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TFSE 
csapatvezetőinek 
 
Tárgy: VB-Bacs 2019-20/035 határozat 
 

HATÁROZAT 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a NB II férfi felnőtt-Dél 12. fordulójában 2020. 
február 15. 18:00 órakor Százhalombattán lejátszott 19292 számú Százhalombattai KE – TFSE mérkőzés 
kapcsán a TFSE által benyújtott 

óvást elutasítja,  
és a mérkőzés végeredményét a pályán elért eredménnyel (30-29) igazolja. 
 
Az elsőfokú határozat ellen az érintett csapatok a kézhezvételtől számított 15 napon belül Bács-Kiskun Megyei 
Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságának címezve, a Versenybizottságnál fellebbezéssel élhetnek. 

Indoklás: 
A Százhalombattai KE – TFSE mérkőzés után a TFSE óvást nyújtott be, mely óvásában „versenybírói műhibára” 
hivatkozott, miszerint a mérkőzés versenybírója 59:41-kor visszaküldte a pályára a TFSE 18-as számú játékosát, 
akit a játékvezetők 58:23-kor kiállítottak, azaz a kiállítási ideje még nem telt le.  
A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága az ügyben a Magyar Kézilabda Szövetség 
Játékvezetői Albizottságának (MKSZ JAB) állásfoglalását kérte. Az MKSZ JAB állásfoglalása alapján a Bács-
Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága azt állapította meg, hogy a szabályokkal ellentétes 
játékvezetői döntések a mérkőzés végeredményét döntően befolyásolták, ezért a mérkőzés újrajátszását 
rendelte el. 
Az elsőfokú határozat ellen a Százhalombatta TE fellebbezéssel élt a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség 
Fellebbviteli Bizottságánál arra hivatkozva, hogy a Versenybizottság nem az óvási okot vizsgálta az elsőfokú 
határozat meghozatalakor. 
A Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottsága a fellebbezésnek helyt adott, mert az óvás 
vizsgálatakor érvényesülnie kell a kérelemhez kötöttség elvének. A Fellebbviteli Bizottság a Versenybizottság 
VB-Bacs 2019-20/027 számú határozatát hatályon kívül helyezte és a Versenybizottságot új eljárás 
lefolytatására utasította. 
A Versenybizottság álláspontja szerint sem a vonatkozó Versenykiírás, sem a Kézilabdázás Szabálykönyve nem 
ismeri a „versenybírói műhiba” fogalmát, így ezzel kapcsolatban óvás sem nyújtható be, ezért a rendelkező 
részben meghatározott döntés született. 
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