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1. A BAJNOKSÁG SZERVEZŐJE 

A Megyei I. osztály bajnokságot a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Elnöksége által 

kinevezett Versenybizottság szervezi, rendezi, irányítja és ellenőrzi.  

2. A BAJNOKSÁG CÉLJA 

A régióban működő női- és férfi kézilabda egyesületek, szakosztályok felnőtt sportolói 

számára a versenyzési lehetőség biztosítása, a kézilabda sportág népszerűsítése, a 

bajnokságban szereplő csapatok számának kiszélesítése, a bajnoki helyezések és a magasabb 

osztályba való jutás eldöntése. 

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 10:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi 

kezdési idő 19:00 óra kivéve, ha a két csapat más időpontban állapodik meg.  

A bajnokság ideje: 2020. szeptember 13. – 2021. május 30.  

Játéknapok: 

Őszi szezon      

2020. szeptember  13. 20. 27.  

2020. október 4. 11. 18.   

2020. november  8. 15. 22. 29. 

2020. december 6.     

Tavaszi szezon      

2021. február  14. 21. 28.  

2021. március 7.  21. 28.  

2021. április  11. 18. 25.  

2021. május  9. 16.  30. 



BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG Versenykiírás 2020-2021 

3. oldal 

A játéknapok meghatározásánál a 12-es sorsolási tábla lett figyelembe véve. Amennyiben 

10, vagy annál kevesebb csapat nevez a bajnokságra, akkor ősszel a szeptember 13-i, tavasszal 

a február 14-i játéknap törlődik. 

4. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI 

Aláírási címpéldánnyal, 90 napnál nem régebbi hatályos cégbírósági bejegyzéssel és 

köztartozás menteséget igazoló dokumentummal rendelkező egyesületek, melyek nevezését a 

megyei szövetség elnöksége elfogadja, és ezen egyesületek elfogadják és betartják 

Versenykiírásban foglaltakat. 

4.1 A részvétel feltételei  

Az érvényes nevezés feltétele, hogy a nevező egyesület rendezze az éves nevezési és tagsági 

díját és ezt a befizetést igazoló bizonylat másolatával igazolja.  

Nem vehet részt a bajnokságban az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerint csőd- 

vagy felszámolási eljárás van folyamatban; az a sportszervezet, amely elhatározta feloszlását, 

illetve amellyel szemben az ügyészség a sportszervezet (sportegyesület) feloszlására irányuló 

kérelmet nyújtott be a bírósághoz. Nem szerepelhet a bajnokságban az a sportszervezet, 

amelynek a Magyar Kézilabda Szövetség vagy a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség felé 

tartozása van.  

A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja „A kézilabdázás 

szabálykönyvét”, az MKSZ és a BKMKSZ minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint 

versenykiírását és erről a nevezéshez csatol egy nyilatkozatot. Ebben nyilatkozik arról, hogy a 

sportszervezet képviseletében eljáró valamennyi munkatársát is tájékoztatta erről. Ezen kívül 

az MKSZ Központi rendszerében rögzíti nevezési szándékát, hivatalos kapcsolattartás esetére 

alkalmazandó e-mail címét és a pályaválasztóként lejátszandó mérkőzések helyszínét. 

5. A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA, HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE  

A csapatok pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben alapszakaszt játszanak oda-

visszavágó alapon. A visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval 

kezdődnek. A sorsolási tábla meghatározása a beérkezett nevezések számától függ.  
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A körmérkőzéses rendszer (alapszakasz) végén a bajnokság első négy helyezettje 

kuparendszerű rájátszással (Final 4) dönti el a bajnoki címet. A mérkőzések egy hétvégén 

(2021. május 29-30.), azonos - később meghatározott - helyszínen lesznek.  

 Az alapszakasz első helyezettje a negyedikkel, a második helyezett a harmadikkal játszik 

egy mérkőzést. A mérkőzések győztesei játszák a bajnoki döntőt, a vesztesek pedig a harmadik 

helyért játszanak. Döntetlen eredmény esetében hosszabbítás nélkül, azonnal 7 m-es dobások 

döntenek. 

5.1 Helyezések eldöntése 

A végső helyezések eldöntése „A kézilabdázás szabálykönyve” c. könyv 13. szabálya alapján 

történik.  

5.2 Mérkőzés elmaradása  

Ha a mérkőzés bármilyen oknál fogva elmarad (kivéve Versenykiírás 5.3. pont), az eredeti 

időpontot követő szövetségi napon kell az új időpontot bejelenteni úgy, hogy a mérkőzés a 

bejelentéstől számított nyolc napon belül lejátszható legyen. Ha az érintett valamely egyesület 

az elmaradt mérkőzést követő első szövetségi napon nem jelenik meg az új időpont 

bejelentése végett, a mérkőzés a meg nem jelent csapat nélkül kerül újra kiírásra. Az esetleges 

vétkesség a Bajnoki Rendszabályok 8. szabály 3. $ c) pont alapján kerül megállapításra. Ha 

valamely csapatnak felróható a mérkőzés elmaradása, akkor nem kerül sor újra játszásra, a 

mérkőzés 2 pontját 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni. Amennyiben mindkét 

csapatnak felróható a mérkőzés elmaradása, a mérkőzés pont nélkül, 0-0 gólaránnyal kerül 

igazolásra. Az elmaradt mérkőzéssel kapcsolatos költségek a vétkes felet terhelik, amennyiben 

vétkesség nem állapítható meg, a költségek elosztását a BKMKSZ versenybizottsága határozza 

meg 

5.3 NB II-be való feljutás  

A következő évi NB II-es bajnokságba a megyei bajnokságban legjobb helyezést elérő Bács-

Kiskun megyei csapat jogosult feljutni. A bajnokságban hátrébb végző csapatok 

szándéknyilatkozatot adhatnak be az NB II-ben való indulásra A szándéknyilatkozatot az MKSZ 

Verseny Albizottsága bírálja el.  
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A bajnokságban induló, más megyéből szereplő csapatok feljutási lehetőségéről a Magyar 

Kézilabda Szövetség elnöksége dönt az adott megyei elnökség ajánlása alapján.  

NB II-es bajnokságba csak olyan csapat juthat fel, amely a 2020-2021-as szezonban 

minimum 18 bajnoki mérkőzést játszott. 

6. NEVEZÉS, SORSOLÁS, MÉRKŐZÉS BEJELENTÉS 

6.1 Nevezési határidő  

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2020. augusztus 9-én 

24:00 óráig az MKSZ Központi rendszerébe (mksz.hu) kell benyújtani. 

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

maga után, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-

21047527 számú bank számlájára kell átutalni.  

Három munkanapon túli késés esetén a sportszervezet elveszti a Megyei I.o részvételi 

lehetőséget, jogosultságot. 

6.2 Sorsolás  

Sorsolás 2020. augusztus 18-án 18:00 órakor a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 

hivatalos helyiségében (6000 Kecskemét, Homokszem u. 3-5.).  

A sorsolással, a mérkőzések lejátszásával kapcsolatos kéréseket, kérdéseket 2020. 

augusztus 17-ig kérjük eljuttatni a Versenybizottság címére. (E-mail: vb@bacshandball.hu) 

6.3 Mérkőzések bejelentése  

A mérkőzések időpontjait az őszi szezonban 2020. augusztus 31-ig, a tavaszi szezonban 

2021. január 24-ig kell eljuttatni a Versenybizottság részére. 

Az az egyesület, amely a megadott határidőig a hazai rendezésű mérkőzéseinek időpontját 

a szövetség felé nem jelenti be, késedelmi büntetést köteles fizetni, melynek összege 5.000 Ft 

/ késedelmes nap. 

7. HOZZÁJÁRULÁSI DÍJ, TAGSÁGI DÍJ  

Nevezési díj: 25.000.-Ft/ csapat 

Hozzájárulási díj: 47.000.-Ft / csapat / hónap 

mailto:vb.bacshandball@gmail.com
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Tagsági díj: 25.000.-Ft / egyesület  

Licensz büntetés: 50.000.-Ft / egyesület  

Abban az esetben, ha valamely sportszervezet fizetési kötelezettségét határidőben nem 

teljesíti, a BKMKSZ Versenybizottsága a mulasztó sportszervezet bajnokságban való részvételi 

jogát felfüggeszti. 

A hozzájárulási díj, a tagsági díj és az esetleges licensz büntetés összegét a Bács-Kiskun 

Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-21047527 számú számlájára kell 

befizetni kiküldött számla ellenében.  

A befizetés igazolása nélkül a csapatok nevezését nem áll módunkban elfogadni. 

8. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKENGEDÉLY  

Minden Megyei I. o. mérkőzésen 16 játékos szerepeltethető. Ezért csak az új típusú (16-os) 

jegyzőkönyv használható!  

A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség által 2020-2021. bajnoki évben rendezett 

Megyei I. osztály bajnokságban a férfiaknál 2006. január 1. előtt, nőknél 2007. január 1. előtt 

született játékos kaphat játékengedélyt. 

A játékos játékengedélye egyben a Sporttörvény szerint versenyengedélynek minősül. 

A játékengedélyek kiadási díja: 800,- (nyolcszáz) Ft, és 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő 

biztosítási díj, mely összeget a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 

11732167-21047527 számú számlájára kell befizetni. Amennyiben egy játékos az adott bajnoki 

évben átigazolását követően második játékengedélyt kér, annak díja szintén 800,- (nyolcszáz) 

Ft. Egy játékos a megyei bajnokságban maximum két alkalommal kérhet felnőtt játékengedélyt 

(kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet játékosa). 

A megyei I. osztályban szereplő kézilabdázó a bajnokság befejezéséig kaphat 

játékengedélyt.  

A játékengedélyeket a sportoló kérelmére a Kézilabda Igazolványok, valamint a 2. számú 

melléklet szerinti adatlap leadása után adja ki a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága hivatalos szövetségi napján.  
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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 Bács-Kiskun Megyei 

Kézilabda Szövetség által kiadott játékengedéllyel és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor 

a mérkőzés eredményét a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága minden 

esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját 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. 

8.1 NB-s csapatok által indított II. csapat szerepeltetése 

A Megyei I. osztályban szereplő II. csapat csak olyan felnőtt játékost szerepeltethet, aki nem 

rendelkezik NB-s felnőtt játékengedéllyel. A 2000. január 1. után született NB-s felnőtt 

játékengedéllyel rendelkező játékosok korlátozás nélkül szerepelhetnek a Megyei I.o. 

(regionális) mérkőzéseken.  

8.2 Kettős játékjogosultság, játékengedély utánpótlás korú kézilabdázóra a Megyei I. 

osztályban való szereplésre 

A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett utánpótlás bajnokságban játékengedéllyel 

rendelkező kézilabdázó a Megyei I. 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 a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda 

Szövetség Versenyalbizottsága legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. Egy játékos egy bajnoki 

évben kettő kettős engedélyt kaphat. Az engedély megadásának díja 2.500,- (kettőezer ötszáz) 

Ft. Az összeget a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-

21047527 számú számlájára kell befizetni a játékengedély megadása előtt. Kettős 

játékjogosultság 2021. február 11-ig kérhető. Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost 

terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre vonatkozik. Kettős játékjogosultság csak 

a felnőtt csapatban és csak bajnoki mérkőzésen való szereplésre jogosít. 
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8.3 Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése 

A megyei I. 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 55.000,-(ötvenötezer) Ft. Ezen felül 

fizetendő 1.500,- (egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, amely összeget a Bács-Kiskun Megyei 

Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-21047527 számú számlájára kell befizetni 

a játékengedély megadása előtt.  

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

tanulmányait nappali tagozaton végző nem magyar állampolgárságú hallgató után, 

amennyiben az adott oktatási intézmény csapatához kér játékengedélyt 800,- (nyolcszáz) Ft, 

valamint 1.500,-(egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj fizetendő. 

8.4 Nem magyar állampolgárságú, magyar nemzetiségű játékos szerepeltetése 

A megyei I. osztályú bajnokság mérkőzésein tetszőleges számú nem magyar 

állampolgárságú, de magyar nemzetiségű játékos szerepeltethető. 

Magyar-magyar állampolgárságú játékos játékengedélye egy bajnoki évre szól. Illetéke: 

800,-(nyolcszáz) Ft, és 1.500,-(egyezerötszáz) Ft/fő biztosítási díj, mely összeget a Bács-Kiskun 

Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-21047527 számú számlájára kell 

befizetni. 

8.5 Igazolások ellenőrzése 

A mérkőzések kezdete előtt 45 perccel a hazai és a vendégcsapat technikai vezetője közösen 

kötelesek a pontosan kitöltött jegyzőkönyvet és a 2 csapat igazolásait (a jegyzőkönyvvel 

megegyező sorrendben!) tartalmazó igazolás-gyűjtőket a játékvezetőknek átadni. A 

visszaélések elkerülése érdekében a játékvezetőknek meg kell győződniük arról, hogy valóban 

a jegyzőkönyvbe beírt játékosok szerepelnek a csapatokban.  

Kétség esetén joguk és kötelességük más fényképes igazolvány (személyi igazolvány, 

diákigazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatására kötelezni a játékos(oka)t. Amennyiben az 

ellenőrzés során kiderül, hogy a jegyzőkönyvben olyan játékos szerepel, aki nincs jelen a 

mérkőzésen, és az ő igazolásával más, egyébként a játékra jogosulatlan játékos próbált meg 

játszani, az adott csapat „A” hivatalos személye, ennek hiányában az adott csapat azon játékosa 
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ellen kell fegyelmi eljárást indítani, aki a jegyzőkönyvet a „hivatalos személy” megjelölésnél 

aláírta. 

9. IGAZOLÁSOK, ÁTIGAZOLÁSOK INTÉZÉSE 

A Megyei Szövetség az igazolásokkal kapcsolatos teendőket a hatályos MKSZ Igazolási és 

Átigazolási Szabályzat alapján végzi. Az igazolással kapcsolatos feladatokat csak a szabályzatban 

hivatalosan megállapított díjak befizetése után lehet elvégezni. A díjakat készpénzben vagy 

átutalással a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-

21047527 számú számlájára kell befizetni. 

10. SPORTORVOSI ENGEDÉLY 

Bajnoki mérkőzéseken csak 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.  

11. A CSAPATOK DÍJAZÁSA  

A bajnokságban I – III. helyezést elért csapatok éremdíjazásban részesülnek (csapatonként 

25 fő). Az éremdíjazás költségeit a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja.  

12. RÉSZVÉTELI KÖLTSÉGEK  

A bajnokság díjazását (érem, oklevél) a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. 

A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik. A 

vendégcsapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, stb.) terhelik.  

A játékvezetők a díjaikat – az NB-s bajnokságokhoz hasonlóan – az ún. „központi, az MKSZ 

által működtetett kifizetési rendszeren” keresztül számolják el a BKMKSZ felé. A Bács-Kiskun 

megyei bajnokságban a BKMKSZ Versenybizottsága által hivatalból kirendelt versenybíró 

működési és útiköltsége minden esetben a BKMKSZ-t terheli. Írásban bejelentett egyesületi 

kérésre a mérkőzések sportszerű lebonyolítása érdekében a sportegyesületek – saját költségük 

terhére – is kérhetnek versenybírót a BKMKSZ versenybizottságától a mérkőzést megelőzően 

legalább nyolc naptári nappal. 
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13. ÓVÁS, FELLEBBEZÉS 

13.1 Óvás 

Az óvások benyújtása, elbírálása a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv Bajnoki 

Rendszabályok 12. Szabály 2. §. alapján történik.  

Óvási díj: 40.000.-Ft, azaz (negyvenezer forint), mely összeget a Bács-Kiskun Megyei 

Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-21047527 számú számlájára kell 

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 történik. 

13.2 Fellebbezés 

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

lehet élni a szervező Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, írásban a 

kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül. A fellebbezést, a bajnokságot 

szervező Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságához kell címezni. 

13.3 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 

K&H Banknál vezetett 10400126-21413218-0000000 számú pénzforgalmi számlájára kell 

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

14. FEGYELMI ELJÁRÁS  

MKSZ Fegyelmi Szabályzat alapján. 

15. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

15.1 A mérkőzés átjelentése  

Indokolt esetben az egyesületek – közös megegyezéssel – írásban kérhetik a kiírt mérkőzés 

idejének, helyének megváltoztatását a Versenybizottságtól. A beadványon szerepelnie kell a 

kérelem indoklásának, valamint az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A 
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kérelemmel egyidejűleg 8.000 (nyolcezer) Ft átjelentési díjat kell befizetni BKMKSZ pénztárába 

„Átjelentés” megjelöléssel. A kiírt időpont előtt hét naptári napon belül benyújtott 

változtatásért kétszeres, három naptári napon 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 

BKMKSZ Versenybizottsága dönt, és erről az érdekelteket írásban, ill. három naptári napon 

belüli átjelentés esetén telefonon vagy egyéb módon értesíti. Amennyiben az átjelentésre a 

sportszervezeten kívül álló ok miatt kerül sor (ilyen lehet: NB-s mérkőzés, vagy egyéb MKSZ-

rendezvény időpontjának változása miatti teremfoglaltság-változás; NB-s ifjúsági/serdülő, 

OGYB-mérkőzés időpontjának változása, területi vagy országos döntőjén való részvétel), úgy a 

sportszervezet írásbeli kérelmére a BKMKSZ versenybizottsága az átjelentési díj megfizetésétől 

eltekinthet. Vitás esetekben a BKMKSZ Versenybizottsága dönt. Fenti engedmény csak a 

mérkőzés eredeti időpontja előtt legalább nyolc naptári nappal bejelentett átjelentési 

kérelmekre vonatkozik.  

15.2 A bajnoki mérkőzésről való távolmaradás 

A bajnokság komolyságának megőrzése érdekében a mérkőzésről indokolatlanul 

távolmaradó csapattal szemben a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyv (2008. évi 

kiadás) rendelkezései szerint járunk el. Az indokolatlan ki nem állás miatt pénzbüntetést kell a 

vétkes csapatnak fizetni. 

Ki nem állás díja:  

50.000,- Ft első esetben, 

100.000,- Ft második esetben, 

200.000,- Ft harmadik esetben és visszalépés esetén. 

A befizetés elmulasztása a csapat a bajnokságból való kizárásával jár (a büntetésből befolyt 

összeget kizárólag a megyei utánpótlás versenyeztetésére lehet felhasználni).  

Gépjármű meghibásodása miatt elmaradt mérkőzés esetén be kell mutatni az autóbusz 

megrendelésére szolgáló dokumentumokat, a menetlevelet, a javítási számlákat (bevontatási 

számlát), ennek hiányában a Versenybizottság nem fogadja el a csapat indokait. 
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15.3 Szövetségi, játékvezetői ellenőr  

Az egyesületek írásban kérhetnek szövetségi, ill. játékvezetői ellenőrt a mérkőzésre a 

Versenybizottságtól, ill. a Játékvezetői Bizottságtól a mérkőzést megelőző nyolc nappal 

korábban.  

A Versenybizottság hivatalból is kirendelhet szövetségi, ill. játékvezetői ellenőrt, a csapatok 

költségére. A szövetségi, ill. játékvezetői ellenőr díja: 8.500.-Ft + útiköltség. 

15.4 Pályahitelesítés 

A termeket 2 évenként kell hitelesíteni. A hitelesítést a szakosztálynak írásban kell kérnie a 

Versenybizottságtól. A pályahitelesítési jegyzőkönyvet a játékvezetőknek a mérkőzés előtt 

külön kérés nélkül be kell mutatni.  

15.5 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 színösszeállítása zavaró, akkor a 

hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. A fekete sportöltözék elsődlegesen 

a játékvezetők számára van fenntartva. 

15.6 Dopping, drog 

Lásd MKSZ dopping szabályzat. 

15.7 Edzői működési engedély 

A megyei I. osztályú bajnokság mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik 

rendelkeznek a 2020-2021-as bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. Bajnoki 

mérkőzésen a versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek közül 1 főnek érvényes edzői 

működési engedéllyel (licensz) kell rendelkezni A megyei I. osztályú bajnokságban 

foglalkoztatott edzők működési engedélyüket 2021. szeptember 13-ig bezárólag kötelesek 

megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik az adott bajnoki osztályra 

vonatkozó érvényes működési engedéllyel a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza:  
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Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseik 50%-án olyan edzőt 

foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési 

engedéllyel, kötelesek 50.000 Ft-ot (ötvenezer forintot) „Licensz büntetés” megjelöléssel a 

Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség OTP Banknál vezetett 11732167-21047527 számú 

számlájára befizetni  

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. 

16. EGYEBEK 

• Minden felnőtt bajnoki mérkőzésen a hazai csapat köteles biztosítani a „16 fős 

KÉZILABDA VERSENYJEGYZŐKÖNYVET”. Az eredeti versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés 

játékvezetői kapják és továbbítják azt a Versenybizottság részére. A játékvezetők 

kötelesek a versenyjegyzőkönyv elektronikus másolatát e-mailben a Versenybizottság 

részére eljuttatni (vb@bacshandball.hu) a mérkőzés befejezését követő 3 órán belül. 

Amennyiben a vendégcsapat is belegyezik, használható az MKSZ rendszeréből 

nyomtatott jegyzőkönyv. 

• Bajnoki mérkőzéseken egy csapat három alkalommal kérhet időt az IHF szabályzata 

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 Magyar Kézilabda 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 e-mailben is. E-mailben megküldött iratok esetében 

az irat a megküldéstől számított 5. napon akkor is átvettnek tekintendő, ha az átvételről 



BÁCS-KISKUN MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG Versenykiírás 2020-2021 

 

14. oldal 

az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely szabályzat, vagy más előírás ettől 

eltérően rendelkezik. 

• 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  

• Ezen Versenykiírásban nem szereplő esetekről az érvényben lévő Kézilabdázás Verseny- 

és Játékszabályok c. könyv (2008. évi kiadás) rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről 

sem ezen versenykiírás, sem a hivatkozott könyv nem rendelkezik, arról a megyei 

szövetség elnöksége dönt. 

Kecskemét, 2020. június 12. 

A Versenykiírást a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnöke elfogadta. 


