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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság női és férfi 

2015-2016. évi I. osztály Versenykiírása 

 

 

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság 

dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 
A legjobb magyar kézilabda csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Az elért eredmények 

alapján a bajnokság győztesének, helyezettjeinek és a kiesők megállapítása, a nemzetközi kupákban való 

indulási jog eldöntése. (A bajnokság 1-2. helyezettjei a Bajnokok Ligájában, a 3-4. helyezettjei az EHF 

Kupában indulhatnak, amennyiben a Magyar Kupa helyezési sorrendje ezt nem módosítja. A további 

csapatok Nemzetközi Kupákban való indulásáról az MKSZ Elnöksége dönt. A férfiaknál az Európa Kupába 

2 csapat nevezhet, az NB I. 3. helyezettje és a Magyar Kupa, Bajnokok Ligája indulási jogot nem szerzett 

legjobb helyezettje. Amennyiben e két csapat azonos, úgy az NB I. 4. helyezettje kapja meg a másik Európa 

Kupa indulási jogot.) A válogatott csapatok eredményes szereplésének folyamatos biztosítása. A 

mérkőzések nézőinek kultúrált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. Tétmérkőzések számának 

növelése. A bajnokság a sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek 

minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben és – az eredetileg hétköznapra kiírt fordulók kivételével – lehetőleg szabad vagy 

munkaszüneti napon kell lejátszani. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. Az adott 

forduló mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani a nemzetközi kupákban szereplő csapatok 

kivételével. Az érintetteknek a nemzetközi kupa játéknapjaira korábban bejelentett mérkőzéseit az 

alapszakaszban: férfiaknál és nőknél XI. fordulóig (első szakasz), illetve a XX. fordulóig (második szakasz 

bezárólag) kell lejátszani, a Versenyalbizottság előzetes engedélyével. 

A rájátszás mérkőzéseit a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani (halasztásra nincs lehetőség!). 

A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, 

ha a két csapat más időpontban állapodik meg. Az alapszakasz és a rájátszás utolsó két fordulójának 

mérkőzés kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra. A 

Versenyalbizottság rendelkezhet arról, hogy ezeket a fordulókat azonos napon és időpontban kell lejátszani. 

Ha azok a bajnokságban való helyezést befolyásolhatják. 

A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága fenntartja magának a jogot, hogy szükség 

szerint a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját TV, rádió-közvetítés esetén – nemzetközi 

kupa negyeddöntőbe, elődöntőbe, döntőbe jutó csapatok esetében a Liga javaslatának figyelembevételével 

– megváltoztassa. 

A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. 

 

A bajnokság ideje: férfiak: 2015. augusztus 30. – 2016. május 31. 

    nők: 2015. szeptember 3. – 2016. május 24. 

 

Játéknapok:         férfiak (24+10+14 nap)     nők (22+6 nap) 

Alapszakasz:   2015. augusztus   30.     2015. szeptember    3, 6, 13, 20, 23, 27.  
   2015. szeptember  2, 6, 9, 13, 20, 27.  2015. október    3, 25. 

   2015. október     4, 11, 18, 25, 27, 30.  2015. november    1, 8, 21. 

   2015. november    15, 22, 29.   

 2015. december      6,  9, 13.    2016. január    3, 10, 17, 24, 31. 

   2016. február          7, 14, 21, 28.    2016. február       7, 21. 28. 

   2016. március         3,   9, 13.   2016. március       3, 27, 30.  

        

     

Rájátszás:       1-6. helyért    1-8. helyért 

2016. március  20, 27, 30.   2016. április         6, 13. 

2016. április           17, 24.   1-4 és az 5-8 helyért 
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2016. május  1, 4, 8, 15, 22.  2016. április         20, 27. 

7-14. helyért    Helyosztók 

2016. március  20, 27, 30.  2016. május  12, 22. 

2016. április               17, 20, 24.   

2016. május  1, 8, 11, 15,  

 22, 25, 29. 

2016. június 1.    9-12helyért 
   2016. április         10, 17, 24. 

     2016. május    8, 15, 22. 

4. A bajnokság résztvevői: 

Az NB I. osztályában 12 női és 14 férfi csapat vesz részt a 2014-2015. évi bajnokságban elért helyezések 

szerint: a 2014-2015. évi NB I. osztály női 1-10. a férfi 1-12. helyezett csapatai és a 2014-2015. évi NB 

I/B-s csoportok bajnokai.  

Amennyiben a jogot szerzett csapatok közül valamelyik nem vállalja az indulást, feljutást, abban az esetben 

és az üres hely(ek) betöltését illetően a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége dönt. 

 

5. A bajnokság lebonyolítása, helyezések eldöntése: 

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 

Az alapszakaszban a férfi és női csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak pályaválasztói joggal 

oda-visszavágó alapon. A nőknél (11+11= 22 mérkőzés) a 12-es sorsolási tábla szerint. A visszavágó 

mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek. A férfiaknál (12+12= 24 mérkőzés) 

a 14-es sorsolási tábla szerint. Az MKB MVM Veszprém a rájátszás során kapcsolódik be az NB I. férfi 

osztályba 

Sorsolásnál: - férfiaknál, nőknél az előző évi bajnoki helyezés sorrendjében választanak a csapatok 

sorsolási számot. 

Az alapszakasz befejezését követően a férfi és női rájátszás rendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 
Bajnokságból visszalépés:  

Alapszakasz közben, illetve a rájátszás sorsolásának megkezdéséig visszalépő vagy bármilyen ok miatt 

bajnokságból törölt csapat valamennyi mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi 

részvételét úgy kell tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

A rájátszásból bármikor visszalépett csapat a rájátszásban lejátszott mérkőzéseinek eredményeit meg kell 

semmisíteni, a csapatot a csoport utolsó helyére kell beírni és a 2015-2016. évi bajnokságban két 

osztállyal vissza kell sorolni.   

 

5. 2. A helyezések eldöntése: 

A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya 

szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több 

csapatnak azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés(ek) eredménye(i) dönti(k) el. 

Megerősítésként: a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés(ek) eredménye(i) tehát nem 

számít(anak). A 2015-2016. évi NB I felnőtt bajnoki osztályokból történő kieső csapatok számát a 

Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 2015. októberben elkészülő versenyeztetési rendszer alapján 

határozza meg. 

  

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

6. 1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei: 
A bajnokságban való indulásra az NB I. 2015-2016. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan 

sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek. 

6.1.1. A sporttörvény 16-17. §-ai szerinti sportegyesületi, illetve 18. §-a szerinti sportvállalkozási 

formában működik. Sportvállalkozásnak 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéb sportszervezetnek 

90 napnál nem régebbi kivonatot kell feltöltenie.  

6.1.2. A nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása /Stv. 32.§. (1)/ és e 

tényt a nevezési határidő bezárásáig a NAV által kiadott dokumentummal igazolja. 

 Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, akkor 

erről a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet hivatalos képviselőjének 

teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A Versenyalbizottság a sportszervezet 

által benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV elektronikus adatbázisában ellenőrzi. 
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 Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a sportszervezet mégsem szerepel a 

NAV nyilvántartásában, akkor a Versenyalbizottság által kiadott hiánypótlási felhívás alapján a 

sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni. 

6.1.3. Ha a sportszervezet, sportvállalkozás 6.1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt 

keletkezik, (a sportszervezetet, sportvállalkozást) a bajnokságból ki kell zárni. 

6.1.4. Nem vehet részt a bajnokságban a 6.1.2. bekezdésben foglaltak esetén túlmenően:  

o az a sportvállalkozás, illetve sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd-, vagy 

felszámolási eljárás van folyamatban, 

o az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az ügyészség a 

sportegyesület feloszlására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz, 

o az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolás indult. 

6.1.5. Rendezte az MKSZ felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi tartozását. 

6.1.6. A nevező sportvállalkozás, sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKSZ minden 

szabályzatát és rendelkezéseit, valamint versenykiírását. 

6.1.7. A bajnokságra az a sportszervezet jogosult nevezni, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a 

bajnoki évadra vonatkozóan rendelkezik az alábbi összegek szabad felhasználásának 

lehetőségével: férfiaknál 50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint, nőknél 35.000 000,- Ft, azaz 

Harmincötmillió forint. Ha a fenti limitösszeg részben, vagy egészben valamely harmadik 

személy, vagy szervezet kötelezettségvállalásából tevődik össze, kétség esetén az adott összeg, 

rendelkezésre állását, vagy a rendelkezésre állás lehetőségét mérlegadatokkal kell igazolni. 

 

6. 2. Nevezési határidő:  
A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

Az előírt, érvényes nevezési határidő be nem tartása 50.000, (ötvenezer) Ft büntetést von maga után, 

melyet a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 forgalmi 

jelzőszámú bank számlájára kell átutalni. Három munkanapon túli késés esetén a sportszervezet elveszti 

az NB I-es részvételi lehetőséget és jogosultságot. 

 

6. 3. Hozzájárulási díj: 
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 900.000,- (kilencszázezer) Ft, melynek első 

részletét 300.000- (háromszázezer) Ft-ot, a második részletet 600.000 (hatszázezer) Ft-ot (2015. 

november) a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bank számlájára átutalni. Abban az esetben, 
ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Versenykiírás 7. pont 

utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való 

részvételi jogát felfüggeszti. 
A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

 

6. 4. Sorsolás időpontja: 

Sorsolás 2015. július 14-én kedd 11:00 óra a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

 

6. 5. Mérkőzés bejelentés: 

 férfiak: 2015. július 30. csütörtök 10:00 óra (alapszakasz I-XXVI.forduló). 

                2016. március         14. hétfő     11:00 óra (rájátszás, 1-6., 7-14. helyért).  

  

 nők:    2015. július      30. csütörtök       11:30 óra (alapszakasz I-XXII. forduló). 

            2016. március  31. csütörtök       11:00 óra (rájátszás, 1-8. és 9-12. helyért).  

            2016. április     14. csütörtök       11:00 óra (rájátszás, 1-4. és 5-8. helyért).  

            2016. április     28. csütörtök       11:00 óra (helyosztók).  

  

Valamennyi mérkőzés bejelentésének helye a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége.  

A mérkőzések bejelentését és a biztonsági szempontból (kiemelt, fokozott és normál) történő minősítését - 
a felterjesztéshez szükséges „Szempontrendszer” nyomtatvány kitöltését - a rendező sportszervezetnek 

kell kezdeményeznie, a helyileg illetékes rendőrkapitányságnál.(8. számú melléklet) 
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7. Játékjogosultság, játékengedély:  
A Magyar Kézilabda Szövetség által a 2015-2016. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság első 

osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezettel sportszerződéssel rendelkezik, vagy sportegyesülettel tagsági jogviszonyban áll, valamint 

a sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása, továbbá 18 éven aluli 

sportoló érvényes élet- és balesetbiztosítással rendelkezik. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény 

szerint versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyek kiadási díja: 1.300,- (egyezer-háromszáz) Ft és 2.500,- (kettőezer-ötszáz) Ft/fő 

biztosítási díj, mely összeget számla ellenében, az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-

60715456 számú egyszámlájára vagy az MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékengedély 

megadásakor.  

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, annak 

díja szintén 1.300,- (egyezer-háromszáz) Ft. Egy játékos a Nemzeti Bajnokságban maximum két 

alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa), de a 

férfiaknál 1993. január 1-jén vagy később, nőknél 1996. január 1-jén vagy később születettek korlátlan 

számú felnőtt játékengedélyt kaphatnak, azonban a bajnoki idényben második átigazolást követően már 

csak utánpótlás játékengedélyt kaphatnak. Az NB I. osztályban szereplő kézilabdázó férfiaknál, nőknél 

2016. február 26-ig, bezárólag kaphat játékengedélyt. 

Ezt követően a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága csak a kérelmet benyújtó 

sportszervezethez 2015. szeptember 1-ig leigazolt, de játékengedéllyel nem rendelkező, valamint a 2015. 

december 31-ig leigazolt, férfiaknál 1995. január 1-jén és utána született, a nőknél 1996. január 1-jén és 

utána született játékos részére ad ki játékengedélyt. 

A játékengedélyt a sportoló kérelmére, a Versenyigazolvány, valamint a 1. számú melléklet szerinti adatlap 

leadása után adja ki a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 2016. augusztus 10-től 

munkanapokon 9:00-től 14:00 óráig. 

Külföldre szerződő vagy kölcsönadott játékos nemzetközi játékengedélye nem számít bele a bajnoki évre 

kiadható két játékengedélybe. 

A Nemzeti Bajnokság I. osztályában csapatonként egy kölcsönadott játékos – a Versenykiírás egyébként 

tiltó rendelkezése ellenére – a kölcsönszerződés megszüntetésével visszaigazolható. (65/2007. számú 

Elnökségi határozat.). Csapatonként harmadik játékengedélyt kaphat egy olyan férfiaknál 1995-ben vagy 
később, nőknél 1996-ban, vagy később született, évközben kölcsönadott játékos, aki a harmadik 

játékengedélyét – kölcsönszerződésének megszűnésével 2016. március 4-ig, bezárólag - abba az 

egyesületbe kéri ahová az első játékengedélyét kapta.  
A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba vagy a szakszövetség belső 

szabályzatába ütközik, illetve ha a sportoló valótlan adat, igazolását kéri. 

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Magyar Kézilabda Szövetség által 

kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a 

mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel 

a vétlen csapat javára írja.  

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenyalbizottság a sportszervezetet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (-ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.  

 

7. 1. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázókra: 

Az NB I. osztályában működő sportszervezet kézilabdázója az NB I/B osztályban szereplő 

sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezet csapatában játszhat. 

A kézilabdázó játékjogosultságának megosztása, átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, 

továbbá a kézilabdázó között létrejött írásos megállapodás alapján történhet. 

A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás és nem számít második játékengedélynek, azt az 

MKSZ Versenyalbizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. Egy játékos egy bajnoki évben egy 

kettős játékengedélyt kaphat. Az engedély megadásának díja 6.000,- (hatezer) Ft. Az összeget számla 

ellenében Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 

egyszámlájára, vagy az MKSZ házi pénztárába kell befizetni, a játékjogosultság engedélyének benyújtása 

előtt. 

Kettős játékjogosultságot férfiaknál az 1993. január 1. és 1997. december 31. között, nőknél az 1994. 

január 1. és 1998. december 31. között született utánpótlás korú játékosok kérhetik 2016. február 5-ig. 
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Ha az adott sportszervezet több csapattal szerepel a Nemzeti Bajnokságban, akkor az adott játékos azonos 

osztályban más sportszervezethez, csak akkor kaphat kettős engedélyt, ha egyesülete előzetesen írásban 

nyilatkozik, lemond arról, hogy a játékosát abban az osztályú csapatában szerepeltesse, amelybe kettős 

játékengedélyt kért. 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre 

vonatkozik. Kettős játékjogosultság csak a felnőtt csapatban és csak a bajnoki mérkőzésen való 

szereplésre jogosít. 

 

8. Játékosok szerepeltetése: 
Minden első osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető. Amennyiben valamely 

mérkőzésen az adott csapat 15 játékost nevezett be a versenyjegyzőkönyvbe, úgy legalább 1, amennyiben 

pedig 16 játékost, úgy legalább 2 magyar állampolgárságú szabályos játékengedéllyel rendelkező 

játékosnak kell lennie.  

 

8. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése: 

Az NB I-es bajnokságban mérkőzésenként a Magyar Kézilabda Szövetség játékengedélyével legfeljebb 

három EU tagországon kívüli nem magyar állampolgárságú játékos nevezhető. 

Nem magyar állampolgárságú és az EU tagországon belüli játékos játékengedélye egy bajnoki évre 

érvényes. Illetéke 98.000,- (kilencvennyolcezer) Ft, valamint 2.500,- (kettőezer-ötszáz) Ft/fő biztosítási 

díj, mely összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-

00000000-60715456 számú egyszámlájára, vagy az MKSZ házi pénztárába a játékengedély 

megadásakor.  

18. év betöltéséig a nem magyar állampolgárságú játékos és az egyetem vagy a főiskolai tanulmányait 

nappali tagozaton végző nem magyar állampolgárságú hallgató – az adott oktatási intézmény csapatához 

kér játékengedélyt – játékengedélyének díja 1.300,- (egyezerháromszáz) Ft valamint 2.500,- (kettőezer-

ötszáz) Ft/fő biztosítási díj.  

 

8. 2. Nem magyar állampolgárságú magyar nemzetiségű játékos szerepeltetése:  

NB I-es bajnokság mérkőzésein tetszőleges számú nem magyar állampolgárságú, de magyar nemzetiségű 

játékos szerepeltethető, aki rendelkezik a Versenyalbizottság által kiadott érvényes magyar-magyar 

személyazonosító versenyigazolvánnyal. 

A játékos játékengedélye egy bajnoki évre szól. Illetéke 1.300,- (egyezerháromszáz) Ft és 2.500,- 

(kettőezer-ötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség 

ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára, vagy az MKSZ házi 

pénztárába kell befizetni a játékengedély megadásakor.  

 

9. A csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek csapatonként 30 fő. A Nemzeti Bajnokság 

első osztályának bajnoka (emléktál) külön díjazásban részesül.  

 

10. Költségek: 

A bajnokság díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a 

pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) 

terheli. 

 

11. Óvás, fellebbezés: 

11. 1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 2.§.-a tartalmazza.  

Kiegészítő rendelkezés: óvás határideje 3 (három) nap, melyet az óvott mérkőzés lejátszását követő naptól 

– mint első naptól – az óvás benyújtásáig kell számítani (pl. az április 15-én lejátszott mérkőzés óvását 

április 18-án 24:00 óráig) lehet megóvni. Az alapszakasz utolsó két fordulójában és a „rájátszásban” az 

óvások beadási határideje a mérkőzést követő nap 12:00 óra. 

Óvási díj: 80.000,- (nyolcvanezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell "Óvás" megjelöléssel befizetni. A 

befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Az óvási díj visszafizetése: „A 

kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint. 



9 

 

 

11. 2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Verseny albizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni 

a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál írásban, a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül. 

Az alapszakasz utolsó két fordulójában és a „rájátszásban” a fellebbezések beadási (beérkezési) határideje 

az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 12 (tizenkettő) órán belül, melyről a Versenyalbizottságot 

telefonon vagy telefaxon haladéktalanul értesíteni kell. A fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség 

Fellebbviteli Bizottságának kell címezni. 

Fellebbezési díj: 90.000,- (kilencvenezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell "Fellebbezés" megjelöléssel 

befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát.  

 

12. Általános rendelkezések: 
12. 1. Átjelentés: Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának 

megváltoztatását, átjelentését a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál legalább 8 (nyolc) 

naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az 

ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának.  

A kérelemmel egyidejűleg 17.000,- (tizenhétezer) Ft + ÁFA átjelentési díjat kell befizetni a Magyar 

Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára 

„Átjelentés” megjelöléssel. 

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. 

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a 

kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 

dönt és erről az érdekelteket írásban, értesíti. 

 

12. 2. Fegyelmi eljárás: 

A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, 

akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek) a mérkőzést követő keddi 

napon 13:00-16:00 óra között – hétközi forduló esetén a megjelenési kötelezettség időpontját a Magyar 

Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsággal előzetesen egyeztetve – köteles megjelenni a 

fegyelmi tárgyaláson a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt (1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) a Versenyigazolványával – ha edző, Edzői Igazolványával – és a 

mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel, valamint a mérkőzés videofelvételével. 

A fentiek szerint a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a 

Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik 

bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.  

Amennyiben valamely mérkőzésen bármelyik csapatból, akár kézilabdázóval, akár sportszakemberrel 

szemben kizárást alkalmaztak, mely alapján a játékvezetők feljelentést tettek, úgy a hazai csapat köteles 

a mérkőzést követő fegyelmi napra a mérkőzés felvételét a 12.9 pont hatodik bekezdése szerinti 

feltöltéssel az Etikai- és Fegyelmi Albizottság rendelkezésére bocsájtani, olyan időben, hogy a fegyelmi 

tárgyaláson azt az Etikai- és Fegyelmi Albizottság fel tudja használni.  

Ezen rendelkezések megsértése esetén az Etikai- és Fegyelmi Albizottság a mulasztó sportszervezetet 

egyszeri pénzbüntetés címén 100.000,- (egyszázezer) Ft pénzbüntetéssel sújtja, melyet az Etikai- és 

Fegyelmi Albizottság rendelkezései szerint kell befizetni.  
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12. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától, illetve az MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést 

megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. 

A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Etikai- és Fegyelmi Albizottsága, Fellebbviteli 

Bizottsága – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére. 

 

12. 4. Utánpótlás csapat versenyeztetése: 
A 2015-2016. évi NB I. osztályban részvételi jogot szerzett női sportszervezetek kötelesek a Nemzeti 

Bajnokság Junior I. osztályban, az Ifjúsági I. osztályban és az Országos Nyílt Serdülő Bajnokságban 

csapatot nevezni és indítani.  A 2015-2016. évi NB I. osztályban részvételi jogot szerzett férfi 

sportszervezetek kötelesek a Nemzeti Bajnokság Felnőtt I/B. vagy II. osztályában junior korosztályú 

(1993. január 1. után született) - ezek a csapatok osztály besorolásáról a Szakmai- és Versenybizottság 

dönt-, az Ifjúsági I. osztályban és az Országos Nyílt Serdülő Bajnokságban csapatot nevezni és indítani. 

A versenyeztetési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó sportszervezet legmagasabb osztályban 

indított csapatát a Nemzeti Bajnokságból törölni kell. 

 

12. 5. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a 

két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű 

sportfelszerelésben játszani. Minden csapat köteles a mez hátsó felének nyak része alatt 8x4 cm méretű 

nemzeti színű zászlót viselni valamint ez alatt a játékosok vezeték nevét is feltüntetni, melynek mérete 

minimum 6 cm magasságú. 
Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 

a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 
kötelező eltérnie. 

 

12. 6. Dopping, drog: 
A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 

orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 
valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 

be a TUE Bizottsághoz. 

A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 
honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 
A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 

igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 

dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 
Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 

előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 
bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 
hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 

nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 

rendszerben" 
A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 

A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 
esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 
információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  

http://www.antidopping.hu/
http://www.antidopping.hu/
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A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

 

12. 7. Edzői működési engedély: 

Az NB I. osztály mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-os 

bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki és kupamérkőzésen a 

versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel 

(licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában foglalkoztatott edzők működési 

engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző 

nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú 

melléklet alapján számla ellenében Magyar Kézilabda Szövetség javára – ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni. Késedelmes, határidőn túli befizetés 

esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki pont kerül mindaddig levonásra, amíg 

a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

12. 8. Ki nem állás, visszalépés: 

A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében  

a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja:     500.000,- Ft első esetben,  

 1.000.000,- Ft második esetben,  

 1.500.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén. 

Ki nem állás esetén a befizetett összeg  50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

12. 9. Egyebek: 

- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel 

rendelkező sportoló szerepelhet.  

- Minden első osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

versenybírója kapja és továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához. 

- Bajnoki mérkőzéseken a csapatoknál szereplő sportszakembereknek A, B, C, D megkülönböztető jelzés 

nyakban történő viselése kötelező. Biztosítása a hazai csapat feladata. 

- Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. 

- A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése 

alapján központi elszámolás keretében történik. Az NB I. osztályú sportszervezetek az MKSZ Szakmai 
és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján 

a meghatározott időpontig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-65181719 
számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének 

határidőit az MKSZ Szakmai és Versenybizottság határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. 

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 
Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 

- Minden NB I-es mérkőzésről köteles a hazai csapat felvételt készíteni és azt - kérés nélkül - az MKSZ 

Versenyalbizottság rendelkezésére bocsátani. A felvételt a Szakmai és Versenybizottság által 

meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni. A felvételt az MKSZ szerverére kell feltölteni, a 

mérkőzést követő hét kedd 10 óráig illetve hétközi mérkőzés esetén a mérkőzés hetének péntek 9 óráig. 
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Amennyiben az adott sportszervezet a videó felvétel feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget 

alkalmanként 100.000,-(egyszázezer) Ft összeget köteles befizetni.   

- A válogatott egyeztetett – Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem vevő, igazolatlanul 

távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott sportszervezettel szemben a 

Szakmai igazgató kezdeményezésére, az MKSZ Etikai- és Fegyelmi Albizottság vizsgálata alapján.  

- A csapatok kötelesek saját hazai mérkőzésük végeredményét és a jegyzőkönyv statisztikai adatait, a 

mérkőzést követő, 120 percen belül a szövetség internetes oldalára feltenni. Elmaradás, illetve 

késedelmes adatfelvitel esetén első esetben 10.000,- (tízezer) Ft, második esetben 20.000,- (húszezer) 

Ft, minden további esetben 30.000,- (harmincezer) Ft pénzbüntetést köteles 8 (nyolc) napon belül 

befizetni számla ellenében az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 
egyszámlájára. 

- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 

figyelembe venni.  

- Az EU tagállamainak állampolgáraival azonos megítélés alá tartoznak azon államok állampolgárai, 

amelyekkel az EU partnerségi megállapodást kötött, mely megállapodás szerint az EU feltétlen 

kötelezettséget vállalt arra, hogy ezen államok állampolgárai munkavállalóként olyan elbánásban 

részesüljenek, mintha EU tagállam állampolgárai volnának. A partnerségi megállapodás létezésének 

tényét a kérelmező sportszervezet köteles bejelenteni és igazolni. 

- A bajnokság valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat köteles 2 fő pályatörlőt biztosítani. 

- A bajnoki mérkőzések televíziós közvetítése a Sporttörvény 37.§-ban előírtak alapján történik. 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.   

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

- Valamennyi bajnoki mérkőzés előtt a rendező sportszervezet számára kötelező a csapatok bemutatását 

követően, közvetlenül a mérkőzés kezdetét megelőzően az MKSZ által kiadott Fair Play üzenet 

beolvasása és a szurkolók figyelmének felhívása a sportszerű biztatásra. 

- A rájátszás 1. és 3. helyért megrendezésre kerülő mérkőzések hivatalos bemutatását követően kötelező 

a Himnuszt lejátszani. 

- Az NB I. osztályú felnőtt bajnokság mérkőzésein az MKSZ Versenyalbizottsága által küldött 2 fős 

versenybizottság (1 fő szövetségi képviselő, 1 fő versenybíró) közreműködik.  

- Mérkőzést követő 48 órán belül mindkét sportszervezet köteles a játékvezetői értékelést internetes 

felületre elküldeni, rögzíteni. 

13. Mérkőzés Rendezési Előírások: 

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2015-2016. évi I/B osztály Versenykiírása 

 

 

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság 

dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 

A kézilabda sport második vonalába tartozó csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Az elért 

eredmények alapján a bajnokság két csoportgyőztesének és helyezettjeinek megállapítása és a kieső 

csapatok eldöntése. A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A 

bajnokság a Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben lehetőleg szabad vagy munkaszüneti napon kell lejátszani. Közös megegyezéssel 

hétköznap is rendezhető mérkőzés. Az adott forduló mérkőzéseit a kiírt játéknappal bezárólag le kell 

játszani. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. 

A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, 

ha a két csapat más időpontban állapodik meg. Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési 

időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra. 

 

   A bajnokság ideje:  férfiak:  2015. szeptember 13. – 2016. május 15. 

                                nők:    2015. szeptember 13. – 2016. május 15. 

 

Játéknapok:              férfiak        nők 

 

Őszi fordulók:  2015. szeptember     13, 20, 27.   2015. szeptember     13, 20, 27. 

  2015. október            4, 11, 18, 25.  2015. október            4, 18, 25. 

  2015. november         1, 15, 22, 29.  2015. november        1,   8, 15, 22, 29. 

  2015. december        6, 13.   2015. december         6, 13. 

 

Tavaszi fordulók: 2016. február           7, 14, 21, 28.  2016. február              7, 14, 21, 28. 

   2016. március          6, 13, 20.  2016. március             6, 20.   

  2016. április             3, 17, 24.  2016. április                3, 10, 17, 24. 

 2016. május             1,   8, 15.  2016. május                1,   8, 15. 

 
 

4. A bajnokság résztvevői: 
Az NB I/B-ben 28 férfi, és 28 női csapat vesz részt a 2014-2015. évi bajnokságban elért helyezése alapján. 

A csapatokat a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága a területi elvek figyelembevételével 

férfiaknál és nőknél egyaránt 2x14 csapatos (Keleti, Nyugati) csoportba osztja. 

 az NB I. osztály 11-12. helyezettjei (vagy jogutódai)  2 csapat. 

 az NB I/B osztály Keleti és Nyugati csoport: 2-11. helyezettjei                20 csapat. 

 az NB II. osztály 6 csoport bajnoka   6 csapat. 

 

Összesen: nőknél és férfiaknál 28 csapat vagy jogutódja. Amennyiben a jogot szerzett csapatok közül 

valamelyik nem vállalja az indulást, feljutást, abban az esetben az üres hely (ek) betöltését illetően a Magyar 

Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága dönt. 

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 

A csapatok mindkét csoportban pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-

visszavágó alapon (nők és férfiak egyaránt: 13+13=26, (mérkőzés) a tizennégyes sorsolási tábla szerint. 

A tavaszi fordulók mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek. 
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5. 2. A helyezések eldöntése: 
A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak 

azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye(i) döntik el. 

Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i) tehát nem 

számít (annak).  

A 2015-2016. évi NB I/B felnőtt bajnoki osztályokból történő feljutó és kieső csapatok számát a Magyar 

Kézilabda Szövetség Elnöksége 2015. októberben elkészülő versenyeztetési rendszer alapján határozza 

meg. 

  

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

6. 1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei: 
A bajnokságban való indulásra az NB I/B 2015-2016. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan 

sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek. 

6.1.1. Az a sportszervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 

sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Sportvállalkozásnak 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

egyéb sportszervezetnek 90 napnál nem régebbi kivonatot kell feltöltenie.     

6.1.2. A nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása /Stv. 32.§.(1)/ és e 

tényeket igazolja. Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói 

adatbázisában akkor erről 

 a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet hivatalos képviselőjének teljes 

 bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A Versenyalbizottság a sportszervezet által  

 benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV elektronikus adatbázisában ellenőrzi. 

 Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a sportszervezet mégsem szerepel a 

NAV nyilvántartásában akkor a Versenyalbizottság által kiadott hiánypótlási felhívás alapján a 

sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni. 

6.1.3. Ha a sportszervezet 6.1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a 

sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni. 

6.1.4. Nem vehet részt a bajnokságban a 6.1.2. bekezdésben foglalt esetben túlmenően: 

o Az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd- vagy felszámolási eljárás van 

folyamatban. 

o Az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az ügyészség a 

sportszervezet (sportegyesület) feloszlására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz. 

6.1.5. Rendezte az MKSZ felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi tartozását. 

6.1.6. A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKSZ minden szabályzatát és 

rendelkezéseit, valamint versenykiírását.  

 

6. 2. Nevezési határidő:  
A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

Az előírt, érvényes nevezési határidő be nem tartása 30.000, (harmincezer) Ft büntetést von maga után, 

melyet számla ellenében a  Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-

60715456 forgalmi jelzőszámú bank számlájára kell átutalni.  

Három munkanapon túli késés esetén a sportszervezet elveszti az NB I/B-s részvételi lehetőséget, 

jogosultságot. 

 

6. 3. Hozzájárulási díj: 

A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 800.000,- (nyolcszázezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 80.000,- (nyolcvanezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. 

között kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 
Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 
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A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból pályázza 

meg. 

 

6. 4. Sorsolás időpontja: 
Sorsolás 2015. július 14-én kedd 13:00 órakor a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

 

6. 5. Mérkőzés bejelentés: 
Az őszi idény mérkőzés bejelentési ideje: 

 férfiak: 2015. augusztus   4. kedd         13:00 óra, 

 nők:      2015. augusztus   6. csütörtök  13:00 óra. 

A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje: 

 férfiak:  2015. december  10.csütörtök        13:00 óra, 

 nők:       2015. december  10.csütörtök        13:30 óra. 

Az őszi és a tavaszi idény mérkőzés bejelentésének helye a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

helyisége.  

 

7. Játékjogosultság, játékengedély:  
A Magyar Kézilabda Szövetség által a 2015-2016. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság I/B 

osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezettel sportszerződéssel rendelkezik, vagy sportegyesülettel tagsági jogviszonyban áll, valamint 

a sportszervezetnek a Magyar Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása, továbbá 18 éven aluli 

sportoló érvényes élet- és balesetbiztosítással rendelkezik. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény 

szerint versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyek kiadási díja 1.100,-(egyezerszáz) Ft, és 2.500,- (kettőezer-ötszáz) Ft/fő biztosítási díj, 

mely összeget számla ellenében, az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára vagy az MKSZ házi pénztárába kell befizetni. Amennyiben egy játékos az adott bajnoki 

évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, annak díja szintén 1.100,-(egyezerszáz) Ft,. Egy 

játékos a Nemzeti Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt (kivétel a jogutód 

nélkül megszűnő sportszervezet játékosa), de a férfiaknál 1993. január 1-jén vagy később, nőknél 1996. 

január 1-jén vagy később születettek korlátlan számú felnőtt játékengedélyt kaphatnak, azonban a bajnoki 

idényben második átigazolást követően már csak utánpótlás játékengedélyt kaphatnak. 

Az NB I/B osztályban szereplő kézilabdázó, 2016. február 26-ig bezárólag kaphat játékengedélyt.  

Ezt követően a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága csak a kérelmet benyújtó 

sportszervezethez 2015. szeptember 1-ig leigazolt, de játékengedéllyel nem rendelkező, valamint a 2015. 

december 31-ig leigazolt, férfiaknál 1995. január 1-jén és utána született, a nőknél 1996. január 1-jén és 

utána született játékos részére ad ki játékengedélyt.  

A játékengedélyeket a sportoló kérelmére a versenyigazolványok, valamint az 1. számú melléklet szerinti 

adatlap leadása után adja ki a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 2015. augusztus 10-től 

9:00-tól 14:00 óráig.  

Külföldre szerződő vagy kölcsönadott játékos nemzetközi játékengedélye nem számít bele a bajnoki évre 

kiadható két játékengedélybe. 

A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba és a szakszövetség belső 

szabályzatába ütközik, illetve ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. 

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Magyar Kézilabda Szövetség által 

kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a 

mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel 

a vétlen csapat javára írja.  

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenyalbizottság a sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.  

 

7. 1. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázókra: 

Az NB I. osztályában működő sportszervezet kézilabdázója az NB I/B osztályban való szereplésre a 

sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezet csapatában játszhat. 
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A kézilabdázó játékjogosultságának átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a 

kézilabdázó között írásban létrejött írásos megállapodás alapján történhet. Mérkőzésenként kettős 

játékjogosultságú játékosok közül csapatonként legfeljebb 2 fő nevezhető.  

A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás, nem számít második játékengedélynek és azt az 

MKSZ Versenyalbizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. 

Egy játékos egy bajnoki évben egy kettős játékengedélyt kaphat. Az engedély megadásának díja 6.000,- 

(hatezer) Ft. Az összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára, vagy az MKSZ házi pénztárába kell befizetni a 

játékjogosultság engedélyének benyújtásakor. 

Kettős játékjogosultságot férfiaknál az 1993. január 1. és az 1997. december 31. között, nőknél az 1994. 

január 1. és 1998. december 31. között született utánpótlás korú játékosok kérhetik 2016. február 5-ig. 

Ha az adott sportszervezet több csapattal szerepel a Nemzeti Bajnokságban, akkor az adott játékos azonos 

osztályban más sportszervezethez, csak akkor kaphat kettős engedélyt, ha egyesülete előzetesen írásban 

nyilatkozik, lemond arról, hogy a játékosát abban az osztályú csapatában szerepeltesse, amelybe kettős 

játékengedélyt kért. 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre 

vonatkozik. Kettős játékjogosultság csak a felnőtt csapatban és csak bajnoki mérkőzésen való szereplésre 

jogosít. 

 

7. 2. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázó NB II-ben való szereplésre:  
Az NB I/B osztályában működő sportszervezet kézilabdázója az NB II. osztályban szereplő 

sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján mindkét sportszervezet csapatában játszhat. A 

kézilabdázó játékjogosultságának átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a 

kézilabdázó között létrejött írásos megállapodás alapján történhet. 

A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás és nem számít második játékengedélynek, azt az 

MKSZ Versenyalbizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi.  

Az engedély megadásának díja 6.000,- (hatezer) Ft. Az összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda 

Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára, vagy az 

MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékjogosultság engedélyének benyújtásakor. Kettős 

játékjogosultságot férfiaknál az 1993. január 1. és az 1997. december 31. között, nőknél az 1994. január 

1. és 1998. december 31. között született utánpótlás korú játékosok kérhetik 2016. február 5-ig.  

Ha az adott sportszervezet több csapattal szerepel a Nemzeti Bajnokságban, akkor az adott játékos azonos 

osztályban más sportszervezethez csak akkor kaphat kettős engedélyt, ha egyesülete előzetesen írásban 

nyilatkozik, lemond arról, hogy a játékosát abban az osztályú csapatában szerepeltesse, amelybe kettős 

játékengedélyt kért. 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre 

vonatkozik. Kettős játékjogosultság csak a felnőtt csapatban és csak bajnoki mérkőzésen való szereplésre 

jogosít. 

 

8. Játékosok szerepeltetése: 

      Minden NB I/B-s felnőtt bajnoki mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető.  

 A férfi NB I. osztályú sportszervezetek NB I/B felnőtt bajnokságban szereplő U23 junior csapatokban 

csak 1993. január 1. után született játékosok szerepelhetnek, illetve kaphatnak   

játékengedélyt. Amennyiben U23-as csapat versenyeztetni kíván az NB I/B junior bajnokságban is 

csapatot, adott bajnoki fordulóban korosztálynak megfelelően a játékosok vagy csak felnőtt vagy csak a 

junior csapatban nevezhetők a versenyjegyzőkönyvbe. A fenti rendelkezés be nem tartása esetén az adott 

forduló későbbi mérkőzésének eredményét a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden 

esetben hivatalból megsemmisíteni köteles a mérkőzés két pontját  –számára előnyösebb – a játéktéren 

elért gólkülönbséggel vagy 10-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.   

 

8. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése: 
Az NB I/B-s bajnokságokban mérkőzésenként a Magyar Kézilabda Szövetség játékengedélyével 

legfeljebb egy EU tagországon kívüli nem magyar állampolgárságú játékos nevezhető. 

Nem magyar állampolgárságú és EU tagországon belüli játékos játékengedélye egy bajnoki évre érvényes. 

Illetéke 70.000,- (hetvenezer) Ft és 2.500,-(kettőezer-ötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget számla 

ellenében, az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára az 

MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékengedély megadásakor.  
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18. év betöltéséig a nem magyar állampolgárságú játékos és az egyetemi, a főiskolai valamint a 

középiskolai tanulmányait nappali tagozaton végző nem magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az 

adott oktatási intézmény csapatához kér játékengedélyt 1.100,-(egyezerszáz) Ft, és 2.500,- (kettőezer-

ötszáz) Ft/fő biztosítási díjat fizet.  

 

8. 2. Nem magyar állampolgárságú magyar nemzetiségű játékos szerepeltetése:  

NB I/B-s bajnokság mérkőzésein tetszőleges számú nem magyar állampolgárságú, de magyar nemzetiségű 

játékos szerepeltethető, aki rendelkezik a Versenyalbizottság által kiadott érvényes magyar-magyar 

személyazonosító versenyigazolvánnyal. 

A játékos játékengedélye egy bajnoki évre szól. Illetéke 1.100,- (egyezeregyszáz) Ft és 2.500,- (kettőezer-

ötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára, vagy az MKSZ házi pénztárába 

kell befizetni a játékengedély megadásakor.  

 

9. A csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek csapatonként 22 fő. 

 

10. Költségek: 

A bajnokság érem díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit 

a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, 

stb.) terheli. 

 

11. Óvás, fellebbezés: 

11. 1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 2.§. tartalmazza. 

Óvási díj: 70.000,- (hetvenezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell "Óvás" megjelöléssel befizetni. A befizetést 

igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell.  

Az óvási díj visszafizetése  „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, 

pontjában előírtak szerint. 

 

11. 2. Fellebbezés: 
Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Verseny albizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni 

a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül. A fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának kell 

címezni. 

Fellebbezési díj: 80.000,-(nyolcvanezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell "Fellebbezés" megjelöléssel 

befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

 

12. Általános rendelkezések: 

12. 1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, 

átjelentését a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a 

mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező 

vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel egyidejűleg 11.500,- (tizenegyezer-ötszáz) Ft + ÁFA 

átjelentési díjat kell befizetni a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-

00000000-60715456 számú egyszámlájára "Átjelentés" megjelöléssel.  

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. Az átjelentési kérelemhez mellékelni 

kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható el. A benyújtott 

kérelemről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága dönt és erről az érdekelteket írásban 

értesíti. 
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12. 2. Fegyelmi eljárás: 
A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, 

akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek) a mérkőzést követő keddi 

napon 13:00-16:00 óra között – hétközi forduló esetén a megjelenési kötelezettség időpontját a Magyar 

Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsággal előzetesen egyeztetve – köteles megjelenni a 

fegyelmi tárgyaláson a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt (1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) a Versenyigazolványával – ha edző, Edzői Igazolványával – és a 

mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel, valamint a mérkőzés videofelvételével. 

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Albizottsága 

határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a 

Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik 

bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.   

Amennyiben valamely mérkőzésen bármelyik csapatból, akár kézilabdázóval, akár sportszakemberrel 

szemben kizárást alkalmaztak, mely alapján a játékvezetők feljelentést tettek, úgy a hazai csapat köteles 

a mérkőzést követő fegyelmi napra a mérkőzés felvételét a 12.9 pont kilencedik bekezdése szerinti 

feltöltéssel az Etikai- és Fegyelmi Albizottság rendelkezésére bocsájtani, olyan időben, hogy a fegyelmi 

tárgyaláson azt az Etikai- és Fegyelmi Albizottság fel tudja használni.  

  

12. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 

A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától, illetve a MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést 

megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. 

A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Fellebbviteli Bizottsága, Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek 

költségére. 

 

12. 4. Utánpótlás csapat versenyeztetése: 
A 2015-2016. évi NB I/B osztályban részvételi jogot szerzett sportszervezetek kötelesek a Nemzeti 

Bajnokság Junior I/B osztályban, és az Országos Nyílt Serdülő Bajnokságban csapatot nevezni és indítani. 

Az NB I osztályú sportszervezetek utánpótlás versenyeztetése az NB I. osztály versenykiírása alapján. A 

versenyeztetési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó sportszervezet a legmagasabb osztályban 

indított csapatát a Nemzeti Bajnokságból törölni kell. 

 

12. 5. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a 

két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű 

sportfelszerelésben játszani. Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak 
kell lennie, viszont ennek mind a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának 

(mezőnyjátékosok, kapusok) színétől kötelező eltérnie. 

 

12. 6. Dopping, drog: 

A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 
orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 

valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 
be a TUE Bizottsághoz. 
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A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 

honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 

A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 
igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 

dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 

Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 
előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 
bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 

hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 
nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 

rendszerben" 
A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 

A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 
esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 

információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  
A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

  

12. 7. Edzői működési engedély: 

Az NB I/B osztály mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-os 

bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki és kupamérkőzésen a 

versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel 

(licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság I/B osztályában foglalkoztatott edzők működési 

engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző 

nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú 

melléklet alapján számla ellenében Magyar Kézilabda Szövetség javára – ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni. Késedelmes, határidőn túli befizetés 

esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki pont kerül mindaddig levonásra, amíg 

a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

12. 8. Ki nem állás, visszalépés: 
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében  

a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja: 300.000,- Ft első esetben,  

  600.000,- Ft második esetben,  

  900.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén.  

Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

12. 9. Egyebek:     

http://www.antidopping.hu/
http://www.antidopping.hu/
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- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló 

szerepelhet.  

- Az MKSZ Szakmai-és Versenybizottsága előírja, hogy a 2015-2016. évi NB I/B felnőtt bajnoki 

mérkőzéseit kötelezően az MKSZ logójával ellátott MOLTEN labdákkal kell lejátszani. Ezen 

kötelezettség megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 

- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 

figyelembe venni.  

- Minden NB I/B osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

versenybírója kapja és továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához. 

- A válogatottak egyeztetett – Amatőr Tanács és a Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem 

vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott 

sportszervezettel szemben a Szakmai igazgató kezdeményezésére az MKSZ Etikai és Fegyelmi 

Albizottság vizsgálata alapján. 

- A bajnokság valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat köteles 1 fő pályatörlőt biztosítani. 

- A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése 
alapján központi elszámolás keretében történik. Az NB I/B osztályú sportszervezetek az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján 

a meghatározott időpontig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-65181719 
számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének 

határidőit az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. 
Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
     - Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. 

- A kötelezően jelenlévő orvost a hivatalos személyek között kell megjelölni a mérkőzés 

jegyzőkönyvében és ennek megfelelően a játéktéren lévő csere helyen kell, hogy tartózkodjon. 

- Minden NB I/B-s mérkőzésről köteles a hazai csapat felvételt készíteni, és azt - kérés nélkül –az MKSZ 

Versenyalbizottság rendelkezésére bocsátani. A felvételt a Szakmai és Versenybizottság által 

meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni. A felvételt az MKSZ szerverére kell feltölteni, a 

mérkőzést követő hét kedd 10 óráig. Amennyiben az adott sportszervezet a videó felvétel feltöltési 

kötelezettségének nem tesz eleget alkalmanként 100.000,-(egyszázezer) Ft összeget köteles befizetni.   

- A versenybírók küldése – hasonlóan az NB I-hez – központilag az MKSZ-ből történik. 

- Az EU tagállamainak állampolgáraival azonos megítélés alá tartoznak azon államok állampolgárai, 

amelyekkel az EU partnerségi megállapodást kötött, mely megállapodás szerint az EU feltétlen 

kötelezettséget vállalt arra, hogy ezen államok állampolgárai munkavállalóként olyan elbánásban 

részesüljenek, mintha EU tagállam állampolgárai volnának. A partnerségi megállapodás létezésének 

tényét a kérelmező sportszervezet köteles bejelenteni és igazolni. 

- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- Bajnoki mérkőzés televíziós közvetítésének kizárólagos joga a Magyar Kézilabda Szövetséget illeti meg. 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.   

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 
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Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

- Mérkőzést követő 48 órán belül mindkét sportszervezet köteles a játékvezetői értékelést internetes 

felületre elküldeni, rögzíteni. 

 

13. Mérkőzés Rendezési Előírások: 

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2015-2016. évi II. osztály Versenykiírása 

 

 

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által megbízott megyei/budapesti Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága szervezi és irányítja. A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség 

Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések 

tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 
A kézilabda sport harmadik vonalába tartozó csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Az elért 

eredmények alapján a bajnokság hat csoportgyőztesének és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó és kieső 

csapatok eldöntése, a mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A 

bajnokság a sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 
A mérkőzéseket teremben kell lejátszani szabad vagy munkaszüneti napon. Közös megegyezéssel 

hétköznap is rendezhető mérkőzés. Az adott forduló összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell 

játszani. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. 

A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, 

ha a két csapat más időpontban állapodik meg. 

Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a 

megadott játéknap 18:00 óra.  

 
A bajnokság ideje férfiak: 2015. szeptember 20. – 2016. május 15. 

                                   nők: 2015. szeptember 20. – 2016. május 8. 

 

Játéknapok:                         férfiak           nők 

 Őszi szezon: 2015. szeptember   20, 27.  2015. szeptember   20, 27. 

 2015. október   4, 11, 18, 25.  2015. október   4, 18, 25. 

 2015. november   1, 15, 22, 29. 2015. november   1, 8, 15, 22, 29. 

 2015. december   6. 2015. december   6.  

 

 Tavaszi szezon: 2016. február   21, 28. 2016. február   21, 28. 

 2016. március     6, 13, 20. 2016. március     6, 13, 20. 

 2016. április     3, 17, 24. 2016. április     3, 10, 17, 24. 

 2016. május     1,   8, 15. 2016. május     1,   8. 

 

4. A bajnokság résztvevői: 
A 2014-2015. évi bajnokságban elért helyezések szerint a csapatokat a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága a területi elvek figyelembevételével hat 12 csapatos csoportba osztja:  

 a 2014-2015. évi női-férfi NB I/B két csoportjának 12-14. helyezettjei            6 csapat, 

 a 2014-2015. évi női-férfi NB II. hat csoportjának 2-9. helyezettjei        48 csapat, 

 a 2014-2015. évi női-férfi megyei/budapesti bajnokcsapata                  18 csapat. 

Összesen 72 csapat. Amennyiben a jogot szerzett csapatok közül valamelyik nem vállalja az indulást, 

feljutást, abban az esetben az üres hely (ek) betöltését illetően a Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és 

Versenybizottsága dönt. 

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

5.1. A bajnokság lebonyolítása: 
A csapatok minden csoportban pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-

visszavágó alapon 11+11=22 mérkőzés a tizenkettes sorsolási tábla szerint. 

A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek. 
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5. 2. A helyezések eldöntése: 
A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2. §. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak 

azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) döntik el. 

 

A 2015-2016. évi NB II felnőtt bajnoki osztályokból történő feljutó és kieső csapatok számát a Magyar 

Kézilabda Szövetség Elnöksége 2015. októberben elkészülő versenyeztetési rendszer alapján határozza 

meg. 

 

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

     6. 1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei: 

A bajnokságban való indulásra az NB II 2015-2016. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan 

sportszervezet, amely erre jogot szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek. 

6.1.1. Az a sportszervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 

sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Sportvállalkozásnak 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, 

egyéb sportszervezetnek 90 napnál nem régebbi kivonatot kell bemutatnia.  

6.1.2. A nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása /Stv. 32.§. (1)/ és e 

tényeket igazolja. Amennyiben a sportszervezet szerepel a NAV köztartozásmentes adózói 

adatbázisában akkor erről 

 a tényről a nevezési lap beküldésével egyidejűleg a sportszervezet hivatalos képviselőjének teljes 

 bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia. A Versenyalbizottság a sportszervezet által  

 benyújtott okiratban szereplő tények hitelességét a NAV elektronikus adatbázisában ellenőrzi. 

 Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a sportszervezet mégsem szerepel a 

NAV nyilvántartásában akkor a Versenyalbizottság által kiadott hiánypótlási felhívás alapján a 

sportszervezet köteles a NAV által kiadott dokumentumot csatolni. 

6.1.3. Ha a sportszervezet 6.1.2. bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a 

sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni. 

6.1.4. Nem vehet részt a bajnokságban a 6.1.2. bekezdésben foglalt esetben túlmenően: 

o Az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd-, vagy felszámolási eljárás van 

folyamatban. 

o Az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, illetve amellyel szemben az ügyészség a 

sportszervezet (sportegyesület) feloszlására irányuló kérelmet nyújtott be a bírósághoz. 

6.1.5. Rendezte az MKSZ felé egyéb jogcímen fennálló valamennyi tartozását. 

6.1.6. A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja az MKSZ minden szabályzatát és 

rendelkezéseit, valamint versenykiírását.  

 

6. 2. Nevezési határidő: 
A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

Az előírt, érvényes nevezési határidő be nem tartása 15.000, (tizenötezer) Ft büntetést von maga után, 

melyet a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 forgalmi 

jelzőszámú bank számlájára kell átutalni.  

Hét munkanapon túli késés esetén a sportszervezet elveszti az NB II-s részvételi lehetőséget, 

jogosultságot. 

 

6. 3. Hozzájárulási díj: 

A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 550.000,- (ötszázötvenezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 55.000,- (ötvenötezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. között 

kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból pályázza 

meg. 
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6. 4. Sorsolás: 
A sorsolásra – külön értesítés szerint – a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség hivatalos 

helyiségében kerül sor a Versenyszabályok 9. szabály 5.§. előírtak figyelembevételével. 

 

6. 5. Mérkőzés bejelentés: 

Az őszi idény mérkőzés bejelentési ideje:  férfi és női: 2015. augusztus hó.   

A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje:  férfi és női: 2016. január hó.       

 

A mérkőzés bejelentések helye a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége. 

 

7. Játékjogosultság, játékengedély: 

A Magyar Kézilabda Szövetség által 2015-2016. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság II. 

osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Versenyigazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda 

Szövetséggel szemben nincs tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint 

versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyek kiadási díja: 700,- (hétszáz) Ft, és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely 

összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell befizetni. 

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, annak 

díja szintén 700,- (hétszáz) Ft.  

Egy játékos a Nemzeti Bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt (kivétel a 

jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa), de a férfiaknál 1993. január 1-jén vagy később, nőknél 

1996. január 1-jén vagy később születettek korlátlan számú felnőtt játékengedélyt kaphatnak, azonban a 

bajnoki idényben második átigazolást követően már csak utánpótlás játékengedélyt kaphatnak. Az NB II. 

osztályban szereplő kézilabdázó 2016. február 26-ig  bezárólag kaphat játékengedélyt. 

Ezt követően a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága csak a kérelmet 

benyújtó sportszervezethez 2015. szeptember 15-ig leigazolt, de játékengedéllyel nem rendelkező, valamint 

a 2015. december 31-g leigazolt, férfiaknál 1995. január 1-jén és utána született, nőknél 1996. január 1-jén 

és utána született játékos részére ad ki játékengedélyt. 

A játékengedélyeket a sportoló kérelmére a Versenyigazolványok, valamint a 1. számú melléklet szerinti 

adatlap leadása után adja ki a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága hivatalos 

szövetségi napján. 

A játékengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső 

szabályzatába ütközik, illetve ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri.  

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a szervező megyei /budapesti 

Kézilabda Szövetség által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés 

eredményét a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága minden esetben 

hivatalból megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért 

gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja. 

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenybizottság a sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja. 

 

7.1. Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázóra NB II-ben való szereplésre: 

Az NB I/B osztályában működő sportszervezet kézilabdázója az NB II. osztályban szereplő 

sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján mindkét sportszervezet csapatában játszhat. A 

kézilabdázó játékjogosultságának átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a 

kézilabdázó között létrejött írásos megállapodás alapján történhet. Mérkőzésenként kettős 

játékjogosultságú játékosok közül csapatonként legfeljebb 2 fő nevezhető. 

A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás és nem számít második játékengedélynek, azt az 

MKSZ Versenyalbizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi.  

Az engedély megadásának díja 6.000,- (hatezer) Ft. Az összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda 

Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára, vagy az 

MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékjogosultság engedélyének benyújtásakor. Kettős 

játékjogosultságot férfiaknál az 1993. január 1. és az 1997. december 31. között, nőknél az 1994. január 

1. és 1998. december 31. között született utánpótlás korú játékosok kérhetik 2016. február 5-ig.  
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Ha az adott sportszervezet több csapattal szerepel a Nemzeti Bajnokságban, akkor az adott játékos azonos 

osztályban más sportszervezethez csak akkor kaphat kettős engedélyt, ha egyesülete előzetesen írásban 

nyilatkozik, lemond arról, hogy a játékosát abban az osztályú csapatában szerepeltesse, amelybe kettős 

játékengedélyt kért. 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre 

vonatkozik. Kettős játékjogosultság csak a felnőtt csapatban és csak bajnoki mérkőzésen való szereplésre 

jogosít. 

 

8. Játékosok szerepeltetése: 
      Minden NB II. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető.  

A férfi NB I. osztályú sportszervezetek NB II felnőtt bajnokságban szereplő U23 junior csapatokban csak 

1993. január 1. után született játékosok szerepelhetnek, illetve kaphatnak játékengedélyt. Amennyiben 

U23-as csapat versenyeztetni kíván az NB II junior bajnokságban is csapatot, adott bajnoki fordulóban 

korosztálynak megfelelően a játékosok vagy csak felnőtt vagy csak a junior csapatban nevezhetők a 

versenyjegyzőkönyvbe. A fenti rendelkezés be nem tartása esetén az adott forduló későbbi mérkőzésének 

eredményét a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból 

megsemmisíteni köteles a mérkőzés két pontját  –számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel 

vagy 10-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.   

  

8. 1. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése: 
Az NB II. osztály bajnoki mérkőzéseire egy EU tagországon kívüli nem magyar állampolgárságú játékos 

nevezhető. 

Nem magyar állampolgárságú és az EU tagországon belüli játékos játékengedélye egy bajnoki évre szól, 

illetéke 48.000,- (negyvennyolcezer) Ft, valamint 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj mely összeget 

számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 

számú egyszámlájára kell befizetni a játékengedély megadásakor. Az MKSZ által megbízott szervező 

rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség adja ki az NB II-re vonatkozó játékengedélyt. 

18. év betöltéséig a nem magyar állampolgárságú játékos és az egyetemi vagy főiskolai tanulmányait 

nappali tagozaton végző nem magyar állampolgárságú hallgató, amennyiben az adott oktatási intézmény 

csapatához kér játékengedélyt 700,- (hétszáz) Ft, valamint 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj.  

 

8. 2. Nem magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű játékos szerepeltetése:  

NB II-es bajnokság mérkőzésein tetszőleges számú nem magyar állampolgárságú, de magyar nemzetiségű 

játékos szerepeltethető, aki rendelkezik a Versenyalbizottság által kiadott érvényes magyar-magyar 

személyazonosító igazolvánnyal.  

Magyar-magyar állampolgárságú játékos játékengedélye egy bajnoki évre szól. Illetéke 700,- (hétszáz) Ft, 

valamint 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj mely összeget számla ellenében a Magyar Kézilabda 

Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára fizeti be a 

játékengedély megadásakor.  

 

9. A csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő. 

 

10. Költségek: 

A bajnokság éremdíjazását a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések 

rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik. A vendégcsapatokat részvételük költségei 

(utazás, étkezés, szállás, stb.) terhelik. 

 

11. Óvás, fellebbezés: 

11. 1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv  Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza. 

Óvási díj: 40.000,- (negyvenezer) Ft, mely összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

egyszámlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz 

mellékelni kell. Az óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás szabálykönyve”c. könyv Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint. 
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11. 2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a 

szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 

8 (nyolc) naptári napon belül. A fellebbezést, a bajnokságot szervező megyei/budapesti Kézilabda 

Szövetség Elnökségéhez kell címezni. 

Fellebbezési díj: 50.000.- (ötvenezer) Ft, mely összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel befizetni. 

A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

 11. 3. Panasz: 
A fellebbezés határozata ellen panasszal lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli 

Bizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 

A panasz tétel díja: 75.000.- (hetvenötezer) Ft, mely összeget  a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell befizetni.  

A panaszhoz csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

12. Általános rendelkezések: 

12. 1. Átjelentés: 
Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, 

átjelentését a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, legalább 8 (nyolc) 

naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél 

beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel egyidejűleg 10.500,- (tízezerötszáz) Ft + ÁFA 

átjelentési díjat kell befizetni a rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára „Átjelentés” 

megjelöléssel.  

A kiírt időpont előtt hét naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán belül 

beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a 

befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható el. A benyújtott 

kérelemről a rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága dönt, és erről az 

érdekelteket írásban értesíti. 

12. 2. Fegyelmi eljárás: 

A megyei/budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett bajnoki mérkőzéseken, az a játékos vagy 

hivatalos személy, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a 

mérkőzést követő hivatalos szövetségi napon köteles fegyelmi tárgyaláson a szervező megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt megjelenni, a Versenyigazolványával - ha edző Edzői 

Igazolványával - és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel. 

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszíti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a szervező 

Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságánál, s tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki mérkőzésen, 

az jogosulatlan szereplésnek minősül. 

A szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, ezen találkozó (k) eredményét 

hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól 

pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi felelősségre 

vonást. 

 

12. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a szervező 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságától illetve az MKSZ Játékvezetői Albizottságától 

a mérkőzést megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a szervező megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. 

A szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, Fegyelmi Bizottsága indokolt 

esetben hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére. 
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12. 4. Utánpótlás csapat versenyeztetése: 

A 2015-2016. évi NB II. osztályban részvételi jogot szerzett sportszervezetek kötelesek a Nemzeti 

Bajnokság Junior II. osztályban csapatot nevezni és indítani. Az NB I. osztályú sportszervezetek utánpótlás 

versenyeztetése az NB I. osztály versenykiírása alapján. A versenyeztetési kötelezettség elmulasztása 

esetén a mulasztó sportszervezet legmagasabb osztályban indított csapatát a Nemzeti Bajnokságból törölni 

kell. 

 

12. 5. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két 

csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben 

játszani. 

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 

a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 

kötelező eltérnie. 

 

12. 6. Dopping, drog: 

A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 

orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 

valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 
be a TUE Bizottsághoz. 

A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 
honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 

A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 
igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 

dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 

Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 
előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 
bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 

hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 
nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 

rendszerben" 
A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 

A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 
esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 

információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  
A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

  

12. 7. Edzői működési engedély: 
Az NB II osztály mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-os 

bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki és kupamérkőzésen a 

versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel 

http://www.antidopping.hu/
http://www.antidopping.hu/
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(licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság II. osztályában foglalkoztatott edzők működési 

engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző 

nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú 

melléklet alapján számla ellenében Magyar Kézilabda Szövetség javára – ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni. Késedelmes, határidőn túli befizetés 

esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki pont kerül mindaddig levonásra, amíg 

a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

12. 8. Ki nem állás, visszalépés: 
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat „Költségtérítés” 

címen a rendező megye/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) 

napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja: 100.000,- Ft első esetben,   

  200.000,- Ft második esetben,   

  300.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén.  

Ki nem állás esetén a befizetett összeg  50 %-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

 

12. 9. Egyebek:  

- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező 

sportoló szerepelhet.  

- Minden NB II. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

versenybírója kapja és továbbítja azt -24 órán belül - szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsághoz. 

- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven felüliek 

esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe 

venni. 

  - Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján.  

- A válogatottak egyeztetett – Amatőr Tanács és a Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem 

vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott 

sportszervezettel szemben a Szakmai igazgató kezdeményezésére az MKSZ Etikai- és Fegyelmi 

Albizottság vizsgálata alapján. 

- A felnőtt bajnoki mérkőzésekre versenybírót az illetékes megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága küld. 

- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép, vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- A jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben levő „A kézilabdázás szabálykönyve” 

rendelkezik. 

- Az EU tagállamainak állampolgáraival azonos megítélés alá tartoznak azon államok állampolgárai, 

amelyekkel az EU partnerségi megállapodást kötött, mely megállapodás szerint az EU feltétlen 

kötelezettséget vállalt arra, hogy ezen államok állampolgárai munkavállalóként olyan elbánásban 

részesüljenek, mintha EU tagállam állampolgárai volnának. A partnerségi megállapodás létezésének 

tényét a kérelmező sportszervezet köteles bejelenteni és igazolni. 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 
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vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 5. 

napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik   

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

 

13. Mérkőzés Rendezési Előírások: 

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Magyar Kupa 

2015-2016. évi Versenykiírása 

 

  

1. A Magyar Kupa szervezője: 
A Magyar Kupa mérkőzéseit a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság 

szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és 

Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

  

2. A Magyar Kupa célja: 

A Magyar Kupa védőinek (férfi, női) megállapítása, az Európa Kupában és a KEK-ben történő indulás 

jogosultságának eldöntése és a kézilabda sportág népszerűsítése. Amennyiben a Magyar Kupa győztese és 

második helyezettje a Nemzeti Bajnokság I. osztályában jogot szerzett a Bajnokok Ligájában való 

indulásra, úgy a következő Magyar Kupa helyezést elérő csapat indulhat a KEK-ben, a férfiaknál az Európa 

Kupában az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság 103/2012 számú elnökségi határozata alapján. Az 

alacsonyabb osztályú csapatoknak biztosítani, hogy felkészültségüket magasabb osztályú csapatok ellen is 

bizonyíthassák. A kupa a Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek 

minősül. 

A győztes elnyeri a kupát és védi a soron következő Magyar Kupa befejezéséig. A védőnek a kupát a 

következő évi döntő előtt egy hónappal vissza kell juttatnia a Magyar Kézilabda Szövetség címére. 

 

3. A Magyar Kupa mérkőzések helye és ideje: 
A Magyar Kupa valamennyi mérkőzését teremben kell lejátszani. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen 

megrendezni, lejátszani tilos. A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, legkésőbbi 

kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg. 

 

Forduló/Játéknapok:                 férfiak          nők 
 I. forduló:  2015. szeptember 16.  I. forduló: 2015. szeptember   23.  

 II. forduló:  2015. szeptember 30 . II. forduló: 2015.  október          14. 

 III. forduló :  2015. október       21.  III.  forduló: 2015. november    11. 

 IV. forduló:  2015. november   18.    IV. forduló: 2016. január          27. 

 V.   forduló:  2016. február          3.          Negyeddöntő: 2016. február         10. 

                Final Four Előd.:       2016. április          2.           Elődöntő: 2016. április           30. 

                Final Four Döntő:  2016. április        3.   Döntő:  2016. május             1. 

  

4. A Magyar Kupa résztvevői, nevezés: 

A Magyar Kupa versenysorozatra valamennyi sportszervezet nevezhet, de sportszervezetenként és 

nemenként csak egy-egy csapatot. 

A 2015-2016. évi NB I., NB I/B osztályba részvételi jogosultságot szerzett csapatok indulása kötelező.  

A 2015-2016. évi Magyar Kupa versenyeire nevezni a MKSZ Központi rendszerébe 

(iroda.keziszovetseg.hu) kell. Feltöltés: 11-es program, sportszervezetek saját felülete.  

Nevezési határidő: 2015. június 30. 24:00 óra. 

 

5. A Magyar Kupa lebonyolításának rendje, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 
A kisorsolt Magyar Kupa mérkőzései egyenes kieséses rendszerben, egyszeri mérkőzéssel kerülnek 

lebonyolításra. A mérkőzéseket, a sorsolást követő 48 órán belül kell az érintett sportszervezetnek írásban 

bejelenteni az MKSZ Versenyalbizottságánál. Amennyiben a bejelentés nem történik meg a mérkőzést az 

MKSZ Versenyalbizottsága a forduló játéknapjára – hivatalból – kiírja. A mérkőzéseket legkésőbb a kiírt 

játéknapon kell lejátszani. 

A férfi és a női elődöntő, döntő mérkőzések helyszínéről a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége és a 

Szakmai- és Versenybizottsága dönt.  

 

I. forduló: 

Résztvevők: A benevezett NB II-es és alacsonyabb osztályú férfi, női csapatok, továbbá a 2015-2016. évi 

NB I/B 28 férfi, és 28 női csapata.  
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Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. 

Az azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén 

az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog. 

Mérkőzésnap: 2015. szeptember   16. férfiak.   
2015. szeptember   23. nők. 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében  

2015. augusztus   4-én a férfiak 13:00 órakor,  

2015. augusztus   6-án a nők      13:00 órakor.  

II. forduló: 
Résztvevők: A I. fordulóból továbbjutott 24 férfi és a 2014-2015. évi férfi NB I-ben 7-12 helyen   végzett 

(6 csapat) és a 2014-2015. évi férfi NB I/B két csoportjának bajnoka (2 csapat), és 32 női  csapat.  

Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. 

Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén 

az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog. 

                Mérkőzésnap: 2015. szeptember   30. férfiak. 

                       2015. október         14. nők. 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

2015. szeptember  21-én a férfiak 13:00 órakor,  

2015. szeptember  29-én a nők    13:00 órakor.  

III. forduló: 
Résztvevők: A II. fordulóból továbbjutott 12 férfi, és 16 női csapat. A 2014-2015. évi férfi NB I-ben 3-5. 

helyen végzett férfi (4 férfi), női NB I-ben 5-10. helyen és a 2014-2015. évi női NB I/B két csoportjának 

bajnoka (2 csapat). Összesen 16 férfi, 24 női csapat. 

Lebonyolítási rend: A résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek összesorsolásra. 

Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az 

alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog. 

Mérkőzésnap: 2015. október         21.  férfiak. 
2015. november     11.  nők. 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

2015. október          6-án a férfiak  13:00 órakor.  

2015. október        22-én a nők     13:30 órakor.  

IV. forduló: 

Résztvevők: A III. fordulóból továbbjutott 8 férfi és 12 női csapat, valamint a 2014-2015. évi női NB I. 1-

4. helyen végzett csapatok (16 női csapat). Amennyiben az Európai Kupákban nem a Nemzeti Bajnokság 1-

4. helyezett csapata szerepel, akkor értelemszerűen a kimaradt csapatnak a IV. fordulóban kell 

bekapcsolódnia. 

Amennyiben 4-nél több csapatunk szerepel a nemzetközi kupákban, akkor az a csapat, amelyik a győztes 

jogán plusz csapatként került be, a III. fordulóban kapcsolódik be a Magyar Kupa küzdelmeibe. 

Lebonyolítási rend: Férfiak a résztvevő csapatok területi fekvésük figyelembevételével kerülnek 

összesorsolásra. Irányított a 2014-2015. évi NB I. női osztály 1-2. helyezett csapatai kiemelésre kerülnek, 

és amennyiben a kiemelt csapat nem jut tovább, úgy az őt kiverő csapat lép a helyére, kerül kiemelésre. 

Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, különböző osztályú csapatok esetén az 

alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog. 

                

                   Mérkőzésnap: 2015. december           2.  férfiak. 

                                            2016. január              27.  nők. 

 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

                                        2015. november         3-án a férfiak  11:00 órakor. 

                                        2015. november       19-én a nők       11:00 órakor. 

Negyeddöntő, V. forduló: 
Résztvevők: A IV. fordulóból továbbjutott 4 férfi és 8 női csapat.  

Lebonyolítási rend: Férfiak nincs kiemelés. Nők irányított a 2014-2015. évi női NB I. osztály 1-2. helyezett 

csapatai kiemelésre kerülnek. Azonos osztályú csapatok esetén a sorsolás szerint elöl álló csapatot, a 

különböző osztályú csapatok esetén az alacsonyabb osztályú csapatot illeti meg a pályaválasztói jog. 

 

Mérkőzésnap: 2016. február         3. férfiak.  
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 2016. február       10. nők. 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

2016. január        8-án a férfiak      11:00 órakor,  

                 2016. január        8-án a nők           11:15 órakor.  

Elődöntő: 
Résztvevők: A negyeddöntőből továbbjutott 4 női csapat. 

Lebonyolítási rend: Nincs kiemelés. Továbbjutás a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint. 

Mérkőzésnap: 2016. április 30. nők. 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

 2016. február   18-án a nők       11:00 órakor, 

Döntő: 

Résztvevők: Az elődöntőből 2 női csapat. A harmadik helyért az elődöntő két vesztese játszik. 

Lebonyolítási rend: a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint. 

Mérkőzésnap: 2016. május 1. nők 

Sorsolás és mérkőzés bejelentés: 
Nők lásd elődöntőnél!  

Final Four elődöntő: 
    Résztvevők: Az elődöntőből továbbjutott 2 férfi csapat és a 2014-2015. évi NB I. osztály 1-2.       

 helyezett csapatai. 

Lebonyolítási rend: Nincs kiemelés. Továbbjutás a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint. 

                  Mérkőzésnap: 2016. április 2. férfiak  

              Sorsolás és mérkőzés bejelentés: 
Férfiak 2016. február 18-án 11:00 órakor.  

 

Final Four döntő: 
Résztvevők: Az elődöntőből továbbjutott 2 férfi csapat. A harmadik helyért a Final Four elődöntő két 

vesztese játszik 

 Lebonyolítási rend: a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja szerint. 

             Mérkőzésnap: 2016. április 3. férfiak  

            Sorsolás és mérkőzés bejelentés: 
Férfiak lásd Final Four elődöntőnél!  

 

6. Továbbjutás eldöntése: 
A továbbjutás eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Kupa rendszabályok 13. szabály 2.§. a, pontja 

alapján történik. Az I-V. fordulóban, a negyeddöntőben és az elődöntőben a győztes csapat továbbjut, 

ellenfele kiesik. 

 

Döntetlen eredménynél: 
o osztálykülönbség esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. (osztálykülönbség 

megállapításánál a 2015-2016. évi besorolást kell figyelembe venni), 

o azonos osztályú csapat esetén a vendégcsapat jut tovább. 

 

Elődöntő: Döntetlen eredménynél 7 m-es dobások döntenek. 

Harmadik helyért: Döntetlen eredménynél 7 m-es dobások döntenek 

Döntő: A győztes csapat egy évig a Magyar Kupa örökös vándordíjának birtokosa, ellenfele a Magyar 

Kupa 2015-2016. évi 2. helyezett csapata.  

  Döntetlen eredménynél 7 m-es dobások döntenek. 

 

7. Játékjogosultság:  

Játékjogosultsága a Magyar Kupa valamennyi mérkőzésén csak annak a játékosnak van, aki az adott 

sportszervezetben érvényes Versenyigazolvánnyal, játékengedéllyel rendelkezik. 

Minden Magyar Kupa mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető. 

Az NB I. és NB I/B osztályú csapat játékosainak rendelkeznie kell a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága által kiadott játékengedéllyel. 

Az NB II. osztályú csapatok játékosainak rendelkeznie kell az NB II-t szervező megyei/budapesti Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága által kiadott játékengedéllyel. 

A Magyar Kupa mérkőzéseire játékengedély nélkül nem nevezhető játékos. 



33 

 

Nem magyar állampolgárságú és a kézilabda magyar kézilabdázó játékos, a Nemzeti Bajnokság érvényes 

Versenykiírásában, szereplő létszámban nevezhető.  

Amennyiben a sorsolás folytán különböző osztályú csapatok találkoznak egymással, akkor a magasabb 

osztálynak megfelelő számú nem magyar állampolgárságú játékos nevezhető. 

 

8. A csapatok díjazása: 

A győztes férfi és női csapat elnyeri a Magyar Kupa örökös vándordíját, és jogot szerez a KEK-ben a 

férfiaknál az Európai Kupában való indulásra. (Amennyiben a Magyar Kupa győztese és a 2015-2016. 

évi NB I. bajnoka azonos és ezen csapat a BL-ben való indulásra jogosult, akkor a Magyar Kupa 2. 

helyezett csapata jogosult indulni a KEK-ben, a férfiaknál az Európai Kupában. Amennyiben a 2. 

helyezett szintén jogosult a BL-ben való indulásra akkor a Magyar Kupa 3. helyezett csapata jogosult 

indulni a KEK-ben, a férfiaknál az Európai Kupában). Az 1-2. valamint a 3-4. helyezett csapatok 

éremdíjazásban részesülnek csapatonként 30 fő. 

 

9. Költségek: 

A Magyar Kupa éremdíjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési 

költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, szállás, 

étkezés, stb.) terheli. Az elődöntő és döntő a rendezési költségét a rendezési jogot nyert pályázó viseli, a 

csapatokat a részvételük költsége terheli. 

  

10. Óvás, fellebbezés: 

10. 1 Óvás: 
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 2.§. tartalmazza. Az óvást, a mérkőzést követő 24 órán belül kell írásban 

benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságához. Amennyiben a határidő munkaszüneti 

napon jár le, a beadási határidő a következő munkanap 12:00 óra. 

A női elődöntő és a férfi elődöntő mérkőzések óvását a mérkőzés befejezése után egy órán belül kell a 

jelenlévő Versenyalbizottságnak átadni. Az első fokon hozott döntések ellen fellebbezésnek helye nincs. 

Óvási díj: 40.000,- (negyvenezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell befizetni „Magyar Kupa óvás” 

megjelöléssel. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Az óvási díj 

visszafizetése „A kézilabdázás szabálykönyve”  Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában 

előírtak szerint. 

 

10. 2. Fellebbezés: 
Az elsőfokú határozat ellen (a férfi és női elődöntő mérkőzéseinek kivételével) fellebbezéssel lehet élni a 

Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál szóban, közvetlenül a határozat kihirdetése után, 

távollévő érdekelteknél pedig a határozat kézhezvételének napját követő 24 órán belül. Amennyiben a 

határidő munkaszüneti napon jár le, a beadási határidő a következő munkanap 12:00 óra. 

A fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának kell címezni. 

A fellebbezési díj: 50.000,- (ötvenezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Magyar Kupa Fellebbezés” 

megjelöléssel befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

11. Általános rendelkezések: 

11. 1. Átjelentés: 
Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, 

átjelentését, a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a 

mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező 

vagy elutasító nyilatkozatának.  

A kérelemmel egyidejűleg 11.500,- (tizenegyezer-ötszáz) Ft, + ÁFA átjelentési díjat kell befizetni a 

Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára „Átjelentés” megjelöléssel.  

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári nappal benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán belül 

beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni.  
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Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a 

kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 

dönt és az érdekelteket írásban, értesíti. 

 

11. 2. Fegyelmi eljárás: 
A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, 

akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek) a mérkőzést követő keddi 

napon 13:00-16:00 óra között – hétközi forduló esetén a megjelenési kötelezettség időpontját a Magyar 

Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsággal előzetesen egyeztetve – köteles megjelenni a 

fegyelmi tárgyaláson a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt (1146 

Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) a Versenyigazolványával – ha edző Edzői Igazolványával – és a 

mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel, valamint a mérkőzés videofelvételével. 

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a 

Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik 

bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.   

 

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt írásban kérhetnek a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától, illetve az MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést 

megelőzően legalább 7 (hét) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként 

jelenik meg a mérkőzésen. A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Fellebbviteli Bizottsága, 

Etikai- és Fegyelmi Albizottsága – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a 

sportszervezetek költségére. 

 

11. 4. Sportfelszerelés: 
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak, olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető. 

Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása 

zavaró, akkor az I-II. fordulóban a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. A III-V. 

fordulóban, a negyeddöntőben, az elődöntőben és döntőben a mérkőzéseken a „B” csapatként 

megnevezett sportszervezet játékosai kötelesek más színű sportfelszerelésben játszani.  

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 
a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 

kötelező eltérnie. 

 

11. 5. Dopping, drog: 

A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 
orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 

valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 

be a TUE Bizottsághoz. 
A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 

honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 
A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 

igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 
dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 

http://www.antidopping.hu/
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Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 

előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 

bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 
szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 

hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 

nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 
rendszerben" 

A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 
feltölteniük. 

A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 

esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 
Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 

információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  
A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

 

11. 6. Edzői működési engedély: 
Magyar Kupa mérkőzéseken az NB I., NB I/B és az NB II. Versenykiírásnál meghatározott edzői 

elvárások érvényesek és edzői működési engedély szükséges. Amennyiben a megnevezett edző nem 

rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- és 

Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, számát a Versenyjegyzőkönyvbe 

az edző neve mellé be kell írni. Amennyiben a mérkőzésre nevezett hivatalos személyek között nincs 

működési engedéllyel rendelkező edző, csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

11. 7. Ki nem állás büntetése:  

A mérkőzésre ki nem álló vagy a Magyar Kupa küzdelmeiből visszalépő csapat  számla ellenében a 

Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456  számú 

egyszámlájára a következő összeget köteles 8 (nyolc) naptári napon belül befizetni, melynek 50%-a a 

kisorsolt ellenfelet illeti (igazolt költsége esetén): 

- I. - III. forduló:                                                200.000,- (kettőszázezer) Ft. 

- IV. forduló, negyeddöntő, elődöntő, döntő:    400.000,- (négyszázezer) Ft. 

11. 8. Egyebek: 
- A Magyar Kupa mérkőzések televíziós közvetítését a Sporttörvény 37.§.-a szabályozza.  

- A Magyar Kupa II-V. forduló, a negyeddöntő, az elődöntő és döntő mérkőzésről köteles az „A” csapat 

videó, vagy DVD felvételt készíteni, melyet 10 napig meg kell őriznie és hivatalos kérésre köteles az 

MKSZ szakbizottságainak rendelkezésére bocsátani.  

- Minden Magyar Kupa mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős KÉZILABDA 

VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés versenybírója kapja és 

továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához. 

- Magyar Kupa mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. 
- A Magyar Kupa valamennyi mérkőzésére az MKSZ által kiküldött versenybíró(k) közreműködik. 

- A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése 
alapján központi elszámolás keretében történik. A Magyar Kupában induló  sportszervezetek az MKSZ 

Szakmai- és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított 

számlák alapján a meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-
000000000-65181719 számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok 

befizetésének határidőit az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság határozza meg, melyről a 

sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét 
határidőben nem teljesíti, a Nemzeti Bajnokság  NB I, NB I/B és NB II felnőtt Versenykiírás 7. pont 

utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való 
részvételi jogát felfüggeszti. 

http://www.antidopping.hu/
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- Amennyiben a II. forduló mérkőzéseitől akár a hazai, akár a vendégcsapatból, akár kézilabdázóval, akár 

sportszakemberrel szemben kizárást alkalmaztak, amely alapján a játékvezetők feljelentést tettek, úgy a 

hazai csapat köteles a mérkőzést követő fegyelmi napra a mérkőzés felvételét az Etikai- és Fegyelmi 

Albizottság rendelkezésére bocsátani, olyan időben, hogy a fegyelmi tárgyaláson azt az Etikai- és 

Fegyelmi Albizottság fel tudja használni. Ezen rendelkezések megsértése esetén az Etikai- és Fegyelmi 

Albizottság a mulasztó sportszervezetet egyszeri pénzbüntetés címén 100.000,- (egyszázezer) Ft 

pénzbüntetéssel sújtja, melyet a Etikai- és Fegyelmi Albizottság rendelkezései szerint kell befizetni. 
- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.   

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A kupában hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Valamennyi kupa mérkőzés előtt a rendező sportszervezet számára kötelező a csapatok bemutatását 

követően, közvetlenül a mérkőzés kezdetét megelőzően az MKSZ által kiadott Fair Play üzenet 

beolvasása és a szurkolók figyelmének felhívása a sportszerű biztatásra. 

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

 

12. Mérkőzés Rendezési Előírások: 
A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2015-2016. évi Junior I. osztály Versenykiírása 

 

1. A bajnokság szervezője: 
A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság 

dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 
A sportszervezetek junior csapatainak folyamatos, színvonalas versenyeztetése. Az elért eredmények 

alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása. Lehetőség az utánpótlás minőségének 

fejlesztésére, a tehetségek kiválasztására, egyben felmérés a junior csapatoknál folyó szakmai és nevelői 

munka eredményességéről. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani az eredetileg hétköznapra kiírt fordulók kivételével lehetőleg 

szabad, vagy munkaszüneti napon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. A 

mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. A felnőtt és junior mérkőzéseket lehetőleg 

egymás után kell lejátszani a létesítmény adta lehetőségek figyelembe vételével. Az adott forduló összes 

mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani.  

A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más 

időpontban állapodik meg.  

Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a 

megadott játéknap 18:00 óra. A Magyar Kézilabda Szövetség fenntartja magának azt a jogot, hogy szükség 

szerint a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját megváltoztassa. 

 

A bajnokság ideje: leányok: 2015. szeptember 2 – 2016. május 29. 

 

Játéknapok: leányok (22+6 vagy+8) 

Alapszakasz: 2015. szeptember     2,   6, 13, 20, 23, 27.  
  2015. október    3, 25. 

  2015. november    1,   8, 21. 

 2016. január    3, 10, 17, 24, 31. 

  2016. február    7, 21, 28. 

 2016. március    2, 27, 30.  

 

Rájátszás:     2016. április           3, 10, 17, 24. 

  2016. május 1,   4,   8, 15, 22, 29. 

        

4. A bajnokság résztvevői: 
Az NB I-ben résztvevő női sportszervezetek junior utánpótlás csapatai. A sportszervezeteknek 

Versenykiírásban kötelezően előírt utánpótlás csapatot kell szerepeltetni.  

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 
Az alapszakaszban a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak pályaválasztói joggal oda-

visszavágó alapon: leányok a 12-es (11+11= 22 mérkőzés) sorsolási tábla szerint, irányított sorsolással. 

A NEKA 13-dik csapatként indul az NB I. junior osztályban. A leány junior csapatok az NB I. osztályban 

szereplő felnőtt csapatuk, sorsolási számát kapják.  

A tavaszi forduló mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődik Az alapszakasz 

befejezését követően, a csapatok rájátszás rendjét, a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 

5.2. A helyezések eldöntése: 

A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik, azzal az eltéréssel, hogy 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak 

azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) döntik el.  
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Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i), tehát 

nem számít (anak). 

 

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:  

6. 1. Nevezési határidő: 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

 

6. 2. Hozzájárulási díj: 
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 200.000,- (kettőszázezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 20.000,- (húszezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. között 

kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból pályázza 

meg. 

 

6. 3. Sorsolás időpontja: 
A résztvevő csapatok a női NB I-ben szereplő felnőtt csapatuk sorsolási számát kapják. 

A sorsolás 2015. július 14-én kedd 11:00 órakor a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében. 

6. 4. Mérkőzés bejelentés: 
leányok:   2015. július           30. csütörtök 11:30 óra  (alapszakasz I-XXII. forduló), 

                2016. március        31. csütörtök 11:30 óra  (rájátszás, az 1-4, 5-8, és a 9-13 helyért). 

 

Valamennyi mérkőzés bejelentésének helye a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége. 

 

7. Játékjogosultság, játékengedély: 

A Magyar Kézilabda Szövetség által 2015-2016. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság Junior I. 

osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Versenyigazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda 

Szövetséggel szemben nincs tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint 

versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (1. számú melléklet) leadása és a Verseny- igazolványok 

bemutatása után adja ki a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 2015. augusztus 10-től 

munkanapokon 9:00-től 14:00 óráig. 

A játékengedélyek kiadási díja: 700,- (hétszáz) Ft, és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely 

összeget az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára vagy az 

MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékengedély megadásakor.  

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően újabb játékengedélyt kér, annak díja 

szintén 700,- (hétszáz) Ft. 

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Magyar Kézilabda Szövetség által 

kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a 

mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel 

a vétlen csapat javára írja. A kézilabdázás szabálykönyve Játékszabályok 4. szabály 1.) pontja az alábbiak 

szerint változik: 

A csapat 16 játékosból áll és elvárás minimum 12 játékos regisztrálása, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be 

kell jegyezni. Ha az adott a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 12 játékossal, akkor a csapat 

összpontszámából automatikusan egy büntetőpont kerül levonásra.  

A junior csapattól levont minden harmadik büntetőpont levonása után a felnőtt csapat összpontszámából 

egy bajnoki pont kerül levonásra. 

A bajnoki mérkőzéseken a nőknél 1996. január 1-jén vagy később született játékos szerepelhet, amennyiben 

a játékra jogosult sportszervezet tagja és ezt bejegyezték a Versenyigazolványába. 
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Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenyalbizottság a sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.   

 

8. A csapatok díjazása: 
A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő.  

  

9. Költségek: 
A bajnokság díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a 

pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) 

terheli. 

 

10. Óvás, fellebbezés: 

10. 1. Óvás: 
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12.szabály 2.§.-a tartalmazza. 

Kiegészítő rendelkezés: a bajnokság utolsó két fordulójában az óvások beadási határideje a mérkőzést 

követő nap 12:00 óra. 

Óvási díj: 20.000,-(húszezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni. A befizetést 

igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás 

szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h pontjában előírtak szerint.  

 

10. 2. Fellebbezés: 
Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Verseny albizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni 

a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül, a bajnokság utolsó két fordulójában a fellebbezések beadási (beérkezési) határideje 

az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 12 órán belül.  

A Versenyalbizottságot a fellebbezésről telefonon vagy telefaxon haladéktalanul értesíteni kell. A 

fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának címezni. 

Fellebbezési díj: 30.000,- (harmincezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel 

befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

11. Általános rendelkezések: 

11. 1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának átjelentését, 

megváltoztatását, a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári 

nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. 

A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel 

egyidejűleg 4.500,- (négyezer ötszáz) Ft + ÁFA, átjelentési díjat kell befizetni,  a Magyar Kézilabda 

Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára „Átjelentés” 

megjelöléssel. 

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell befizetni.  

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a 

kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 

dönt és erről az érdekelteket írásban, értesíti.  

 

11. 2. Fegyelmi eljárás: 
A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, 

akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a mérkőzést követő keddi 

napon 13:00-16:00 óra között – hétközi forduló esetén a megjelenési kötelezettség időpontját az Etikai- 

és Fegyelmi Albizottsággal előzetesen egyeztetve – köteles megjelenni a fegyelmi tárgyaláson a Magyar 

Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) 

a Versenyigazolványával – ha edző Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői 

jelentéssel, valamint a mérkőzés videofelvételével. 
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A fentiek szerint feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Albizottsága 

határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a 

Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik 

bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.   

 

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt írásban kérhetnek a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától, illetve az MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést 

megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Etikai- 

és Fegyelmi Albizottsága, Fellebbviteli Bizottsága – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet 

szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére. 

 

11. 4. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől 

világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat 

felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben 

játszani. 

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 

a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 
kötelező eltérnie. 

 

11. 5. Dopping, drog: 
A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 

orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 
valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 

be a TUE Bizottsághoz. 

A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 
honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 
A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 

igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 

dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 
Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 

előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 
bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 
hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 

nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 

rendszerben" 
A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 

A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 
esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 
információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  

http://www.antidopping.hu/
http://www.antidopping.hu/
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A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

 

11. 6. Edzői működési engedély: 
Az NB I. osztály junior csapatok mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 

2015-2016-os bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki 

mérkőzésen a versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési 

engedéllyel (licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában foglalkoztatott edzők 

működési engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a 

megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel 

az MKSZ Szakmai és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet 

alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú 

melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség javára – az ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni és a befizetést igazoló 

bizonylat másolatát a Versenyalbizottságnak leadni. 

Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki 

pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

11. 7. Ki nem állás, visszalépés: 
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében 

a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja:  80.000,- Ft első esetben,   

 80.000,- Ft, második esetben 

 100.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén.   

Ki nem állás esetén a befizetett összeg  50 %-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

 

11. 8. Egyebek: 

- Az NB I. junior osztály valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat a találkozó idejére köteles orvost 

vagy egészségügyi főiskolát végzett vagy elsősegélynyújtó szakvizsgával rendelkező, egészségügyi 

szakdolgozót (masszőrt, terapeuta, stb.) biztosítani, akiknek a mérkőzés befejezéséig a helyszínen kell 

tartózkodnia. 

- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező 

sportoló szerepelhet.  

- Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. 
- A versenybírók küldése – hasonlóan a felnőtt NB I-hez – központilag az MKSZ-ből történik. 

- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 

figyelembe venni.  

- Minden első osztályú junior bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

játékvezetője kapja és továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához. 

- A válogatottak egyeztetett – Amatőr Tanács és a Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem 

vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott 

sportszervezettel szemben a Szakmai igazgató kezdeményezésére az MKSZ Etikai- és Fegyelmi 

Albizottság vizsgálata alapján. 
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- A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése 

alapján központi elszámolás keretében történik. Az NB I. osztályú sportszervezetek az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján 

a meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-000000000-
65181719 számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok 

befizetésének határidőit az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság határozza meg, melyről a 

sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét 
határidőben nem teljesíti, a Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ 

Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- A Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek és a felnőtt csapattal nem rendelkező sportiskola 

(SI, DSI, DSE, DSK, SE, SC) között létrejövő együttműködési megállapodás esetében a sportiskola (SI, 

DSI, DSE, DSK, SE, SC) játékosa kettős játékengedéllyel szerepelhet a sportszervezet csapatában 

(64/2007. számú Elnökségi határozat) 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik.   

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

 

12. Mérkőzés Rendezési Előírások: 

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2015-2016. évi Junior I/B osztály Versenykiírása 

 

 

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság 

dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 

A kézilabda sport második vonalába tartozó sportszervezetek junior csapatainak folyamatos, színvonalas 

versenyeztetése. Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása. 

Lehetőség az utánpótlás minőségének fejlesztésére, a tehetségek kiválasztására, egyben felmérés a junior 

csapatoknál folyó szakmai és nevelői munka eredményességéről. A bajnokság a Sporttörvény 31. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti vegyes versenyrendszernek minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje:  
A mérkőzéseket teremben kell lejátszani lehetőleg szabad vagy munkaszüneti napon. Közös megegyezéssel 

hétköznap is rendezhető mérkőzés. A felnőtt és junior csapatok mérkőzéseit lehetőleg egymás után kell 

lejátszani a létesítmény adta lehetőségek figyelembevételével. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen 

megrendezni, lejátszani tilos. Az adott forduló összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell 

játszani. A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más 

időpontban állapodik meg. Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet 

későbbre jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra. 

 

A bajnokság ideje: fiúk:     2015. szeptember 13. – 2016. május 15. 

                 leányok:  2015. szeptember 13. – 2016. május 15. 

 

Játéknapok:               fiúk                                                   leányok 

Őszi fordulók:  2015. szeptember     13, 20, 27.   2015. szeptember     13, 20, 27. 

  2015. október            4, 11, 18, 25.  2015. október            4, 18, 25. 

  2015. november         1, 15, 22, 29.  2015. november        1,   8, 15, 22, 29. 

  2015. december        6, 13.   2015. december         6, 13. 

 

Tavaszi fordulók: 2016. február           7, 14, 21, 28.  2016. február              7, 14, 21, 28. 

   2016. március          6, 13, 20.  2016. március             6, 20.   

  2016. április             3, 17, 24.  2016. április                3, 10, 17, 24. 

 2016. május             1,   8, 15.  2016. május                1,   8, 15. 

  

4. A bajnokság résztvevői: 
Az NB I/B-ben szereplő kétszer 14 leány, illetve kétszer 14 fiú junior csapat.  

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 

A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-visszavágó alapon leány és 

fiúk (13+13=26) a tizennégyes sorsolási tábla szerint. A tavaszi fordulók mérkőzései az eredeti sorsolás 

szerinti első fordulóval kezdődnek. 

 

5. 2. A helyezések eldöntése: 

A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak 

azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) döntik el. 

Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i) tehát nem 

számít (anak). 
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6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

6. 1. Nevezési határidő: 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

 

6. 2. Hozzájárulási díj: 
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 150.000,- (egyszáz ötvenezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 15.000,- (tizenötezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. között 

kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 
bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 

A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból pályázza 

meg. 

 

6. 3. Sorsolás időpontja: 
A résztvevő csapatok az NB I/B-ben szereplő felnőtt csapatuk sorsolási számát kapják. 

A sorsolás 2015. július 14-én kedd 13:00 órakor a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyiségében.  

 

Mérkőzés bejelentés: 
Az őszi idény mérkőzés bejelentési ideje: 

 férfiak: 2015. augusztus   4. kedd         13:00 óra, 

 nők:      2015. augusztus   6. csütörtök  13:00 óra. 

A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje: 

 férfiak:  2015. december  10.csütörtök        13:00 óra, 

 nők:       2015. december  10.csütörtök        13:30 óra. 

 

Az őszi és a tavaszi idény mérkőzés bejelentésének helye a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

helyisége. 

 

7. Játékjogosultság, versenyengedély: 
A Magyar Kézilabda Szövetség által 2015-2016. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság I/B 

osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Versenyigazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda 

Szövetséggel szemben nincs tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint 

versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (1. számú melléklet) leadása és a Kézilabda Igazolványok 

bemutatása után adja ki a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 2015. augusztus 10-től 

munkanapokon 9:00-től 14:00 óráig. 

A játékengedélyek kiadási díja: 500,- (ötszáz) Ft, és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely 

összeget az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára vagy az 

MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékengedély megadásakor.  

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően újabb játékengedélyt kér, annak díja 

szintén 500,- (ötszáz) Ft. 

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Magyar Kézilabda Szövetség által 

kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két 

pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen 

csapat javára írja.  

A kézilabdázás szabálykönyve Játékszabályok 4. szabály 1.) pontja az alábbiak szerint változik: 

A csapat 16 játékosból áll és elvárás minimum 12 játékos regisztrálása, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be 

kell jegyezni. Ha az adott a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 12 játékossal, akkor a csapat 

összpontszámából automatikusan egy büntetőpont kerül levonásra. 
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A junior csapattól levont minden harmadik büntetőpont levonása után a felnőtt csapat összpontszámából 

egy bajnoki pont kerül levonásra. 

Amennyiben U23-as csapat versenyeztetni kíván az NB I/B junior bajnokságban is csapatot, adott bajnoki 

fordulóban korosztálynak megfelelően a játékosok vagy csak felnőtt vagy csak a junior csapatban 
nevezhetők a versenyjegyzőkönyvbe. A fenti rendelkezés be nem tartása esetén az adott forduló későbbi 

mérkőzésének eredményét a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból 

megsemmisíteni köteles a mérkőzés két pontját  –számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel 
vagy 10-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.   

A bajnoki mérkőzéseken férfiaknál az 1995. január 1-jén vagy később született, a nőknél 1996. január 1-

jén vagy később született játékos szerepelhet, amennyiben a játékra jogosult sportszervezet tagja és ezt 

bejegyezték a Kézilabda Igazolványába. 

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenyalbizottság a sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.   

 

8. A csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő.  

  

9. Költségek:  

A bajnokság díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a 

pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (szállás, étkezés, utazás stb.) 

terheli. 

 

10. Óvás, fellebbezés:  

10. 1. Óvás: 
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12.szabály 2.§. tartalmazza.  

Óvási díj: 20.000,- (húszezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni. A befizetést 

igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás 

szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint. 

 

10. 2. Fellebbezés:  
Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a verseny albizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni 

a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári 

napon belül. 

A fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának kell címezni. Fellebbezési díj: 

30.000,- (harmincezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel befizetni. A 

fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

11. Általános rendelkezések: 

11. 1. Átjelentés: 
Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának átjelentését, 

megváltoztatását, a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál legalább 8 (nyolc) naptári 

nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az ellenfél 

beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel egyidejűleg 4.200.- (négyezer-kettőszáz) Ft + 

ÁFA átjelentési díjat kell befizetni a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-

00000000-60715456 számú egyszámlájára „Átjelentés” megjelöléssel.  

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell befizetni. 

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a 

kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 

dönt és erről az érdekelteket írásban, értesíti.  
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11. 2. Fegyelmi eljárás: 
A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, 

akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek) a mérkőzést követő keddi 

napon 13:00-16:00 óra között – hétközi forduló esetén a megjelenési kötelezettség időpontját a Etikai- és 

Fegyelmi Albizottsággal előzetesen egyeztetve – köteles megjelenni a fegyelmi tárgyaláson a Magyar 

Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) 

a Versenyigazolványával – ha edző Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői 

jelentéssel, valamint a mérkőzés videofelvételével. 

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a 

Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki 

vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.   

 

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 

A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt írásban kérhetnek a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától és vagy az MKSZ Játékvezetői Albizottságtól mérkőzést 

megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen.  

A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Fellebbviteli Bizottsága, Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága indokolt esetben hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportegyesületek költségére. 

 

11.4. Sportfelszerelés: 
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, 

hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű 

sportfelszerelésben játszani. 

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 

a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 
kötelező eltérnie. 

 

11. 5. Dopping, drog: 
A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 

orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 
valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 

be a  TUE Bizottsághoz. 

A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 
honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 
A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 

igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 

dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 
Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 

előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 
bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 
hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 

http://www.antidopping.hu/
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nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 

rendszerben" 

A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 
A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 

esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 
információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  

A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

 

 11. 6. Edzői működési engedély: 

Az NB I/B osztály junior csapatok mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 

2015-2016-os bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki 

mérkőzésen a versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési 

engedéllyel (licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság I/B osztályában foglalkoztatott edzők 

működési engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a 

megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel 

az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet 

alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú 

melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség javára – az ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456számú egyszámlájára befizetni és a befizetést igazoló 

bizonylat másolatát a Versenyalbizottságnak leadni. 

Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki 

pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

11. 7. Ki nem állás, visszalépés: 
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében  

a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja: 80.000,- Ft első esetben,  

                                           80.000,- Ft második esetben,   

                                         100.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén. 

Ki nem állás esetén a befizetett összeg  50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

 

11. 8. Egyebek: 

- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező 

sportoló szerepelhet. 

- Az MKSZ Szakmai-és Versenybizottsága előírja, hogy a 2015-2016. évi NB I/B junior bajnoki 

mérkőzéseit kötelezően az MKSZ logójával ellátott MOLTEN labdákkal kell lejátszani. Ezen 

kötelezettség megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 

 - A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 

figyelembe venni.  

http://www.antidopping.hu/
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- Minden NB I/B. osztályú junior bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

játékvezetője kapja és továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához. 

- A játékvezetői díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése alapján központi 
elszámolás keretében történik. Az NB I/B osztályú sportszervezetek az MKSZ Szakmai és 

Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján a 

meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-000000000-65181719 
számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének 

határidőit az MKSZ Szakmai-és Versenybizottság határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. 
Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
- A válogatottak egyeztetett – Amatőr Tanács és a Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem 

vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott 

sportszervezettel szemben a Szakmai igazgató kezdeményezésére az MKSZ Etikai- és Fegyelmi 

Albizottság vizsgálata alapján. 

- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- A Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek és a felnőtt csapattal nem rendelkező sportiskola 

(SI, DSI, DSE, DSK, SE, SC) között létrejövő együttműködési megállapodás esetében a sportiskola (SI, 

DSI, DSE, DSK, SE, SC) játékosa kettős játékengedéllyel szerepelhet a sportszervezet csapatában 

(64/2007. számú Elnökségi határozat) 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik 

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

 

12. Mérkőzés Rendezési Előírások: 
A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2015-2016. évi Junior II. osztály Versenykiírása 

 

  

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által megbízott megyei/budapesti Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága szervezi és irányítja. A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség 

Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések 

tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 

A kézilabda sport harmadik vonalába tartozó szervezetek junior csapatainak folyamatos, színvonalas 

versenyeztetése. Az elért eredmények alapján a bajnokság hat csoportgyőztesének és helyezettjeinek 

megállapítása. Lehetőség az utánpótlás minőségének fejlesztésére, a tehetségek kiválasztására, egyben 

felmérés az junior csapatoknál folyó szakmai és nevelői munka eredményességéről. A bajnokság a 

Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani szabad vagy munkaszüneti napon. Közös megegyezéssel 

hétköznap is rendezhető mérkőzés. A felnőtt és junior csapatok mérkőzéseit lehetőleg egymás után kell 

lejátszani a létesítmény adta lehetőségek figyelembevételével. A mérkőzéseket nemzeti ünnepen 

megrendezni, lejátszani tilos. Az adott forduló összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell 

játszani. A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más 

időpontban állapodik meg. Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet 

későbbre jelenteni, mint a megadott játéknap 18:00 óra.  

 

A bajnokság ideje:  fiúk:             2015. szeptember 20. – 2016. május 15. 

                  leányok : 2015. szeptember 20. – 2016. május 8. 

 

Játéknapok:                         fiúk         leányok 
Őszi szezon: 2015. szeptember   20, 27.  2015. szeptember   20, 27. 

 2015. október   4, 11, 18, 25.  2015. október   4, 18, 25. 

 2015. november   1, 15, 22, 29. 2015. november   1, 8, 15, 22, 29. 

 2015. december   6. 2015. december   6.  

 

 Tavaszi szezon: 2016. február   21, 28. 2016. február   21, 28. 

 2016. március     6, 13, 20. 2016. március     6, 13, 20. 

 2016. április     3, 17, 24. 2016. április     3, 10, 17, 24. 

 2016. május     1,   8, 15. 2016. május     1,   8. 

 

4. A bajnokság résztvevői: 

Az NB II-ben szereplő 6 csoport 12 női és 6 csoport 12 férfi felnőtt csapatok, junior csapatai.  

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 

A csapatok minden csoportban pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-

visszavágó alapon a Bajnoki Rendszabályok 4. szabály 1.§., 2.§. a, pontja és a 4.§. figyelembevételével. 

A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek. 

 

5. 2. A helyezések eldöntése: 

A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve”  Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2. §. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak 

azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) döntik el. 

Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i) tehát nem 

számít (anak). 
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6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

6. 1. Nevezési határidő: 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

 

6. 2. Hozzájárulási díj: 
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 120.000,- (egyszázhúszezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 12.000,- (tizenkétezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. között 

kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 
Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból pályázza 

meg. 

 

6. 3. Sorsolás: 

A sorsolás – külön értesítés szerint – a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség hivatalos 

helyiségében kerül sor lesz a Versenyszabályok 9. szabály 5.§. előírtak figyelembevételével. 

 

6. 4. Mérkőzés bejelentés: 

Az őszi idény mérkőzés bejelentési ideje:  fiúk, leányok:  2015. augusztus hó         

A tavaszi idény mérkőzés bejelentési ideje:  fiúk, leányok:  2016. január hó   

 

A mérkőzés bejelentések helye a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége. 

 

7. Játékjogosultság, játékengedély: 

A Magyar Kézilabda Szövetség által 2015-2016. bajnoki évben rendezett Nemzeti Bajnokság II. 

osztályában az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Kézilabda Igazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda 

Szövetséggel szemben nincs tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint 

versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (1. számú melléklet) leadása és a Versenyigazolványok  

bemutatása után adja ki a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága hivatalos 

szövetségi napján. 

A játékengedélyek kiadási díja: 400,- (négyszáz) Ft,  és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely 

összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell befizetni. 

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, annak 

díja szintén 400,- (négyszáz) Ft.  

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a szervező megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetség Versenybizottsága által kiadott játékengedéllyel és szerepel a 

versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a szervező megyei (budapesti) Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két pontját – számára 

előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.  

 „A kézilabdázás szabálykönyve” Játékszabályok 4. szabály 1. pontja alábbiak szerint változik: A csapat 

16 játékosból áll és minimum elvárás 12 játékos regisztrálása, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be kell 

jegyezni. Ha az adott csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 12 játékossal, akkor a csapat 

összpontszámából automatikusan egy bajnoki pont kerül levonásra. A junior csapattól levont minden 

harmadik büntetőpont levonása után a felnőtt csapat összpontszámából egy bajnoki pont kerül levonásra. 

A bajnoki mérkőzéseken férfiaknál az 1995. január 1-jén vagy később született, a nőknél 1996. január 1-

jén vagy később született játékos szerepelhet, amennyiben a játékra jogosult egyesület tagja és azt 

bejegyezték a Kézilabda Igazolványába. 

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenybizottság a sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.   
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8. A csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő.  

 

9. Költségek: 

A bajnokság éremdíjazását a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések 

rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, 

étkezés, szállás, stb.) terheli. 

 

10. Óvás, fellebbezés: 

10. 1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve”  Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza. 

Óvási díj: 20.000,- (húszezer) Ft, mely összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

egyszámlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni.  

A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Óvási díj visszafizetése „A 

kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint. 

 

10. 2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a versenybizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni a 

szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál írásban a kézhezvételtől számított 

8 (nyolc) naptári napon belül. A fellebbezést, a bajnokságot szervező megyei/budapesti Kézilabda 

Szövetség Elnökségéhez kell címezni. 

Fellebbezési díj: 30.000,- (harmincezer) Ft, mely összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda 

Szövetség egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a 

befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

10. 3. Panasz: 
A fellebbezés határozata ellen panasszal lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli 

Bizottságánál, írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 

A panasz tétel díja: 40.000.- (negyvenezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell befizetni.  

A panaszhoz csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

11. Általános rendelkezések: 

11. 1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, 

átjelentését a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, legalább 8 (nyolc) 

naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie kell az 

ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. 

A kérelemmel egyidejűleg 4.000,- (négyezer) Ft + ÁFA átjelentési díjat, kell befizetni a rendező 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára „Átjelentés” megjelöléssel. 

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. 

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a 

kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága dönt és erről az érdekelteket írásban, értesíti. 

 

11. 2. Fegyelmi eljárás: 

A megyei/budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett bajnoki mérkőzéseken, az a játékos vagy 

hivatalos személy, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a 

mérkőzést követő hivatalos szövetségi napon köteles fegyelmi tárgyaláson a szervező megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt megjelenni, a Versenyigazolványával - ha edző Edzői 

Igazolványával - és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel. 

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszíti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Fegyelmi Bizottsága határozatot nem hoz. 
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Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik és nem jelenik meg a 

szervező Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottságánál, s tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki 

mérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. 

A szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága, ezen találkozó (k) eredményét 

hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól 

pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást. 

 

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 

A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek írásban a szervező 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságától, illetve az MKSZ Játékvezetői 

Albizottságától a mérkőzést megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a szervező 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. 

A szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága vagy Fegyelmi Bizottsága – 

indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek költségére. 

 

11. 4. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől 

világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat 

felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben 

játszani. 

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 

a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 
kötelező eltérnie. 

 

11. 5. Dopping, drog: 

A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 

orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 
valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 

be a TUE Bizottsághoz. 
A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 

honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 
A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 

igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 
dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 

Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 

előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 
Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 

bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 
hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 

nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 
rendszerben" 

A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 
A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 

esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 
információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  

A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

http://www.antidopping.hu/
http://www.antidopping.hu/
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A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

 

11. 6. Edzői működési engedély: 

Az NB II. osztály junior mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-

os bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki mérkőzésen a 

versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel 

(licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság II. osztályában foglalkoztatott edzők működési 

engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző 

nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján. 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 3/B. számú 

melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség javára – az ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456számú egyszámlájára befizetni és a befizetést igazoló 

bizonylat másolatát a Versenyalbizottságnak leadni. 

Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki 

pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

11. 7. Ki nem állás, visszalépés: 
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében 

a rendező megye/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) 

napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja:  80.000,- Ft első esetben,   

 80.000,- Ft második esetben,   

                                100.000,- Ft harmadik és visszalépés esetén. 

Ki nem állás esetén a befizetett összeg  50 %-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

 

11. 8. Egyebek: 
- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező 

sportoló szerepelhet.  

- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 

figyelembe venni.  

- Minden NB II. osztályú junior bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

játékvezetője kapja és továbbítja azt -24 órán belül – a megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Versenybizottságának. 

- A játékvezetői díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése alapján központi 

elszámolás keretében történik. Az NB II osztályú sportszervezetek az MKSZ Szakmai és 
Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján a 

meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-000000000-65181719 
számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok befizetésének 

határidőit az MKSZ Szakmai-és Versenybizottság határozza meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. 

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 
Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 

- A válogatottak egyeztetett – Amatőr Tanács és a Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem 

vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott 

sportszervezettel szemben a Szakmai igazgató kezdeményezésére az MKSZ Etikai- és Fegyelmi 

Albizottság vizsgálata alapján. 
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- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek és a felnőtt csapattal nem rendelkező sportiskola (SI, 

DSI, DSE, DSK, SE, SC) között létrejövő együttműködési megállapodás esetében a sportiskola (SI, 

DSI, DSE, DSK, SE, SC) játékosa kettős játékengedéllyel szerepelhet a sportszervezet csapatában 

(64/2007. számú Elnökségi határozat) 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik 

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

 

12. Mérkőzés Rendezési Előírások: 
A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 



55 

 

Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokság 

2015-2016. évi Ifjúsági I. osztály Versenykiírása 

 

1. A bajnokság szervezője: 
A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Versenyalbizottság szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és Versenybizottság 

dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 
A Nemzeti Bajnokság első osztályban szereplő sportszervezetek ifjúsági csapatainak folyamatos, 

színvonalas versenyeztetése. Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek 

megállapítása. Lehetőség az utánpótlás minőségének fejlesztésére, a tehetségek kiválasztására, egyben 

felmérés az ifjúsági csapatoknál folyó szakmai és nevelői munka eredményességéről. A bajnokság a 

Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani az eredetileg hétköznapra kiírt fordulók kivételével lehetőleg 

szabad vagy munkaszüneti napon. Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. A 

mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. A felnőtt, a junior és az ifjúsági mérkőzéseket 

lehetőleg egymás után kell lejátszani a létesítmény adta lehetőségek figyelembe vételével. Az adott forduló 

összes mérkőzését a kiírt játéknappal bezárólag le kell játszani. A legkorábbi kezdési idő 11:00 óra, a 

legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg.  

Az utolsó két bajnoki forduló mérkőzéseinek kezdési időpontját nem lehet későbbre jelenteni, mint a 

megadott játéknap 18:00 óra. A Magyar Kézilabda Szövetség fenntartja magának azt a jogot, hogy szükség 

szerint a bajnoki mérkőzések napját, pontos kezdési időpontját megváltoztassa. 

A bajnokság ideje: fiúk:      2015. szeptember 7 – 2016. május 31. 

                             leányok:    2015. szeptember 2 – 2016. május 29. 

 

Játéknapok:         fiúk (30)     leányok (22+6vagy 8) 

Alapszakasz:   2015. szeptember 6, 13, 20, 27.  2015. szeptember       2,  6, 13, 20, 23, 27.  
    2015. október  4, 11, 18, 25. 2015. október    3, 25. 

    2015. november   1, 15, 22, 29. 2015. november    1,   8, 21. 

    2015. december  6, 13, 20. 2016. január   3. 10, 17, 24, 31. 

    2015. február  7, 14, 21, 28.  2016. február       7, 21, 28. 

    2015. március  6, 13, 20, 27.     2016. március       2, 27, 30.  

    Rájátszás 

       2016. április          3, 17, 24.  2016. április                3, 10, 17, 24. 

   2016. május          1,   8, 22, 29.           2016. május    1,  4,  8, 15, 22, 29.  

 

4. A bajnokság résztvevői: 
Az NB I. osztályban résztvevő sportszervezetek ifjúsági csapata. A sportszervezeteknek Versenykiírásban 

kötelezően előírt utánpótlás csapatot kell szerepeltetni.   

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 
Az alapszakaszban a csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak pályaválasztói joggal oda-

visszavágó alapon: leányok 12-es (11+11= 22 mérkőzés) a fiúk 16-os (15+15= 30 mérkőzés) a sorsolási 

tábla szerint, irányított sorsolással. 

A fiú- és a leány, ifjúsági csapatok egyaránt, az NB I. osztályban szereplő felnőtt csapatuk, sorsolási 

számát kapják. A NEKA férfi és női ifjúsági csapatai jogosultak indulni a bajnokság alapszakaszában és 

rájátszásában is. A tavaszi forduló mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődik.  

Az alapszakasz befejezését követően, a női csapatok rájátszás rendjét, a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 

5. 2. A helyezések eldöntése: 
A helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több csapatnak 

azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés(ek) eredménye(i) döntik el.  
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Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat(ok) ellen lejátszott mérkőzés(ek) eredménye(i), tehát nem 

számít(anak). 

 

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés:  

6. 1. Nevezési határidő: 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

 

6. 2. Hozzájárulási díj: 
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 200.000,- (kettőszázezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 20.000,- (húszezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. között 

kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 
A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból pályázza 

meg. 

 

6. 3. Sorsolás időpontja: 
A résztvevő csapatok az NB I-ben szereplő felnőtt csapatuk sorsolási számát kapják. 

A sorsolás 2015. július 14-én, kedden 11:00 órakor a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

helyiségében. 

 

6. 4. Mérkőzés bejelentés: 
fiúk:            2015. július           30. csütörtök 10:00 óra  (I-XV. forduló), 

 2015. december    10. csütörtök 13:00 óra (XVI.-XXX. forduló) 

leányok:    2015. július           30. csütörtök 11:30 óra  (alapszakasz I-XXII. forduló), 

                  2016. március       31. csütörtök 11:30 óra  (rájátszás, az 1-4., 5-8. és 9-13. helyért). 

Valamennyi mérkőzés bejelentésének helye a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége. 

 

7. Játékjogosultság, játékengedély: 

A Magyar Kézilabda Szövetség által 2015-2016. bajnoki évben rendezett Ifjúsági I. osztályában az a játékos 

kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt bejegyezték 

a Kézilabda Igazolványába és sportszervezetének a Magyar Kézilabda Szövetséggel szemben nincs 

tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (1. számú melléklet) leadása és a Versenyigazolványok 

bemutatása után adja ki a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 2015. augusztus 10-től 

munkanapokon 9:00-től 14:00 óráig. 

A játékengedélyek kiadási díja: 700,- (hétszáz) Ft, és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely 

összeget az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára vagy az 

MKSZ házi pénztárába kell befizetni a játékengedély megadása előtt.  

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően újabb játékengedélyt kér, annak díja 

szintén 700,- (hétszáz) Ft. 

Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a Magyar Kézilabda Szövetség által 

kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két 

pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen 

csapat javára írja.  

A csapat 16 játékosból áll és elvárás minimum 12 játékos regisztrálása, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be 

kell jegyezni. Ha az adott a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 12 játékossal, akkor a csapat 

összpontszámából automatikusan egy büntetőpont kerül levonásra. Az ifjúsági csapattól levont minden 

harmadik büntetőpont levonása után a felnőtt csapat összpontszámából egy bajnoki pont kerül levonásra. 
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A bajnoki mérkőzéseken fiúknál az 1997. január 1-jén vagy később, leányoknál az 1998. január 1-jén 

született játékos szerepelhet, amennyiben a játékra jogosult sportszervezet tagja és ezt bejegyezték a 

Kézilabda Igazolványába. 

Írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén a Versenyalbizottság a sportszervezet 

bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti és ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés (ek) két 

pontját 10-0 gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja.   

 

8. A csapatok díjazása: 
A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő.  

  

9. Költségek: 
A bajnokság díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a 

pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) 

terheli. 

 

10. Óvás, fellebbezés: 

10. 1. Óvás: 
Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat  „ A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12.szabály 2.§.-a tartalmazza. 

Kiegészítő rendelkezés: a bajnokság utolsó két fordulójában az óvások beadási határideje a mérkőzést 

követő nap 12:00 óra. 

Óvási díj: 20.000,-(húszezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni. A befizetést 

igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Óvási díj visszafizetése „A kézilabdázás 

szabálykönyve” Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h pontjában előírtak szerint.  

 

10. 2. Fellebbezés: 
Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Verseny albizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet élni 

a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) 

naptári napon belül. Bajnokság utolsó két fordulójában a fellebbezések beadási (beérkezési) határideje az 

elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 12 órán belül.  

A Versenyalbizottságot a fellebbezésről telefonon vagy telefaxon haladéktalanul értesíteni kell. A 

fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának címezni. 

Fellebbezési díj: 30.000,- (harmincezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Fellebbezés” megjelöléssel 

befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 

 

11. Általános rendelkezések: 

11. 1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának átjelentését, 

megváltoztatását, a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál legalább 8 (nyolc) naptári 

nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. 

A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának.  

A kérelemmel egyidejűleg 4.500,- (négyezer ötszáz) Ft + ÁFA átjelentési díjat kell befizetni a Magyar 

Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára 

„Átjelentés” megjelöléssel. 

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül beadott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell befizetni. 

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában a 

kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága 

dönt és erről az érdekelteket írásban, értesíti.  

 

11. 2. Fegyelmi eljárás: 

A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, 

akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a mérkőzést követő keddi 

napon 13:00-16:00 óra között – hétközi forduló esetén a megjelenési kötelezettség időpontját az Etikai- 

és Fegyelmi Albizottsággal előzetesen egyeztetve – köteles megjelenni a fegyelmi tárgyaláson a Magyar 
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Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) 

a Kézilabda Igazolványával – ha edző Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői 

jelentéssel, valamint a mérkőzés videofelvételével. 

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos 

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága határozatot nem hoz. 

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a 

Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik 

bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága ezen találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon.  

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.   

 

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt írásban kérhetnek a Magyar 

Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától és vagy az MKSZ Játékvezetői Albizottságától a mérkőzést 

megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Etikai- 

és Fegyelmi Bizottsága, Fellebbviteli Bizottsága – indokolt esetben – hivatalból is kirendelhet szövetségi 

ellenőrt a sportszervezetek költségére. 

 

11. 4. Sportfelszerelés: 

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a 

két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más színű 

sportfelszerelésben játszani. 

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek mind 

a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, kapusok) színétől 
kötelező eltérnie. 

 

11. 5. Dopping, drog: 
A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó versenyző, aki 

orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a tiltólistán szereplő 
valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú mentesség iránti kérelmet nyújthat 

be a TUE Bizottsághoz. 
A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők aktuális névsorát a www.antidopping.hu 

honlapon lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti információs rendszert (whereabouts) 

napra készen kell vezetnie. 
A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a betegségét 

igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú mentességet igazoló 

dokumentációt a TUE Bizottság vizsgálhatja. 
Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után elrendelt 

előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 
Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 

bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti sportági 

szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, vagy olyan 
hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági szövetség 

nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) információs 

rendszerben" 
A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 

http://www.antidopping.hu/
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A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden más 

esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti (whereabouts) 

információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a regisztráció megtörténte.  
A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát fel 

kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek minősül. 

 

11. 6. Edzői működési engedély: 
Az Ifjúsági I. osztály mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-os 

bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú melléklet). Bajnoki mérkőzésen a 

versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel 

(licensz) kell rendelkezni. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában foglalkoztatott edzők működési 

engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző 

nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza az 3/B. számú melléklet alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem 

rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek az 3/B. számú 

melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség javára – az ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456számú egyszámlájára befizetni és a befizetést igazoló 

bizonylat másolatát a Versenyalbizottságnak leadni. 

Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két bajnoki 

pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező 

személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 

 

11. 7. Ki nem állás, visszalépés: 
A mérkőzésre ki nem állás vagy a Nemzeti Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat számla ellenében 

a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú 

egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja: 80.000,- Ft, első esetben.,  

                                 80.000,- Ft, második esetben.  

                               100.000,- Ft, harmadik és visszalépés esetén.   

Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50 %-a, a kisorsolt ellenfelet illeti meg (igazolt költsége esetén). 

 

11. 8. Egyebek: 

- Az NB I. ifjúsági osztály valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat a találkozó idejére köteles 

orvost vagy egészségügyi főiskolát végzett vagy elsősegélynyújtó szakvizsgával rendelkező, 

egészségügyi szakdolgozót (masszőrt, terapeuta, stb.) biztosítani, akiknek a mérkőzés befejezéséig a 

helyszínen kell tartózkodnia. 

- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel 

rendelkező sportoló szerepelhet.  

- A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése 

alapján központi elszámolás keretében történik. Az NB I. osztályú sportszervezetek az MKSZ Szakmai- 

és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított számlák alapján 
a meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 11600006-000000000-

65181719 számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő összegeket, illetve azok 

befizetésének határidőit az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság határozza meg, melyről a 
sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét 

határidőben nem teljesíti, a Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ 
Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 

http://www.antidopping.hu/


60 

 

- Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata alapján. 

- A versenybírók küldése – hasonlóan a felnőtt NB I-hez – központilag az MKSZ-ből történik. 

- A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven 

felüliek esetében legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 

figyelembe venni.  

- Minden első osztályú ifjúsági bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

játékvezetője kapja és továbbítja azt -24 órán belül - az MKSZ Versenyalbizottságához. 

- Játékidő: 2 x 30 perc.  

- A válogatottak egyeztetett – Amatőr Tanács és a Liga Tanács által elfogadott – programján részt nem 

vevő, igazolatlanul távolmaradó válogatott játékos esetében büntetést kell alkalmazni az adott 

sportszervezettel szemben a Szakmai igazgató kezdeményezésére az MKSZ Etika- és Fegyelmi 

Albizottság vizsgálata alapján.  

- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból, törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek és a felnőtt csapattal nem rendelkező sportiskola (SI, 

DSI, DSE, DSK, SE, SC) között létrejövő együttműködési megállapodás esetében a sportiskola (SI, 

DSI, DSE, DSK, SE, SC) játékosa kettős játékengedéllyel szerepelhet a sportszervezet csapatában 

(64/2007. számú Elnökségi határozat) 

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, 

vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 

5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha 

valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik 

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, vagy  

az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő 

indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás, a Gerevich 

Aladár-sportösztöndíj rendszer keretében kapott támogatás, továbbá a kiemelkedő sportteljesítményért 

nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 

 

12. Mérkőzés Rendezési Előírások: 
A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Magyarország Kézilabda Országos Nyílt Serdülő Bajnokság 

2015-2016. évi Versenykiírása 

 

 

1. A bajnokság szervezője: 

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által megbízott Versenyalbizottság szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. Az alapszakasz mérkőzéseit és az alsóház rájátszás mérkőzéseit a Magyar 

Kézilabda Szövetség által megbízott megyei /budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága 

szervezi, irányítja. A felsőház rájátszás és a döntő mérkőzéseit a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága szervezi. A Versenykiírástól való esetleges eltérések tárgyában a Szakmai- és 

Versenybizottság dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

 

2. A bajnokság célja: 

A sportszervezetek serdülő csapatai, sportiskolák és egyéb nevező csapatok részére folyamatos, 

megfelelő színvonalú mérkőzés biztosítása. Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és 

helyezettjeinek megállapítása. Az utánpótlás minőségének fejlesztése, a tehetségek kiválasztása, 

egyben felmérési lehetőség a serdülőkorú csapatoknál folyó szakmai- és nevelőmunka eredményéről. 

A bajnokság a Sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

A mérkőzéseket teremben kell lejátszani lehetőleg szabad vagy munkaszüneti napon. A mérkőzéseket 

nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos. 

Közös megegyezéssel hétköznap is rendezhető mérkőzés. Az adott forduló összes mérkőzését a kiírt 

játéknappal bezárólag kell lejátszani. A legkorábbi kezdési idő 10:00 óra, a legkésőbbi kezdési 

idő18:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg. 

 

A bajnokság ideje: fiúk:          2015. szeptember 13. – 2016. május 17. 

                               leányok:    2015. szeptember 13. – 2016. május 17.  

 

  Játéknapok                   fiúk                                                    leányok 

Alapszakasz:  2015. szeptember   13, 20, 27.   2015. szeptember    13, 20, 27.   

   2015. október            4, 11, 18, 25.     2015. október      4, 18, 25. 

   2015. november        1, 15, 22, 29.     2015. november        1,   8, 15, 22, 29. 

2015. december        6, 13, 20.                2015. december      6, 13, 20. 

   2016. január   10, 17, 24, 31.       2016. január            10, 17, 24, 31. 

         Rájátszás (elődöntő): 

                        2016. február         21, 28.                        2016. február           21, 28. 

                     2016. március          6, 13, 20.                  2016. március            6, 20. 

  2016. április             3, 17, 24.          2016. április               3, 10, 17, 24. 

Döntő:         2016. május           13-17.            2016. május             13-17. 

 

4. A bajnokság résztvevői: 

A 2015-2016. évi NB I. és az NB I/B bajnokságra részvételi jogot szerzett sportszervezetek serdülő 

csapatai (14-12 és 28-28 csapat) és az alacsonyabb osztályban szereplő sportszervezetek serdülő 

csapatai, valamint a nevezési határidőig benevezett egyéb csapatok. 

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése:  

5. 1. A bajnokság lebonyolítása: 

Az alapszakaszban a csapatokat a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága regionális, 

területi elvek figyelembevételével 8 csoportba sorolja. A csoportok létszáma 8-10. A csapatok 

pályaválasztó joggal körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-visszavágó alapon a 8-as vagy    10-

es sorsolási tábla szerint.  A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval 

kezdődik.  
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Az alapszakasz befejezése után 1-4. helyezett csapatok bejutnak (a rájátszás) az országos elődöntőbe 

(4x8 csapat) és az 5-10. helyezett csapatok mérkőzésszám növelése érdekében részükre rájátszás 

következik saját csoportjuk csapataival (8x6 csapat). 

Nyolc csoport esetén A - B, C - D, E – F, G - H csoport, párosítással folytatják a rájátszást az 

alapszakasz 1-4. helyezettjeivel. Az országos elődöntőben és rájátszásban a besorolást nyert csapatok 

az egymás ellen elért eredményeiket tovább viszik.  

Továbbiakban, az elődöntőben a csoportjuk további 4 csapatával, míg az alsóházi rájátszásban 

eredeti csoportbeli csapataikkal, pályaválasztói joggal körmérkőzéses rendszerben játszanak oda-

visszavágó alapon.  

Az országos elődöntő végeredményei az azonos csoportból érkező csapatok egymás elleni 

eredménye és a másik csoport csapatai ellen elért eredmények alapján alakul ki.  

Az országos elődöntő (rájátszás) 1-2. helyezett csapatai két csoportban, két helyszínen játszanak az 

Országos Nyílt Serdülő Bajnokság 1-8. helyezésért. 

Lebonyolítás: A Versenyszabályok 3. szabály 3.§. a, pontja szerint központilag kijelölt helyen vegyes 

rendszerben.   
 

5.2. A helyezések eldöntése: 
A helyezések eldöntése A kézilabdázás szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok 13. szabálya szerint 

történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.§. b, pontja az alábbiak szerint módosul: ha két vagy több 

csapatnak azonos a pontszáma, a sorrendet az egymás közötti mérkőzés (ek) eredménye (i) döntik 

el. 

Megerősítésként a holtversenyen kívüli csapat (ok) ellen lejátszott mérkőzés (ek) eredménye (i) tehát 

nem számít (anak). 
 

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés-bejelentés: 

6. 1. Nevezési határidő: 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2015. június 30-án 24:00 óráig az 

MKSZ Központi rendszerébe (iroda.keziszovetseg.hu) kell benyújtani. Feltöltés: 11-es program, 

sportszervezetek saját felülete.  

 

6. 2. Hozzájárulási díj: 
A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 100.000,- (egyszázezer) Ft, amelyből a 

sportszervezetet 10.000,- (tízezer) Ft, terheli a nevezést követően, 2015. július 1. és július 15. között 

kell a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított számla ellenében a Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 forgalmi jelzőszámú bankszámlájára átutalni.  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a 

Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó 

sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát felfüggeszti. 

A közleményben fel kell tüntetni a Magyar Kézilabda Szövetség által kiállított bizonylat sorszámát. 

A hozzájárulási díj fennmaradó 90 %-át az MKSZ a társasági adóból származó támogatásból 

pályázza meg. 
  

6. 3. Sorsolás időpontja: 

Sorsolás 2015. augusztus 6. (csütörtök) 11:30 órakor a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

helyiségében.  

 

6. 4. Mérkőzés bejelentés: 

Alapszakasz mérkőzés bejelentés ideje: 2015. augusztus hó, helye a rendező megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége. 

Rájátszás:- (elődöntő, csoportok 1-4. helyezettjei) mérkőzés bejelentés helye és ideje: 

a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége.  

2016. február    9.    10:30 órakor fiúk. 

2016. február    9.    11:30 órakor leányok. 

 

- (csoportok 5-10. helyezettjei) mérkőzés bejelentés ideje: 2016. február hó.  
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   Helye: a rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség hivatalos helyisége. 
   

 

7. Játékjogosultság, játékengedély: 
A Magyar Kézilabda Szövetség által 2015-2016. bajnoki évben rendezett Országos Serdülő 

Bajnokságban az a játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult 

sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Kézilabda Igazolványába és sportszervezetének a Magyar 

Kézilabda Szövetséggel szemben nincs tartozása. A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény 

szerint versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyeket a név szerinti nevezési lap (1. számú melléklet) leadása és a Versenyigazolványok 

bemutatása után adja ki a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága 

hivatalos szövetségi napján. 

A játékengedélyek kiadási díja: 300,- (háromszáz) Ft, és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, 

mely összeget a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell befizetni. 

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, 

annak díja szintén 300,- (háromszáz) Ft.  

Amennyiben a bajnoki alapszakasz és rájátszás (5-10. helyezettek) mérkőzésen valamelyik játékos 

nem rendelkezik a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága által kiadott 

játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés eredményét a szervező 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíti 

és a mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.  

Amennyiben bajnoki elődöntő (1-4. helyezettek) és döntő mérkőzésein valamelyik játékos nem 

rendelkezik a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottsága vagy a Magyar 

Kézilabda Szövetség által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a 

mérkőzés eredményét a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága minden esetben hivatalból 

megsemmisíti és a mérkőzés két pontját – számára előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel 

vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja.  

 

„A kézilabdázás szabálykönyve” Játékszabályok 4. szabály 1. pontja az alábbiak szerint változik: 

   a csapat 16 játékosból áll, akiket a versenyjegyzőkönyvbe be kell jegyezni. Ha az adott csapat 

a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 12 fővel, illetve az OSB-ben versenyző 

második-harmadik csapat esetében 10 fővel, akkor a csapat összpontszámából automatikusan 

egy büntetőpont kerül levonásra. Az OSB csapattól minden harmadik büntetőpont levonása 

után az NB I. és NB I/B osztályban a felnőtt csapat összpontszámából egy bajnoki pont kerül 

levonásra. 

 bajnoki mérkőzéseken a fiúknál 1999. január 1-jén vagy később, a leányoknál 2000. január 1-

jén vagy később született játékos szerepelhet, amennyiben a játékra jogosult sportszervezet, 

sportiskola tagja és azt bejegyezték a Versenyigazolványába.  

   Azok a sportszervezetek, akik kettő vagy több csapatot indítanak a bajnokságban a játékra 

jogosult játékos csak abban a csapatban szerepelhet, ahová az első alkalommal kért 

játékengedélyt. A 2015-2016-os bajnoki idényben a sportszervezet másik (OSB-ben) 

csapatában vagy csapataiban nem kaphat játékengedélyt.  

Az elődöntő (alapszakasz 1-4. helyezettek) és döntő mérkőzésein csak azok a játékosok 

nevezhetők, aki 2016. január 15-ig a sportszervezethez átigazoltak és érvényes 

játékengedéllyel rendelkeznek, illetve akiket a határnap után igazoltak le a sportszervezethez 

és érvényes játékengedéllyel rendelkeznek. 
 

8. A csapatok díjazása: 

A bajnokság 1-3. helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek, csapatonként 22 fő.  
 

9. Költségek: 

A bajnokság díjazását a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési költségeit a 

pályaválasztó sportszervezet viseli. A vendégcsapatot részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, 

stb.) terheli. A döntő mérkőzésekre a csapatok étkezési és szállás költségeit a Magyar Kézilabda 

Szövetség biztosítja. 
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10. Óvás, fellebbezés: 

10. 1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat „A kézilabdázás szabálykönyve” Bajnoki 

Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza. 

Óvási díj: 20.000,- (húszezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál 

vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Óvás” megjelöléssel befizetni. 

A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell. Óvási díj visszafizetése „A 

kézilabdázás szabálykönyve”, Bajnoki Rendszabályok 12. szabály 3.§. h, pontjában előírtak szerint. 
 

10. 2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a versenybizottsági határozat ellen fellebbezéssel lehet 

élni az alapszakaszban a szervező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, a 

rájátszásban (1-4.) fellebbezéssel lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál 

írásban a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 

A fellebbezést a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának kell címezni. 

Fellebbezési díj: 30.000,- (harmincezer) Ft, mely összeget a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE 

Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára kell „Fellebbezés” 

megjelöléssel befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát. 
 

11. Általános rendelkezések: 

11. 1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének időpontjának átjelentését, 

megváltoztatását az alapszakaszban a rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Versenybizottságánál, a rájátszásban a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságánál 

legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. 

A beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának.  

A kérelemmel egyidejűleg 3.800,- (háromezer nyolcszáz) Ft + ÁFA, átjelentési díjat kell befizetni 

az alapszakaszban a rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség egyszámlájára, a rájátszásban 

(alapszakasz 1-4.) a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-

60715456 számú egyszámlájára „Átjelentés” megjelöléssel. 

A kiírt időpont előtt hét naptári napon belül beadott változtatásért kétszeres, 72 (hetvenkettő) órán 

belül benyújtott változtatásért háromszoros átjelentési díjat kell fizetni. 

Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylat másolatát, ennek hiányában 

a kérelem nem fogadható el. 

A benyújtott kérelemről az alapszakaszban a rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, a rájátszásban (alapszakasz 1-4.) a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága dönt és erről az érdekelteket, írásban értesíti. 
 

11. 2. Fegyelmi eljárás: 

Az a játékos vagy hivatalos személy, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek 

(feljelentettek):  

- az alapszakasz, és a rájátszás 5-10. helyezettek mérkőzésein feljelentett személyek, a rendező 

megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága által, lefolytatandó fegyelmi 

tárgyaláson köteles megjelenni, a játékos Versenyigazolványával – ha edző, Edzői 

Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel.  

- a rájátszásban az alapszakasz 1-4. helyezettek mérkőzésein feljelentett személyek, a Magyar 

Kézilabda Szövetség, Etikai- és Fegyelmi Albizottsága által lefolytatandó fegyelmi 

tárgyaláson köteles megjelenni, a játékos Versenyigazolványával – ha edző, Edzői 

Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel.  

A feljelentett személy a mérkőzést követő hivatalos szövetségi napon, a rendező megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága, illetve a rájátszásban 1-4. helyezettek a mérkőzést követő 

keddi napon 13:00-16:00 óra között a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága 

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. III. em.) előtt kell megjelennie.  

A fentiek szerint feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy 

hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében az illetékes Kézilabda Szövetség Fegyelmi 
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Bizottsága határozatot nem hoz. Amennyiben a feljelentett játékos, illetve a feljelentett hivatalos 

személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg az illetékes Kézilabda Szövetség Fegyelmi 

Bizottságánál és tovább szerepel bajnoki vagy kupamérkőzéseken, az jogosulatlan szereplésnek 

minősül. 

A rendező megyei/budapesti Kézilabda Szövetség és a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága a találkozó eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 

gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon. 

Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség 

tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi 

felelősségre vonást.   
  

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 
A sportszervezetek saját költségük terhére szövetségi, játékvezetői ellenőrt írásban kérhetnek a 

Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottságától és vagy az MKSZ Játékvezetői Albizottságától 

a mérkőzést megelőzően legalább 7 (hét) naptári nappal, aki a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalos 

képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. 

A Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága, Fellebbviteli Bizottsága, Etikai- és Fegyelmi 

Albizottsága indokolt esetben hivatalból is kirendelhet szövetségi ellenőrt a sportszervezetek 

költségére. 
 

11. 4. Sportfelszerelés: 
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusaiknak egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az 

ellenféltől világosan megkülönböztethető legyen. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik 

meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a hazai csapat köteles más 

színű sportfelszerelésben játszani. 

Egy csapatban a kapusként szerepeltetett játékosok mezszínének azonosnak kell lennie, viszont ennek 

mind a saját csapat játékosainak mind az ellenfél valamennyi játékosának (mezőnyjátékosok, 

kapusok) színétől kötelező eltérnie. 
 

11. 5. Dopping: 
A Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága, amennyiben egy játékos dopping 

vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, ellene fegyelmi eljárást rendel el. 

Második dopping vétségnél az érintett csapat bajnoki, összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A törvényi szabályozások értelmében  az a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó 

versenyző, aki orvosilag dokumentálható módon olyan betegségben szenved, amely indokolja a 

tiltólistán szereplő valamely tiltott szer vagy tiltott módszer használatát, gyógyászati célú  mentesség 

iránti kérelmet nyújthat be a  TUE Bizottsághoz. 

A Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozót versenyzők  aktuális névsorát a 

www.antidopping.hu honlapon   lehet megtekinteni. Az itt regisztrált sportolóknak a holléti 

információs rendszert (whereabouts) napra készen kell vezetnie. 

A nem a Nyilvántartott Vizsgálati Csoportba (RTP) tartozó a gyógyászati célú mentességét a 

betegségét igazoló háziorvosi vagy szakorvosi dokumentációval igazolja. A gyógyászati célú 

mentességet igazoló dokumentációt  a TUE Bizottság vizsgálhatja. 

Az orvosi dokumentumokat az „A” minta  pozitív vizsgálati eredményének megállapítása után 

elrendelt előzetes felülvizsgálati eljárás keretében kell bemutatni. 

Valamennyi olyan 16. életévét betöltött, szervezett keretek között sportoló kézilabdázó,aki országos 

bajnokságban érmet szerzett, vagy bármely válogatott keret tagja, vagy államilag ill. a nemzeti 

sportági szövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt, akár Magyarországon, akár külföldön, 

vagy olyan hazai vagy külföldi versenyen indul,amely verseny a nemzetközi vagy a nemzeti sportági 

szövetség nemzetközi versenynaptárában szerepel, köteles regisztrálni a holléti (whereabouts) 

információs rendszerben" 

A regisztrációhoz kötelező a fénykép feltöltése is. A régebben regisztrált sportolóknak  is kell fényképet 

feltölteniük. 

A regisztrációt az alábbi határidőkkel kell teljesíteni: éremszerzést követően 15 napon belül, minden 

más esetben az esemény (edzőtábor vagy verseny) megkezdése előtti nap 24. órájáig. 

http://www.antidopping.hu/
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Ennek részletes feltételeit a www.antidopping.hu weboldalon lehet megtekinteni. A holléti 

(whereabouts) információs rendszert a továbbiakban nem kell naprakészen vezetni, elegendő a 

regisztráció megtörténte.  

A jelen szabályokkal érintett sportolók mulasztása esetén a mulasztó sportoló sportszervezetének 

felelőssége megállapítható és vele szemben arányos szankció alkalmazható. 

A sportoló köteles az NSH, a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott 

doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás dopping vétségnek minősül. 

A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben drogvétséget követ el játékjogát 

fel kell függeszteni és ellene, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás is drog vétségnek 

minősül. 
 

11. 6. Edzői működési engedély: 

Az Országos Nyílt Serdülő Bajnokság  mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik 

rendelkeznek a 2015-2016-os bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel (3/A. számú 

melléklet). Bajnoki mérkőzésen a versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek 

érvényes edzői működési engedéllyel (licensz) kell rendelkezni. Az Országos Nyílt Serdülő 

Bajnokságban foglalkoztatott edzők működési engedélyüket 2015. szeptember 1-ig bezárólag 

kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra 

vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága az alábbi 

szankciókat alkalmazza a 3/B. számú melléklet alapján. 

 

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki 

nem rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek a 

3/B. számú melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség 

javára – az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni 

és a befizetést igazoló bizonylat másolatát a Versenyalbizottságnak leadni. 

Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámából fordulónként két 

bajnoki pont kerül mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a 

versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.  

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel 

rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető. 
 

11.7. Ki nem állás, visszalépés: 

A mérkőzésre ki nem állás vagy az Országos Nyílt Serdülő Bajnokság küzdelmeiből visszalépő 

csapat számla ellenében a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 11600006-

00000000-60715456 számú egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

Ki nem állás díja:  80.000,- Ft  első esetben,  

   80.000,- Ft  második esetben,  

 120.000,- Ft  harmadik esetben és visszalépés esetén.  

Ki nem állás esetén a befizetett összeg  50%-a a kisorsolt ellenfelet illeti meg(igazolt költsége esetén). 
 

11. 8. Egyebek: 

- Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel, valamint érvényes sportorvosi engedéllyel 

rendelkező sportoló szerepelhet.  

- A játékvezetők és versenybírói díjak kifizetése a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének döntése 

alapján központi elszámolás keretében történik. Az NB I. osztályú sportszervezetek az MKSZ 

Szakmai- és Versenybizottságának határozata alapján kötelesek a kifizetések forrását a kiállított 

számlák alapján a meghatározott időpontokig átutalni az MKSZ ERSTE Banknál vezetett 

11600006-000000000-65181719 számú bankszámlájára. Az egyes sportszervezetet terhelő 

összegeket, illetve azok befizetésének határidőit az MKSZ Szakmai- és Versenybizottság határozza 

meg, melyről a sportszervezeteket értesíti. Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési 

kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Versenykiírás 7. pont utolsó bekezdése alapján az 

MKSZ Versenyalbizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát 

felfüggeszti. 

http://www.antidopping.hu/
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     - A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében 6 hónap. 

- A játékidő a serdülő bajnoki mérkőzéseken 2x25 perc, 10 perc szünettel. 

- A fiú bajnoki mérkőzéseken 3-as méretű labda használata kötelező. 

- Minden serdülő bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős KÉZILABDA 

VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés játékvezetője 

kapja és továbbítja azt -24 órán belül – a mérkőzés szervezésével megbízott megyei/budapesti 

Kézilabda Szövetségnek illetve felsőházi rájátszásnál az MKSZ Versenyalbizottságának. 

- Amennyiben egy csapat bármikor visszalép vagy bármilyen ok miatt a bajnokságból törölni kell, 

valamennyi lejátszott mérkőzésének eredményét meg kell semmisíteni. Addigi részvételét úgy kell 

tekinteni, mintha egy mérkőzést sem játszott volna. 

- Nemzeti Bajnokságban szereplő sportszervezetek és a felnőtt csapattal nem rendelkező sportiskola 

(SI, DSI, DSE, DSK, SE, SC) között létrejövő együttműködési megállapodás esetében a sportiskola 

(SI, DSI, DSE, DSK, SE, SC) játékosa kettős játékengedéllyel szerepelhet a sportszervezet 

csapatában (64/2007. számú Elnökségi határozat) 

- A Bajnoki Rendszabályok 2. szabály 7.§.-a érvényét veszti. 

- A fiú és a leánydöntő (1-8.) mérkőzések helyszínéről a Versenyalbizottság javaslata alapján a 

Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottsága dönt.   

- A szövetség Etikai Kódexében meghatározottak szerint a kézilabda sportágban foglalkoztatott 

szakemberek és játékosok nyilatkozattételére vonatkozó szabályok betartásáért az érintett 

sportszervezetek is felelősek. 

- A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, 

tértivevényes küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan 

teljesíthető faxon, vagy e-mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a 

megküldéstől számított 5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő 

visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely szabályzat, vagy más előírás ettől eltérően rendelkezik 

- Jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A kézilabdázás szabálykönyve”, 

vagy  az egyéb hatályos szabály nem rendelkezik, akkor első fokon a Magyar Kézilabda Szövetség 

Versenyalbizottsága, másodfokon az MKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

- A bajnokságban hivatásos sportolók és amatőr sportolók egyaránt jogosultak részt venni.  

- Amatőr sportoló esetében nem minősül díjazásnak a sportoló felkészüléssel és versenyzéssel 

összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni 

juttatás, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjrendszer keretében kapott támogatás, továbbá a 

kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, 

ajándéktárgyak, stb.). 

- Hivatásos sportoló jogosult sportvállalkozásban és sportegyesületben egyaránt sporttevékenységet 

folytatni. 
 

12. Mérkőzés Rendezési Előírások: 

A Mérkőzés Rendezési Előírásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza 
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Magyarország Kézilabda Nemzeti Bajnokságok, 

Magyar Kupa és OSB 

2015-2016. évi Versenykiírás mellékletei 

 

 

  

 1. sz. melléklet: Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa és OSB 

Névszerinti Nevezési lapja (a 2015-2016. évi versenysorozatra) 

   

 2. sz. melléklet: Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa 

                          Mérkőzés Rendezési Előírások  

 

 3. sz. melléklet: Edzői működési engedélyek, licencek, szankciók 

 

 4. sz. melléklet: Férfi és női versenynaptár 

 

 5. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések 

 

 6. sz. melléklet: Nemzeti Bajnokság felnőtt I. osztály junior, és ifjúsági csapatok rájátszási rendje 

 

 7. sz. melléklet: Sportrendezvényt biztosítók névsora 

 

 8. sz. melléklet: Szempontrendszer, a mérkőzések kiemelt biztonsági kockázatú 

sportrendezvénnyé minősítéséhez 

 

  9. sz. melléklet: Transzparens beviteli engedély 

 

10. sz. melléklet: Díjtáblázat 

 

11. sz. melléklet: Pályarendszabályok 

 

 

 

Budapest, 2015. június 16. 
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2. számú melléklet 

 

 

Mérkőzés Rendezési Előírások 
 

 

 
Sportrendezvények biztonságával kapcsolatos 2004. évi I. törvényben és az 54/2004.(III. 31.), valamint 

210/2009.(IX. 29.) számú Kormányrendeletben előírtakat a rendező sportszervezet köteles betartani és 

betartatni.  

 

 

Ennek érdekében biztosítani kell: 
 

A, A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében a szervező sportszervezetnek olyan - a 

jogszabályokban előírt - megkülönböztető ruházatot viselő rendezőgárdáról kell gondoskodnia, 

amely képes megvédeni a hivatalos személyeket és a játékosokat mindennemű atrocitástól és képes 

a terem esetleges kiürítésére. Várhatóan nagyobb létszámú közönség esetén felemelt rendezői 

gárdával kell rendelkezni.  

A rendező sportszervezet csapatfelelőse a mérkőzés megkezdése előtt legalább 45 perccel köteles 

a hivatalos versenybírónak – annak hiányában a játékvezetőnél – a főrendezőt bemutatni, valamint 

írásban átadni a rendezői névsort (8. számú melléklet). A rendezői névsor nyomtatványon fel kell 

tüntetni a biztonsági igazgató/főrendező nevét, lakcímét.  
 

B,  A mérkőzést közvetlenül megelőzően, a játékidő alatt, a szünetben, a mérkőzés után a 

versenyhelyen, az öltözőkben és a hozzájuk tartozó mellékhelyiségekben csak a mérkőzés hivatalos 

résztvevői tartózkodhatnak. 

 

C,  A játékvezetői öltözőben a mérkőzés két játékvezetőn kívül csak a Magyar Kézilabda Szövetség 

által küldött szövetségi képviselő, versenybíró (időmérő, titkár és játékvezető ellenőr) tartózkodhat.  

A két csapat képviselője (egy-egy fő) – együttesen – legalább 45 perccel a mérkőzés előtt a 

Versenyigazolványok, a sportorvosi engedélyek, a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv átadásánál, és 

mérkőzés után a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 2. és 3. példányainak átvételekor tartózkodhatnak 

az öltözőben. Valamennyi  bajnoki osztályban és Magyar Kupa mérkőzéseken a játékvezetői és 

versenybírói díjak központi kifizetés alapján kerülnek elszámolásra. 
 

D,  Az MKSZ Versenyalbizottsága valamennyi NB I-es felnőtt bajnoki mérkőzésre szövetségi 

képviselőt és versenybírót is küld, ezért a két csapat képviselője nem foglalhat helyet a versenybírói 

asztalnál. Az MKSZ Versenyalbizottsága kirendelhet hivatalból Magyar Kupa mérkőzésre 

szövetségi képviselőt, ebben az esetben a két csapat képviselője nem foglalhat helyet a 

versenybírói asztalnál. 

Az NB I/B osztály, NB I. junior és NB I. ifjúsági, valamint a Magyar Kupa mérkőzésein háromtagú 

versenybizottság működik közre.   Tagjai a hivatalos versenybíró és a két csapat egy-egy 

képviselője. Rajtuk kívül a Versenybizottság asztalánál csak a bemondó és a központi 

eredményjelzőt kezelő személy tartózkodhat. 

A bemondó munkáját „ A kézilabdázás szabálykönyve „ Versenyszabályok 5. szabály 10. §. b.  

pontjában előírtak  betartásával végzi. 

Az NB II. osztály mérkőzésein a titkári feladatokat a két csapat erre megbízott egy-egy képviselője  

látja el. 

A hivatalos versenybírót az NB I., NB I/B felnőtt, NB I. junior és ifjúsági valamint a Magyar Kupa 

mérkőzéseire a Magyar Kézilabda Szövetség Versenyalbizottsága központi küldés alapján köteles 

biztosítani. Az NB II. osztályú felnőtt mérkőzésre a területileg illetékes megyei (budapesti) 

Kézilabda Szövetség Versenybizottsága küld hivatalos versenybírót.  
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A Versenybizottságnak – a nemzetközi előírásnak megfelelően – kötelező az ún. zöld időkérő lap 

és kiállítási tájékoztató lap  használata, hogy az időlegesen kiállított játékosok visszatérésük 

idejéről tájékozottak legyenek. 

 

 

E, Az NB I., NB I/B és NB II. osztály, a Magyar Kupa összes mérkőzésére, az OSB rájátszás 

mérkőzéseire játékvezetőket a Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság küldi. Az 

OSB alapszakasz és alsóházi rájátszás mérkőzéseire a játékvezetőket a területileg illetékes megyei 

(budapesti) Kézilabda Szövetség Játékvezető Küldő Bizottság küldi. 
 

F, A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni. Közülük egy személyt az első helyen csapatfelelősként kell megjelölni, és csak ő írhatja alá 

a jegyzőkönyvet. A cserehely rendjéért a csapatfelelős, az ellenőrzésért a mérkőzés hivatalos 

szövetségi képviselője, versenybírója és a játékvezetők a felelősek. 

 

G, Az NB I. és az NB I/B felnőtt bajnokság mérkőzéseire valamint, a Magyar Kupa mérkőzéseire a II. 

fordulótól kezdődően a pályaválasztó csapat a találkozó idejére köteles sportorvost, vagy orvost 

biztosítani.  

Az NB I. junior és ifjúsági csapat valamennyi mérkőzésére a pályaválasztó csapat a találkozó 

idejére köteles orvost vagy egészségügyi főiskolát végzett vagy elsősegélynyújtó szakvizsgával 

rendelkező egészségügyi szakdolgozót (masszőrt, terapeuta stb.) biztosítani, akiknek a mérkőzés 

befejezéséig a helyszínen kell tartózkodnia  

Az NB I/B junior, az NB II. osztály felnőtt, junior mérkőzéseire, a Magyar Kupa I. forduló és az 

OSB mérkőzéseire a pályaválasztó csapat köteles legalább mentőládát biztosítani. 
 

H,  A mérkőzés ideje alatt a versenyhelyen csak a találkozó labdái  és a tartalék labdák lehetnek. 
 

I,   A vendégcsapatnak a mérkőzés előtt legalább hét naptári nappal korábban jelzett kérésére a nézőtér 

10% befogadóképességéig térítés ellenében kötelesek a rendezők belépőjegyet biztosítani. 

 

J,  A rendező sportszervezet köteles az MKSZ Elnökség tagjai (2 fő), a Szakmai- és Versenybizottság 

(1), a Versenyalbizottság (1 fő), a Játékvezetői Albizottság (1 fő), az Etikai- és  Fegyelmi 

Albizottság (1 fő) és a vendégcsapat vezetői részére (5 fő) kulturált üléshelyről gondoskodni.  
 

K, Szirénák, elektromos kürtök nézőtérre való bevitele, használata, valamint a csarnokon belül 

kihelyezett kivetítőkön a mérkőzés jelenetek ismétlése (i) tilos! 

 

L, Tilos a sportcsarnok területére petárdát, robbanó eszközt, lőfegyvert, üveget, műanyag palackot, 

szeszesitalt, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget sértő, veszélyeztető tárgyakat 

bevinni és az ittas személyeket beengedni!  
 

M, Tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a 

sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a 

sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén. 

 

N,  A szervező sportszervezet és a rendező szerv felelőssége a mérkőzést követően mindaddig fennáll, 

amíg a nézők és mérkőzésen hivatalos minőségben résztvevő személyek (játékvezetők, 

versenybíró(k) ellenőrök és a vendégcsapat tagjai) a helyszínről el nem távoztak. 

 

O,  A Nemzeti Bajnokság, a Magyar Kupa, és az OSB mérkőzéseken nemzeti színű mezben pályára 

lépni tilos! 
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P,  A szervező sportszervezet köteles gondoskodni arról, hogy a hivatalos személyek gépjárműveiket, 

illetve az ellenfél autóbuszát védett parkolóban helyezhessék el, amennyiben erre nincs lehetőség, 

akkor élőerős őrzéssel kell gondoskodni a járművek védelméről.  
 

Q, A szervező sportszervezet felel a hivatalos személyek és a vendégcsapat személyi- és 

vagyonbiztonságáért, a mérkőzésen való részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik (ruházat, 

személygépkocsi, autóbusz, stb.) megrongálásával keletkezett kárért kivéve,  ha bizonyítja, hogy a 

kár nem a mérkőzésen való részvételükkel összefüggésben keletkezett.  

 

R, Tilos a mikrofon használata a csapat buzdítására, valamint a nézők izgatására. A hangosítón 

keresztül csak a játékszünetekben és a „holtidő” alatt lehet zenét sugározni. Zörej és hangkeltő 

eszközök használata a mérkőzés alatt a zsűri asztal és a csapatok mögötti szektorokban nem 

engedélyezett. 
 

S, Tilos mindennemű ártalmatlan vagy sérülést okozható tárgyak eldobálása, bedobása, hajigálása. A 

trágár szavalókórus, a köpködés, ha a hangosbeszélőn történt felszólítás után sem szűnik meg, 

annak ténye büntetést von maga után.  
 

T, Biztosítani kell az ingyenes belépést a Magyar Sportújságírók Szövetsége által kiadott 2015-2016. 

évre érvényes új sajtóigazolvánnyal rendelkező tudósító és a sorszámozott – MLSZ - fotós 

mellénnyel rendelkező MSÚSZ tagsággal rendelkező fotósok részére.  

 A fotósok kizárólag a szervező által kijelölt területen végezhetik tevékenységüket. 
 

U, Sportlétesítményekben kézilabda mérkőzést rendezni csak a biztonságtecnikai szempontból a 

rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) által 

– a bajnokság megkezdése előtt 30 nappal – évente legalább egy alkalommal - közösen ellenőrzött 

és azt mérkőzés lebonyolítására alkalmasnak minősítettek. Az ellenőrzés időpontjáról – azt legalább 

tizenöt nappal megelőzően – a sportlétesítmény üzemeltetője értesíteni köteles az érintett 

szervezeteket. 

Pályabejárás elmaradás esetén - az érintett sportszervezet az adott sportlétesítményben - 

mérkőzésrendezésre engedélyt nem kaphat.  
 

V, Az NB I-es mérkőzést szervező sportszervezetnek rendelkezni kell az 54/2004. (III. 31.) 

Kormányrendeletben előírtaknak megfelelő - kézilabda mérkőzésre készült - Biztonsági tervvel. A 

tervet a mérkőzés előtt be kell mutatni a hivatalos versenybírónak.  

A sportcsarnokok bejáratánál jól látható helyen a ”pályarendre figyelmeztető táblát” kell kihelyezni  

 (10. számú melléklet).  A biztonságos, a sportszerű viselkedés érdekében sportszervezet a saját 

szurkolói részére készítsenek „szurkolói házirendet”, az abban előírtakat fogadtassák el és annak 

betartását, betartatását maradéktalanul követeljék meg. 
 

W, A hazai rendezésű bajnoki- és kupamérkőzéseken rendező szervnek csak olyan vagyonvédelmi cég 

bízható meg, amely mindenben megfelel a 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak.  

Rendezőként kizárólag csak olyan személy foglalkoztatható, aki mindenben megfelel a 2004. évi I. 

törvény 70. § (2) pontjában foglalt előírásoknak. 

A szervező sportszervezet, az általa megbízott rendező szerv (vagyonvédelmi vállalkozás) a
．．．．．．．．．．．．．

datairól 

(megnevezése, címe, telefonszáma, vezetőjének neve, telefonszáma, valamint a cég kamarai 

nyilvántartási száma) a bajnokság kezdetét megelőzően - a változásokról folyamatosan - írásban 

köteles tájékoztatni az MKSZ Versenyalbizottságát. 

A mérkőzéseken közreműködő és a küzdőtéren  belépési engedéllyel tartózkodók  (fotós-(ok), csak 

egységes a rendezők ruházatától eltérő színü, számozott – Fotó felíratú mellényben végezhetik 

munkájukat. 
 

Z, A Versenyalbizottság a mérkőzés  rendezési előírások be nem tartása, a rendezési feladatok 

elvégzésének elmulasztása esetén, a rendezési hiányosságok miatt alkalmazható intézkedések, 
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pénzbüntetések meghatározásánál, annak kiszabásánál körültekintően a fokozattosság betartásával 

törekedjen azok felszámolására, megszüntetésére.    
 

A rendezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt – a vizsgálati eljárás lefolytatását követően – az 

Etikai és Fegyelmi Albizottság és a Versenyalbizottságok által  

alkalmazható intézkedések: 
 

a) a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása; 
 

b) a rendezői létszám felemelésére kötelezés; 
 

c) a mérkőzés, nézők nélkül, zárt létesítményben való megtartása vagy szektor lezárásnak 

elrendelése; 
 

d) a pályaválasztói jog legfeljebb 6 hónapra való megvonása; 
 

e) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása; 
 

f) pénzbüntetés,  
 

g) versenyrendszerből vagy versenyből kizárás; 
 

h) a Kézilabda Szövetségből kizárás. 
 

 

Az A-Z pontig felsorolt rendezési hiányosságok miatt – a mérkőzés versenybírói vagy a 

játékvezetői jelentés alapján – alkalmazható pénzbüntetések. 
 

I.  fokozat:   Írásbeli figyelmeztetés.  
 

II.  fokozat:  Maximum 60.000,- Ft – 80.000,- Ft összegű pénzbüntetés, amelynek végrehajtása nem 

                  felfüggeszthető. 
 

III. fokozat: Rendezési hiányosságok esetén 120.000,- Ft – 140.000,- Ft összegű pénzbüntetés, 

amelynek végrehajtása nem függeszthető fel.  
 

IV. fokozat: A rendbontás, rendezési hiányosságok, sportszerűtlenségek, esetén a pénzbüntetés 

180.000,- Ft – 200.000,- Ft, valamint az okozott kár megtérítése szabható ki, melynek 

végrehajtása nem függeszthető fel.    

 

V.   fokozat:  A rendezési hiányosságok, sportszerűtlenségek, újabb ismétlődése, esetében 240.000,- 

Ft – 260.000,- Ft pénzbüntetés, valamint az okozott kár megtérítése szabható ki, 

melynek végrehajtása nem függeszthető fel. 

 

VI. fokozat: Botrányos viselkedés, hivatalos személyek, játékosok és nézők szándékos 

bántalmazása vagy a hivatalos személyek járműveinek és a sportszervezetek 

autóbuszának megrongálása esetében 500.000,- Ft – 2.000.000,- Ft pénzbüntetés, 

valamint az okozott kár megtérítése szabható ki, melynek végrehajtása nem 

függeszthető fel. 

  

Rendbontás, botrány esetén, viselkedéséért és tetteiért a vendégcsapat is felelőssé tehető, 

büntethető! 

 

 

A jogerős pénzbüntetést NB I., NB I/B-s, Magyar Kupa, és OSB rájátszás csapat esetén az egyesület 8 

(nyolc) naptári napon belül köteles befizetni a Magyar Kézilabda Szövetség ERSTE Banknál vezetett 

11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára OSB alapszakasz és NB II-es csapat esetében a 
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szervező megyei (budapesti) Kézilabda Szövetség számlájára. A befizetés megtörténtét igazoló 

csekkszelvény másolatát az illetékes Kézilabda Szövetségnél be kell mutatni.  

Ennek elmulasztása esetén a csapat versenyzési jogát a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 

felfüggeszti az igazolás bemutatásáig. 

A sportágat, a bajnokságot és a mérkőzés résztvevőit különösen nagymértékben veszélyeztető 

rendbontás, botrány esetén már az első esetben is a legsúlyosabb pénzbüntetés szabható ki.  

 

A IV. V. és VI. fokozat esetén mellékbüntetésként a rendező egyesület arra is kötelezhető, hogy 

pályaválasztóként meghatározott számú mérkőzést az eredetileg bejelentett pályától legalább 100 km 

távolságban levő másik teremben játsszon le. 

 

Az elsőfokú határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a Magyar 

Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsághoz címzett, halasztó hatályú fellebbezés terjeszthető elő. 

A fellebbezési díj:   NB II.   osztály      70.000,- (hetvenezer) Ft, 

           NB I/B. osztály      80.000,- (nyolcvanezer) Ft, 

        NB I.     osztály      90.000,- (kilencvenezer) Ft, 

mely összeget a fellebbezéssel egyidejűleg a Magyar Kézilabda Szövetség egyszámlájára kell 

„Fellebbezés” megjelöléssel befizetni. A fellebbezéshez csatolni kell a csekkszelvény másolatát.  

 

 

Budapest, 2015. június 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

3. számú melléklet 

 

KÉZILABDA EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK 
 

 

I. Fogalmi meghatározások 

 

1. Szakirányú végzettség: Magyarországon vagy külföldön szerzett szakirányú végzettség, melyet 

az adott intézmény által kibocsátott eredeti okirattal kell igazolni. (Az EHF  RINCK  Konvenció  

által meghatározott licensz kategória, amely megegyezik a Magyar Kézilabda Szövetség 

előírásaival) 

2. Kézilabdaedzői működési engedély: (edzői licensz igazolvány): A végzettséget igazoló okirat 

alapján az MKSZ Elnöksége által jóváhagyott licensz kategória elismerésének igazolását a 

Szakmai Albizottság felügyeletével a Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) végzi. A 

kategóriába sorolás mindaddig érvényes, amíg a szakirányú végzettséget kibocsátó szerv azt 

vissza nem vonja, vagy abban az esetben, ha a nevezett edző magasabb képesítési fokozatott 

szerzett. 

3. Szakmai továbbképzés: Az MKSZ Szakmai és Sportigazgatója által irányított és az MKSZ 

Szakmai Albizottsága, valamint a Nemzetközi Edzőképző Központ (NEK) által szervezett 

szakmai továbbképzéseken való részvétel jogosítja fel a licensz tulajdonosát a Nemzeti Bajnokság 

jelen utasítások mellékletében megjelölt osztályaiban edzői tevékenység végzésére. A licensz 

megújítása érdekében minden edzőnek évente legalább egyszer kötelező továbbképzésen részt 

vennie. 

4. Kézilabdaedzői működési engedély (edzői licensz igazolvány) érvényessége: Az adott Bajnoki 

osztályra érvényes kategóriára kiváltott edzői licensszel rendelkezik. („A”, „B”, „C”, „D”) Az 

előző évi Bajnokság befejezését követően, az MKSZ által szervezett licensz-érvényesítő szakmai 

továbbképzésen 2015. augusztus 31-ig bezárólag részt vett. 

 

II. Szakirányú végzettség elfogadásának feltételrendszere 

 

1. Magyarországon szerzett szakirányú végzettség 

A Magyarországon szerzett szakirányú végzettség igazolását tanúsító okmányok:  

a. EHF Mesteredzők (EHF által kiállított oklevél) 

b. Szakedzők (diploma, oklevél) 

c. Középfokú edzők (bizonyítvány, igazolvány, oklevél, tanúsítvány)  

d. Sportoktatók, segédedzők (bizonyítvány, igazolvány, oklevél) 

e. Edzésvezetők, gyakorlatvezetők (bizonyítvány) 

f. A vitás kérdéseket az MKSZ Szakmai és Verseny Bizottsága tárgyalja. 

 

2. Külföldön szerzett szakirányú végzettség  

a. Külföldön szerzett szakirányú végzettség igazolásához szükséges okmányok: eredeti 

diploma, bizonyítvány vagy oklevél és azok hiteles fordítása. 

b. A külföldön képesítést szerzett kézilabdaedzők működési engedélyét (edzői licensz 

igazolvány) térítés ellenében a NEK adja ki a fentiek szerint. A vitás kérdéseket az 

MKSZ Szakmai és Verseny Bizottsága tárgyalja. 
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III. A működési engedély kiváltásának érvényesítésének feltételei: 
 

1. Magyarországon valamint az EHF és IHF által adományozott Mesteredzői cím igazolása, 

illetve a hazai és nemzetközi élvonalbeli elért eredményesség dokumentálása.  

 

2. A megkezdett tanulmány elfogadott képesítési feltételnek számít addig, amíg a képzésben 

résztvevő edző hallgatói jogviszonyban áll a képző intézménnyel( aktív félév ) és 

tanulmányainak folytatását félévenként igazolja az illetékes intézmény. Tanulmányai alatt a 

hallgató megelőlegezett edzői licenszet kaphat, melynek kategóriája a tanulmányok elvégzése 

során megszerzett képesítés kategóriájának felel meg. Amennyiben a hallgató tanulmányait az 

utolsó továbbképzési napot követően kezdi meg, az adott bajnoki évre (ősz – tavasz) a 

továbbképzés kötelezettsége alól mentesül. Abban az esetben, ha tanulmányai átnyúlnak a 

következő bajnoki évre ideiglenes működési engedélyét csak úgy tarthatja meg, amennyiben 

részt vesz a licensz kategóriának megfelelő éves továbbképzésen. 

3. A licensz igazolványok érvényesítése és átadása-átvétele csak a továbbképzési helyszíneken 

a napi program végén csak személyesen történhet meg. 

4. A végzős hallgatók esetében az új licenszek kiállítása és átadása az MKSZ irodában történik 

előre egyeztetett időpont alapján. 

5. Egy bajnoki szezonra csak egy licensz kategóriát lehet kiváltani és azt a következő 

továbbképzésig módosítani nem lehet. Ebből adódóan minden edzőnek a kiváltandó licensz 

kategóriának megfelelő továbbképzésen kell részt venni. 

Az eddig felsorolt licensz követelményektől eltérő egyedi esetek elbírálásáról az MKSZ 

Szakmai és Verseny Bizottsága hivatott döntést hozni. 

 

 Licensz díjak: 

Az edzői igazolvány kiváltásának díja a licensz kategóriától függően a 2015-2016-os 

bajnokságban (nem ÁFA kötelesek): 

 

„A” licensz 15.000 Ft „C” licensz 10.000 Ft 

„B” licensz 15.000 Ft „D” licensz   5.000 Ft 

 

  Az elveszett, megsérült, megsemmisült licensz igazolványok pótlásának díja: 5.000 Ft,-+Áfa. 

 

A kézilabda edzői működési engedély (edzői licensz igazolvány) kiváltásához szükséges 

dokumentumok: 

 a szakirányú végzettséget és/ vagy eredményességet igazoló okmányok, okiratok, 

 1 db igazolványkép, 

  licensz díj befizetését igazoló bizonylat másolata. 

 a továbbképzésen való részvétel igazolása 

A kiváltott edzői licensz igazolvány a kiállító szerv általi visszavonásáig érvényes! 

A licensz érvényességének feltételeit az aktuális versenykiírás szabályozza. 
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IV. Szakmai végzettséghez, eredményességhez kapcsolódó engedélyek 

 

„A” kategória: 

 Európai Mesteredzői végzettség (EHF által kiállított) 

 Ph.D. tudományos fokozat a kézilabdázás téma köréből 

 Mesteredzői cím (MET által adományozott) 

 Felnőtt világversenyeken (VB, EB) 1-6. helyezést elért magyar válogatott csapatok 

szövetségi kapitányai 

 Olimpián 1-6. helyezést elért magyar válogatott csapatok szövetségi kapitányai 

 

„B” kategória: 

- Kézilabdázásból szerzett szakedzői diploma, abban az esetben, ha a végzett szakedző 

rendelkezik testnevelő tanári diplomával és OKJ-s kézilabda edzői végzettséggel, vagy az 

MKSZ-NEK szakedzői képzéséről kiállított tanúsítvány 

- „MKSZ B” típusú működési engedély (2003. évi évfolyam) 

(megjegyzés: Az EHF Mesteredzői képzésére való jelentkezésre nem jogosít) 

- Az a vezetőedző, aki csapataival összesen ötször nyert felnőtt Magyar Bajnokságot és / 

vagy Magyar Kupát 

 

„C” kategória: 

- Hagyományos rendszerben megszerzett Testnevelő tanári diploma és kézilabdázásból két 

év igazolt elvégzett szakképzés, valamint „Bolognai rendszerben” végzett BSC testnevelő 

tanári diploma a hozzákapcsolódó igazolt kézilabda szakirányú képesítéssel. 

- Testnevelő tanári diploma és kézilabdázásból szerzett sportoktatói vagy segédedzői 

végzettség. 

- Középfokú edzői végzettség (régi típusú, két éves tanfolyam)  

- OKJ-s tanfolyam kézilabda szakirányú végzettséggel 

 

„D” kategória: 

- Testnevelő tanári diploma 

- Kézilabdázásból sportoktatói, edzésvezetői végzettség 

- Kézilabdázásból gyakorlatvezetői, vagy segédedzői végzettség 

 

 

V. Továbbképzés rendje  

 

A csapatoknál edzői tevékenységet végző edzők továbbképzéseken való részvétele a következők 

szerint történik: 

1. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani, 

kötelező az MKSZ Szakmai Albizottsága és a NEK által 2015. június 5-7-én 

Balatonfüreden szervezett továbbképzésen való részvétel, ami feltétele a működési 

engedély folyamatos érvényességének.  

Amennyiben az edző ezen nem tud részt venni, akkor az érvényesítésre lehetősége csak 

akkor van, ha az alacsonyabb licensz kategóriájú edzőknek szervezett területi 

továbbképzések közül legalább kettő továbbképzésen vesz részt. Az itt befizetett részvételi 

költségek, valamint az országos továbbképzés mindenkori költsége közötti különbözetet az 

MKSZ számlájára kell befizetni. 
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2. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani, 

évente egyszer az MKSZ NEK által szervezett Országos Utánpótlás Edzőtovábbképzésen, 

vagy az MKSZ Szakmai Albizottsága és a NEK által megbízott megye szervezésében 

megrendezett területi edző továbbképzésen való részvétel kötelező és ez a licensz 

folyamatos érvényességének feltétele.  

3. A gyermek bajnokságok, valamint az utánpótlás csapatok edzői részére évente két 

alkalommal ajánlott, fakultatív továbbképzést szervez az MKSZ Szakmai és Verseny 

Bizottsága, amelyen továbbképzéseken a licensz érvényesíthető. 

 

 

Ezek helyszíne, időpontja, valamint a felelős személyek az alábbiak: 

 

Szeged: 2015.06.17. Szakmai és Verseny Bizottság, NEK, Pick Szeged up,szakmai 

igazgató.  

 

Fonyód: 2015.06.19. Szakmai és Verseny Bizottság, NEK, Éles Kézisuli up. szakmai 

igazgató 

Jelentkezés: regisztrált edzőknek az MKSZ Back Office-on keresztül, 

új licenszeseknek: hikadei@keziszovetseg.hu  

 

4. Az EHF vagy IHF által szervezett (és legalább 2015. 08.31-ig lebonyolított) képzésen való 

igazolt részvétel elfogadott továbbképzésnek számít. 

5. A mindenkori nyugdíjkorhatárt elérő, legalább 10 éven keresztül érvényes licensszel 

rendelkező edzők a továbbképzések alól felmentést kapnak. Ez esetben a működési 

engedély meghosszabbításának díja licensz kategóriától függetlenül egységesen 5000 Ft. 

6. Az „úgynevezett” megelőlegezett licensz csak az adott tanfolyam kiírt képzési idejére 

adható. 

 

 

VI. Továbbképzések helyszínei és időpontjai 
 

Az edzők a kiváltott működési engedélyüket az alábbi továbbképzéseken érvényesíthetik: 

- Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani: 

2015. június 5-7. Balatonfüred, Sport és Rendezvény Központ – Hotel Marina  

Jelentkezés regisztrált edzőknek az MKSZ Back Office oldalán keresztül, új licenszeseknek 

az MKSZ honlapján megtalálható és az edzőképzés címszó alatt letölthető jelentkezési 

lapon, amelyet a hikadei@keziszovetseg.hu e-mail címre kell megküldeni, Jelentkezési és 

befizetési határidő: 2015. május 15. 

- Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani: 

2015. július hónap végétől, a bajnoki rajtig kerül megrendezésre. Ezek helyszínei, 

időpontjai, valamint felelős személyei az alábbiak:  

 

Békés megye Békéscsaba 2015.július 25.   

Ökrös László okroslaszlo@freemail.hu 06-20-412-3084 

 

Győr-Moson –Sopron megye Győr 2015.augusztus 01.  

Hoffmann Bea hoffmann.bea@gyorietokc.hu 06-20-987-0471 

mailto:hikadei@keziszovetseg.hu
mailto:hikadei@keziszovetseg.hu
mailto:okroslaszlo@freemail.hu
mailto:hoffmann.bea@gyorietokc.hu
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Heves megye Eger 2015.augusztus 08.  

Rutka Péter petyashs@gmail.com 06-70-366-6922 

 

Fejér megye Dunaújváros 2015.augusztus 15.  

Pók Ferenc autex@invitel.hu 06-70-310-3807 

 

Zala megye Balatonboglár 2015.augusztus 22.  

Huszár Hajnalka hjnlk64@gmail.com  06-20-804-7361 

 

Pest megye Szigetszentmiklós 2015.augusztus 29.  

Szabó János janos1szabo@external.mol.hu 06-20-579-8199 

 

 

 

 

 

VII.    A továbbképzés költségei (szállás, étkezés, képzés díja):  

1. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra A vagy B licencet kívánnak kiváltani, 

valamint minden más, a 3 napos balatonfüredi továbbképzésen részt venni kívánó személy 

részére egységesen: 45.000 Ft. (tartalmazza az ÁFÁ-t) 

2. Azon edzők részére, akik az adott bajnoki szezonra C vagy D licencet kívánnak kiváltani, 

a területi és utánpótlás továbbképzés díja valamennyi helyszínen egységesen 15.000 Ft 

(tartalmazza az ÁFÁ-t) amely egy ebéd költségét is magában foglalja.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petyashs@gmail.com
mailto:autex@invitel.hu
mailto:hjnlk64@gmail.com
mailto:janos1szabo@external.mol.hu
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VIII. Képesítési előírások 

 
Működési terület Korosztály 

Licensz kategória 

A B C D 

Válogatott 
Felnőtt A B     

Junior A B     

Ifjúsági A B     

Serdülő A B     

NB I. 
Felnőtt A B     

Junior A B    

ifjúsági-serdülő A B C   

NB I/B 
Felnőtt A B   C*   

Junior A B C   

ifjúsági-serdülő A B C   

NB II. 
Felnőtt A B C   

Junior A B C D 

ifjúsági-serdülő A B C D 

Megyei Bajnokság 
Felnőtt A B C D 

Junior - Ifjúsági A B C D 

Serdülő A B C D 

Gyermekbajnokság Gyermek A B C D 

 

* a 2016/17-es bajnoki szezontól már nem elfogadott 

 

Budapest, 2015.. június 15. 
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3/B számú melléklet 

 

Edzői működési engedélyek hiányában foganatosított szankciók 
 
A magyar bajnoki osztályokban és kupamérkőzéseken csak azok az edzők tölthetnek be edzői 

feladatkört, akik rendelkeznek az adott bajnoki osztályra szóló érvényes működési engedéllyel. A 

mérkőzések során csak az érvényes működési engedéllyel rendelkező személy láthat el vezető edzői 

teendőket. ( A számára kijelölt zónában állva, intézkedhet a mérkőzés során a csapatával kapcsoltban 

szakmai kérdésekben.) Ezt tevékenységet, valamint a mérkőzésre történő jogosultságot a kirendelt 

hivatalos személynek kell ellenőrizni és a szabállyal ellentétes esetben az ide vonatkozó intézkedéseket 

meghozni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra vonatkozó 

érvényes működési engedéllyel, úgy az MKSZ által rendezett bajnokságok esetén (NB I, NB I/B, MK, 

OSB felsőházi rájátszás), a Szakmai és Versenybizottság, az NB II-es és az OSB alapszakasz illetve 

alsóházi rájátszása esetén az adott rendező megyei szövetség versenybizottsága az alábbi szankciókat 

alkalmazza: 

NB.I. Felnőtt: 300.000  Ft/mérkőzés 

          Junior:   100.000 Ft mérkőzés 

          Ifjúsági:   50.000 Ft/mérkőzés 

          Serdülő:  25.000 Ft/mérkőzés (Minden bajnoki osztályra vonatkoztatva, mivel az       OSB nyílt 

rendszerben kerül megrendezésre) 

NB.I/B. Felnőtt: 100.000 Ft/mérkőzés 

              Junior:    50.000 Ft/mérkőzés 

NB.II.  Felnőtt:    50.000 Ft/mérkőzés 

             Junior:     25.000 Ft/ mérkőzés 

 

Ezen büntetési tételeket „Licensz büntetés”- megjelöléssel MKSZ rendezés esetén az MKSZ 

bankszámlájára, valamint megyei rendezés esetén az adott megyei szövetség bankszámlájára.  

A szabályzók alóli felmentést csak különleges esetekben, (baleset, betegség, stb.) maximum 5 mérkőzés 

időtartamára vehet igénybe az egyesület - olyan edzőt, aki nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra 

érvényes működési engedéllyel. Ezen rendkívüli engedély kiadásának a feltétele, hogy az érintett 

sportszervezet írásban kérjen engedélyt a Szakmai Albizottságtól valamint a Szakmai igazgatótól a 

licenszel nem rendelkező edző munkavégzésével kapcsolatban. A kiadott engedélyt az érintett 

mérkőzések előtt a szövetségi képviselőnek, versenybírónak, valamint a játékvezetőknek kell bemutatni. 
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HÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V - EK

NBI - MK

NBI/B - MK
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HÓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V - EK

NBI - MK

NBI/B - MK

NBII - MK

OSB

V - EK

NBI - MK SZ K

NBI/B - MK

NBII - MK

OSB

V - EK

NBI - MK 1 5

NBI/B - MK

NBII - MK

OSB

V - EK

NBI - MK 7 9

NBI/B - MK 7

NBII - MK 6

OSB 7

V - EK BL

NBI - MK 9 11

NBI/B - MK 7

NBII - MK 6

OSB 7

V - EK

NBI - MK

NBI/B - MK

NBII - MK

OSB

V - EK

NBI - MK

NBI/B - MK

NBII - MK

OSB
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NBI - MK

NBI/B - MK
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5.számú melléklet 

 

Értelmező rendelkezések 
 

 

 

Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 

 

 
 

Versenyző: az a versenyszerűen sportoló természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett 

vagy engedélyezett versenyen és versenyrendszerben vesz részt. A versenyző lehet amatőr vagy 

hivatásos sportoló. 

 

 
 

Amatőr kézilabdázó: az a kézilabdázó, aki sportegyesület tagjaként, illetve egyesületével vagy 

sportvállalkozással vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal fennálló amatőr sportolói 

szerződés alapján, továbbá az iskolai sportkör tagjaként tanulói jogviszony alapján kézilabda 

tevékenységet folytat. 

 

 
 

Hivatásos kézilabdázó: az a kézilabdázó, aki sportszervezettel munkaviszonyban áll és 

jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen kézilabda tevékenységet folytat. 

 

 

 
 

Játékjog: személyhez kötött vagyoni értékű jog, amely a hivatásos kézilabdázó e tevékenységéhez 

fűződik és fizikai, valamint szellemi képességeinek összességét testesíti meg. 

 
 

 

Játékengedély: A sportoló és sportszervezetének kézilabda sportágban az adott bajnoki évben 

versenyszerű (amatőr és hivatásos) sportolói szándékának kinyilvánítása, hogy az adott bajnoki 

osztályban játékra jogosult sportszervezetének tagja, ezt bejegyezték a Versenyigazolványába. Nemzeti 

Bajnokságok felnőtt, junior, OSB és a Magyar Kupa mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel 

rendelkező versenyző szerepelhet a versenyjegyzőkönyvben. 

 

 

 

Budapest, 2015. június 16. 
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6. számú melléklet 
 

2015-2016. évi RÁJÁTSZÁSOK RENDJE 

NB I. osztály férfiak, nők (felnőtt, junior, és ifjúsági) 

 

  
 

I. NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY: 

 

    I/A, FÉRFI FELNŐTT CSAPATOK: 
 

1. Az 1-5. helyezett csapatok az alapszakasz befejezése után a SEHA ligában szereplő MKB MVM 

Veszprém csapatával együtt oda-visszavágó alapon játszanak. Az alapszakasz 1. helyezettje és a SEHA 

Ligából csatlakozó MKB MVM Veszprém csapatai sorsolás alapján kapják meg az 1-es és 2-es sorsolási 

számot. Az alapszakasz 2. helyezettje a 3-as, 3. helyezettje a 4-es stb.. sorsolási számot kapja.  Az V. forduló 

a IX. forduló helyére kerül, míg ez alapján a VI.-IX. fordulók eggyel előbb kerülnek lejátszásra. 

Az 1-5. helyezett csapatok és az MKB MVM Veszprém rájátszásának lebonyolítási rendje és időpontjai: 

 

   I.   forduló:    2016. 03. 20.       (1 – 6,  4 – 2,  5 – 3) 

  II.  forduló: 2016. 03. 27.       (3 – 4,  5 – 1,  2 – 6) 

 III.  forduló: 2016. 03. 30.       (1 – 4,  2 – 3,  6 – 5) 

 IV.  forduló:  2016. 04. 17.       (5 – 2,  6 – 4,  3 – 1) 

  V.   forduló:  2016. 04. 24.       (6 – 1,  2 – 4,  3 – 5) 

VI.   forduló:  2016. 05. 01.       (4 – 3,  1 – 5,  6 – 2) 

                                       VII. forduló: 2016. 05. 04.       (4 – 1,  3 – 2,  5 – 6) 

                                      VIII. forduló:  2016. 05. 08.       (2 – 5,  4 – 6,  1 – 3) 

 IX. forduló:  2016. 05. 15.       (1 – 2,  4 – 5,  3 – 6) 

  X. forduló:  2016. 05. 22.       (2 – 1,  5 – 4,  6 – 3) 

 

 

2. A 6-13. helyezett csapatok alapszakasz befejezése után – a csapatok helyezéseik alapján  – 8-as 

csoportban, pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben rájátszás következik, oda-visszavágó 

alapon. Az alapszakasz 6-13. helyezett csapatok helyezésüknek megfelelő sorszámot kapják (a 6. az 1-es, a 

7. helyezett a 2-es, stb.), mely egyben a rájátszás sorsolási száma is. A csapatok az alapszakaszban elért 

helyezésük alapján – a 6-dik 11, a 7-dik 10, a 8-dik 8, a 9-dik 7, a 10-dik 5, a 11-dik 4, a 12-dik 2 és a 13-

dik 1 bónuszpontot kapnak. 

 

A 6-13. helyezett csapatok rájátszásának lebonyolítási rendje és időpontjai: 

 

         I. forduló:  2016. 03. 20.  (1 – 8,  2 – 5,  3 – 6,  4 – 7) 

        II. forduló: 2016. 03. 27.  (7 – 1,  8 – 2,  5 – 3,  6 – 4) 

       III. forduló: 2016. 03. 30.  (6 – 1,  7 – 2,  8 – 3,  5 – 4) 

       IV. forduló:  2016. 04. 17.  (1 – 5,  2 – 6,  3 – 7,  4 – 8) 

        V. forduló:  2016. 04. 20.  (1 – 4,  2 – 3,  5 – 8,  6 – 7) 

       VI. forduló:  2016. 04. 24.  (3 – 1,  4 – 2,  7 – 5,  8 – 6) 

     VII. forduló: 2016. 05. 01.  (1 – 2,  4 – 3,  5 – 6,  8 – 7) 

    VIII. forduló:  2016. 05. 08.  (8 – 1,  5 – 2,  6 – 3,  7 – 4) 

       IX. forduló:  2016. 05. 11.  (1 – 7,  2 – 8,  3 – 5,  4 – 6) 

        X. forduló:  2016. 05. 15.  (1 – 6,  2 – 7,  3 – 8,  4 – 5) 

       XI. forduló:  2016. 05. 22.  (5 – 1,  6 – 2,  7 – 3,  8 – 4) 

      XII. forduló: 2016. 05. 25.  (4 – 1,  3 – 2,  8 – 5,  7 – 6) 

     XIII. forduló: 2016. 05. 29.  (1 – 3,  2 – 4,  5 – 7,  6 – 8) 

     XIV. forduló:  2016. 06. 01.  (2 – 1,  3 – 4,  6 – 5,  7 – 8) 
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II. NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY: 

 

 

 II/A, NŐI FELNŐTT CSAPATOK: 
 

1. Az 1-8. helyezett csapatok alapszakasz befejezése után – a csapatok helyezéseik alapján – 

„play–off ” játékrendben játszanak. 

 

                  Az 1-8. helyezett csapatok rájátszásának lebonyolítási rendje és időpontjai: 
 

 

       I. Szakasz, kupa szabályokkal: 2016. április 06., és 13. 

                                     A =  1 – 8   ( 1–8., 8–1.) 

                                     B =  2 – 7   ( 2–7., 7–2.) 

                                     C =  3 – 6   ( 3–6., 6–3.) 

                                     D =  4 – 5   ( 4–5., 5–4.) 

 

        II. Elődöntő, kupa szabályokkal: 2016. április 20., és 27.    

                          I =   A. játék győztese – D.  játék győztese (A gy.–D gy., D gy.–A gy.) 

                        II =   B. játék győztese – C.  játék győztese (B gy.–C gy., C gy.–B gy.) 

                       III =   D. játék vesztese – A.  játék vesztese (D v.–A v., A v.–D v.) 

                        IV =   C. játék vesztese – B.  játék vesztese (C v.–B v., B v.–C v.) 

 

     III. Döntő, 3. helyért, 5. helyért és a 7. helyért kupa szabályokkal: 2016. május 12., és 22.   

              1. helyért: I. – II. játék győztese (I gy.–II gy., II gy.–I gy.) 

  3. helyért: II. – I. játék vesztese (II v.–I v., I v.–II v.) 

5. helyért: III. – IV. játék győztese (III gy.–IV gy., IV gy.–III gy.) 

              7. helyért: IV. – III. játék vesztese (IV v.–III v., III v.–IV v.) 

 

Mind a három fordulóban a győztes megállapítása a Kupa Rendszabályok 13. szabály 2.§. b., és a 

Játékszabályok 2:2 pontban meghatározottak szerint! Mind a három fordulóban az első mérkőzésen az 

alapszakaszban jobb helyezési számmal rendelkező csapat a pályaválasztó! 

 

 

 

2. A 9-12. helyezett csapatok alapszakasz befejezése után – az egymás elleni eredményeiket tovább 

viszik – a csapatok helyezéseik alapján - 4-es csoportban, pályaválasztói joggal, körmérkőzéses 

rendszerben rájátszás következik, oda-visszavágó alapon. Az alapszakasz 9-12. helyezett csapatok 

helyezésüknek megfelelő sorszámot kapják (a 9. az 1-es, a 10. helyezett a 2-es, stb.), mely egyben a 

rájátszás sorsolási száma is.  

 

A 9-12. helyezett csapatok rájátszásának lebonyolítási rendje és időpontjai: 

 

I. forduló:  2016. 04. 10.  (4 – 1  és  3 – 2) 

II.  forduló: 2016. 04. 17.  (2 – 4  és  1 – 3) 

III. forduló: 2016. 04. 24.  (2 – 1  és  4 – 3) 

IV. forduló:  2016. 05. 08.  (4 – 2  és  3 – 1) 

V. forduló:  2016. 05. 15.  (1 – 4  és  2 – 3) 

                                       VI. forduló:          2016. 05. 22.  (1 – 2  és  3 – 4) 
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II/B.  NŐI JUNIOR és IFJÚSÁGI CSAPATOK 
 

 

Az 1-4. az 5-8. és a 9-13. helyezett leány csapatok alapszakasz befejezése után - a csapatok helyezéseik 

alapján és alapszakaszbeli egymás elleni eredményeiket tovább viszik - 2x4-es és 1x5-ös csoportban, 

oda 

visszavágó alapon. Az alapszakasz 1-4., 5-8. és 9-13. helyezett csapatok helyezésüknek megfelelő 

sorszámot kapják (1., 5., 9.helyezett az 1-es, a 2., 6., 10. helyezett a 2-es, stb.) mely egyben a rájátszás 

sorsolási száma. A csapatok mind három csoportba az alapszakaszban elért helyezésük alapján 4, 3, 

2, 

1, a 9-13. helyezetteknél 5, 4, 3, 2, 1 bónuszpontot kapnak. 

 

 

          A rájátszás lebonyolítási rendje 1-4 és 5-8. helyezett csapatok: 

 

         I. forduló:  2016. 04. 10.  (4 – 1  és  3 – 2) 

        II. forduló: 2016. 04. 17.  (2 – 4  és  1 – 3) 

       III. forduló: 2016. 04. 24.  (2 – 1  és  4 – 3) 

       IV. forduló:  2016. 05. 08.  (4 – 2  és  3 – 1) 

        V. forduló:  2016. 05. 15.  (1 – 4  és  2 – 3) 

       VI. forduló:  2016. 05. 22.  (1 – 2  és  3 – 4)    

       

           

 

 

 

          A rájátszás lebonyolítási rendje 9-13. helyezett csapatok: 

 

         I. forduló:  2016. 04. 03.  (1 – 6, 4 – 2, 5 – 3) 

        II. forduló: 2016. 04. 10.  (3 – 4, 5 – 1, 2 – 6) 

       III. forduló: 2016. 04. 17.  (1 – 4, 2 – 3, 6 – 5) 

       IV. forduló:  2016. 04. 24.  (5 – 2, 6 – 4, 3 – 1) 

        V. forduló:  2016. 05. 01.  (1 – 2, 4 – 5, 3 – 6) 

       VI. forduló:  2016. 05. 08.  (1 – 6, 4 – 2, 5 – 3)    

      VII. forduló: 2016. 05. 11.  (4 – 3, 5 – 1, 2 – 6) 

    VIII. forduló: 2016. 05. 15.  (1 – 4, 2 – 3, 6 – 5) 

       IX. forduló:  2016. 05. 22.  (5 – 2, 6 – 4, 3 – 1) 

        X. forduló:  2016. 05. 29.  (2 – 1, 5 – 4, 6 – 3) 

 

 

   

Budapest, 2015. június 16.                                                      MKSZ Versenyalbizottság 
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                                                                                             "A" csapat                                                                   "B" csapat

S
o

rs
zá

m

Rendezvény biztosítók  neve Szakmai igazolv ány  sz.

M
e
ll
é
n
y
 s

z
.

Felállítási hely e Rendezv ény  biztosító aláirása

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Főrendező neve: Elérhetősége:

Nyilatkozat:

A szervező sportszervezet által megbízott rendező szerv _________________________________(vagyonvédelmi vállalkozás)

képviseletében hivatalosan kijelentem, hogy a rendezésben közreműködő személyek rendelkeznek a 2004. évi I. tv. 70. § (2)

pontban előírt szakmai képesítéssel és a Magyar Kézilabda Szövetség által elfogadott képzési követelményeknek megfelelnek.

Kézilabda mérkőzéseken a rendezői feladatok végzésére felkészített személyek.

__________________________

a rendező szerv képviselője

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség          RENDEZŐI NÉVSOR

Lakcíme:

201……....év……………….…...hó……...…nap ………..óra
Helyszín:
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a Rendelet hatálya alá tartozik  minősíthető igen nem

szakhatósági engedélyekkel rendelkezik igen nem

infrastruktúra állapota a jogi normáknak megfelelő: igen nem

biztonságtechnikai berendezések (kamera, beléptető rendszer stb.) van nincs

kamarai nyilvántartási szám: 

hazai szurkolók korábban okoztak-e problémát igen nem

vendégszurkolók kísérése megtörténik:     …... fő igen nem

vendégszurkolók utazása szervezett igen nem

szurkolótáborok egymáshoz való viszonya jó ellenséges

jegyértékesítés szabályozott igen nem

vendégszurkolók besorolása kockázat alapján nem igen

hazai szurkolók besorolása kockázat alapján nem igen

a szervező  minősítési javaslata (normál, fokozott, kiemelt)  

tel.: 

az eseménnyel és a biztonsággal kapcsolatos egyéb információk  (párhuzamosan megrendezésre kerülő rendezvények):

b
iz

to
n

sá
g

i 
c
é
g

e
k megnevezés: 

cím: 

vendégszurkolók számára biztosított jegyek száma:   ……. db

vendégszurkolók várható száma: 

elmúlt egy évben a rendbontás(ok) és azok jellege: 

a mérkőzés biztonságát befolyásoló párhuzamos rendezvények megnevezése, jellemzői:

SZEMPONTRENDSZER 

a sportszervezetek sportrendezvényekkel kapcsolatos minősítési javaslatához

kézilabda mérkőzés megnevezése:                                                                                                                                                                 

időpont: 

helyszín: 

sp
o

r
tr

e
n

d
e
z
v

é
n

y
  

a
la

p
a

d
a

ta
i

típusa a jogszabályok értelmében (bajnoki stb.):  

bérletesek száma / várható / korábbi nézőszám:  …….  / ……. / ……. 

A megfelelő válasz melletti szövegdobozba kérem tegyen x-et, vagy írja be a megfelelő választ!          A Szempontrendszert csak aláírva elfogadható!

tulajdonos: 

sz
u

r
k

o
ló

k
sp

o
r
tl

é
te

sí
tm

é
n

y

részletesen (pl. szurkolók elhelyezése, szektorok elválasztása, Kamera, beléptető rendszer stb):

befogadóképesség a biztonságtechnikai bejárás jegyzőköynve alapján: 

tervezett biztosítási létszám (biztonsági terv alapján):  …... fő

tel.: biztosítást vezető neve: 

a minősítési javaslat szöveges indokolása: 

a minősítési javaslat szöveges indokolása: 

dátum: (hely, idő)                                                                    a rendőrség képviselőjének aláírása:

 a rendőrség  minősítési javaslata (normál, fokozott, kiemelt)

dátum: (hely, idő)                                                             a sportszervezet képviselőjének aláírása:
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Magyar Kézilabda Szövetség           9. számú melléklet 

TRANSZPARENS BEVITELI ENGEDÉLY 
 

A ………………………………….………………….…………............................................    
Sportszervezet, 
 
 

a ………….…………………………………………..……………………………....................    
rendőrkapitányság 

 
javaslata alapján engedélyezi, hogy a 201……… év ……………...…….. hó ………… nap dátumtól 
kezdődően az NB I. - NB I/B. - NB II. bajnoki, a Magyar Kupa és a nemzetközi 
mérkőzéseire, az alábbi paraméterekkel meghatározott transzparens a sportlétesítmény 
területére bevihető - amennyiben biztonsági előírást nem sért, illetve a kihelyezett reklámokat 
nem takarhatja - és kihelyezhető. 
 
Transzparens méretei: 
 

Mérete: ………………………………………………………………...……….…..……………………………..  

 
Színe   : …………………………..……………………………………………………………………………….. 

 

A transzparensen szereplő felirat, szimbólum: 
 

Függőlegesen: ………………………...………………………………………………………………………… 
 

Vízszintesen   : ………………………..…………………………………………………………………………. 
 

Szimbólum      : …………………………………………………………………………………….……………. 

 
 

A transzparensért felelősséget vállaló személy adatai: 
 

Név                  : ……………………………………………………………………………….…………………  
 

Születési hely: …………………………….……………………………………….……………………………… 

 
Lakcím            : …………………………………………………………………..………………………........ 

 

Az engedélyben meghatározott paramétereket a sportlétesítménybe való belépéskor ellenőrizni 
kell. Ha az engedélyhez képest változtatást hajtanak végre a transzparensen, az érvényét veszíti. 
Ha a transzparens engedélyével szemben a rendőrség kifogást nem emelt, ezért a bevitelének 
engedélyezése ajánlott az összes magyar kézilabda sportcsarnokba. 
 
Az engedély visszavonásig érvényes, amely ha megtörténik, akkor a transzparensért 
felelősséget, vállaló személyt, a szervező Klub hivatalosan értesíti. 
 

 
  Kelt: ……………………………………. 201…………. év  ….……….……… hó … nap 

 
 

                 …………………………………..                                                  ………………………………….. 
           Sportszervezet                                                                Rendőrkapitányság 
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10.számú melléklet 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felnőtt Junior Ifjúsági OSB

900 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 10 000 Ft

I. 300 000 Ft 

07.01.-07.15.   

II. 600 000 Ft 

11.27.

07.01.-07.15. 07.01.-07.15. 07.01.-07.15.

80 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft

07.01.-07.15. 07.01.-07.15. 07.01.-07.15.

55 000 Ft 12 000 Ft 10 000 Ft

07.01.-07.15. 07.01.-07.15. 07.01.-07.15.

Magyar Külföldi

NB I 1 300 Ft 98 000 Ft 2 500 Ft 17 000 Ft+Áfa

NB I junior 700 Ft 1 500 Ft 4 500 Ft+Áfa

NB I ifjúsági 700 Ft 1 500 Ft 4 500 Ft+Áfa

NB I/B 1 100 Ft 70 000 Ft 6 000 Ft 2 500 Ft 11 500 Ft+Áfa

NB I/B junior 500 Ft 1 500 Ft 4 200 Ft+Áfa

NB II 700 Ft 48 000 Ft 6 000 Ft 1 500 Ft 10 500 Ft+Áfa

NB II junior 400 Ft 1 500 Ft 4 000 Ft+Áfa

OSB 300 Ft 1 500 Ft 3 800 Ft+Áfa

Magyar Kupa 11 500 Ft+Áfa

Hozzájárulási díj

NB II

NB I/B

NB I

Tagsági díj

Átjelentési 

díj
Biztosítás

Kettős 

játékengedély

Játékengedély

KÉZILABDA 2015.2016. ÉVI DÍJAK

07.01.-07.15.

74 000 Ft

I. 200 000 Ft 07.20.                 II. 600 000 Ft 01.29.

800 000 Ft

NB II

NB I/B

NB I

07.01.-07.15.

45 000 Ft
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11. számú melléklet  

 
 

 

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 
 érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással 
rendelkezik, 

 vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, 
 nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt, 
 nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a 
sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát 
veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való 
bevitelét a szervező megtiltotta, 

 nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által 
tiltott önkényuralmi jelképet, 

 nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt, 
 a ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul, 
 tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel 
készíthető, 

 tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a 
Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

 
2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a rendezvény 

biztosítását végző rendőr és a rendező jogosult. 
3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet 

be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a 
belépőjegyen / bérleten feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - 
amennyiben arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - 
csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el. 

 
4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre 

bármit bedob bűncselekményt követ el. 
5.  A néző a sportrendezvényen: 

 köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által 
meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait, 

 nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt, 
 a dohányzással kapcsolatos jogszabályi előírásokat köteles betartani, 
 nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, 
meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és 
vagyonbiztonságát, 

 rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat, 
 a hatóság és a szövetség által hitelesített transzparenst és zászlót a kerítésre, a 
korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a szervező által kihelyezett 
reklámokat nem fedheti el, 

 köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a 
rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni. 

 
 

 
6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be: 
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 a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást 
nem hagyja abba,  

 
 

 

 
 az arcát szándékosan eltakarja, ezáltal a személy arcról történő azonosíthatósága 
nem valósítható meg 

 
 a rendező a jogsértő magatartást tanúsító személyt felszólítja személyazonossága 
igazolására, aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, 
bűncselekményt követ el és a sportrendezvényről eltávolításra kerül, 

 amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező szerv 
a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében - a rendőrség 
kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig - a rendező 
az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről a rendező képfelvevő 
eszközzel köteles felvételt készíteni, 

 a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a 
károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a 
kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak. A kártérítési 
felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét, 

 a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget 
köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre 
vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 

 
7.  A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező: 

 gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény 
területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és 
a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak 
biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül 
megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a 
sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a rendező a 
továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el, 

 jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez 
tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását 
lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a hatályos 
jogszabályokban leírtak szerint kezelni. 

 
8. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött. 

 
9. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség, illetve a szervező, a nézők 

meghatározott csoportját, - a biztonságos távozása érdekében - a mérkőzés végén a 
sportlétesítmény meghatározott szektorában visszatarthatja.  

 
 

Jó szurkolást! 
 

…………………………….. 
                                                   Sportszervezet 
 

 


