
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Felnőtt Férfi 

Kosárlabda Bajnokság Versenykiírása 

2017/2018. 

  

  

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KOSÁRLABDA SZÖVETSÉG 

SZÉKHELY: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. 
POSTACÍM: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. 

Telefon:  
Telefax:  

Adószám:  
Bankszámlaszám:  

E-Mail: mksz_szszb@hunbasket.hu 
Internet honlap: http://kosarsport.hu/szabolcs-szatmar-bereg/ 

MEGTÁRGYALTA ÉS JÓVÁHAGYTA AZ MKOSZ VERSENYBIZOTTSÁGA:  
KIADVA:  



1. A VERSENY CÉLJA 
1.1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kosárlabda csapatainak folyamatos, 

rendszerben történő foglalkoztatása és versenyeztetése, felkészülés 
elősegítése a magasabb szintű bajnokságokhoz, a bajnoki helyezések 
eldöntése. 

1.2. Az MKOSZ stratégiai céljainak megfelelően a sportág népszerűségének és 
versenyképességének javítása 

2. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE 
2.1. Az MKOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége gyakorol 

valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, játékosok és a 
bajnokságban közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a 
jogszabályok, az MKOSZ szabályzatai, valamint a Versenykiírás 
felhatalmazzák. 

2.2. Az MKOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége jogosult elvégezni 
minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal, 
Versenykiírással összefüggésben az MKOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szövetségének Versenybizottsága (a továbbiakban 
Versenybizottság) jogosult első fokon eljárni és határozatot hozni minden 
olyan ügyben, amely a Versenyszabályok, és jelen Versenykiírás kapcsán 
a bajnokság lebonyolításával függ össze. Az MKOSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége hivatalból vagy kérelemre jár el. 

3. A VERSENY IDEJE 
A résztvevő csapatok függvényében, a verseny várható ideje: 
 2017. december 11-től, 2018. június 20-ig.  

4. A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
4.1. Azon sportszervezetek, iskolai csapatok, baráti társaságok, amelyek 

teljesítik a nevezés feltételeit. 
4.2. A bajnokságban való részvétel feltételei: 

a. A nevező sportszervezet teljes körűen meghatalmazott 
képviselőjének részvétele az időpont egyeztető értekezleten. 

b. Az időpont egyeztető értekezleten csak azon sportszervezetek 
vehetnek részt, illetve kerülnek a Bajnokság rendszerébe 
besorolásra, akik az MKOSZ nevezési rendszerében a Bajnokságra 
hivatalosan is neveztek és befizetési kötelezettségüknek eleget 
tettek a megadott határidőig. 

c. Azon sportszervezetek, melyeknek az elmúlt bajnoki évről tartozásuk 
áll fenn a MKOSZ felé, a 2017/2018. évi bajnokságban nem 
indulhatnak! 

5. NEVEZÉS 
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5.1. Nevezni az MKOSZ által kialakított elektronikus bajnoki nevezési 
rendszerben lehet (http://mkosznevezes2017.flexinform.hu/) 2017. 
December 8-ig (nevezési határidő). 

5.2. A nevezést követően a Nevezési Adatlapot el kell juttatni az MKOSZ 
SzSzB Megyei Szövetség e-mail címére (mksz_szszb@hunbasket.hu). A 
Nevezési Adatlap elérhető és letölthető a Megyei Szövetség honlapján 
(http://kosarsport.hu/szabolcs-szatmar-bereg/letoltesek) a „Letöltések” 
menüpont alatt. Kérjük az adatok teljes körű és pontos kitöltését! 
Határidő: 2017. December 8. 

5.3. Nevezéssel kapcsolatos költségek, melyeket a csapatok a bajnokságban 
való részvételhez kötelesek megfizetni. Az összeg a SZSZB Megyei KSZ 
bankszámlájára () fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg. 

5.3.1.A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összegét a Díjfizetési 
szabályzat 2017/2018. tartalmazza.  

5.3.2.A nevezési díj 12 fő igazolását foglalja magába, így minden további 
játékosért a Szövetségi Díjban foglalt kereten felül, igazolási díjat kell 
fizetni, aminek az összegét a Díjfizetési szabályzat 2017/2018. 
tartalmazza. 

5.3.3.Továbbá a csapatok kötelesek a SZSZB Megyei KSZ számára a 
bajnoksághoz hozzájárulási díjat fizetni, melynek összegét a SZSZB 
Megyei KSZ határozza meg.  

5.4. A Megyei Férfi Bajnokságra nevező sportszervezet teljes felelősséggel 
vállalja:  

5.5. Az MKOSZ és az MKOSZ SZSZB Megyei Szövetsége előírásainak betartását 
és a Versenykiírásban foglaltakat. 

5.6. Betartja a nevezési határidőt és befizeti a nevezéshez szükséges díjakat 
az e-számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. 

5.7. Teljes körűen lejátsza az időpont egyeztető értekezleten meghatározott 
versenyrendszerben foglalt mérkőzéseit. 

5.8.Nevezések elutasítása 
a. A nevezések elfogadásáról első fokon a SZSZBMKSZ dönt, a nevezési 

határidő lejártát követő, 3 napon belül. A SZSZBMKSZ jogosult egy 
alkalommal, legfeljebb 2 munkanapos határidő kitűzésével a 
nevezését hiányosan benyújtó résztvevő hiánypótlásra felhívni, 
nevezési pótdíj megfizetése mellett, melyet a hiányok pótlásával 
egyidejűleg kell megfizetni és a megfizetés tényét igazolni. A díj 
összege 5.000 Ft. A határidő elmulasztása vagy a szükséges 
dokumentumok bármely okból ismételten hiányosan történt beadása 
esetén a nevezést el kell utasítani, további hiánypótlásnak helye 
nincs. 

b. A SZSZBMKSZ végleges határozata ellen 8 napon belül fellebbezésnek 
van helye. A SZSZBMKSZ nem fogadja el azon sportszervezetek 
nevezését, amelyek nem tesznek eleget a nevezés feltételeinek. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Versenykiírás !  2017/2018.3



6. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 
6.1.Bajnokság 1– Megyei Férfi Felnőtt Bajnokság – 

A csapatok körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, 
oda-visszavágó alapon. Minden csapat minden más csapattal játszik két 
mérkőzést. A sorrendet a szerzett pontok összege határozza meg, a 
Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályokban meghatározottak alapján. 

6.2.Amennyiben a bajnokságban „versenyen kívül” minősítésű csapat indul, 
annak eredményei nem számítanak, nem szerepelnek a csapatok 
helyezéseit tartalmazó tabellában. 

6.3 A bajnoki műsort a meghatározott hivatalos játéknapokkal a 
Versenybizottság készíti el.  
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7. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK 
7.1. A bajnoki mérkőzések, helyét, idejét a Versenybizottság határozza meg a 

csapatok igényei alapján. A bajnokság hivatalos értesítője a “körlevél”, 
melyet a csapatok levelezési címére folyamatosan megküldünk e-mail 
formában. A körlevélben szereplő mérkőzések időpontjának - mely a 
csapatok bejelentései alapján készült - megváltoztatásához a 
Versenybizottság csak indokolt esetben járul hozzá az érdekeltek írásbeli 
megállapodása alapján. 

7.2. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a mérkőzés eredeti kiírásának 
adatait, a mérkőzés új időpontját, helyszínét. A módosításoknál az 
alábbiakat kérjük figyelembe venni: 

7.3. Az új mérkőzést tartalmazó megegyezést, az eredeti mérkőzés 
időpontjánál 5 munkanappal korábban a Versenybizottsághoz el kell 
juttatni. 

7.4. Az előírt határidő utáni mérkőzésmódosítás miatt a vétkes csapatnak/
csapatoknak mérkőzésmódosítási költséget kell fizetnie. Ez megyei 
mérkőzéseken 5.000 Ft + ÁFA, melynek befizetéséről a Megyei 
Kosárlabda Szövetség számlát állít ki. Egyoldalú bejelentés, mely az 
ellenfél hozzájárulására hivatkozik, nem vehető figyelembe. 

7.5. Vis maior eset következtében történt mérkőzés halasztáskor, ha a 
csapatok nem tudnak megegyezni, a Versenybizottság az érintett 
csapatok részvételével tartott időpont egyeztető után határozza meg a 
közösen elfogadott új időpontot. 

7.6. A mérkőzéseken várakozási idő 15 perc. 
7.7. Ha a kiírt mérkőzést a csapatok vis maior miatt nem tudták lejátszani, 

akkor a pénz befizetésétől eltekintünk, de a közös megállapodás 
továbbra is szükséges. Ellenkező esetben a Versenybizottság határozza 
meg az új időpontot. 

7.8. A mérkőzések időpontjaiként lehetőleg hétköznaponként 17.00 óra utáni, 
esetleg hétvégi időpontot javaslunk. Egyéb időpontokban előfordulhat, 
hogy játékvezetőt biztosítani nem tudunk. 
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8. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 
8.1. A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel 

csapata csoportos játékengedélyén, valamint érvényes sportorvosi 
engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés esetén – a hivatalos személyek 
képviselőjének hitelt érdemlően bizonyítani tudják. A verseny 
résztvevőjének képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes 
sportorvosi engedéllyel rendelkezzenek! 

8.2. Minden csapatnak rendelkeznie kell a SZSZBMKSZ által a Megyei Férfi 
Felnőtt Bajnokságra kiadott csoportos játékengedéllyel. 

8.3. Ha a mérkőzésen a csapatnak nincs a helyszínen a csoportos 
játékengedélye, a mérkőzést le kell játszani. Első alkalommal a 
Versenybizottság figyelmezteti a vétkes csapatot. Minden további 
alkalommal a vétkes csapat külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek 
mértéke 2.000 Ft + ÁFA.  

8.4. A 2017/2018-as Megyei Férfi Bajnokság mérkőzésein csak az a játékos 
szerepeltethető, aki szerepel csapata csoportos játékengedélyén, 
valamint érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik, és ezt – kérés 
esetén - a mérkőzés játékvezetőjének bemutatja. A sportszervezet 
képviselője felelős azért, hogy sportolói érvényes sportorvosi engedéllyel 
rendelkezzenek! 

8.5. A 215/2004. Kormányrendelet alapján mérkőzésen csak az szerepelhet, 
aki érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik. Ez 18. évét be nem 
töltött sportolónál 6 hónap, 18. életévét betöltött sportolónál pedig 1 
év. Az ismétlődő vizsgálat idejét a sportorvos rövidebb időben is 
meghatározhatja. Sportorvosi engedély csak a játékos egyéni sportorvosi 
igazolványában - melynek kiadását a helyi szövetség végzi – fogadható 
el.  

8.6. Minden mérkőzésre maximum 12 játékos nevezhető. 
8.7. Minden mérkőzés jegyzőkönyvében a csapat csoportos játékengedélye 

alapján fel kell tüntetni a játékosok egyéni azonosító számának utolsó 
négy jegyét. 

8.8. Olyan játékos, aki még nem volt leigazolva egy csapathoz sem, bármikor 
leigazolható és számára játékengedély kiadható. A bajnokság során egy 
utánpótlás korú játékos csak egy csapathoz, felnőtt játékos legfeljebb 
két csapathoz kaphat játékengedélyt, de nem egy időben. Játékos 
mozgás esetén a játékos a két csapatban összesen nem játszhat több 
mérkőzést, mint az egyes csapatok számára meghatározott lejátszandó 
mérkőzések száma. A nem bejegyzett sportszervezetek csapataiban 
szereplő játékosok a bajnokság során csak egy csapatban 
szerepelhetnek. 

8.9. A játékosok le-és átigazolására a „Kosárlabdázók nyilvántartási, 
igazolási, átigazolási és játékengedély kiadási szabályzata” az irányadó. 

9. NEM HAZAI NEVELÉSŰJÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 
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9.1. A bajnokságban nem hazai nevelésű játékosok csak az MKOSZ 
engedélyével szerepeltethetők. A kérelemhez a következő 
dokumentumokat kell csatolni: 

a. Magyarországon nappali tagozaton tanuló játékos esetén 
• a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda 

tevékenységébő l semmiféle jövedelemmel nem 
rendelkezik, 

• nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány. 
b. Magyarországon munkát vállaló játékos esetén: 

• a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda 
tevékenységébő l semmiféle jövedelemmel nem 
rendelkezik, 

• munkavállalási engedély, 
• munkáltatói igazolás. 

c. A FIBA szabályzatban előírtaknak megfelel. 

10.ÓVÁS – FELLEBBEZÉS 
10.1.Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a „Magyar 

Kosárlabda Versenyszabályok” tartalmazza. 
10.2.Az óvással kapcsolatban első fokon a Versenybizottság jár el. A díjakat az 

MKOSZ Díjfizetési Szabályzata 2017/2018. tartalmazza. 
10.3.Az óvás beérkezési határideje a mérkőzést követő munkanap 16.00 óra. 

(Ha a mérkőzést követő nap munkaszüneti nap, abban az esetben a 
Versenybizottságot a mérkőzést követő nap 10.00. órájáig telefonon kell 
értesíteni a beküldött óvásról, s az óvás mellé csatolni kell az egyesület 
ügyvezetőjének hivatalos nyilatkozatát, mely szerint vállalja, hogy az 
óvási letétet a következő munkanap 10.00 órájáig megfizetik. 

10.4.Az óvással kapcsolatos döntés elleni fellebbezések beérkezési határideje 
a döntés kézhezvételétől számított 12 óra. 

11.DÍJAZÁS - KUPASZEREPLÉSI JOG 
11.1.A bajnokság valamennyi résztvevő csapata oklevél, az 1. helyezett 

csapat oklevél, serleg és érem díjazásban, még a 2-3. helyezett csapatok 
oklevél és érem díjazásban részesülnek. 

12.JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉSELLENŐRŐK 
12.1.A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben 

vezetik, amelyre az SZSZBMKSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. Egy 
mérkőzésen a 3-as játékvezetői rendszert csak és kizárólag az MKOSZ 
főtitkára engedélyezheti. 

12.2.A MKOSZ által jóváhagyott díjszabásnak megfelelő játékvezetői díjakat, 
és utazási költségeiket központilag a SZSZBMKSZ fizeti, a csapatoknak 
ezzel kapcsolatosan nem merül fel költsége. 
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12.3.Lehetősége van a bajnokságban résztvevő csapatoknak 3. játékvezető 
és/vagy mérkőzésellenőr kérésére, azonban az ő – MKOSZ által 
jóváhagyott díjszabásnak megfelelő - díjukat a helyszínen, a mérkőzés 
előtt kell kifizetni.  

12.4.Amennyiben 3. játékvezető és/vagy mérkőzésellenőr kirendelésére a 
SZSZB Megyei KSZ által történik, akkor kifizetésük a 12.2. pont alapján 
történik.  

12.5.A mérkőzéseken a hazai csapatatot terheli a rendezés minden egyéb 
költsége, terem, világítás, eredményjelzés, asztalszemélyzet, takarítás, 
stb. Az utazást mindenki saját költségén oldja meg. 

12.6.A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ 
Díjfizetési szabályzata 2017/2018. határozza meg. 

12.7.A játékvezetőkkel és ellenőrökkel kapcsolatos további szabályokat a 
„Magyar Kosárlabda Versenyszabályok” tartalmazza. 

13.INFORMÁCIÓ, STATISZTIKA 
13.1.Az informálás területén a sportszervezetnek mindent meg kell tennie 

annak érdekében, hogy az MKOSZ, az ellenfél, a hivatalos személyek, a 
nézők és a média információhoz jussanak. 

13.2.A bajnokság minden mérkőzése után mindkét csapat köteles az 
eredményt e-mailen, a mérkőzést követő nap 20.00 óráig a SZSZBMKSZ 
részére megküldeni. 

14.FEGYELMI ÜGYEK 
14.1.A fegyelmi ügyekre az MKOSZ Fegyelmi Szabályzata érvényes és a SZSZB 

Megyei KSZ Fegyelmi Bizottsága tárgyalja. A tárgyalás időpontjáról az 
érintett játékos és/vagy sportszervezet írásbeli értesítést kap. 

14.2.A Megyei Férfi Bajnokságban résztvevő sportszervezetek vezetői 
felelősek a sportszervezet játékosainak, edzőinek, csapatvezetőinek, 
csapatkísérőinek, szurkolóinak viselkedéséért hazai és idegenbeli 
mérkőzések előtt, alatt és után egyaránt.  

14.3.Amennyiben egy sportszervezet bajnoki találkozóján olyan események 
történnek, amelyek fegyelmi tárgyalást vonnak maguk után és erről a 
SZSZB Megyei KSZ Fegyelmi Bizottsága hoz határozatot, a SZSZB Megyei 
KSZ Versenybizottsága jogosult az elmarasztalt sportszervezet soron 
következő találkozójára/találkozóira mérkőzésellenőrt küldeni. Ennek 
költsége az elmarasztalt sportszervezetet terheli. 

15.Kizárás, visszalépés 
15.1.  Kizárás vagy visszalépés esetén az eredmény számításáról a 

Versenyszabályok rendelkeznek. A kizárt vagy visszalépett sportszervezet 
külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek összege 25.000 Ft + ÁFA. 

16.Mérkőzések rendezése 
16.1. Mérkőzést csak abban az esetben lehet játszani, ha mindkét 

sportszervezet igényelt, és kapott a Versenybizottságtól csoportos 
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játékengedélyt. Ennek hiányában a találkozóra a Játékvezetői Bizottság 
nem küld játékvezetőket. Ha játékengedély kiadásra került, de nincs a 
helyszínen, akkor a fenti 8.2 és 8.3 pontban foglaltak az érvényesek. 

16.2.A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, 
amelyet a sportszervezet a Nevezési Adatlapon bejelentett (lehet több 
is). 

16.3.Minden csapatnak rendelkeznie kell a mérkőzések lebonyolításához 
szükséges minimális technikai feltételekkel –jegyzőkönyv, nyíl, piros 
zászlók, síp,  stopperóra! A mérkőzés technikai feltételeinek 
biztosításáért a pályaválasztó sportszervezet felelős! 

16.4.A jegyzőkönyvet a hazai csapat által biztosított asztalszemélyzeti 
vizsgával rendelkező jegyzőkönyv-vezetőnek kell vezetnie, melynek díját 
a hazai csapat a helyszínen köteles megfizetni. Az időmérő személyéről a 
hazai csapat gondoskodik. Az időmérő személyének nem kell 
asztalszemélyzeti vizsgával rendelkezni, így bárki elláthatja ezt a 
feladatot. 

16.5.A Megyei Férfi Bajnokságban 7-es méretű labda használata kötelező.  
16.6.A mérkőzések jegyzőkönyve a jelenleg használt MKOSZ jegyzőkönyv és 

azt a kiadott szabályok szerint kell vezetni.  
16.7.A mérkőzésre ki nem álló, vagy a mérkőzésről levonuló csapat, 

mérkőzésenként külön eljárási díjat köteles fizetni, melynek mértéke: 
20.000 Ft + ÁFA. 

17.EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
17.1.Határidőn túli tartozás esetén a Versenyszabályok előírásai az 

érvényesek. 
17.2.Minden csapatnak kötelező e-mail címmel rendelkeznie, és olyan 

személyt kijelölni, aki a leveleket naponta elolvassa. A Versenybizottság 
minden hivatalos küldeményét e-mailen küldi a csapatoknak. Ajánlott, 
hogy a sportszervezetek az egymás közötti kommunikációt elsősorban 
elektronikus levélben végezzék, az esetleges félreértések elkerülése 
érdekében. 

17.3.A bajnokság és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett 
„Magyar Kosárlabda Versenyszabályok”, valamint a Nemzetközi 
Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda 
Játékszabályok” hatályban lévő játékszabályai szerint kerülnek 
lebonyolításra. 

17.4.Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a 
mérkőzéseket azok szerint kell játszani, de az új szabályzatok 
mellékletének tartalmaznia kell az ezen Versenykiírásra vonatkozó 
módosításokat. 

17.5.Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a 
Versenyszabályok nem intézkednek, a SZSZB Megyei KSZ Elnöksége és/
vagy a Versenybizottsága dönt.  
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