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11..  MMeegghhaattáárroozzááss  
 

1.1.     A bajnokság 
A Budapest Bajnokságának rendezője a Budapesti Kosárlabda Szövetség (a 
továbbiakban BKSz). 

 Postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út. 1-3. 
 Telefon: 460-6830 
 E-mail: vb@budbasket.hu 
 Bankszámlaszám: 10300002-20316431-49020164 
  
 

1.2. A bajnokság célja 
A Budapest Bajnokságba, az előző év eredményei alapján nevező kosárlabda 
csapatok folyamatos - a szabadidő célszerű felhasználása mellett, tömegsport 
jellegű és szakszerű bajnoki rendszerben történő - foglalkoztatásának, 
versenyeztetésének biztosítása különböző osztályokban és felnőtt 
korcsoportokban, őszi-tavaszi időszakban (9-10 hónapon át). 
 
 

 

1.3. Díjazás 
A csoportok első három helyezett csapatai éremdíjazásban részesülnek. 
(15-15 érem/csapat) 
Minden csoport legjobb pontdobója, ill. hárompontos dobó játékosa 
oklevéldíjazásban részesül. 

 
 
22..  VVeerrsseennyyrreennddeezzőő  sszzeerrvv  
 A Budapesti és Regionális Bajnokság küzdelmeinek lebonyolítását a  
 BKSz Versenybizottság végzi.  
   

 BKSz hivatalos szövetségi napja: hétfő  16:15 – 18:00 
ppéénntteekk    1144::1155  ––  1166::0000  

 
Mérkőzés időpontjának megváltoztatása, halasztása kizárólag a szövetségi 
napokon, mindkét fél beleegyező aláírásával leadott mérkőzésmódosítási 
kérelemi lappal (6. sz. melléklet), vagy a módosító lap elektronikus 
formában (e-mail) a Versenybizottságnak megküldve lehetséges. Minden 
más módszer érvénytelen. A Versenybizottság telefonon történt értesítése 
csak tájékoztató jellegű, azzal a kiírt mérkőzés módosítása nem lehetséges. 
(lásd 7.5 pont) 
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33..  AA  bbaajjnnookkssáágg  rréésszzttvveevvőőii  

A bajnokságban azok a sportszervezetek, iskolák (középiskolák, iskolai 
sportkörök: DSK, DSE) és sportkörök, valamint sportiskolák csapatai vehetnek 
részt, amelyek nevezésüket határidőre leadták az MKOSz nevezési rendszerén 
keresztül, a nevezési díjakat megfizette, az MKOSZ-el és a BKSz-el szemben 
tartozásuk nincs és a nevezésüket a BKSZ elnöksége elfogadta. A nevezett 
csapatok alávetik magukat a „Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2017.” és a 
BKSz 2016-2017. évi Versenykiírásában foglaltaknak, költségeit nevezéskor, a 
nevezési határidőig rendezi. 

 

3.1. Felnőtt csoportok 
A felnőtt csoportokban azok a csapatok versenyezhetnek, melyeknek játékosai 
1999. január 1. előtt születtek. Fiatalabb játékosoknak külön kérvény beadása 
mellett kérhető felnőtt csoportba játékengedély. Az írásban beadott kérvényeket 
a BKSz Edzőbizottsága bírálja el. Elsődleges cél a sportolni vágyók igényeinek 
kielégítése és amatőr sportolásuk biztosítása.  
A nevezett csapatok számától függően a 2017-2018. bajnoki évben a következő 
csoportok indulhatnak: 
Közép-Magyarországi Regionális kiemelt férfi és női csoport 
Felnőtt férfi A, B, C, D, E és F csoport 
Felnőtt női A, B és C csoport 
Senior férfi csoport 
Senior női csoport (ha a nevező csapatok száma lehetővé teszi) 
Női tartalék csoport (ha a nevező csapatok száma lehetővé teszi) 
Férfi tartalék csoport (ha a nevező csapatok száma lehetővé teszi, akkor külön 
          Budapesti és NB.II-es csoport) 
A csoportok létszáma 10-14 között változhat. 
 
 
 

44..  NNeevveezzééss  
 
4.1. A Budapest bajnokságba nevező sportszervezet vállalja a versenykiírásban 

foglaltak maradéktalan betartását. 
 
4.2. A csapatokat MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben 

és a Versenykiírás által meghatározott feltételekkel kell nevezni az I. számú 
mellékletben foglaltak szerint. 

 
4.3. A nevezési díjakat az MKOSZ Díjfizetési Szabályzat 2017/2018 tartalmazza.  
 

4.4. Három vagy több csapatot nevező szakosztály köteles állandó képviselő 
személyt megnevezni, aki kizárólagosan képviseli, intézi a sportszervezet 
ügyeit a BKSz-ben.  

 

4.5. Más területi szövetséghez tartozó sportszervezet, csak a területi szövetség 
írásos engedélyével együtt nyújthat be nevezést. 
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55..  VVeerrsseennyynnaappttáárr  
A 2017-2018. évi versenynaptár tervezetét a II. számú melléklet tartalmazza. 
A végleges versenynaptárat az időpont egyeztető kapják meg a csapatok.  
Az időpont egyeztető értekezleten a megjelenés kötelező, A távolmaradók 
egyeztetési kötelezettségük elmaradásáért maguk felelősek, így a 
részvételük nélkül véglegesített időpontokat kötelesek elfogadni, melyet a 
Versenykiírás szerint módosíthatnak. 

 

5.1. Bajnoki műsor 
A hivatalos bajnoki műsort a Versenybizottság készíti el. A Versenybizottság 
egész éves műsort ad ki, a tárgy heti véglegesített HIVATALOS BAJNOKI 
MŰSOR minden kedden reggeltől a BKSz hivatalos honlapján 
(www.kosarsport.hu/budapest/) tekinthető meg. 

 
5.1.1.  Bajnokság ideje: 
 A bajnokság 2017. szeptember 1-től 2018. május 31.-ig tart. 
 2018. május 31.-e utánra mérkőzést kiírni, ill. halasztani nem lehet. 
 

5.2. Mérkőzések időpontjai 
5.2.1. Általános elvek 

5.2.1.1. A bajnoki hét péntektől következő hét csütörtökig tart. 

5.2.1.2. A Versenybizottság a mérkőzéseket pénteken 17:00 órától vasárnap 20:00 óráig 
terjedő időszakba írja ki. Amelyik csapat ettől eltérő időpontban kívánja hazai 
mérkőzését lejátszani, az csak az időpont egyeztető értekezleten az 
ellenfelekkel való egyeztetés után lehetséges. Amennyiben valamely csapat 
a hétközi mérkőzés időpontját nem fogadja el, a mérkőzést csakis hétvégére 
lehet kiírni! 

5.2.1.3. A hétközi mérkőzés nem vállalását a nevezéskor kell írásban bejelenteni. 
 
5.3. A bajnoki évre elkészített versenynaptárt a BKSz elnöksége hagyja jóvá, 

annak betartása kötelező. 
 
 
 

66..  LLeebboonnyyoollííttááss  

6.1. Felnőtt férfi csoportok 
6.1.1. A Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokság valamint a Budapest 

bajnokság A, B, C, D, E és F csoportban a csapatok helyezési sorrendjüket 
körmérkőzéses formában döntik el. 

6.1.2. Az egyes csoportokból a két utolsó kiesik (eggyel alacsonyabb csoportba) az első 
kettő eggyel magasabb csoportba kerül. 

6.1.3. Az NB II. osztályú amatőr bajnokságból kieső csapat (ok) részére a Közép-
Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokságban helyet kell biztosítani. Az 
újonnan nevezett csapatok automatikusan a E vagy F csoportba nyernek 
besorolást. 
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6.1.4. A Versenybizottság javaslata alapján a végleges csoportbeosztást a BKSz 
elnöksége hagyja jóvá! 

6.1.5. A Férfi Szuper Kupába a következő csapatok nyerhetnek meghívást: 
Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokság 1. 2. és 3. helyezett 
Felnőtt férfi A csoport 1. és 2. helyezett 
Felnőtt férfi B csoport 1. helyezett 
Felnőtt férfi C csoport 1. helyezett 
Egy csapat meghívásáról a BKSz elnöksége dönt. 
 

6.2. Felnőtt női csoportok 
A Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokság valamint a Budapest 
bajnokság A, és B csoportban a csapatok helyezési sorrendjüket körmérkőzéses 
formában döntik el. 

A B csoport első helyezettje az A csoportba jut fel, míg az A csoport utolsó 
helyezettje a B csoportba esik ki. 

6.2.1. Amennyiben kevés női csapat nevez a tartalék és senior bajnokságba. Ezeket a 
csapatokat a Versenybizottság a csoportokba besorolja.  

6.2.2. Amennyiben kevés női junior csapat nevez, akkor besorolásuk a női A-B 
csoportba történik. 

 
 

6.3. Senior csoportok 
A csoportban a csapatok helyezési sorrendjüket körmérkőzéses formában döntik 
el. 
 

6.3.1. Egy senior férfi csapatban 4 fő 35 éven aluli játékos kaphat játékengedélyt, 
de mérkőzésenként csak 2 fő szerepeltethető. 

6.3.2. Senior női mérkőzésen minden csapatban csak 1978.01.01. előtt született 
játékosok szerepelhetnek. 

6.3.3. Egy senior női csapatban 2 fő 40 éven aluli játékos kaphat játékengedélyt, 
de mérkőzésenként csak 1 fő szerepeltethető. 

 

6.4. Tartalék férfi csoport 
Tartalék csoportba Budapest vagy Regionális Bajnokságban szereplő 
csapatok (szakosztályok) valamint NB-s osztályú csapatok nevezhetnek. Ezen 
csapatok játékosai megkötés nélkül szerepeltethetők tartalékmérkőzésen. 
Junior csapat is nevezhet tartalék bajnokságba, de csak abban az esetben, ha a 
nevező egyesületnek van a junior bajnokságba nevezett csapata. 
A csoportba sorolt csapatok a helyezéseket körmérkőzéses formában döntik el.  
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77..  BBaajjnnookkii  mméérrkkőőzzéésseekk  
  

BBaajjnnookkii  mméérrkkőőzzéésseekk  kkiizzáárróóllaagg  aa  „„MMaaggyyaarr  KKoossáárrllaabbddaa  
VVeerrsseennyysszzaabbáállyyookk  22001177..””--bbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  mmóóddoonn  
hhiitteelleessíítteetttt  tteerreemmbbeenn  rreennddeezzhheettőőkk!!  
  

7.1. Mérkőzés rendezése 
7.1.1. A mérkőzés végleges helyét, idejét a Versenybizottság határozza meg. 

7.1.2. Ha a saját teremmel rendelkező csapat(ok) képviselője a fordulók 
mérkőzése(i)nek idejét (szombat vagy vasárnap, és milyen órakezdés), az előírt 
határidőre nem adja meg írásban, az esetben a VB kijelöli, s az így kijelölt 
(nap, óra) kezdési időpontok betartása kötelező. Ennek megváltoztatása 
csakis a módosítási költségek megfizetése mellett lehetséges. 

7.1.3. A teljes éves bajnoki műsort év elején az időpont egyeztető után minden 
csapatnak e-mailen küldjük meg. 

 
7.2. Mérkőzések helyszíne 

A terem hitelesítését a Versenybizottságtól kell kérni a bajnokság kezdete előtt 
legalább 1 hónappal. A hitelesítés kiterjed a teremre, annak felszereléseire, a 
csapatok öltözőire, a játékvezetői öltözőre egyaránt. 
 

7.2.1. Hitelesítési díj az MKOSZ Díjfizetési Szabályzat szerint: 10.000 Ft+ÁFA, 
melyet a hitelesítéskor a helyszínen kell megfizetni a hitelesítést végzőnek. 
A hitelesítés elmaradása a központi terembe való besorolást vagy a nevezés 
elutasítását vonja maga után. 

7.2.2. A játékvezetők a csapatokkal együtt nem öltözködhetnek. Amennyiben a 
játékvezetők – általuk zárható – öltözőt nem kapnak, a mérkőzés levezetését 
megtagadhatják. 

7.3. Mérkőzést játszani csakis a Versenybizottság által 
engedélyezett, az MKOSZ Technikai Bizottsága által 
hitelesített teremben lehetséges. 

 
 
7.4. Hivatalos bajnoki műsor 

A Versenybizottság a bajnoki év elején egész idényt tartalmazó műsort készít.  
Ezt a műsort a csapatok megkapják, majd egyhetes határidőn belül közös 
megegyezéssel díjmentesen módosíthatják. Ezen időszak utáni 
véglegesített műsoron változtatni csakis a versenykiírásban rögzített 
feltételek mellett lehet. 
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7.5. Mérkőzés időpontjának módosítása 
7.5.1. Hivatalosan kiírt mérkőzés időpontját és helyszínét a csapatok az alábbi 

feltételekkel változtathatják meg: 

7.5.1.1. Mérkőzés időpontját csakis közös megegyezéssel lehet megváltoztatni. A 
változtatás a hivatalos formanyomtatvány leadása vagy beküldése és a 
módosítási illeték megfizetése mellett lehetséges. (A módosítási illeték 
összegét az MKOSz Díjfizetési Szabályzat 2017/2018 tartalmazza.)  

 A módosítás menete a következő: 

a. A módosítást kérő csapat a másik csapat által is aláírt kitöltött 
nyomtatványt a Versenybizottságnak beadja, vagy megküldi. 

b. A Versenybizottság a pontos kitöltést ellenőrzi, meghatározza a 
módosítási díjat. 

c. A Versenybizottság megmondja, megküldi a meghatározott összeget 
a módosítást kérőnek, melyet a kérőnek meg kell fizetni a 
Versenykiírásban korábban rögzített bankszámlára. 

d. A megfizetés megléte a módosítást hivatalossá teszi, melyről egyik 
csapat sem kap értesítést a továbbiakban. 

Fentiek után a módosítás megjelenik a honlapon található hivatalos 
műsorban. 

7.5.1.2. A pályaválasztó termének elfoglaltsága, MKOSz által szervezett rendezvény 
vagy egyéb „Vis major” esetén amennyiben a csapatok a mérkőzés időpontjában 
közösen megegyezni nem tudnak, a mérkőzés lejátszásának időpontját a 
Versenybizottság határozza meg. 
Mérkőzés időpontja az eredetileg meghatározott bajnoki héttől két hétnél 
jobban nem térhet el. A felnőtt csoportokban 2018. május 31.-e után, egyéb 
csoportokban 2018. június 17.-e után mérkőzést játszani nem lehet. 

7.5.2. Valamely csapat hibájából történő elmaradt mérkőzés újbóli kiírása csakis 
alaposan indokolt esetben tehető meg. Az újbóli kiíráshoz mindkét csapat írásos 
nyilatkozata (Mérkőzés időpont módosító lap) és a Versenybizottságnak címzett 
kérvény – melyben az elmaradás okát írja le a csapat – leadása után lehetséges. 
A beadott dokumentumok alapján az újbóli kiírásról a Versenybizottság dönt. 
 
 

88..  JJááttéékkjjooggoossuullttssáágg  
8.1.1. A bajnokságban csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik szerepelnek 

sportszervezetük adott bajnokságra kiadott csoportos játékengedélyén és 
sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.  

8.1.2. Ha egy sportszervezet ugyanazon osztályban (korcsoportban) kettő vagy több 
csapattal szerepel, a játékos a bajnokság folyamán csak abban a csapatban 
szerepeltethető, amelyikbe a sportszervezet nevezte, és amelyre 
játékengedéllyel rendelkezik. 

8.1.3. Az a csapat, amelyik az igazolást nem tudta a mérkőzésen bemutatni - de a 
fentiek alapján játszhatott - köteles a játékosai igazolását a következő hétfői 
szövetségi napon 18.00 óráig, a VB-nek igazolás céljából bemutatni és a 
mellékletben foglaltak szerinti költségtérítési díjat fizetni. Az eseményről a 
mérkőzés játékvezetőinek jelentést kell írni a Versenybizottságnak. A 
bemutatás elmulasztása esetén a mérkőzést az ellenfélnek igazoljuk 20 - 0 
arányban és ki nem állásnak számít. 
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8.1.4. Azok a szakosztályok, melyeknek felsőbb osztályban (NB.II, Közép-
Magyarországi Kiemelt Bajnokság) szerepelnek csapataik, és felnőtt csapatot 
szándékoznak a felnőtt A-F csoportok valamelyikébe nevezni, ezt csak akkor 
tehetik, ha van a tartalék bajnokságba nevezett csapatuk. A 
tartalékbajnokságban az egyesület bármely igazolt játékosa megkötés nélkül 
szerepeltethető – amennyiben az egyesület több csapatot nevez a tartalék 
bajnokságba, akkor a játékos csak az egyik csapatban szerepeltethető.  

8.1.5. A Budapesti Felnőtt Férfi és Senior csoportokban fentiekből következően 
nem szerepelhet felsőbb osztályban játszó játékos. 

8.1.6. Egy bajnoki évadban egy játékos egy bajnoki osztályban csak egy 
sportszervezetben versenyeztethető. Amennyiben év közben egy játékos 
átigazolását kéri, számára játékengedély csak akkor adható, ha fenti feltételnek 
megfelel. Átigazolás esetén a játékos kérelmére új játékengedély kiadásáról a 
BKSz Elnöksége dönt. 

 
8.2. Játékengedély (licence) 

Egy játékosnak egy bajnoki évben a Budapest Bajnokság küzdelmeiben 
maximum két csoportban való szereplésre lehet játékengedélye. 
A 2017-2018-as bajnoki évre felnőtt sportoló 2018. március 31-ig kérhet 
játékengedélyt. 

8.2.1. Felnőtt korosztályú (1998 előtt született – U20) NB. II. és a Közép-
Magyarországi Regionális Kiemelt osztályban szereplő játékos kizárólag a 
tartalék csoportra kaphat játékengedélyt. 

8.2.2. A felnőtt csoportban szereplő játékosnak, a felnőtt csoporton kívül, a 
tartalék vagy a senior bajnokságba is lehet játékengedélye. Felnőtt 
csoportban szereplő játékos senior csoportba csak akkor kaphat 
játékengedélyt, ha 1982-ben vagy előtte született. 

8.2.3. Utánpótlás korú játékos két utánpótlás korcsoportba kaphat játékengedélyt. 
Fent említett játékosok ezen kívül a csapatuk Közép-Magyarországi 
Regionális Kiemelt bajnokság vagy tartalékmérkőzésre is kérhet 
játékengedélyt. (maximum három csoport) A játékengedélyt kérő egyesület 
köteles gondoskodni arról, hogy nevezett játékos(ok) 72 órán belül két 
mérkőzésnél többen ne szerepeljen(ek)! 

 
 

99..  EEddzzőőii  mműűkkööddééss  ffeellttéétteelleeii  
  

9.1. MKOSz által kiadott edzői működési engedély 
Az MKOSz által az adott bajnoki évre és korcsoportra kiadott fényképes 
engedély. Az engedélyt a játékvezetőnek minden mérkőzésen be kell mutatni, 
illetve a játékosok versenyengedélyével át kell adni. 
 

9.2.     Játékos-edzői működési engedély 
A felnőtt bajnokságokban (FA-FF, FT, NA-NC, SF) a mérkőzéseken 
csapatkapitányként működő személyek is elláthatják az edzői feladatokat. 
Ezt írásban kell kérni a Versenybizottságon keresztül a BKSz Edző Bizottságától. 
Nevezett személy a továbbiakban is játékosként kezelendő.  
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1100..  SSzzaannkkcciióókk,,  óóvváássookk,,  kkiiáállllííttáássookk,,  ffeelljjeelleennttéésseekk  
ééss  bbüünntteettéésseekk  

  

10.1 .   Klubvezetők, Szakosztályvezetők felelőssége 
A Budapest Bajnokságban résztvevő klubok vezetői felelősek: 
 ezen Versenykiírásban foglaltak maradéktalan betartásáért, 
 a klub játékosainak edzőinek, csapatvezetőinek, csapatkísérőinek, 

szurkolóinak viselkedéséért hazai és idegenbeli mérkőzések előtt, alatt 
és után egyaránt. 

 

10.2.   Fegyelmi büntetés 
A Budapesti Kosárlabda Szövetség által rendezett mérkőzéseken történt 
fegyelmi ügyekben az MKOSz Fegyelmi Szabályzata érvényes.   
 

10.3.   Óvás 
A Budapesti Kosárlabda Szövetség által rendezett mérkőzéseken történt óvási 
ügyekben a Magyar Kosárlabda Versenyszabályok 2016 rendelkezései 
alkalmazandók.       

 
10.4. Fellebbezés 

Az MKOSz Versenyszabályok 2017 rendelkezései alkalmazandók. 
A fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési letétet, melynek összegét az MKOSz 
Díjfizetési szabályzat 2017/2018 tartalmazza. 
 

10.5. Félbeszakadt mérkőzés, botrány 
Félbeszakadt mérkőzés esetén a mérkőzés sorsáról a Versenybizottság dönt. A 
Versenybizottság az eset kivizsgálása után a mellékletben szereplő különeljárási 
illeték kiszabását is elrendelheti. 
A Versenybizottság levonulás, játékvezető bántalmazása, hivatalos szereplők 
verekedése, nézők botrányokozása miatt félbeszakadt mérkőzések újbóli kiírását 
csakis a két csapat egyértelműen megállapítható közös felelőssége alapján 
rendelheti el. Minden egyéb esetben a mérkőzést a vétlen csapat javára igazolja, 
a vétkes csapat a kiállásért járó pontot nem kaphatja meg! 

 

1111..          KKööllttssééggeekk  
A Budapest Bajnokságba nevezett csapatok minden befizetése számla 
ellenében történik a BKSz hivatalos helyiségében, vagy átutalással a 
számla kézhezvételét követően.  

11.1. A nevezési díjakat az I. sz. melléklet tartalmazza. 

11.2. Ha a szakosztály nem rendelkezik saját teremmel, TEREMDÍJ hozzájárulás 
címen csapatonként 140.000,- Ft/csapat terembért tartozik befizetni, 
nevezéskor, vagy átutalással a BKSz-től kapott terembérleti számla alapján. 
A nevezés leadásakor a befizetés tényét igazolni kell. 
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11.3. A központi termekben a mérkőzésekhez a Szövetség hivatalos 
jegyzőkönyvezetőt biztosít, melynek költségei a Szövetséget terhelik. 

11.4. A játékvezetők részére a költségtérítéseket a klubok fizetik adólevonással az 
érvényes jogszabályok alapján. A játékvezetők költségtérítését melléklet 
tartalmazza. A kifizető köteles kifizetéskor a bizonylatot ellenőrizni. A 
hibásan kitöltött bizonylatok, javításában a BKSz szerepet vállalni nem tud! 
Budapesti mérkőzésen közlekedési költség nem számítható fel. (A játékvezető 
születési adatait, anyja nevét, lakcímét, adószámát, TAJ számát köteles a 
számlára olvashatóan ráírni.) 

11.5. A Budapest környékén (pl.: Budaörs) kiírt Budapest bajnoki mérkőzéseken a 
hazai csapat köteles az egyik játékvezető („autós”) utazási költségeit is 
megtéríteni. Ez gépkocsival 54 Ft/km, csakis budapesti indulási székhellyel.  
Elszámolható távolság (oda-vissza): - Göd 50 km 

- Budaörs 20 km 
- Gödöllő 60 km  

11.6. A Versenybizottság a különféle események után, a mellékletben meghatározott 
alapelvek szerint, különeljárási díj megfizetésére kötelezheti a csapatokat. Ez 
minden esetben versenybírósági határozattal történik. 

 

1122..  EEggyyéébb  rreennddeellkkeezzéésseekk  
1122..11..  AA  ccssaappaattookk  aa  nneevveezzééssii  llaappoonn  aa  ssaajjáátt  eelleekkttrroonniikkuuss  aaddaattsszzoollggáállttaattáássii  ccíímmüükkeett  

kköötteelleesseekk  mmeeggjjeellööllnnii..  AA  ccssaappaattookk  bbaajjnnookkii  éévv  ssoorráánn  aazz  öösssszzeess  hhiivvaattaallooss  
éérrtteessííttéésstt  eemmaaiill--eenn  kkaappjjáákk..  „„VViiss  mmaajjoorr””  ookkbbóóll  ttöörrttéénnőő  iiddőőppoonnttvváállttoozzáássrróóll  aa  
VVeerrsseennyybbiizzoottttssáágg  tteelleeffoonnoonn  kköötteelleess  éérrtteessíítteennii  aa  ccssaappaattookkaatt..  

1122..22..  AA  hhiivvaattaalloossaann  kkiiíírrtt  mméérrkkőőzzéésseekkeett  bbáárrmmiillyyeenn  bbőőrrbbeevvoonnaattúú  ((lleehheettőősséégg  sszzeerriinntt  
MMoolltteenn,,  SSppaallddiinngg  ééss  WWiillssoonn))  llaabbddáávvaall  lleehheett  jjááttsszzaannii..  

1122..33..  HHaa  eeggyy  eeggyyeessüülleettnneekk  aa  BBKKSSzz--sszzeell  sszzeemmbbeenn  bbáárrmmiinneemműű  lleejjáárrtt  ttaarrttoozzáássaa  vvaann  ––  
nneevveezzééssii  ddííjj,,  kküüllöönneelljjáárráássii  ddííjj  ––  aakkkkoorr  aa  hhaattáárroozzaattbbaann  sszzeerreeppllőő  hhaattáárriiddőő  lleejjáárrttáátt  
kköövveettőő  nnaappjjááttóóll  mméérrkkőőzzéésseeiitt  aa  VVeerrsseennyybbiizzoottttssáágg  aa  hhiivvaattaallooss  bbaajjnnookkii  mműűssoorrbbóóll  ttöörrllii..  
EEzzeekkeett  aa  mméérrkkőőzzéésseekkeett  aaddootttt  ccssaappaatt  2200--00  aarráánnyybbaann  eellvveesszzttii..  EEzz  aazz  eelljjáárrááss  
mmiinnddaaddddiigg  éérrvvéénnyybbeenn  mmaarraadd,,  mmíígg  aazz  eeggyyeessüülleett  aa  ttaarrttoozzáássáátt  nneemm  rreennddeezzii..  

1122..44..  JJeeggyyzzőőkköönnyyvv  vveezzeettéésséérrőőll  --  kkiivvéévvee  aa  kkéétt  kköözzppoonnttii  tteerrmmeett  --  aa  kkiiíírrááss  sszzeerriinnttii  
vveennddééggccssaappaatt,,  aazz  iiddőőmméérrééssrrőőll  ééss  aa  ttáámmaaddóó  iiddőő  ((2244  sseecc))  mméérréésséérrőőll  ppeeddiigg  aa  
kkiiíírrááss  sszzeerriinnttii  hhaazzaaii  ccssaappaatt  kköötteelleess  ggoonnddoosskkooddnnii..  JJeeggyyzzőőkköönnyyvv  vveezzeettéésséérree,,  
iiddőőmméérrééssrree  aa  VVBB  ttoovváábbbbkkééppzzőőtt  ffoogg  rreennddeezznnii..  EErrrree  mmiinnddeenn  ccssaappaatt  lleeggaalláábbbb  22  
sszzeemmééllyytt  kköötteelleess  eellkküüllddeennii..  JJeeggyyzzőőkköönnyyvveett  mméérrkkőőzzéésseenn  sszzeerreeppllőő  jjááttéékkooss  
nneemm  vveezzeetthheett!!  

1122..55..  BBuuddaappeessttii  mméérrkkőőzzéésseekkeenn  vváárraakkoozzáássii  iiddőő  nniinnccss  ((ssoorroozzaatt  mméérrkkőőzzéésseekk  mmiiaatttt))..  
HHaa  aa  mméérrkkőőzzééss  kkiiíírrtt  iiddőőppoonnttjjáábbaann  vvaallaammeellyyiikk  ccssaappaatt  nniinnccss  jjááttéékkrraa  kkéésszzeenn,,  aa  
mméérrkkőőzzéésstt  2200--00  aarráánnyybbaann  eellvveesszzttii,,  kkiiáálllláásséérrtt  aazz  eeggyy  ppoonnttoott  sseemm  kkaappjjaa  mmeegg..  

1122..66..  BBuuddaappeessttii  bbaajjnnookkssáággbbaann  eeggyy  eeddzzőőnneekk  mmaaxxiimmuumm  22  ccssaappaattáánnaakk  mméérrkkőőzzéésseeiitt  
ttuuddjjuukk  ffiiggyyeelleemmbbee  vveennnnii  aa  kkiiíírráássookk  eellkkéésszzííttéésséénnééll..  EEzztt  aa  sszzaakkoosszzttáállyyii  
aaddaattkköözzllőő  llaappoonn  kkeellll  kköözzööllnnii,,  hhooggyy  mmeellyy  kkéétt  ccssaappaatt  lleeggyyeenn  aazz..  

1122..77..  AA  mméérrkkőőzzéésseekkrree  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkkeett  aa  BBKKSSzz  JJBB  jjeellööllii  kkii..  
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1122..88..  MMiinnddeenn  oollyyaann  kkéérrddééssbbeenn,,  aammeellyyrrőőll  eezzeenn  VVeerrsseennyykkiiíírrááss,,  vvaaggyy  aazz  MMKKOOSSZZ  áállttaall  
eellffooggaaddootttt  MMaaggyyaarr  KKoossáárrllaabbddaa  VVeerrsseennyysszzaabbáállyyookk  22001177..,,  vvaallaammiinntt  aa  NNeemmzzeettkköözzii  
KKoossáárrllaabbddaa  SSzzöövveettsséégg  ((FFIIBBAA))  áállttaall  eellffooggaaddootttt  ””NNeemmzzeettkköözzii  KKoossáárrllaabbddaa  
JJááttéékksszzaabbáállyyookk””  22001144..  ookkttóóbbeerr  11--ééttőőll  éérrvvéénnyyeess  jjááttéékksszzaabbáállyyaaii  nneemm  iinnttéézzkkeeddnneekk,,  aa  
BBKKSSzz  EEllnnöökkssééggee  ddöönntt..  

1122..99..  FFeellhhíívvjjuukk  aa  ccssaappaattookk  ffiiggyyeellmméétt  aazz  éérrvvéénnyyeess  FFIIBBAA  sszzaabbáállyyookk  sszzeerriinnttii  ööllttöözzeett  
bbeettaarrttáássáárraa..  AA  ccssaappaattookk  kköötteelleesseekk  eeggyyssééggeess  sszzíínnűű  nnaaddrráággbbaann  ééss  mmeezzbbeenn  
mmeeggjjeelleennnnii..  HHaa  aazz  eeggyyssééggeess  ffeellsszzeerreellééss,,  sszzáámmoozzááss  nniinnccss  mmeegg,,  aa  
jjááttéékkvveezzeettőőkk  kköötteelleesseekk  eezztt  aa  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  hhááttoollddaalláánn  rrööggzzíítteennii  ééss  aa  ccssaappaatt  
ffeelleellőőss  vveezzeettőőjjéévveell  aallááíírraattnnii..  AA  mmáássooddiikk  iillyyeenn  ffiiggyyeellmmeezztteettééss  uuttáánn  aa  
VVeerrsseennyybbiizzoottttssáágg  kköötteelleess  hhaattáárroozzaattbbaann  ffeellsszzóóllííttaannii  aa  sszzaakkoosszzttáállyytt//ccssaappaattoott  
ééss  bbüünntteettőő  sszzaannkkcciióótt  aallkkaallmmaazznnii  ((ppoonnttlleevvoonnááss))..  

1122..1100..  FFeellhhíívvjjuukk  aa  ccssaappaattookk  ééss  aa  jjááttéékkvveezzeettőőkk  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aa  mméérrkkőőzzééss  eellőőtttt  ééss  uuttáánn  aa  
ppáállyyáánn  eeggyymmáássssaall  sszzeemmbbeenn  áállllvvaa  üüddvvöözzöölljjéékk  eeggyymmáásstt,,  ééss  uuttáánnaa  kkeezzddjjéékk  eell  aa  
jjááttéékkoott,,  iilllleettvvee  hhaaggyyjjáákk  eell  aa  ppáállyyáátt  aa  mméérrkkőőzzééss  vvééggéénn..  

  
  
  
BBuuddaappeesstt,,  22001177..  jjúúnniiuuss  2222..  
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II..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett::  
 

11..  AA  VVeerrsseennyybbiizzoottttssáágg  mmuunnkkaarreennddjjee  
 
1.1. A BKSz Versenybizottsága 2017. augusztus 07.-től áll a csapatok 

rendelkezésére a hivatalos szövetségi napokon a hivatalos félfogadási időben. 
Kérjük a csapatokat, hogy a nevezéseket minél előbb adják le. 

1.2. A csapatok a 2017-2018. évi bajnokságra 2017. augusztus 31.-ig adhatják le 
nevezésüket. 

1.3. A határidő után a Versenybizottság csak az üresen maradt helyekre fogad el 
nevezéseket. 

1.4. A Közép-magyarországi Kiemelt bajnokság, a Budapesti felnőtt férfi-, felnőtt 
női- és a senior férfi csapatok számára 2017. szeptember 11.-én 18:00 órától 
időpont egyeztető értekezletet tartunk. Ezen ismertetjük a végleges 
lebonyolítást és a versenynaptárat. Ez a végső határidő a hazai mérkőzések 
kiírási lehetőségeinek leadására. Amelyik csapat hétközi mérkőzést nem vállal 
ezen az értekezleten kell írásban ezt leadnia. 

1.5. A Versenybizottság a 2017-2018. évi bajnokság műsorát elkészíti, ezt 2017. 
szeptember 20.-ig a csapatoknak e-mail-en elküldi. 

1.6. Az esetleges hibák, ütközések kijavítására a csapatoknak lehetőségük van. Az 
első három bajnoki műsor (2017. 10. 08.-ig terjedő időszak) javítására 2017. 
szeptember hó 25.-e 14:00 óráig, a további időszak javítására 2017. október 
09.-e 14:00 óráig lesz lehetőség. 

1.7. Ezen határidők utáni javítás már csakis a módosítási díj megfizetése mellett 
lehetséges. 

1.8. A bajnokság során a Versenybizottság csakis a hivatalos időben áll a 
csapatok rendelkezésére! 

1.9. Az előző évi bajnokságra kiadott játékengedélyek a 2017-2018. évi 
bajnokságra nem érvényesek!  

1.10. A játékengedély kérő lapokat a Versenybizottságnak kell leadni vagy e-
mailen megküldeni. 

1.11. A játékengedély általában a következő szövetségi napon átvehető. 

1.12. Játékengedély nélkül mérkőzésen szerepelni nem lehet. 

 

2. Előforduló befizetések 

2.1 Nevezési díj 
2.1.1 Megyei versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek 

(bejegyzett, TAO-s) 
(tartalmazza 12 játékos játékengedélyének díját): 36.250 Ft + ÁFA 
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2.2. Nyilvántartással kapcsolatos díjak, költségtérítések: 
 Igazolás és átigazolás: 3.000 Ft + ÁFA 

Az igazolással vagy átigazolással kapcsolatban 
benyújtott panasz I. fokú eljárásának díja: 50.000 Ft + ÁFA 

Az igazolással vagy átigazolással kapcsolatban benyújtott 
panasz alapján hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés díja: 50.000 Ft + ÁFA 

A díjak 8 napos ügyintézésre értendők! 48 órán belüli ügyintézés kérése 
esetén kétszeres, 24 órán belüli ügyintézés kérése esetén nyolcszoros díj 
fizetendő! 

Az ügyintézés kényelmesebbé tétele érdekében több leigazolás és átigazolás 
esetén azok leadhatók. A leadott okmányokat az igazolási bizottság 
későbbiekben ellenőrzi, így a hiányosan kitöltött, hiányosan leadott 
dokumentumok nem készülnek el! Ez minden leadónak saját felelőssége! Le- 
és átigazolást a szakosztály megjelölt képviselőjének személyesen kell a 
BKSz hivatalos helyiségében leadni. 

 
2.3. Mérkőzés időpont módosítás díjtételei 
 Első esetben: 10.000 Ft + ÁFA 

 További esetekben: 20.000 Ft + ÁFA 
 
2.4. Óvási, fellebbezési illeték 
 Óvási díj: 100.000 Ft + ÁFA
 Fellebbezési díj egyéb versenyrendszerekben: 50.000 Ft + ÁFA 

  

2.5. Igazolások bemutatása 
 Játékengedély mérkőzés előtti bemutatásának 
 elmulasztása egyéb országos versenyeken: 20.000 Ft + ÁFA 
 
2.6. Játékengedély 

 A 2017-2018. bajnoki évben a nevezési díj 12 fő sportolóra tartalmazza 
játékengedély díját, mely magában foglalja a sportolókra vonatkozó 
balesetbiztosítás összegét.  

 Minden további sportoló részére: 2000 Ft + ÁFA 
 
 Mivel a játékengedély alapvető sportbiztosítást tartalmaz, így külön 
biztosítást kötni nem szükséges. Aki külön (magasabb szintű) biztosítást 
kíván kötni, teheti saját költségre – egyénileg. 

 
2.7. Sportorvosi igazolvány kiadása 

Az igazolvány kiadása díjtalan. 

Kiadása a e-mailen keresztül kerülhet sor, az előzetesen legalább három nappal 
korábban megküldött e-mail-en történt kérés alapján. 

Új leigazolás esetén 8 munkanap. 
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3. Versenybizottsági események 
3.1. Mérkőzés félbeszakadása esetén 

„Vis major” miatt félbeszakadt mérkőzés (egyik csapat sem felelős). 
Ha a harmadik negyed befejeződött, akkor pályán elért eredmény 
végeredményként elfogadott. Egyébként a mérkőzés újra kiírásra kerül. 

3.1.1. Az egyik csapat levonul a pályáról: 
A vétkes csapat 20.000 Ft különeljárási díjat köteles fizetni, a mérkőzést 20-0 
arányban a vétlennek igazoljuk. A levonulást kezdeményezők ellen fegyelmi 
eljárás indul. A vétkes csapat a kiállásért járó pontot nem kaphatja meg, további 
büntetőpontok levonásáról a Versenybizottság dönt! 

3.1.2. Játékvezető félbeszakítja a mérkőzést (a zavartalan lebonyolítás 
 feltételei hiányában): 

A vétkes csapat a mérkőzést 20-0 arányban elveszti. Fegyelmi eljárás indul. A 
vétkes csapat a kiállásért járó pontot nem kaphatja meg, további büntetőpontok 
levonásáról a Versenybizottság dönt! 

3.1.3. Játékosok, nézők közötti tettlegesség miatti félbeszakítás: 
A vétkes csapat a mérkőzést 20-0 arányban elveszti. Fegyelmi eljárás indul. 
A vétkes csapat a kiállásért járó pontot nem kaphatja meg, további 
büntetőpontok levonásáról a Versenybizottság dönt! 

3.1.4. Hivatalos személy – játékvezető – bántalmazása: 
A felelős csapat a mérkőzést 20-0 arányban elveszti, a kiállásért járó pont nem 
jár. További büntetőpont levonásáról a Versenybizottság dönt. Fegyelmi eljárás 
indul. A hazai pálya részleges, vagy teljes betiltásra kerül. 

 

3.2. Ki nem állás 
Az a csapat, amelyik a mérkőzés hivatalos időpontjában nem jelent meg a 
mérkőzést 20-0 arányban elveszti, a kiállásért járó pontot nem kapja meg. 
A meg nem jelent csapat a játékvezetői díjat köteles felszólítás nélkül a 
BKSz-ben rendezni (távolmaradás büntetése).  
Ismétlődés esetén a Versenybizottság 20.000 Ft-ig /TAM/ terjedő 
különeljárási díjat róhat az elkövető csapatra. A harmadik ki nem állás után 
a csapat a bajnokságból kizárható! 

3.3. Mérkőzés elmaradása 
3.3.1. Amennyiben a csapatok a Versenybizottság megkerülésével mérkőzésnek 

eredetitől eltérő időpontjában állapodnak meg, ezért az eredetileg kiírt 
mérkőzésre a játékvezetők feleslegesen jelennek meg, akkor a következő 
eljárást alkalmazzuk: 
A mérkőzés eredményét 0-0 arányban igazoljuk, a kiállásért egyik csapat sem 
kaphat pontot.  

3.3.2. Terem használhatatlansága miatt elmaradó mérkőzések esetén a 
Versenybizottság dönt. Az eset részletes vizsgálata alapján az eredményről 
írásban értesíti a csapatokat. 
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