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A Fejér Megyei Kézilabda Szövetség Női és Férfi felnőtt bajnokságainak 

2020-2021. évi Megyei-osztály Versenykiírása 

 

1. A bajnokság szervezője: 

 

A bajnokságot a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség Elnöke által megbízott FMKSZ Versenybizottsága szervezi, 

irányítja és ellenőrzi. 

 

2. A bajnokság célja: 

 

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

alapján a bajnokságok győzteseinek és helyezettjeinek megállapítása, a feljutó csapatok eldöntése, a mérkőzések 

nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. 

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

 

Az FMKSZ tagegyesületeinek és a szomszédos megyékből benevezett csapatoknak hitelesített hazai pályája a 2020-

2021-os bajnoki évadban. A mérkőzéseket teremben kell lejátszani szabad vagy munkaszüneti napon. 

(Ez azt jelenti, hogy a hazai csapat nem írhat automatikusan munkanapra időpontot!) 

 

Hétköznap is rendezhető mérkőzés közös megegyezéssel és a Versenybizottság jóváhagyásával. Az adott forduló 

összes mérkőzését a következő forduló kiírt játéknapja előtti nappal (péntek) bezárólag le kell játszani. Ettől eltérni, 

csak „Vis major” helyzet fennállása esetén a Versenybizottság külön engedélyével lehet. A legkorábbi kezdési idő 

10:00 óra, munkanapokon 17:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra. Az utolsó két bajnoki forduló 

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

 

A bajnokság ideje:  

férfiak/nők:  

ősszel:  2020. szeptember 27.  2020. december 13. 

        tavasszal:  2021. február 21.   2021. május. 23     

Játéknapok: férfiak, nők : 

 

2020 

1. ford 2. ford 3. ford 4. ford 5. ford  6. ford  

szept.. 27. okt.. 4. okt.. 11. okt.. 18. okt.. 25. nov.. 8. 

7. ford 8. ford 9. ford 10. ford 11. ford 
 nov.. 15. nov.. 22. nov.. 29. dec.. 6. dec.. 13. 
 2021 

12. ford 13. ford 14. ford 15. ford 16. ford 17. ford 

febr.. 21. febr.. 28. márc.. 7. márc.. 21. márc.. 28. ápr.. 11. 

18 ford 19 ford 20 ford 21 ford 22 ford 
 ápr.. 18. ápr.. 25. máj.. 9. máj.. 16. máj.. 30. 
 

 

     Az őszi szüneti (10.26-11.01) tavaszi szünet (04.01-06.), és a középiskolai ballagási (05.01-02.) hétvégéken 

forduló szünetet tartunk.  

http://www.fejermegyeiksz.hu/
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 A még nem hitelesített pályákat a második fordulóval bezárólag a megyei szövetséghez benyújtott kérelem 

alapján a versenybizottság által kijelölt személy(ek) hitelesítik, ami 2 évig érvényes. 

 A hitelesítési jegyzőkönyvet a játékvezetők/versenybíró kérésére mindenkor be kell tudni mutatni.  

 A mérkőzések helyszíne a pályaválasztó által az időpont egyeztetéskor megjelölt pálya. (Változás esetén a 

11.1. szabály az irányadó.) 

 Versenybizottság fenntartja a bajnokság kezdési és befejezési időpontjainak illetve a lebonyolítás 

rendjének (rájátszás) megváltoztatásának jogát a beérkező nevezések függvényében (VB határozat). 

 

 

4. A bajnokság résztvevői:  

 

Azok a férfi és női szakosztályok, akik a 2020–2021-os megye bajnokságra érvényes nevezéssel rendelkeznek. 

 

5. A bajnokság lebonyolítása, a helyezések eldöntése: 

 

5.1. A bajnokság lebonyolítása: 

A verseny lebonyolításának végleges formáját (1, vagy 2 csoportos, rájátszásos, vagy második teljes körmérkőzéses) 

a 2020 – 2021. évi bajnokságban a nevezések ismeretében a csapatokkal történt egyeztetést követően dönti el a 

Megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága a területi elvek figyelembevételével. A csapatok minden csoportban 

pályaválasztói joggal, körmérkőzéses rendszerben oda-vissza játszanak az aktuális sorsolási tábla szerint. A 

visszavágó mérkőzései az eredeti sorsolás szerinti első fordulóval kezdődnek.  

 

Az esetleges rájátszás lebonyolítási rendjéről, az alapszakaszi pontok beszámításának mikéntjéről, az esetleges 

jutalom pontok kiosztásáról a Versenybizottság a 2020 – 2021. évi bajnokságra történő nevezések függvényében, az 

első két alapszakaszi forduló után, de legkésőbb 2020. október 8-ig dönt. A döntésről a Versenybizottság 

határozatban tájékoztatja a csapatokat. 

 

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. 

 Magasabb osztályban játszó csapatok második, illetve utánpótlás csapatainak eredményei (mérkőzésszám, 

pontszám, gólok) beszámítanak a bajnokság sorrendjébe, de a feljutás szempontjából nem játszanak 

szerepet, és akkor őket is ki kell venni a csapatok eredményeiből. Kivétel ha ezek a csapatok már a 

bajnokság indulásánál jelzik feljutási szándékukat. 

 Versenyen kívül indult csapatok eredményei nem számítanak be sem a bajnokság sorrendjébe, sem a feljutás 

eldöntésébe.  

 A bajnokság első helyezettje mindkét nemben jogosult az NB II–be történő feljutásra (szükséges 

mérkőzés szám minimum 18). 

 Amennyiben a jogot szerzett csapat a lehetőséggel nem kíván élni, vagy nem felel meg az MKSZ 

előírásainak, úgy a feljutás joga – az ezt szabályozó általános szabályok betartása mellett – a második 

helyezettet illeti meg. (Az érvényben lévő FMKSZ Elnöki határozat szerint.) Abban az esetben ha a 

bajnokság első és második helyezett sem kíván élni a feljutás lehetőségével, akkor az FMKSZ elnökéhez  

benyújtott egyedi kérelem elbírálását követően születik döntés a feljutást illetően. 

 

6. Nevezés, sorsolás, mérkőzés bejelentés: 

 

6.1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei: 

 A bajnokságban való indulásra az FMKSZ 2020 – 2021. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan 

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

 Ha egy Sportszervezet több csapatot nevez az azonos nemű bajnokságba, akkor csak utánpótlás korú játékos 

kaphat mindkét csapatba játékengedélyt.(ennek feltételeit a 7.2 pont szabályozza) 

 Egyéb versenyen kívüli indulás elbírálása, és a játékosok szerepeltetésének feltételei a Versenybizottság 

külön eljárása során meghozott engedélyhez kötött.  

 Az FMKSZ bajnokságba a versenykiírás alapján a megadott határidőig szabályosan beneveznek és magukra 

nézve kötelezően vállalják az FMKSZ minden szabályzatát és a versenykiírás feltételeinek betartását. 



 Azok a sportszervezetek, szakosztályok akik a bíróság által befogadott működési engedéllyel rendelkeznek. 

 Akiknek a nevezési határidő lejártakor nincs 90 napnál régebben lejárt tartozása /Stv. 32.§.(1) az FMKSZ 

felé, rendezte éves tagsági díját és ezt igazolni tudja (csekkbizonylat). 

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

feltételeinek megteremtése. 

 Ha a sportszervezet köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni. 

 Nem vehet részt a bajnokságban ezeken 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. 2. Nevezési határidő: 

 

Kizárólag online nevezésre van lehetőség! 

A nevezést a részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek a nevezési határidőig az MKSZ Központi 

rendszerébe (mksz.hu) kell benyújtani. Feltöltés: sportszervezetek saját felülete.  

Nevezési határidő: 2020.08.21.   24:00 óra.  

 

6. 3. Hozzájárulási díj: 

 

A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 450.000.- (négyszázötvenezer) Ft, melyet két részletben 

(első részlet augusztus 31-ig, második részlet február 1-ig) kell befizetni a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség OTP 

Banknál vezetett 11736037-21223127-00000000 számú számlájára. A hozzájárulási díjból 50.000 Ft-ot a Fejér 

Megyei Kézilabda Szövetség átvállal, így a két részlet egyformán 200.000-200.000 Ft. A befizetést igazoló 

csekkszelvény másolatát a nevezéshez mellékelni kell, e nélkül a nevezés érvénytelen! A hozzájárulás 

befizetésével a nevező csapat mentesül a megyei bajnokságban játékvezető és versenybíró díjak, útiköltségek 

kifizetése alól és ez megában foglalja a nevezési díjat is. A 2020-2021. évi bajnokságban a játékvezetői, versenybírói 

díjakat ill. ezen közreműködők útiköltségeit az FMKSZ fizeti. A játékvezetők, versenybírók kizárólag az FMKSZ 

felé számolhatnak el. 

 

6. 4. Sorsolás: 

 

A sorsolást a Versenybizottság végzi, a beérkezett nevezések alapján 2020. augusztus 26.-án. Sorsolási számok 

előzetes kiválasztására augusztus 24-ig van lehetőség.  

 

6. 5. Mérkőzés bejelentés, időpont egyeztetés: 

 

Alapszakasz bejelentési ideje (időpont egyeztetés):  

 

 Az időpont egyeztetése elektronikusan, az MKSZ felületén. (információ a használatról versenyigazgatóság) 

 Amennyiben a fenti feltétel nem teljesül, akkor a csapatok hazai mérkőzésének időpontjait hivatalból a 

Versenybizottság adja meg, (változtatni, csak időpont átjelentéssel lehet).  

 2020. szeptember 10. után minden módosítási kérelem (ha csak nem helyszín, vagy aznapi időpont 

változtatás), az átjelentési díj befizetésével, és az erről szóló csekkbizonylat egyidejű bemutatásával történik. 

(Az átjelentés módjáról a 11.1. pont részletesen rendelkezik!) 

 Ha a mérkőzést szabályosan bejelentették és azt a Versenybizottság az időpont egyeztetéskor elfogadta, az 

időpontot véglegesnek kell tekinteni, változtatni rajta csak indokolt esetben, kérheti a sportszervezet az erre a 

célra rendszeresített ún. „átjelentő lapon”., 

 



7. Játékjogosultság:  

 

7. 1. Regisztráció és játékengedély: 

 A Fejér Megyei Kézilabda Szövetség által 2020 – 2021. bajnoki évben rendezett Megyei Bajnokságban az a 

játékos kaphat játékengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt 

bejegyezték a versenyigazolványba és sportszervezetének a Magyar Kézilabda Szövetséggel és az FMKSZ-

szel szemben nincs tartozása. 

 Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes játékengedéllyel és biztosítással, valamint érvényes sportorvosi 

igazolással rendelkező sportoló szerepelhet.  

 A 2020-2021. bajnoki évadban  a 215./2004. (VII.13.) számú Kormányrendelet alapján lehetővé vált, hogy 

háziorvosok és házi gyermekorvosok a körzetükbe bejelentkezett, amatőr sportolóként nyilvántartott lakosok 

(sportolók) részére sportorvosi vizsgálatot végezzenek. Ennek eredményéről a játékosok sportorvosi lapján 

az eddigi gyakorlattal megegyező módon engedélyt adhatnak ki. Az Országos Sportegészségügyi Intézet 

értesítette az MKSZ-t, hogy megkötötte az első szerződéseket és az orvosok listáját a www.osei.hu oldalon 

lehet megtekinteni. Az „AMATŐR” jogállású játékos orvosi engedélye a továbbiakban nem kell, hogy 

tartalmazza a sportorvosi u.n. ovális bélyegzőt. A többi tartalmi elem (keltezés, vagy az engedély 

érvényességének a vége, a „versenyezhet” szó, az orvos bélyegzőlenyomata és aláírása) továbbra is elvárás. 

A játékos jogállása a sportorvosi lapon a személyes adatok alatt szerepel. A „PROFI” jogállású jelzéssel 

ellátott játékosok esetében, illetve akinek a jogállása nem szerepel a lapon, továbbra is kötelező 

tartalmi elem marad az ovális sportorvosi bélyegzőlenyomat. 

 

A megyei játékengedélyek kiadási díja: 600,- (hatszáz) Ft/fő, ezen összeget a szervező Szövetség egyszámlájára kell 

befizetni (amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően-megyéből megyébe- második 

játékengedélyt kér, annak díja szintén 600 ft/fő), valamint a területileg illetékes megyei Kézilabda Szövetségnél a 

sportoló biztosítási díját is, amely 1.500,- (ezerötszáz) Ft/fő.  

 

JÁTÉKENGEDÉLYT a megyei bajnokságban szerepelő játékos 2021. február 26-ig bezárólag kaphat. Ezt 

követően a szervező megyei Kézilabda Szövetség Versenybizottsága csak a kérelmet benyújtó sportszervezethez 

2020. szeptember 1-ig leigazolt, de játékengedéllyel nem rendelkező, valamint a 2020. december 31-g leigazolt, 

férfiaknál 1999. január 1-jén és utána született, nőknél 2000. január 1-jén és utána született játékos részére ad ki 

játékengedélyt. 

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

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

 Játékengedélyt csak az erre a célra létrehozott nyomtatványon lehet kérni, írásban. (telefonon, személyesen 

szóban nem) 

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

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

Versenybizottsága minden esetben hivatalból megsemmisíteni köteles és a mérkőzés két pontját a játéktéren 

elért eredménnyel vagy 10-0 gólkülönbséggel – ami a csapat számára előnyösebb – a vétlen egyesület javára 

írja. 

 NB I. felnőtt osztályban csapatot versenyeztető sportszervezetek megyei felnőtt bajnokságban induló 

csapataiban, olyan személy aki a NBI-es felnőtt engedéllyel rendelkezik NEM kaphat megyei játékengedélyt. 

 NB I/B  felnőtt osztályban csapatot versenyeztető sportszervezetek megyei felnőtt bajnokságban induló 

csapataiban, csak olyan személy kaphat játékengedélyt, aki a felsőbb osztályú csapatban nem rendelkezett az 

adott szezonban játékengedéllyel, kivételt képeznek ez alól az adott sportszervezet férfiaknál 2001. január 1 

után, nőknél 2002. január 1 után születtek. Ezekben a csapatokban egyidejűleg lehet a sportszervezet több 

felnőtt osztályában játékengedélyük és átigazolásukkor kaphatnak új sportszervezetükbe felnőtt 

játékengedély(eke)t. Mérkőzésenként ilyen játékjogosultságú játékosok közül csapatonként legfeljebb 1 fő 

nevezhető.  

 NBII felnőtt osztályban csapatot versenyeztető sportszervezetek játékosai a megyei felnőtt 

bajnokságban induló csapataiba, is kaphat játékengedélyt-férfiaknál 2001. január 1 után, nőknél 

2002. január 1 után születtek-és ott számbeli korlátozás nélkül szerepelhetnek. NBII felnőtt 

játékengedéllyel rendelkező játékosok férfiaknál 2001. január 1 előtt, nőknél 2002. január 1 előtt születtek 

megyei felnőtt játékengedélyt is kérhetnek a következő megkötéssel: maximum 2 játékos szerepelhet egy 

megyei felnőtt mérkőzésen. 

http://www.osei.hu/


 A megyében minden a szövetség által készített igazolás illetve engedély csak és kizárólag az ellenérték 

teljesítését követően adható ki (átutalás esetén is). Befizetések (hozzájárulási díj, tagdíj) a banki számlák, 

vagy a csekk másolat beérkezését követően válnak érvényessé. 

 

7. 2. Kettős játékjogosultság, játékengedély  megyében való szereplésre(két egyesület szerződése alapján): 

 

 NB1 és NB1/B felnőtt játékengedéllyel rendelkező játékos megyei felnőtt engedélyt NEM kaphat! 

 I.osztályú up (ifi) engedéllyel rendelkező játékos max.1 játszhat mérkőzésenként 

 II. osztályú up (ifi) engedéllyel rendelkező játékos max.2 játszhat mérkőzésenként 

 III. osztályú up (ifi) engedéllyel rendelkező játékos korlátozás nélkül játszhat mérkőzésenként 

 Serdülő up engedéllyel rendelkező játékosok korlátozás nélkül szerepelhetnek mérkőzésenként 

 Azon játékosok esetében akiknek több up engedélyük is van a legmagasabb engedély osztálya és korosztálya 

(I/II/III és serdülő/ifi)  a besorolás alapja. 

 NB II. osztályban működő sportszervezet kézilabdázója az FMKSZ bajnokságban szereplő 

sportszervezettel kötött írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezetben játszhat 

amennyiben a két fél között írásos megállapodás jött létre, a következő megkötéssel:  

o felnőtt játékos esetében maximum 2 játékos szerepelhet egy megyei felnőtt mérkőzésen 

 

 A kettős játékjogosultság nem átigazolás, nem második játékengedély. 

 Az Igazolási Bizottság legfeljebb egy bajnoki évre engedélyezi. 

 Egy játékos, egy évben, egy kettős játékengedélyt kaphat! 

 Játékengedély díja: 3000,(háromezer)Ft/fő. Befizetés az FMKSZ -be az engedély benyújtása előtt. 

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

 Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre 

vonatkozik. 

 A kérelem megadása sorszámmal ellátott fényképes betétlap kiadásával történik. 

 Ha egy Egyesület több csapatot nevez az azonos nemű bajnokságba, akkor a csak utánpótlás korú 

játékos kaphat mindkét csapatba játékengedélyt (férfiak:2000 január 1-jén vagy később-, nőknél 2001 

január 1-jén vagy később születettek). A második csapatba nevezett utánpótláskorú játékosok közül 

maximum 4 játékos szerepelhet az első csapat mérkőzésein. Felnőtt játékosok esetében az adott 

bajnoki évadban csak az egyik csapathoz adható ki játékengedély, évközben a két csapat között nincs 

átjárás. Amennyiben a csapat ezen szabályokat megszegi, úgy az adott mérkőzés 2 bajnoki pontja  

10-0-val a vétlen csapatot illeti és a vétkes csapatot pontlevonással sújtja a versenybizottság. 

Pontlevonás mértéke első alkalommal 1, második alkalommal 2, harmadik alkalommal 4 (és így 

tovább) bajnoki pont 

7. 3. pont Saját jogon vagy két egyesület szerződése által igényelt kettős megyei felnőtt engedélyek nem 

összevonhatóak. Megyei mérkőzéseken csak a fentiekben ismertetett maximális létszámban léphetnek pályára.  

 

 

8. A csapatok díjazása: 

 

a) A helyezések megállapítása után a megyei bajnokság győztes csapata a következő év bajnokságának 

befejezéséig „Fejér Megyei Kézilabda Bajnokcsapat” címét viseli. 

b) A megyei bajnokság I-III. helyezett csapata érem díjazásban (30-30 fő) részesül, valamint 1-1 kupát nyernek 

el a bajnokcsapatok. 

c) Oklevél- és kupadíjazásban részesülnek a sportszerűségi verseny győztes csapatai (női-férfi), és a 

gólkirályok (női-férfi). 

d) Amennyiben bármelyik nemben közös bajnokság megrendezésére kerül sor, akkor a díjazás egy kupa a 

„bajnokcsapat” részére 

e) Legjobb kapus (objektív díj, az online statisztika alapján) 

 

9. Költségek: 

 A bajnokság éremdíjazását a szervező Fejér Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések rendezési 

költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik. A vendégcsapatokat részvételük költségei (utazás, 

étkezés,) terhelik. 

 A csapatok az alábbi éves díjakat kötelesek befizetni az FMKSZ számlaszámára: 

o éves tagdíj összegét 25.000,-Ft  



o hozzájárulási díjat 400.000,-Ft. két részletben. 

A díj befizetés nem naptári évre, hanem bajnoki évadra szól. 

 

 

 

 

 

10. Óvás, fellebbezés: 

 

10. 1. Óvás: 

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

Rendszabályok 12. szabály 2.§-a tartalmazza. 

 

10. 2. Fellebbezés: 

Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Bizottságok határozatai ellen fellebbezéssel lehet élni a Fejér Megyei 

Kézilabda Szövetség Versenybizottságánál, szóban közvetlenül a határozat kihirdetése után, vagy írásban a 

kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. A fellebbezést, a bajnokságot szervező Fejér Megyei 

Kézilabda Szövetség Elnökének kell címezni. 

 

 

11. Általános rendelkezések: 

 

11. 1. Átjelentés: 

Indokolt esetben, a sportszervezet az erre rendszeresített ún. „átjelentő lapon” – 3. számú melléklet – írásban, faxon, 

e-mailben (csak a hivatalosan használt egyesületi e-mail cím fogadható el) kérheti a mérkőzés helyének, 

időpontjának megváltoztatását, átjelentését a szervező FMKSZ Versenybizottságánál, legalább 8 (nyolc) naptári 

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

vagy elutasító nyilatkozatának is. A kérelemmel egyidejűleg 8.000,-Ft átjelentési díjat kell befizetni a rendező 

Kézilabda Szövetség egyszámlájára „Átjelentés” megjelöléssel. A kiírt időpont előtt hét naptári napon belül 

benyújtott változtatásért 16.000,-Ft,  hetvenkettő (72) órán belül beadott változtatásért 24.000,-Ft átjelentési 

díjat kell fizetni. Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló csekkszelvény másolatát, ennek 

hiányában a kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a rendező megyei Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága dönt, és erről az érdekelteket írásban, e-mailben, faxon értesíti. A kisorsolt mérkőzéseket korábbra  

több héttel is át lehet jelenteni, későbbre viszont csak a következő forduló előtti napig, ill. 1-2 fordulóval későbbre 

jelentés lehetőségét szükségből, különösen indokolt esetben a Versenybizottság rendkívüli engedélyével. 

Amennyiben az átjelentés a kiírt időpont napján belül vagy csak helyszínének megváltozásával történik, nem kell 

átjelentési díjat fizetni, de az átjelentő lapot ebben az esetben is ki kell tölteni. 

 

11. 2. Fegyelmi eljárás: 

A fejér megyei Kézilabda Szövetség által szervezett bajnoki mérkőzéseken, az a játékos, hivatalos személy vagy 

sportszervezet, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a szervező megyei 

Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága által megküldött hivatalos idézést követően köteles megjelenni a Fegyelmi 

Tanács előtt. A hivatalos idézés tartalmazza a fegyelmi tárgyalás időpontját/részleteit.  

Ha az eljárás alá vont személy vagy sportszervezet a Fegyelmi Tanács előtt előzetesen egyeztetett időpontban önként 

megjelenik és az eljárás megindításáról szóló értesítést átveszi, teljes bizonyító erejű magánokiratban kérheti, hogy a 

Fegyelmi Tanács az első fegyelmi tárgyalás időpontját a jogszabályban meghatározott 3 (három) munkanapos 

tárgyalási időköz lerövidítésével tűzze ki.  

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

közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a szervező megyei Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága 

határozatot nem hoz.  

Fenti rendelkezéseket kell alkalmazni (játékjog és közreműködési jog elvesztése) abban az esetben is, ha az eljáró 

Fegyelmi Tanács hivatalból indít eljárást és az eljárás megindításáról szóló értesítés a Fegyelmi Szabályzat 

vonatkozó rendelkezése szerint kézbesítésre került.  

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy – ide érteve a hivatalból indított eljárás esetét is – 

szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg az illetékes Fegyelmi Tanács előtt és tovább szerepel vagy 

közreműködik bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Versenyalbizottság ezen 

találkozó(k) eredményét hivatalból megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a 

vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon 



(Fegyelmi tárgyalás helye:Székesfehérvár, Verseci 1-14 (Köfém Sp.cs.) Tel: +36-70/945-8376)  
 

11. 3. Szövetségi, játékvezetői ellenőr: 

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

Szövetség Versenybizottságától a mérkőzést megelőzően legalább 14 (tizennégy) naptári nappal, aki a szervező 

megyei Kézilabda Szövetség hivatalos képviselőjeként jelenik meg a mérkőzésen. A szervező megyei Kézilabda 

Szövetség Versenybizottsága, Etikai és Fegyelmi Bizottsága indokolt esetben hivatalból is kirendelhet szövetségi 

ellenőrt a sportszervezetek költségére. A megyei szövetségi ellenőr díja mérkőzésenként - ha azt akár a szövetség, 

akár az egyesület kéri - mindig az aktuális megyei játékvezetői díj 75%- a + útiköltség. 

 

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. Ide 

értendő a vészkapus megkülönböztető meze is.(A fentiek megsértését a versenybizottság szankcionálja) 

 

11. 5. Dopping, drog: 

A sportoló köteles a dopping és drogellenőrök rendelkezésére állni. 

A Fejér Megyei Kézilabda Szövetség Elnöke, 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.  

Amennyiben drogvétséget követ el (az elzárkózás is vétségnek minősül), játékjogát fel kell függeszteni és ellene 

fegyelmi eljárást kell lefolytatni.  

 

11. 6. Ki nem állás, visszalépés, várakozási idő, hivatalosan elmaradt mérkőzés: 

A mérkőzésre ki nem állás vagy az FMKSZ Bajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat, „Költségtérítés” címen a 

megyei Kézilabda Szövetség számlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni. 

 

Ki nem állás díja: 

     első esetben    40.000,-Ft 

második esetben   50.000,-Ft 

harmadik és visszalépés esetén  60.000,-Ft 

 

Ki nem állás esetén a befizetett összeg 50 %-a  a kisorsolt ellenfelet illeti meg. 

 

A bajnokságban, amennyiben valamely mérkőzés a kiírt időpontban elmarad a Versenybizottság a játékvezetői és a 

csapatoktól bekért jelentések után a KÉZLABDA SZABÁLYKÖNYV ide vonatkozó 8-as szabály 1.,2.,3. § és 9-es 

szabály 1.,2.,3.,4.,§ alapján határozatot hoz a mérkőzés (2 pont) további sorsáról. Az összeg be nem fizetése esetén 

az egyéb tartozásokra vonatkozó szabályok érvényesek. Törlés vagy visszalépés esetén a csapat addigi eredménye 

törlésre kerül és 0 ponttal a táblázat utolsó helyén szerepel. A visszalépett csapat 60.000 (hatvanezer) Ft büntetést 

köteles fizetni az FMKSZ pénztárába. 

 Az FMKSZ Versenybizottsága által hozott határozatban a megyei bajnokságban azoknál a csapatoknál, 

amelyek a mérkőzés helyszínéül szolgáló termet meghatározott (tól–ig) időre bérlik a várakozási idő 15 perc. 

A saját teremmel ill. pályával rendelkező csapatoknál az MKSZ által megadott várakozási idő van érvényben 

(70 perc ill. hazai csapatra és egy játékvezetőre nincs várakozási idő). 

 Olyan esetben, amikor a mérkőzésre sorsolt napra, 36 órával a hivatalos kezdés előtt az Országos 

Meteorológiai Intézet a megyére kiemelt vészhelyzetet jelent (vörös riasztás) a Versenybizottság saját 

hatáskörében a mérkőzés elhalasztásáról rendelkezhet (lejátszás, mint a fenti esetben). 

 

11. 7. Sportorvosi igazolások: 

A sportorvosi igazolások érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében 6 hónap, 18 éven felüliek esetében 12 hónapnál 

hosszabb nem lehet. A korcsoport elbírálásánál naptári évet kell figyelembe venni.(lásd fentebb a 7.1. pontban). 

 

11. 8. A rendező (pályaválasztó) sportegyesület pályarendje: 

 Az FMKSZ Versenybizottsága, igazodva az MKSZ 2020-2021. évi versenykiírásának 

mellékletében foglaltakhoz, a megyei rendezésű mérkőzéseken az MKSZ „Mérkőzés Rendezési 



Előírása” – 4. számú melléklet – és a „Pályarendszabályok” – 5. számú melléklet – előírásait tartja 

irányadónak. Ugyanakkor, mivel a megyében több olyan kisméretű terem van, ahol a nézőtér a pálya 

mellett közvetlenül helyezkedik el, minden olyan szurkoló eszköz használatát MEGTILTJA, amely 

méretéből fakadóan a játéktérre lóg, és azzal akadályozza a mérkőzés zavartalan lebonyolítását. Ilyen 

eszköz lehet például nagyméretű dob, stb. A fentiek betartásáról a rendező csapat által megbízott 

rendezői gárdának – a játékvezetőkkel minden esetben konzultálva – kell gondoskodnia. 

  Minden mérkőzésen kötelező egészségügyi dobozzal rendelkezni a hazai csapatnak.  

 Javasoljuk az egyesületeknek, hogy a bajnokság kezdete előtt, a végleges sorsolás birtokában a hazai 

mérkőzéseket jelentsék be az illetékes rendőrhatóságnál. 

 A szervező sportszervezet és a rendező szerv felelőssége a mérkőzést követően mindaddig fennáll, amíg 

a nézők és mérkőzésen hivatalos minőségben résztvevő személyek (játékvezetők, versenybíró, ellenőrök 

és a vendégcsapat tagjai) a helyszínről el nem távoztak. 

 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. 

 A csapatok kötelesek a játékvezetők részére külön zárható öltözőt biztosítani. 

 A játékvezetői öltözőben a mérkőzést vezető két játékvezetőn kívül más személy nem tartózkodhat. A 

két csapat képviselője (2 fő) együttesen adják le az igazolásokat és a mérkőzés jegyzőkönyvét. 

 Gondoskodni kell a pályarendre vonatkozó rendszabályok betartásáról, a sportszerű magatartásról. A 

hazai csapatnak rendezőket kell biztosítani a mérkőzésre és a rendezők, főrendező nevét az erre 

rendszeresített lapon – 6. sz. melléklet – a versenybírónak kell bemutatni. 

 A rendezők létszáma a főrendezővel együtt minimum 2 fő, de a nézők számának függvényében 

emelkedhet. A rendezők számának mindenkor annyinak kell lennie, amennyi a rend fenntartásához 

elegendő. 

 Valamennyi találkozón a játékosok részéről a rágógumi használata tilos!!! 

 A sporttelepeken mérkőzés előtt, mérkőzés alatt, mérkőzés befejezéséig és azt követően további egy 

óráig 5 %-nál magasabb alkohol tartalmú szeszes italt árusítani tilos!!! 

 Az 1999. évi XLII. tv. 2. §. /1/ bekezdésében foglaltak  alapján, a sporttelepek helyiségeiben ill. a 

bejárattól 5 méterre TILOS a dohányzás! Ennek betartatása a rendező csapat kötelessége!  

 A játéktéren a játékszabályoknak megfelelően a kapuk hálóval való ellátása, vonalak előírás szerinti 

felrajzolása, a játéktér előkészítése jó legyen. 

 

12. Egyebek: 

 

 Minden megyei mérkőzésre az FMKSZ versenybizottsága egy fő versenybírót küld hivatalból! 

 A mérkőzéseken online jegyzőkönyvet kötelező vezetni ami a rendező egyesület feladata, kötelessége, 

mulasztás esetén a versenybizottság szankcionál. A papír alapú jegyzőkönyvet a mérkőzésre küldött 

versenybíró vezeti. 

 A jegyzőkönyv leadásának a mérkőzés kezdete előtt legalább 30 perccel korábban meg kell történnie. 

FIGYELEM! A papír alapú jegyzőkönyvbe a játékosokat emelkedő számsorrendben kötelező 

beírni! Ha ez nem így történik meg a jegyzőkönyvet újra kell írni! 

Ennek elmulasztása esetén a vétkes csapatot – aki a késedelmet okozza – a Versenybizottság a 

játékvezetők/versenybíró  jelentése alapján, a fokozatosság elvének betartásával szankcionálja. 

 A mérkőzésekre csapatonként 16 fő nevezhető. A cserepadon legfeljebb 13 személy (9 fő játékos és 4 fő 

hivatalos személy) foglalhat helyet. 

 A megyei bajnoki mérkőzésekhez az ún. 16-os jegyzőkönyv a használatos. 
 A 2020-2021-as bajnoki évadtól kezdődően, amennyiben a csapatnak hivatalos személye is jelen van a 

mérkőzésen, akkor ezen személy vagy edzői licensszel, vagy előzetes regisztrációval kell hogy 

rendelkezzen. A hivatalos személyek regisztrációja a bajnokság kezdete előtt tartandó megyei 

értekezleten kerül sor!!! 

 Ha a mérkőzést szükség-játékvezető vezeti le, (versenybíró sem tartózkodik a helyszínen) akkor a 

jegyzőkönyveket a pályaválasztó csapat köteles beküldeni szintén 72 órás beérkezéssel.  

  Martonsport Nonprofit Kft. 2462 Martonvásár Szent László utca 2 címre 

Postán történő továbbítás esetén a Versenybizottság kéri a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit ún. 

„elsőbbségi küldeményként” továbbítani. 

 



A versenykiírás, vagy a szabálykönyv bármely pontjának, rendelkezésének be nem tartása, vagy nem tudása 

miatt a felelősség a sportegyesületet terheli! 

 

Dunaújváros, 2020. augusztus 09. 

Csőregi László SK. 

FMKSZ Versenybizottság Elnöke 


