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1. A bajnokság rendezője: 

 

A bajnokságot a Pest Megyei Kézilabda Szövetség (továbbiakban: PMKSZ) által kinevezett Versenybizottság 
(továbbiakban VB) szervezi, irányítja és ellenőrzi. 

 

2. A bajnokság célja: 

A megyei kézilabdacsapatok rendszeres és tervszerű versenyeztetése, egységes bajnoki rendszer alapján, alkalmat 
teremtve a csapatoknak, hogy felkészültségüket bizonyítva magasabb osztályba kerüljenek. Az elért eredmények alapján a 
bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk 
népszerűsítése.  

 

3. A bajnokság helye és ideje: 

3.1. A bajnokság helye: 

 

A 2020-2021. évi bajnokság mérkőzéseit kizárólag teremben lehet megrendezni!  

 

A 2020-2021. évi Pest megyei felnőttbajnoki szezonban, – az utolsó lezárt, 2018/2019. évi Pest megyei 
bajnokságok helyezései alapján meghatározva! – a benevezett csapatok számától függően (de osztályonként minimum 
8 csapattal), a PMKSZ VB kialakítja a megyei I. osztály mezőnyét. Ez alatti osztályba – a megyei II. osztályba – az I. 
osztályba be nem sorolt egyesületeket osztjuk be.     

A Pest megyei bajnokság mérkőzésein a rendező (hazai) csapat köteles legalább a versenybírói asztaltól 
működtethető elektronikus eredményjelző berendezést (amely minimálisan az eredményt és az eltelt vagy hátralévő 
játékidőt mutatja) működtetni és kezelni!  

A 2021-2022. évi Pest megyei bajnokságtól kezdődően a rendező (hazai) csapat köteles a versenybírói asztalnál 
vezérélt onlinejegyzőkönyv-vezetést biztosítani!   

 

 

3.2. A bajnokságok ideje: 

3.2.1. Tervezett játéknapok: 

▪ 2020. szeptember 13., 20., 27., 

▪ 2020. október 4., 11., 18., 25., 

▪ 2020. november 1., 8., 15., 22., 29., 

▪ 2020. december 6., 13., 

▪ 2021. január 31., 

▪ 2021. február 7., 14., 21., 28.,  

▪ 2021. március 7., 14., 21., 28., 

▪ 2021. április 11., 18., 25., 

▪ 2021. május 9.,16.,  

▪ A Final24 időpontját és helyszínét a VB a későbbiekben jelöli meg. 

 

Tartalék játéknapok: 

▪ 2021. január 17. 

▪ 2021. január 24. 

Munkarend-változások, ünnepnapok: 

▪ 2021. április 3-6. (húsvét) hétvégén nem rendezünk fordulót, 

▪ 2021. május 2-3-ai hétvégén a középiskolai ballagások miatt nem rendezünk fordulót,  

▪ 2021. május 23-24. (pünkösd) hétvégén nem rendezünk fordulót.  

 

A bajnokság mérkőzéseit lehetőség szerint szabad vagy munkaszüneti napon kell lejátszani. Közös megegyezéssel 
hétköznap is rendezhető mérkőzés. 
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3.2.2. Mérkőzések kezdési időpontja: 
 

A legkorábbi kezdési idő munkaszüneti napon 10:00 óra, munkanapokon 18:00 óra, illetve a menetrend szerinti vonattal, 
autóbusszal utazó csapatok esetében a járművek érkezését követő 1 (egy) óra múlva, kivéve, ha a két csapat más időpontban 
állapodik meg. 
 

A legkésőbbi kezdési időpont: 
 

▪ Hétvégén 19:00 óra 
▪ Hétköznap 20:00 óra 

 
Természetesen itt is figyelembe kell venni a menetrend szerinti vonattal, autóbusszal utazó csapatok szempontjait, ilyen 

esetekben úgy kell megállapítani a mérkőzés kezdési időpontját, hogy az utazó csapat a mérkőzés napján vissza tudjon térni 
lakóhelyére. 
 
3.2.3. Mérkőzések játékideje: 
 

• Felnőttbajnokság:   2x30 perc, 10 perc szünettel 
 
A Kézilabdázás Játékszabályai 2:10 pontja és Megjegyzése alapján: a Pest megyei felnőttmérkőzéseken három 
(félidőként maximum kettő) időkérés vehető igénybe a Magyarázatban leírtakkal kiegészítve, miszerint a rendes játékidő 
utolsó 5 percében – csapatonként – csak egy időkérés kérhető! A felnőttbajnoki mérkőzéseken (sem az 
alapszakaszban, sem a rájátszás során) a „sérült játékos” -szabály nem alkalmazandó!  
 

4. A bajnokság résztvevői: 
 

A Pest megyei bajnokságba nevezhet bármely felnőttcsapat, amely a nevezési feltételeknek megfelel, elektronikus 
nevezési lapját hiánytalanul kitöltve határidőn belül eljuttatja a PMKSZ VB részére, és az előírt díjakat befizeti. 
 

Más megyéből nevező csapatok indulása kizárólag az illetékes megyei (budapesti) Kézilabda Szövetség és a PMKSZ 
Elnökének hozzájárulásával történhet! 
 
 

5. Nevezés 
5.1. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei: 

A bajnokságban való indulásra a Pest megyei bajnokság 2020-2021. évi Versenykiírása alapján nevezhet minden olyan 
sportszervezet, amely megfelel az alábbi feltételeknek: 

• Tagja a Pest Megyei Kézilabda Szövetségnek vagy más megyei Kézilabda Szövetségnek, amely írásban engedélyezte a 
sportszervezet számára a Pest megyei bajnokságba történő nevezést, 

• Befizette a bajnokság nevezési díját, és ezt a befizetést igazoló banki bizonylattal vagy készpénzes számlával igazolja, 

• Sem a Magyar, sem a Pest Megyei Kézilabda Szövetséggel szemben nincs egyéb tartozása, 

• Magára nézve kötelezően elfogadja a PMKSZ minden szabályzatát, rendelkezéseit, valamint jelen Versenykiírás 
előírásait, 

• Nevezési lapján feltüntet 1 db működő és rendszeresen figyelt e-mail címet, melyet a következő szezon hivatalos 
címlistáján feltüntetünk, ill. ezen felül további e-mail címeket, mely e-mail címekre a PMKSZ értesítő, tájékoztató leveleket 
küld. 

 

5.2. Nevezési határidő: 
 

2020. július 31. (péntek) 18:00 óráig  
           

kell a PMKSZ VB részére a www.mksz.hu internetes oldalra lépve, majd az ügyviteli rendszerbe belépve rögzíteni. A 
beérkezett és feldolgozott nevezésekről a PMKSZ VB a kötelezően megadott e-mail elérhetőség útján értesíti az egyesületet, 
amennyiben ez nem történik meg, a nevezni kívánó sportszervezet vegye fel a kapcsolatot a PMKSZ VB vezetőjével!  
A 2020. július 31. 18:00 óra után beérkezett nevezésekről a PMKSZ Elnöke dönt. 
 

 

 

 

 

http://www.keziszovetseg.hu/
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5.3. A bajnokságban való részvétel pénzügyi feltételei 

5.3.1. Nevezési díjak: 

• Felnőttcsapat nevezése     45.000 (negyvenötezer) Ft/csapat 

5.3.2. Tagsági díj: 

• 25.000 (huszonötezer) Ft/év/egyesület 

5.3.3. Versenyhozzájárulási díj: 

• 33.000 (harmincháromezer) Ft/hazai felnőtt mérkőzés, mely tartalmazza a játékvezetők díjait, útiköltség-
elszámolását és az ügyviteli díjat. 

Ha az adott bajnoki évad során olyan (adó)törvényi változás vagy MKSZ által jóváhagyott díjemelés lépne életbe, amely 
befolyásolja a kifizető (PMKSZ) által fizetendő járulékok mértékét és/vagy a játékvezetői/versenybírói díjakat és/vagy az 
útiköltség-elszámolásokat, ez esetben a PMKSZ Elnökének jogában áll mindezeket a versenyhozzájárulási díjakban 
idény közben is érvényesíteni. 

A PMKSZ az Egyesületek részére a fenti versenyhozzájárulási díjakról a számlákat havonta, áfa-mentesen, 9 részletben, 
2020. szeptemberétől 2021. júniusáig bezárólag minden hó 10-éig állítja ki, az adott hónapban megrendezett hazai 
mérkőzések számától függően. A játékvezetők a díjaikat – az NB-s bajnokságokhoz hasonlóan – az ún. „központi, az 
MKSZ által működtetett kifizetési, Back Office rendszeren” keresztül számolják el a PMKSZ felé. 

6. A bajnokság lebonyolítása: bajnoki rendszer, sorsolás, mérkőzések bejelentése, a helyezések 
eldöntése: 

6.1. A bajnokság lebonyolítása: 

A nevezések összesítése után a PMKSZ VB az induló csapatok számának pontos ismeretében alakítja ki a 
bajnokság(ok) lebonyolításának rendszerét. A VB a kialakítás során törekszik minden nevező csapat részére legalább 20 
mérkőzést biztosítani. A pontos lebonyolításról a PMKSZ internetes honlapján (www.pmkezi.hu), ill. a megadott e-mail címeken 
keresztül írásban fogjuk tájékoztatni a csapatokat.  

6.1.1. Sorsolás: 

A beérkezett nevezések alapján elkészített bajnoki osztályokon belüli esetleges csoportok kialakításánál a csapatokat 
az előző évi bajnoki sorrend alapján rangsoroljuk, majd adjuk nekik a sorsolási számokat. A sorsolás eredménye a sorsolás 
napján az esti órákban a www.mksz.hu internetes oldalon megtekinthető lesz, ez alapján minden csapat megkezdheti az 
egyeztetéseket ellenfeleivel, az 1 héttel később tartandó időpont-bejelentés előkészítéseként. 

• A sorsolás időpontja: 2020. augusztus 6., csütörtök, 18:00 órától 

http://www.pmksz.sport.hu/
http://www.kezilabdaeredmenyek.hu/
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6.1.2. Időpontbejelentés: 

 

• Őszi idény mérkőzéseinek időpontrögzítése az MKSZ Back Office rendszerében: 2020. augusztus 20., 
csütörtök, 18:00 óráig, 

• Tavaszi idény mérkőzéseinek időpontrögzítése az MKSZ Back Office rendszerében: 2021. január 7., 
csütörtök, 18:00 óráig, 

• Rájátszás esetén a mérkőzésidőpontot a párharc első mérkőzését megelőző kedd 18:00 óráig kell 
rögzíteni! 

 

Amennyiben két sportegyesület nem tud megegyezni a mérkőzés napjában, illetve kezdési időpontjában és/vagy 
helyében, a PMKSZ VB a felmerült indokokat megvizsgálva hivatalból írja ki a mérkőzés napját, időpontját és helyszínét, 
mely ez esetben az adott forduló játéknapja, vasárnap 18:00 óra lesz! Amennyiben a pályaválasztó csapat a kijelölt 
időpontban nem tud termet biztosítani, a mérkőzést automatikusan 10-0 arányban elveszíti. 

Amennyiben a pályaválasztó csapat képviselője nem jelenik meg az időpont bejelentés alkalmával, és hazai 
mérkőzéseinek időpontját a bejelentés előtt sem jutatja el a PMKSZ VB részére, a mérkőzést a PMKSZ VB hivatalból kiírja: az 
adott forduló játéknapján, 18:00 órára, a pályaválasztó sportegyesület pályájára és költségére, és ez a döntés mindkét csapat 
számára kötelező érvényű! Így kiírt időponton csak átjelentési díj befizetése esetén változtatunk! 

A bejelentett időpontok a bejelentést követően azonnal megtekinthetőek lesznek a www.mksz.hu internet-oldalon. 
(Ugyanígy, az időpontok esetleges átjelentését, vagy a helyszínek megváltozását követően is a lehető leghamarabb módosítjuk 
az interneten szereplő adatokat.)  

 

6.2. A helyezések, továbbjutás eldöntése 

6.2.1. Körmérkőzéses rendszerű lebonyolítás: 

Körmérkőzéses lebonyolítás esetén a helyezések eldöntése a 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. A további rendelkezésekről a Madarász István „A 
Kézilabdázás Szabálykönyve” (2008) c. könyv ad útmutatót. 

  

 

6.2.2. Kuparendszerű lebonyolítás: 

Kuparendszerű lebonyolítás esetén a továbbjutást, illetve a kiesést a rájátszásban egymás ellen lejátszott két mérkőzés 
összeredménye (pont- és gólkülönbség) alapján kell megállapítani. Amennyiben ez azonos: 

• Az idegenben több gólt dobott csapat jut tovább, ha ez is egyenlő, 

• Hosszabbítás nélkül, azonnal 7m-es dobások döntenek. 

• A Final24 esetében, ha a rendes játékidő eredménye döntetlen, azonnal 7m-es dobások döntenek! 

 

6.3. Várakozási idő 

6.3.1. Valamely csapat meg nem jelenése: 

• Pályaválasztó csapatra nem lehet várakozni. Szintén nincs várakozási idő, ha a mérkőzés mindkét résztvevője helyi 
csapat. 

• Vendégcsapatra 70 percet kell várni. A késés okát a mérkőzést követő szövetségi napon igazolni kell. 

• Tornarendszerű lebonyolítás esetén nincs várakozási idő! 

 

6.3.2. Játékvezető(k) meg nem jelenése 

Ha az egyik játékvezető késik, várakozási idő nincs, a megjelent játékvezető egyedül köteles elkezdeni a mérkőzést. 

Amennyiben egyik kijelölt játékvezető sem érkezik meg, és a csapatok rendelkezésére álló információk alapján nem is 
várható a megérkezésük, akkor az esetleg jelen lévő más játékvezető(ke)t, vagy más jelenlévő, de játékvezetői képesítéssel 
nem rendelkező sportembert kell felkérni a mérkőzés levezetésére. Ehhez minden esetben a két csapat írásos beleegyezése 
szükséges, a megállapodást a hazai csapat a jegyzőkönyv első példányával együtt köteles a PMKSZ VB-hez 4 naptári napon 
belül megküldeni, illetve egyidejűleg mindezt lefényképezve elektronikusan is elküldeni! Ha a nem hivatalosan delegált 
játékvezető(k) vezetik a mérkőzést, nem jelent óvási alapot. 

Amennyiben a 2 csapat nem tud megegyezni a szükség-játékvezetők személyében, köteles a mérkőzés új időpontjában 
megegyezni, és azt a mérkőzést követő első szövetségi napon bejelenteni. Az elmaradt, és későbbi időpontban lejátszott 
mérkőzéseken a játékjogosultságot a Bajnoki Rendszabályok 7. szabály 4. $., a) pontja határozza meg. 

http://www.worldhandball.com/
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6.3.3. Mérkőzés elmaradása 

Ha a mérkőzés bármilyen oknál fogva elmarad (kivéve Versenykiírás 6.3.2. pont), az eredeti időpontot követő szövetségi 
napon kell az új időpontot bejelenteni úgy, hogy a mérkőzés a bejelentéstől számított 8 (nyolc) napon belül lejátszható legyen. 
Ha az érintett valamely egyesület az elmaradt mérkőzést követő első szövetségi napon nem jelenik meg az új időpont 
bejelentése végett, a mérkőzés – a meg nem jelent csapat nélkül – kerül újra kiírásra. Az esetleges vétkesség a Bajnoki 
Rendszabályok 8. szabály 3. $ c) pont alapján kerül megállapításra. Ha valamely csapatnak felróható a mérkőzés 
elmaradása, akkor nem kerül sor újrajátszásra, a mérkőzés 2 pontját 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni 
(Versenykiírás, 6.4.1 pont, Ki nem állás). Amennyiben mindkét csapatnak felróható a mérkőzés elmaradása, a mérkőzés pont 
nélkül, 0-0 gólaránnyal kerül igazolásra. 

Az elmaradt mérkőzéssel kapcsolatos költségek a vétkes felet terhelik, amennyiben vétkesség nem állapítható meg, a 
költségek elosztását a PMKSZ VB határozza meg. 
 

6.4. Ki nem állás, visszalépés büntetése 
6.4.1. Ki nem állás 

Ha egy csapat a kisorsolt mérkőzésre nem áll ki, akkor a PMKSZ VB a mérkőzés 2 (kettő) pontját 10-0-s 
gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja. Felnőtt csapat harmadik ki nem állása után a bajnokságból törlésre kerül. 

Kuparendszerű lebonyolítás esetén akár az oda-, akár a visszavágó esetén a meg nem jelenő csapat azonnal 
kiesik, elveszíti a párosítást!  
 

Azokat a csapatokat, amelyek valamilyen nem igazolható oknál fogva nem állnak ki a mérkőzésekre*, a PMKSZ Elnöke 

pénzbírsággal sújtja: Ennek fokozatai: 

• 1. mérkőzés után 20.000.- 

• 2. mérkőzés után  40.000.- 

• 3. mérkőzés után 60.000.-, amelyet a ki nem álló csapat 8 naptári napon belül köteles a PMKSZ-nek megfizetni. 
 
Azt a csapatot, amely valamilyen nem igazolható oknál fogva nem áll ki a rájátszás során a mérkőzésére, a 
PMKSZ VB a 2021-2022-es bajnoki évadban kizárólag a megyei II. osztályba sorolja be!  

 

*A rájátszásban történő ki nem állási és a visszalépési díjak a fenti összegek másfélszeresei!  

 
6.4.2. Visszalépés / bajnokságból való törlés 

 
Egyszintű bajnokságból vagy többszintű bajnokság alapszakaszából történő visszalépés: a visszalépő csapat 
összes mérkőzésének eredményét törölni kell, és úgy kell venni, mintha a bajnokságban nem is szerepelt volna. 
Többszintű bajnokság rájátszásából történő visszalépés a rájátszás lebonyolításától függően: 

• Körmérkőzéses lebonyolítás esetén a visszalépő csapat rájátszásban lejátszott valamennyi mérkőzésének 
eredményét törölni kell, és az adott csoport utolsó helyére kell sorolni; 

• Kuparendszerű lebonyolítás esetén a visszalépő csapat aktuális ellenfelei az adott fordulóban szabadnaposak és 
továbbjutók. 

 

Azokat a csapatokat, amelyek idény közben visszalépnek* a bajnokságból, a PMKSZ Versenybizottsága 

pénzbírsággal sújtja: 

• Felnőttcsapat visszalépése: 80.000.-/csapat, amelyet a visszalépő csapat a bejelentéstől számított 8 naptári 
napon belül köteles a PMKSZ-nek megfizetni. Ezen felül az egyesület köteles a bajnoki évadban még 
fennmaradó verseny-hozzájárulási díjakat is egyösszegben megfizetni!  

 
 

*A rájátszásban történő ki nem állási díjak a fenti összegek másfélszeresei!  

 

6.5. Pénzügyi tartozás 
A bajnokság folyamán, írásban rögzített fizetési határidőt meghaladó tartozás esetén (Versenykiírás 6.3.3., 6.4.1, 6.4.2, 

Mérkőzés Rendezési Előírások) a Versenybizottság a sportszervezet bajnokságban való részvételi jogát azonnali hatállyal, 
fellebbezésre való tekintet nélkül felfüggeszti, és az ennek időtartamára kisorsolt bajnoki mérkőzés(ek) két pontját 10-0-s 
gólkülönbséggel az ellenfél javára igazolja. 
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7. Játékosok szerepeltetése, játékjogosultság 
 

Versenyengedély a Pest megyei felnőttbajnokságokban szereplő valamennyi játékosnak, valamennyi bajnoki osztályban 
kötelező!  

Amennyiben egy sportegyesület két csapatot is indít valamely bajnokságban, a csapatvezetőknek az idény kezdetekor a 
versenyengedélykérő lapon egyértelműen el kell különítenie, mely játékos mely csapatban kíván szerepelni. Ha idény során egy 
játékos az egyesület egyik csapatából a másikba „átigazol”, új versenyengedélyt köteles kérni, csak ebben az esetben 
szerepelhet az egyesület másik csapatában!  

 

 

7.1. Versenyengedély 
 

A PMKSZ VB által a 2020-2021-es bajnoki évben rendezett Pest megyei felnőttbajnokságban az a játékos kaphat 
versenyengedélyt, aki az adott bajnoki osztályban játékra jogosult sportszervezet tagja, ezt bejegyezték a Kézilabda 
Igazolványába, és sportszervezetének sem a Magyar Kézilabda Szövetséggel, sem a PMKSZ-szel szemben nincs tartozása.  

 

A versenyengedélyek kiadási díja: 

 

• Felnőttbajnokságban érvényes versenyengedély:     750.-/fő 

• Kötelezően fizetendő biztosítás díja:      1500.-/fő 
 

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben igazolását követően második versenyengedélyt kér, annak díja az első 
versenyengedély díjával megegyezik. Egy játékos a Pest megyei bajnokságban ugyanabba a korosztályba maximum két 
alkalommal kérhet versenyengedélyt (kivétel a jogutód nélkül megszűnő sportszervezet kézilabdázója).  

 

A Pest megyei felnőttbajnokságban szereplő kézilabdázó részére legkésőbb 2021. március 2., 18:00 óráig adható ki 
versenyengedély. Ezen időpontokat követően a Versenybizottság csak a kérelmet benyújtó sportszervezethez a bajnokság első 
játéknapját megelőző keddi nap 18:00 órával bezárólag igazolt, de az adott korosztályban versenyengedéllyel nem rendelkező, 
valamint a 2020. december 31-ig nyilvántartásba vett vagy igazolt, férfiaknál 2000. január 1-jén vagy később született játékos, 
nőknél 2001. január 1-jén vagy később született játékos részére ad ki versenyengedélyt.  

 

Fenti határidők nem vonatkoznak azokra a játékosokra, akiknek nyilvántartásba vétele a fenti határidők után 
készült el, ebben az esetben részükre bármikor kiadható versenyengedély. 

 

A versenyengedély(ek)et a sportoló(k) kérelmére a Kézilabda Igazolvány(ok), valamint a Csoportos 
Versenyengedélykérő lap leadása után adja ki a PMKSZ Versenybizottsága, hivatalos szövetségi napjain.  

 

A versenyengedély kiadását meg kell tagadni, ha annak kiadása jogszabályba, illetve a szakszövetség belső 
szabályzatába ütközik, illetve, ha a sportoló valótlan adat igazolását kéri. 

 

Versenyengedély nélkül nem lehet szerepelni. Amennyiben bajnoki mérkőzésen valamelyik játékos nem rendelkezik a 
Pest Megyei Kézilabda Szövetség által kiadott versenyengedéllyel, és szerepel a versenyjegyzőkönyvben, akkor a mérkőzés 
eredményét a Versenybizottság minden esetben hivatalból megsemmisíti és a mérkőzés két pontját – amelyik számára 
előnyösebb – a játéktéren elért gólkülönbséggel vagy 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja. Szintén 10-0-s 
gólkülönbséggel megsemmisíti (vagy ha az eredmény a vétlen félnek kedvezőbb, akkor helybenhagyja) a mérkőzés 
eredményét, ha olyan hivatalos személy szerepel a mérkőzés versenyjegyzőkönyvében bármelyik csapatnál a hivatalos 
személyek között, aki a Fegyelmi Bizottság által - a mérkőzés időpontjában - fegyelmi eljárás vagy fegyelmi eltiltás alatt 
áll(t)! A PMKSZ VB számára a határozat meghozatalára a végső határidő a bajnokság (ill. az alapszakasz) utolsó 
mérkőzését követő 30. nap. 

Indokolt esetben a játékvezetők kérhetik, hogy a jegyzőkönyvben szereplő játékos más fényképes igazolvánnyal 
(személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány) is igazolja személyazonosságát. Amennyiben a játékos ennek nem 
tesz eleget, a játékjogát a játékvezetők az adott mérkőzésre megvonják! (Kézilabdázás Szabálykönyve, Versenyszabályok 5. 
szabály 1. § i) pont 3. bekezdés) 

7.1.1. NB-s bajnokságban szereplő egyesület második (II.) csapatában szereplő játékosok versenyengedélye: 

A sportegyesületbe nyilvántartásba vett vagy igazolt, de NB-s felnőtt versenyengedéllyel nem rendelkező játékosok 
számára a 7.1. pontban leírt módon a Pest megyei bajnokságban való szereplésre jogosító versenyengedélyt kell kérni. Ezen 
játékosok szereplésére semmilyen egyéb korlátozás nincsen. 

A sportegyesületbe nyilvántartásba vett vagy igazolt, és NB-s felnőtt versenyengedéllyel is rendelkező játékosok 
számára szintén kötelező a Pest megyei bajnokságban való szereplésre jogosító versenyengedélyt kérni. Az engedély 
megadásának díja a megyei versenyengedély díjával megegyezik. 
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A Pest megyei bajnokság mérkőzésein NB-s felnőtt versenyengedéllyel rendelkező játékos mérkőzésenként 5 fő 
szerepelhet, a férfiaknál 1999. január 1-jén vagy később született utánpótláskorú kézilabdázók lehetnek, nőknél pedig 
2001. január 1-jén vagy később született utánpótláskorú kézilabdázók lehetnek. Az esetleges ellenük hozott fegyelmi 
határozatok mind a megyei, mind az NB-s bajnokságra érvényesek, azokról a PMKSZ Fegyelmi Bizottsága köteles tájékoztatni 
az illetékes megyei (budapesti), ill. a Magyar Kézilabda Szövetséget. 

7.1.2. Kettős játékjogosultság, versenyengedély utánpótláskorú kézilabdázó megyei bajnokságban való szereplésére 

Az NB II. osztályban működő sportszervezet kézilabdázója a megyei bajnokságban szereplő sportszervezettel kötött 
írásos megállapodás alapján, mindkét sportszervezet csapatában játszhat. A kézilabdázó játékjogosultságának megosztása, 
átadása csak az átadó és az átvevő sportszervezet, továbbá a kézilabdázó között írásban létrejött írásos megállapodás alapján 
történhet. Kettős játékjogosultság csak felnőtt csapatban bajnoki mérkőzésen való szereplésre jogosít, mérkőzésenként 
3 fő kettős versenyengedéllyel rendelkező játékos szerepelhet csapatonként. 

A kettős játékjogosultság megszerzése nem átigazolás, azt a PMKSZ Versenybizottsága legfeljebb egy bajnoki évre 
engedélyezi. Az engedély megadásának díja 3.400, - (háromezer-négyszáz) Ft. Az összeget a PMKSZ pénztárába kell 
befizetni, a kettős játékjogosultság kérelmének benyújtása előtt. 

A kettős játékjogosultságot a férfiaknál 1999. január 1. és 2004. december 31-e között született utánpótláskorú 
játékosok kérhetik 2020. december 31-éig. 

A kettős játékjogosultságot a nőknél 2000. január 1. és 2005. december 31-e között született utánpótláskorú 
játékosok kérhetik 2020. december 31-éig. 

Kettős játékjogosultsággal rendelkező játékost terhelő fegyelmi határozat mindkét sportszervezetre vonatkozik. 
A PMKSZ Fegyelmi Bizottsága köteles írásban tájékoztatni az NB II-es bajnokságot rendező megyei (budapesti) Kézilabda 
Szövetség Versenybizottságát és Fegyelmi Bizottságát a kettős versenyengedéllyel rendelkező sportoló fegyelmi vétségéről. 

7.2. Korhatár 

• Felnőttbajnoki mérkőzéseken a játékosok felső korhatár nélkül, de a férfiaknál csak a 2005. december 31-e, 
a nőknél csak a 2006. december 31-e előtt születettek!  
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7.3. Sportorvosi engedély: 

Bajnoki mérkőzéseken csak érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló szerepelhet. 

A sportorvosi engedélyek érvényességi ideje 18 éven aluliak esetében legfeljebb 6 hónap, 18 éven felüliek esetében 
legfeljebb 12 hónap. Az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.  

Fontos kiegészítések, példák: 

• „2020. 04. 23.” feliratú pecsét – életkortól függően – 2020. 10. 22-ig, ill. 2020. 04. 22-ig érvényes! 

• „2020. 11. 12-ig” feliratú pecsét – életkortól függetlenül – 2020. 11. 12-ig érvényes! 

• Amennyiben egy 18 év alatti játékos (6 hónapig érvényes) sportorvosi engedélye lejár, majd ezután 
betölti a 18. életévét, lejárt sportorvosi engedélye nem válik újból érvényessé, még akkor sem, ha ekkor 
sem telt még el az eredeti vizsgálattól számított 1 év!!! 

7.4. Edzői működési engedély: 

Valamennyi megyei osztály mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2020-2021-es bajnoki 
évre érvényes edzői működési engedéllyel. Valamennyi bajnoki versenyjegyzőkönyv szerint hivatalos személyek vagy a 
játékosok közül 1 főnek érvényes edzői működési engedéllyel (licenc) kell rendelkezni. A megyei osztályokban foglalkoztatott 
edzők működési engedélyüket az MKSZ Edzőbizottsága által szervezett valamelyik területi edzőtovábbképzésen kötelesek 
megszerezni. 

Adott sportegyesület licenccel rendelkező személye egy bajnoki idényben maximum 5 alkalommal hiányozhat csapata 
mérkőzéseiről. Ezt követően minden hiányzás, távollét után a PMKSZ VB bajnoki fordulóként 1 pontot levon a sportegyesület 
2020-2021. évi összpontszámából. 

Azon sportszervezetek, amelyek az általuk foglalkoztatott edzője, egyetlen hivatalos személye sem rendelkezik érvényes 
működési engedéllyel, kötelesek egyszeri 50.000, - (ötvenezer) Ft-ot 2020. december 1-jéig a Pest Megyei Kézilabda Szövetség 
javára, az OTP-nél vezetett 11742001-20060934-es számú számlájára – befizetni és a befizetést igazoló bizonylat másolatát a 
Versenybizottságnak leadni. 

Késedelmes, határidőn túli befizetés esetén a csapat megszerzett pontszámból fordulónként két bajnoki pont kerül 
mindaddig levonásra, amíg a sportszervezet fizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

7.5. Igazolások ellenőrzése: 

A mérkőzések kezdete előtt 30 perccel a hazai és a vendégcsapat technikai vezetője közösen kötelesek a pontosan 
kitöltött jegyzőkönyvet, és a 2 csapat igazolásait (a jegyzőkönyvvel megegyező sorrendben!) tartalmazó igazolás-gyűjtőket a 
játékvezetőknek átadni. A visszaélések elkerülése érdekében a játékvezetők az igazolásokat kötelesek a pályán, a csapatok 
jelenlétében ellenőrizni, ahol meg kell győződniük arról, hogy valóban a jegyzőkönyvbe beírt játékosok szerepelnek a 
csapatokban. Kétség esetén joguk és kötelességük más fényképes igazolvány (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, 
jogosítvány) bemutatására kötelezni a játékos(oka)t. 

Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a jegyzőkönyvben olyan játékos szerepel, aki nincs jelen a mérkőzésen, 
és az ő igazolásával más, egyébként a játékra jogosulatlan játékos próbált meg játszani, az adott csapat „A” hivatalos személye, 
ennek hiányában az adott csapat azon játékosa ellen kell fegyelmi eljárást indítani, aki a jegyzőkönyvet a „hivatalos személy” 
megjelölésnél aláírta. 
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7.6. Fegyelmi eljárás: 

Az PMKSZ által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos, hivatalos személy vagy sportszervezet, akivel szemben a 
mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek), a PMKSZ Etikai-és Fegyelmi Albizottsága által az egyesület 
hivatalos e-mail-címére és az érintett játékos e-mail-címére megküldött hivatalos idézést követően köteles megjelenni a 
Fegyelmi Tanács előtt (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., II. em.)  

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 a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát 
mindaddig, amíg ügyében a Pest Megyei Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága 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 a PMKSZ illetékes Fegyelmi Tanácsa előtt és tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki vagy 
kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. A Versenybizottság ezen találkozó(k) eredményét hivatalból 
megsemmisíti, a két pontot 10-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára írja, a vétkes csapattól pedig egy büntetőpontot levon. 

 

7.7. Nem magyar állampolgárságú játékos szerepeltetése: 

7.7.1.  

18 év alatti és / vagy iskolai tanulmányait Magyarországon folytató (és ezt útlevéllel és / vagy érvényes iskolalátogatási 
igazolással igazolni tudó) nem magyar állampolgár korlátlan számban szerepeltethető a Pest megyei bajnokság mérkőzésein.  

 

7.7.2.  

Az EU (állampolgárságukat útlevéllel igazolni tudó) állampolgárai korlátlan számban szerepeltethetők a Pest megyei 
bajnokság mérkőzésein.  

 

7.7.3.  

Magyar nemzetiségű nem magyar állampolgár korlátlan számban szerepeltethető a Pest megyei bajnokság 
mérkőzésein.  

 

7.7.4.  

A Pest megyei bajnokság osztályaiban bajnoki mérkőzésre EU tagországon kívüli egy fő nem magyar állampolgárságú 
játékos nevezhető (kivétel Versenykiírás 7.6.1., 7.6.2., 7.6.3. pontok) 

 

7.7.5. 

    Nem magyar állampolgárságú és az EU tagországon belüli játékos versenyengedélye egy bajnoki évre szól, illetéke 
6.800.-, (hatezer-nyolcszáz) Ft, mely összeget a Pest Megyei Kézilabda Szövetség pénztárába kell befizetni a versenyengedély 
megadása előtt. A szereplés többi feltétele (korhatár, stb.) a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel megegyezik. 

 

 

8. A csapatok díjazása: 

 

A Pest megyei bajnokság minden résztvevő csapata oklevél-díjazásban, az 1-3. helyezett csapatok (csapatonként 30 fő) 
éremdíjazásban, valamint az 1. helyezett csapatok emléktál díjazásban részesülnek. 

Különdíjban részesül(nek) a Pest megyei bajnokság(ok) (női/férfi) gólkirálya(i). Ezeket a díjakat a Final24 keretében adja 
át a PMKSZ képviselője. 
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9. Költségek: 
 

A bajnokság díjazását (emléktál, érem, oklevél, pénzdíj) a Pest Megyei Kézilabda Szövetség biztosítja. A mérkőzések 
rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek viselik. A vendégcsapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, stb.) 
terhelik.  
A Pest Megyei Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága az őszi forduló megkezdése előtt köteles tájékoztatni a csapatokat 
a 2020-2021. évi bajnokságban érvényes játékvezetői díjakról. A játékvezetők a díjaikat – az NB-s bajnokságokhoz 
hasonlóan – az ún. „központi, az MKSZ által működtetett kifizetési rendszeren” keresztül számolják el a PMKSZ felé. 

A Pest megyei bajnokságban a PMKSZ VB által hivatalból kirendelt versenybíró működési és útiköltsége minden 
esetben a PMKSZ-t terheli. Írásban bejelentett egyesületi kérésre a mérkőzések sportszerű lebonyolítása érdekében a 
sportegyesületek – saját költségük terhére – is kérhetnek versenybírót a PMKSZ VB-től a mérkőzést megelőzően legalább 8 
(nyolc) naptári nappal. 

 
 

10. Általános rendelkezések: 
 
10.1. Óvás: 

Az óvással kapcsolatos rendelkezéseket, tudnivalókat A Kézilabdázás Szabálykönyve Bajnoki Rendszabályok 12. 
szabály 2., 3., 4. és 5. §-a tartalmazza. 

Hangsúlyozandó: 
▪ Az óvást írásban kell benyújtani, 
▪ Az óvást az előírt határidőig kell eljuttatni a PMKSZ VB-hez, 
▪ Az óvási díjat a benyújtással egyidőben be kell fizetni. 

Ezek nélkül az óvás érvénytelen, tárgyalásra nem kerül sor. 
Kiegészítő rendelkezés: az óvás határideje 3 (három) naptári nap, melyet az óvott mérkőzés lejátszását követő naptól – 

mint első naptól – az óvás benyújtásáig kell számítani. A bajnokság lebonyolítási rendszerétől függően, a bajnokság egyes 
szakaszaiban a PMKSZ VB az óvások beadási határidejét a mérkőzést követő nap 12:00 órára módosíthatja. 

Óvási díj: 30.000 Ft, mely összeget a Pest Megyei Kézilabda Szövetség pénztárában kell „Óvás” megjelöléssel 
befizetni. A befizetést igazoló bizonylat másolatát az óváshoz mellékelni kell.  

Az óvási díj visszafizetése: A kézilabdázás szabálykönyve, Bajnoki rendszabályok, 12. szabály 3.§. h) pontjában előírtak 
szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a PMKSZ felmerülő költségei fedezésére 3.000.- (háromezer) Ft-ot visszatart. 
 

10.2. Fellebbezés: 
Az elsőfokú óvás ügyben hozott döntés és a Versenybizottság határozata ellen fellebbezéssel lehet élni a PMKSZ 

Fellebbviteli Bizottságánál írásban, a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. A bajnokság lebonyolítási 
rendszerétől függően, a bajnokság egyes szakaszaiban a PMKSZ VB a fellebbezések beadási határidejét a határozat 
kihirdetését követő nap 12:00 órára módosíthatja, ilyen esetekben a PMKSZ VB-t telefonon vagy e-mail-ben értesíteni 
kell! A fellebbezést a PMKSZ Fellebbviteli Bizottságának kell címezni. 
 

A fellebbezés határozata ellen panasszal lehet élni a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli Bizottságánál, 
írásban, a kézhezvételtől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 
 

10.3. Átjelentés: 
Indokolt esetben a sportszervezet írásban kérheti a mérkőzés helyének, időpontjának megváltoztatását, átjelentését a 

PMKSZ VB-nél, legalább 8 (nyolc) naptári nappal a mérkőzés hivatalosan bejelentett időpontja előtt. A beadványon szerepelnie 
kell a kérelem indoklásának, valamint az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának. A kérelemmel egyidejűleg 10.000 Ft 
(tízezer forint) átjelentési díjat kell befizetni PMKSZ pénztárába „Átjelentés” megjelöléssel.  

A kiírt időpont előtt 7 (hét) naptári napon belül benyújtott változtatásért 2x (kétszeres), 3 (három) naptári napon belül 
beadott változtatásért 3x (háromszoros) átjelentési díjat kell fizetni. Az átjelentési kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló 
bizonylat másolatát, ennek hiányában a kérelem nem fogadható el. A benyújtott kérelemről a PMKSZ VB dönt, és erről az 
érdekelteket írásban, ill. 3 (három) naptári napon belüli átjelentés esetén telefonon, és minden egyéb módon értesíti. 

Amennyiben az átjelentésre a sportszervezeten kívül álló ok miatt kerül sor (ilyen lehet: NB-s mérkőzés vagy egyéb 
MKSZ-rendezvény időpontjának változása miatti teremfoglaltság-változás; NB-s ifjúsági/serdülő, OGYB-mérkőzés időpontjának 
változása, Diákolimpia megyei, területi vagy országos döntőjén való részvétel), úgy a sportszervezet írásbeli kérelmére a PMKSZ 
VB az átjelentési díj megfizetésétől eltekint. Vitás esetekben a PMKSZ VB dönt. Fenti engedmény csak a mérkőzés eredeti 
időpontja előtt legalább 8 (nyolc) naptári nappal bejelentett átjelentési kérelmekre vonatkozik. 
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10.4. Mérkőzés jegyzőkönyve, eredmény leadása: 

 
A mérkőzéseken 16 sportoló bejegyzését lehetővé tevő jegyzőkönyvet kell használni. A mérkőzésről a 

szabályokban előírt és megfelelően kitöltött Kézilabda Versenyjegyzőkönyvet kell készíteni három példányban. A jegyzőkönyvet 
és jegyzőkönyvvezetőt minden esetben a hazai egyesület köteles biztosítani! A kézilabda versenyjegyzőkönyv eredeti, „első 
példányát” a mérkőzést vezető játékvezetők kötelesek a PMKSZ VB – Versenykiírás, 1. sz. mellékletben megadott – 
postacímére a mérkőzést követő első munkanapon elsőbbségi levélként feladni, a „második példány” a vendégcsapaté, 
míg a „harmadik példány” a hazai csapatot illeti. 

Ha a PMKSZ által rendezett bajnoki mérkőzésen játékost, hivatalos személyt vagy sportszervezetet, akivel/amellyel 
szemben a mérkőzés játékvezetői/versenybírója írásos jelentést tettek (feljelentettek), kötelesek egyidejűleg az MKSZ Back 
Office rendszerében is rögzíteni!   

A mérkőzések félidei és végeredményét a játékvezetők kötelesek még a mérkőzés napján az MKSZ ügyviteli 
rendszerében rögzíteni, illetve fegyelmi jelentés esetén a lefújás után azonnal SMS-ben elküldeni ezt a tényt a PMKSZ VB felé! 
A mérkőzés játékvezetői szintén kötelesek a jegyzőkönyvről fotót készíteni és a mérkőzés napján a jegyzokonyv@pmkezi.hu e-
mail-címre elküldeni! Ennek elmulasztását a Játékvezetői Bizottság számon fogja kérni az adott játékvezetőkön, szankciók 
alkalmazása mellett. 

 

 

10.5. Szövetségi ellenőr/versenybíró: 
Írásban bejelentett egyesületi kérésre a mérkőzések sportszerű lebonyolítása érdekében a sportegyesületek – saját 

költségük terhére – versenybírót, szövetségi, játékvezetői ellenőrt kérhetnek a PMKSZ VB-től, ill. a PMKSZ JB-től a mérkőzést 
megelőzően legalább 8 (nyolc) naptári nappal. (A PMKSZ JB mindezeken kívül – ha szakmailag úgy ítéli meg – hivatalból 
küldhet egyes kiemelt mérkőzésekre versenybírót, mindezt a PMKSZ költségén.)   

A PMKSZ VB – pl. fegyelmi határozat esetén – hivatalból is küldhet szövetségi ellenőrt a sportegyesület költségére. 

 

10.6. Sportfelszerelés: 
A csapat mezőnyjátékosainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan 

megkülönböztethető. 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.  A Kézilabdázás Játékszabályai 4:8 pontja alapján a játékosok kötelesek a mezükön elől és hátul is a 
meghatározott méretű (10, illetve 20 cm-es nagyságú) számozást viselni! A fekete sportöltözéket a játékvezetők részére kell 
fenntartani! Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének színösszeállítása zavaró, 
akkor a hazai csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani.  

A PMKSZ VB előírja, hogy a 2020/2021. évi Pest megyei felnőttbajnokságtól kezdődően – 4 bajnoki szezonon 
keresztül – a mérkőzéseket kötelezően H-X 5001 típusú hivatalos Molten mérkőzéslabdával kell minden esetben 
lejátszani. Ennek megvalósítása érdekében a PMKSZ minden benevezett csapat részére bajnoki szezononként 3-3 db H-
X 5001 típusú Molten-labdát biztosít térítésmentesen. Ezen kötelezettség megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga 
után. 

 

 

10.7. Dopping: 
 

A Pest Megyei Kézilabda Szövetség Elnöke – a Magyar Kézilabda Szövetség rendelkezései alapján –, amennyiben egy 
játékos dopping vétséget követ el, azonnali hatállyal felfüggeszti a játékjogát, és ellene fegyelmi eljárást rendel el. Járulékos 
büntetésként: második doppingvétségnél az érintett sportszervezet bajnoki összpontszámát kettővel csökkenteni kell. 

A doppingszabályzat értelmében az adható, de bejelentési kötelezettséggel megjelölt gyógyszerekről – alkalmazásuk 
esetén – a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvhöz a mérkőzés megkezdése előtt az orvosi igazolást csatolni kell. A sportoló köteles 
a NOB, a WADA, a MOB, az IHF és az EHF által megbízott doppingellenőrök rendelkezésére állni. Elzárkózás 
doppingvétségnek minősül. 

A doppinglista megtekinthető a www.antidopping.hu weboldalon vagy az MKSZ Verseny Albizottságánál. 

 

10.8. Alkohol, drog: 
A sportoló köteles a drogellenőrök rendelkezésére állni. Amennyiben alkohol-, illetve drogvétséget követ el, játékjogát fel 

kell függeszteni, és ellene fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Az elzárkózás drogvétségnek minősül.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jegyzokonyv@pmkezi.hu
http://www.antidopping.hu/
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11.        Egyebek: 
 

A sportbiztosítás részleteiről az MKSZ Verseny Albizottságánál érdeklődhetnek (1087 Budapest, Könyves K. krt. 76., 
VI. emelet). 

 

11.1. 
A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos valamennyi statisztikai adatot (mérkőzések időpontja, eredménye, 

játékvezető-küldés, változások) az MKSZ Ügyviteli oldalán (www.mksz.hu) tesszük közzé. A PMKSZ weboldalán 
(www.pmkezi.hu) a szövetség működésével kapcsolatos egyéb információk, valamint a bajnokságok lebonyolításával 
kapcsolatos szöveges dokumentumok (határozatok, értesítések, tájékoztatók) lesznek megtalálhatóak. 

 

11.2. 
   Minden 2020-2021. évi Pest megyei felnőttbajnokságban rendezendő mérkőzésről köteles a hazai csapat 

videófelvételt készíteni, és azt – kérés nélkül – a PMKSZ Versenybizottságának rendelkezésére bocsátani. A felvételt az 
MKSZ ügyviteli rendszerén keresztül az MKSZ szerverére kell feltölteni a mérkőzést követő hét kedd 12 óráig. 
Amennyiben az adott sportszervezet a videófelvétel feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget, alkalmanként 30.000 
Ft-ot (azaz harmincezer forintot) köteles befizetni a PMKSZ által kiállított számla alapján.  

 

11.3.  
   

 Minden 2020-2021. évi Pest megyei felnőttbajnokságban rendezendő mérkőzésről köteles mind a hazai, mind a 
vendégcsapat a saját csapatából 2 fő, az ellenfeléből 1 fő mérkőzéslegjobbját megjelölni, és azt – kérés nélkül – a 
PMKSZ Versenybizottságának a honapjatekosa@pmkezi.hu e-mail-címre elküldeni a mérkőzést követő hét kedd 12 
óráig bezárólag. Amennyiben az adott sportszervezet ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, alkalmanként 5.000 
Ft-ot (azaz ötezer forintot) köteles befizetni a PMKSZ által kiállított számla alapján.  

 

 

11.4. 
A sportverseny lebonyolításával kapcsolatos hivatalos iratok kézbesítése történhet postán, tértivevényes 

küldeményként, személyesen átvételi elismervény ellenében, illetve joghatályosan teljesíthető faxon, vagy e-
mailben is. Faxon, vagy e-mailben megküldött iratok esetében az irat a megküldéstől számított 5. napon akkor is 
átvettnek tekintendő, ha az átvételről az átvevő visszaigazolást nem ad, kivéve, ha valamely szabályzat, vagy más 
előírás ettől eltérően rendelkezik. 

 

11.5. 
 A nevező sportszervezet magára nézve kötelezően elfogadja „A kézilabdázás szabálykönyvét”, az MKSZ 
minden szabályzatát és rendelkezéseit, valamint a PMKSZ Versenykiírását és erről a nevezéshez csatol egy 
nyilatkozatot. Ebben nyilatkozik arról, hogy a sportszervezet képviseletében eljáró valamennyi munkatársát is 
tájékoztatta erről. Ezen kívül az MKSZ Központi rendszerében rögzíti nevezési szándékát, hivatalos kapcsolattartás 
esetére alkalmazandó e-mail címét és a pályaválasztóként lejátszandó mérkőzések helyszínét. 

 

11.6. 
Olyan vitás esetekben, amelyekről jelen versenykiírás nem rendelkezik az érvényben levő „A Kézilabdázás 

Játékszabályai 2018” c. könyv, valamint Madarász István „A Kézilabdázás Szabálykönyve” (2008) c. könyv rendelkezik. 

 

11.7. 
Minden olyan esetről, kérelemről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem „A Kézilabdázás 

Játékszabályai 2018” nem rendelkezik, első fokon a PMKSZ VB, másodfokon a PMKSZ Fellebbviteli Bizottsága dönt. 

 

 

Budapest, 2020. június 30. 

 

 

Mellékletek: 

1. Versenyengedélykérő lap 

Felnőttbajnokság 

2. Mérkőzés Rendezési Előírások 

http://www.worldhandball.com/
http://www.pmksz.sport.hu/
mailto:honapjatekosa@pmkezi.hu

