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Miben történtek változások?

■ Elnevezések

■ Bedobás utolsó 2:00 belül

■ Jegyzőkönyv

■ Labdavezetés

■ 24/14



Jegyzőkönyv VEZETÉS

■ Edző elleni technikai hiba. (Mikor 1 és mikor 2)

■ Új szabály: 38.2.4

■ Ha az edzőnek -egy segédedző, cserejátékos, kipontozódott játékos vagy egy csapatkísérő -

kizárása miatt kell technikai hibát beírni, beleértve a csapatpad területének elhagyását 

verekedés miatt: 

■ 2 büntetődobás.



Technikai hiba 

■ Új szabály:

■ Ha technikai hibát ítélnek, 1 büntetőt kell dobatni. 

■ A büntetődobást követően a labdát annak a csapatnak kell adni, amelyik a labdát birtokolta vagy 

jogosult volt arra, amikor a technikai hiba történt. 



Labdavezetés

■ Labdavezetésnek nevezzük, amikor a játékos a birtokában lévő élő labdát úgy hozza mozgásba, 

hogy azt leüti, gurítja, illetve a talajra dobja. 

■ Törlésre kerül a szabályokból: „vagy szándékosan a palánkra dobja”



24/14 változások



Bedobás sportszerűtlen 
vagy kizáró hiba után

■ Módosított szabály:

■ Minden bedobást, ami egy sportszerűtlen vagy kizáró hiba következménye, a csapat támadó 

térfelén lévő bedobóvonaltól kell elvégezni.

■ Minden bedobást, ami egy verekedés után következik, a csapat támadótérfelén lévő 

bedobóvonaltól kell elvégezni.  

■ Mindegyik esetben a támadó órát 14 másodpercre kell állítani.



A labda beszorul a gyűrű 
és a palánk közé

■ Új szabály: 

■ Az élő labda beszorul a gyűrű és a palánk közé 

■ Kivéve: büntetődobások között és ha labdabirtoklás jár a büntetődobás után.

■ Mivel a labda érintette a gyűrűt, 14 vagy 24 másodpercre kell állítani a támadóidőt. 



24



Új szabály:  Bedobások
A támadóórát vissza kell ugrasztani, ha a játékvezető hibát vagy szabálysértést ítél a 
labdabirtokló csapat ellen. Ebben a helyzetben a korábbi labdabirtokló csapat ellenfele lesz 
bedobásra jogosult. 

Ha a bedobást a védőtérfélen kell elvégezni, 

a támadóidőt 24 másodpercre kell állítani. 

Ha a bedobást a támadó térfélen kell elvégezni, 

a támadóidőt 14 másodpercre kell állítani. 



UTOLSÓ 2:00 PERCEN
BELÜLI IDŐKÉRÉS



2:00 perc vagy kevesebb

Azután, hogy időkérést engedélyeztek annak a csapatnak a részére, amelyik labdabirtoklásra 

jogosult a saját védőtérfeléről, akkor a bedobásra jogosult csapat edzője dönthet arról, hogy az 

azt követő bedobást a támadó térfélen, a jegyzőasztallal szembeni oldalon, a bedobóvonaltól 

vagy a csapat védő térfelén szeretnék végrehajtani.

Támadó térfélen:

Ha 14 vagy több másodpercet mutat a 

támadó óra, amikor a mérkőzésóra megállt, 

akkor 14

Ha 13 vagy kevesebb másodpercet mutat a 

támadó óra, abban a pillanatban, amikor a 

mérkőzésóra megállt, akkor NEM!

Védőtérfélen: 

24 másodpercre kell visszaugrasztani vagy az 

időmérést onnan kell folytatni, ahol a támadó 

óra megállt, ahogyan azt a szabályok 

kimondják. 



KAPCSOLATTARTÁS
FELELŐSSÉG
VISELKEDÉS



Kapcsolattartás

■ A mérkőzés előtti szükséges teendők.

■ Mérkőzés közbeni folyamatos kommunikáció.

■ A jegyzőkönyv lezárása kapcsán szükséges teendők.



Felelősség

■ Ki a „főnök” az asztalnál?

■ Ki kit mire utasíthat?

■ Kinek, hogyan kell jeleznie ha hibát észlel?



Viselkedés

■ Mikor van helye a mobilnak?

■ Mit ne tegyünk amíg dolgozunk?



REGISZTRÁCIÓ,
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 

KIADÁS



Regisztráció

■ A webes felületen kell megtenni.

■ (https://mkoszjatekvezeto18.flexinform.hu/)

■ A regisztráció folyamatát az adott személy működési helye szerinti illetékes megyei adminok

felügyelik, probléma esetén hozzájuk kell fordulni segítségért.

https://mkoszjatekvezeto18.flexinform.hu/


A működési engedély 
kiadásának feltételei

1. Az alapadatok és a hozzá kapcsolódó mellékletek elfogadottsága.

2. Formanyomtatvány igénylése.

3. Működési díj megfizetése.

4. Továbbképzésre való jelentkezés.

5. Továbbképzésen való részvétel, melynek meglétét az MKOSZ Versenyiroda jelzi a megyei 

adminok felé.



A rendszer használatához 
kapcsolódó fontosabb információk

■ A korábban még nem regisztrált személyek csak és kizárólag a megyei adminok engedélyével és 
segítségével tudnak regisztrálni a rendszerbe.

■ A korábban már regisztrált személyek a tavalyi évben megadott felhasználó névvel és jelszóval tudnak 
belépni a rendszerbe.

■ Az alapadatok és a hozzá tartozó mellékletek a tavalyi rendszerből lettek átmásolva. Amennyiben 
bármilyen változás történt az adatokban és/vagy a mellékletekben akkor azt a megyei adminok
segítségével lehet megváltoztatni.

■ Az alapadatok ellenőrzése után a megyei adminok fogadják el az alapadatokat és nyitják meg a 
lehetőséget arra, hogy a személyzet asztalszemélyzeti és/vagy statisztikusi formanyomtatványt 
igényelhessen illetve, hogy a 2018/2019. évi működési díjat megfizethesse.

■ Amennyiben minden kész, a személynek saját magának kell letöltenie a működési kártyáját, melyet 
nyomtatott formában vagy elektronikusan meg kell őrizni, mivel a mérkőzéseken az engedély meglétét 
igazolni csak és kizárólag a kártya bemutatásával lehet!



Teszt



Köszönöm a figyelmet!


