
 nem kártérítés
 nem kivásárlás
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A Mutu ügy

oÁtigazolási díj: 22,5 millió EUR
o Szerződés: 2003. augusztus-2008. június

Mutu – Chelsea
 2,3 millió EUR / év
 330.000 EUR aláírási pénz

o Ügynöki jutalék: 500.000 EUR
o 2004. október 11. drogteszt: kokain
o 2004. október 28. Chelsea megszünteti a szerződést
o FIFA: 7 hónapos eltiltás
o 2006. májusában a Chelsea a FIFA DRC-hez fordul:

Mutu szerződést szegett jogos indok nélkül
o FIFA döntés: Mutu fizessen 17,173 millió EUR kártérítést 30 napon belül
o CAS döntés: 2009. júliusában helybenhagyta!
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A Mutu ügy

Elvek a döntés mögött:
o a játékos juttatása

 új csapatánál 
összevetése

 régi maradványérték 
o védett időszakon belül
o Chelsea által fizetett díjak és költségek a szerződésből eltelt idő szerint
o a szerződésből hátralévő idő
o elveszett átigazolási díj nincs

a Chelsea nem volt köteles a szerződést megszüntetni
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A Tevez ügy

o 1. szerződés (2006): munkaszerződés
Tevez – West Ham United

o 2. szerződés (2006. augusztus)
Tevez – West Ham United – 2 külső céggel > > 3. fél!!
3. fél megakadályozhatja Tevez átigazolását, ha nem ért 
egyet az átigazolási díjjal

o Sheffield: 
West Ham nem jelentette be a szerződést a Premier 
League-nek > > Tevez jogosulatlanul játszott
pénzbüntetés: 5,5 millió GBP

o Sheffield:  a West Ham Tevez góljával győzte le őket
> > Sheffield kiesett

o Sheffield: A Ligának pontot kellett volna levonnia a West Hamtól
Kieső: West Ham
Sheffield: bent marad
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A Tevez ügy

A Tevez ügy kapcsán alkotta meg a FIFA az 
Átigazolási Szabályzat 

18 bis pontját
NYIÁSZ 10 § (1) bekezdés
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• Tagállami autonómia

• Gazdasági vonatkozásai: 
EU hatáskör

• ECJ (European Court of Justice) döntések sorozata 
folyamatos térfoglalás

• Meca-Medina döntés (2006)
Római Szerződés 81-82. cikkely

• „The specificity of Sport” ???
a sport autonómiája

EU és sportszabályozás
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• Lisszaboni Szerződés
EU Alapszerződés 149. cikkely

„Az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes
részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a
társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére
tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításához.”

EU és sportszabályozás
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• Koncepció

• Célok: * versenyegyenlőség
* nemzeti jelleg
* utánpótlásképzés

• Fokozatos bevezetés:
* 2010: 4+7
* 2011: 5+6
* 2012: 6+5

• Cserékkel: 3+8
• Bosmann-döntés (ECJ 1995)

Római Szerződés 12. cikkely
minden kvóta ellentétes a rendelkezéssel

FIFA 6+5 szabály
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Kérdések, észrevételek


