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1. § A verseny 
A Magyar Köztársaság Női Amatőr Nemzeti Bajnokság a legjobb női amatőr kosárlabda 
csapatok nyílt versenye, amelyet a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a 
továbbiakban: MKOSZ) szervez és irányít. A verseny a 2004. évi I. törvény alapján 
szervezett amatőr versenyrendszer, elnevezése Női Amatőr Nemzeti Bajnokság. 

2. § Az irányító, rendező szervezet 

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

2.2.  Az MKOSZ jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A 
Versenyszabályokkal, Versenykiírással összefüggésben a Versenyiroda jogosult 
első fokon eljárni és határozatot hozni minden olyan ügyben, amely a 
Versenyszabályok, az MKOSZ és jelen Versenykiírás kapcsán a bajnokság 
lebonyolításával függ össze. A Versenyiroda hivatalból vagy kérelemre jár el. 
Döntéseit a hivatalos észlelés vagy a kérelem benyújtását követően a legrövidebb 
időn belül, lehetőleg 15 napon belül meghozza és értesíti az érintetteket. 

2.3.  A Versenyiroda I. fokon meghozott határozata ellen annak kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a Versenybizottsághoz (a továbbiakban: VB) címzett, a 
Versenyirodához benyújtandó fellebbezésnek van helye, mely fellebbezéshez 
egyidejűleg csatolni kell a fellebbezési illeték MKOSZ-hez történő megfizetéséről 
szóló bizonylatot is. A VB a fellebbezés beérkezésétől számított legkésőbb 30 
napon belül dönt, mely határozat végleges, jogerős. Ezen jogerős döntés ellen az 
MKOSZ Alapszabályában előírtak szerint felülvizsgálati kérelem benyújtásának 
van helye az MKOSZ Elnökségéhez, melyet a Versenyirodán keresztül kell 
beadni. 

2.4.  A büntetések kiszabásáról szóló Versenyirodai határozattal szembeni fellebbezés 
illetékét a Díjszabályzat 2009/2010. tartalmazza. 
A Versenyiroda egyéb határozata elleni fellebbezés illetékét a Díjszabályzat 
2009/2010. tartalmazza. 
A fellebbezés elfogadása esetén a fellebbezési díj visszajár, míg elutasítás esetén 
a fellebbezési díj az MKOSZ-nél marad. 

2.5. Cím: 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
Versenyiroda 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Posta cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: 06-1/460-6825 — Fax: 06-1/252-3296 
E-mail: mkosz@hunbasket.hu 

2.6.  Levelet, faxot, e-mailt csak ezen címre illetve számra küldve fogad el érvényesen 
benyújtott dokumentumként a Versenyiroda. 
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3. § A bajnokság célja 
3.1. A legjobb amatőr női kosárlabda-csapatok folyamatos versenyeztetése, a Női 

Amatőr Nemzeti bajnoki címének, valamint a további helyezéseknek és a 
kiesésnek az eldöntése. 

4. § A bajnokság ideje 
4.1. 2009. július 1. – 2010. június 30. 

4.1.1. A verseny kezdete: 2009. szeptember 27. 
 A verseny vége: 2010. május 16. 

4.2. A versenynaptár jelen Versenykiírás I. sz. mellékletét képezi, s annak 
megváltoztatására a Versenyiroda jogosult. 

5. § A bajnokság résztvevői, részvételi jogosultság 
5.1. A bajnokságba minden olyan sportvállalkozás és sportegyesület (együttesen és a 

továbbiakban: sportszervezet) benevezhet, aki vállalja ezen Versenykiírás 
feltételeit. 

5.2. A benevezett csapatok földrajzi elhelyezkedésüket kerülnek besorolásra. 
5.3. A bajnokságban való részvétel feltételei: 
 A bajnokságban sportvállalkozások és sportegyesületek (együttesen: 

sportszervezetek) keretei között működő csapatok egyaránt részt vehetnek a 
jogszabályokban és szabályzatokban, valamint a Versenykiírásban meghatározott 
feltételek teljesítése esetén. (Ahol jelen szabályzat sportvállalkozást említ, ott 
értelemszerűen a társadalmi szervezetként működő sportegyesületet is érteni kell, 
ahol egyesületet, klubot említ, ott értelemszerűen a sportvállalkozást is érteni kell) 

a) a 2004 I. törvényben rögzített sportszervezetekre vonatkozó 
dokumentumok csatolása 

b) írásos nyilatkozatot ad a nevezés határidejéig, amelyben: 

− elfogadja az MKOSZ minden szabályzatát és rendelkezését, 
− kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásáért felelősséget vállal, 
− felhatalmazást ad az adóhatóság és a számláját vezető bank részére, 

hogy azok a sportszervezet köztartozásairól, valamint pénzügyi forgalmáról 
az MKOSZ könyvvizsgálóját a Versenyiroda előzetes felhatalmazása után, 
kérelemre tájékoztassák, 

− kijelenti, hogy a Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban részt vevő más 
sportszervezetekben tulajdonrésszel nem rendelkezik és ilyet nem is 
szerez, tudomásul véve, hogy ennek szankciója a nevezés elutasítása, 
illetve a bajnokságból való azonnali kizárás, 

c) rendelkezik általános felelősségbiztosítással a sportvállalkozás által 
szervezett eseményeken és rendezvényeken bekövetkezhető 
kockázatokra, 

d) A sportszervezet fő tevékenysége a sport tevékenység, 
e) A sportszervezet ellen nincs folyamatban végelszámolási, csőd- illetve 

felszámolási eljárás, 
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f) kijelenti, hogy rendelkezik és a bajnokság teljes időszaka alatt rendelkezni 
fog mindazon személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, melyek 
szükségesek a bajnokságban való részvételhez, a jelenleg ismert és 
jövőbeni vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez, 

g) Az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel 
rendelkező edzőket foglalkoztat a jelen Versenykiírás IV. sz. melléklete 
szerint, 

h) A jelen Versenykiírásban és az MKOSZ egyéb szabályzataiban foglalt 
egyéb nevezési feltételeknek eleget tesz. 

6. § A sportszervezetek nevezése 
6.1. A részvételi jogosultságot szerzett sportszervezeteknek 2009. július 31. napjáig le 

kell adniuk a szabályosan kitöltött, teljes és végleges nevezési lapjaikat a 
Versenyirodának. 

6.2. A faxon elküldött nevezés illetve egyéb nevezési dokumentum nem tekinthető 
érvényesen beadott iratnak. A nevezéshez szükséges valamennyi dokumentum 
egy eredeti és egy másolati példányát kell benyújtani a Versenyirodához úgy, 
hogy kétség, vita esetén a nevező sportszervezetet terheli annak bizonyítása, 
hogy valamennyi iratot időben és megfelelő formában benyújtotta. Az irat 
beérkezését a Versenyiroda másodpéldány aláírásával és visszaküldésével 
igazolja. 

6.2. A Versenyiroda a sportszervezetek rendelkezésére bocsátja 
6.2.1. A nevezéshez szükséges 

• a Versenykiírást, 
• a nevezési lapot, 
• a nevezési díjról szóló számlát, 
• az alávetési nyilatkozat lapot (eljárási szerződést), 
• egyéb szükséges adatlapokat. 

6.2.2. A játékengedélyek kiadásához szükséges 
• a játékjogosultság megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, 
• a doppingtájékoztatót. 

6.3. Az MKOSZ által meghatározott időpontig dokumentumokkal igazoltan csatolja, 
illetve bejelenti 

6.3.1. 2009. július 31. napjáig 
• a nevezési lapot, (mindkét oldalát aláírva és pecséttel ellátva) 
• a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást, 
• az MKOSZ tagsági díj befizetéséről szóló igazolást, 
• a hivatalosan aláírt alávetési nyilatkozatot, (eljárási szerződést) 
• Az APEH 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a 

részvételi jogosultságot szerzett sportszervezetnek nincs három 
hónapot meghaladó lejárt köztartozása, (Amennyiben a 
sportszervezetnek három hónapot meghaladó lejárt köztartozása 
van, úgy annak megfizetéséről szóló megállapodást csatolni kell.) 

• 30 napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági bejegyzés másolat. 
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6.3.2. 2009. augusztus 28. napjáig 
• a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, 

valamint a cégnyilvántartás szerinti hivatalos képviselőjének 
nevét, 

• a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló sportcsarnok (terem) 
teljes címét, beleértve a telefon, fax számot is, továbbá 
tájékoztatást a sportcsarnokban lévő ülőhelyek számáról, 

• 3 fő jegyző, időmérő-eredményjelző adatait, akik az 
asztalszemélyzeti továbbképzőn részt vesznek. 

6.4. A nevezés egyéb feltételei: 
− Kötelezettséget vállal, hogy részt vesz csapatával a Magyar-MKOSZ 

Kupában, 
− Kötelezettséget vállal a tervszerű és színvonalas utánpótlás-nevelésben 

való aktív részvételre, annak támogatására, 
− Legalább 3 utánpótlás csapatot versenyeztet az Utánpótlás 

Bajnokságokban. Ezen csapatok lehetnek szerződéses csapatok is. 
− Kötelező csapat nevezésének elmulasztása vagy visszalépés esetén a 

sportszervezet büntetést köteles fizetni az MKOSZ Utánpótlás alapjába, 
melynek összege: 700.000 Ft/csapat, 

− A magasabb osztályban is szereplő sportszervezetek csak az ott előírtak 
szerint kötelesek utánpótlás csapatokat indítani, 

− a sportszervezet, továbbá a benevezett csapatok játékosai kötelesek 
írásban nyilatkozni arról, hogy alávetik magukat bármely időpontban 
történő dopping-ellenőrzésnek. 

6.6. Nevezések elutasítása 

6.6.1. A nevezések elfogadásáról első fokon az MKOSZ által létrehozott 
Minősítő Bizottság (a továbbiakban: MIB) dönt a nevezési határidő 
lejártát követően (10 napon belül). A MIB jogosult egy alkalommal, 
legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével a nevezését hiányosan benyújtó 
sportszervezetet hiánypótlásra felhívni, nevezési díj 50%-ával 
megegyező összegű nevezési pótdíj megfizetése mellett, melyet a 
hiányok pótlásával egyidejűleg kell megfizetni és a megfizetés tényét 
igazolni. A határidő elmulasztása vagy a szükséges dokumentumok 
bármely okból ismételten hiányosan történt beadása esetén a nevezést 
el kell utasítani, további hiánypótlásnak helye nincs. 

A MIB végleges határozata ellen a Versenykiírás 2.2 és 2.3 pontjában 
foglaltak szerint van helye fellebbezésnek a Versenybizottsághoz. A 
MKOSZ nem fogadja el azon sportszervezetek nevezését, amelyek nem 
tesznek eleget a nevezés feltételeinek. 

6.6.2. Az MKOSZ vissza fogja utasítani azon sportszervezetek nevezését, 
amelyeknek elismert tartozása van az MKOSZ-el, vagy annak 
tagegyesületével. 
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7. § A lebonyolítás módja 

7.1. Alapszakasz: (I. szakasz) 

7.1.1. Csoportmérkőzések 

 A résztvevő csapatok a nevezés elbírálását követően területi elv és 
erősorrend alapján két csoportba [Kelet és Nyugat] (10-10) kerülnek 
besorolásra. A besorolást a Versenyiroda végzi. A csoporton belül 
körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó 
alapon játszanak a csapatok a csoport helyezésekért (9+9=18 
mérkőzés) 

7.2. Keresztbejátszás (II. szakasz) 
7.2.1. Rájátszás az Amatőr Női Bajnokság 1-8. helyéért 

1. forduló 
A) A Keleti csoport 1. helyezettje játszik 

a Nyugati csoport 4. helyezettje ellen, 2 győzelemig. 
B) A Nyugati csoport 1. helyezettje játszik  

a Keleti csoport 4. helyezettje ellen, 2 győzelemig 
C) A Keleti csoport 2. helyezettje játszik  

a Nyugati csoport 3. helyezettje ellen, 2 győzelemig 
D) A Nyugati csoport 2. helyezettje játszik  

a Keleti csoport 3. helyezettje ellen, 2 győzelemig 
2. forduló 

I = A-D győztesek játéka és a 
II = B-C győztesek játéka az 1-4. helyért, két győzelemig 
III = D-A vesztesek játéka és a 
IV = C-B vesztesek játéka az 5-8. helyért, kuparendszerben 

3. forduló 
 I-II győztesek játéka az 1. helyért, 2 győzelemig 
 II-I vesztesek játéka a 3. helyért, 2 győzelemig 
 III-IV győztesek játéka az 5. helyért, kuparendszerben 
 IV-III vesztesek játéka a 7. helyért, kuparendszerben 

7.2.2. Rájátszás az Amatőr Női Bajnokság 9-16. helyéért 
1. forduló 
E) A Keleti csoport 5. helyezettje játszik 

a Nyugati csoport 8. helyezettje ellen, kuparendszerben. 
F) A Nyugati csoport 5. helyezettje játszik  

a Keleti csoport 8. helyezettje ellen, kuparendszerben 
G) A Keleti csoport 6. helyezettje játszik  

a Nyugati csoport 7. helyezettje ellen, kuparendszerben 
H) A Nyugati csoport 6. helyezettje játszik  

a Keleti csoport 7. helyezettje ellen, kuparendszerben 
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2. forduló 
V = E-H győztesek játéka és a 
VI = F-G győztesek játéka az 9-12. helyért, 

kuparendszerben 
VII = H-E vesztesek játéka és a 
VIII = G-F vesztesek játéka a 13-16. helyért, 

kuparendszerben 
3. forduló 

 V-VI győztesek játéka a 9. helyért, kuparendszerben 
 VI-V vesztesek játéka a 11. helyért, kuparendszerben 
 VIII-VII győztesek játéka a 13. helyért, kuparendszerben 
 VII-VIII vesztesek játéka a 15. helyért, kuparendszerben 

7.2.3. Keresztbejátszás az Amatőr Női Bajnokság 17-20. helyéért 
B II. kategória a Keleti csoport 9-10. helyezettje játszik 
  a Nyugati csoport 9-10. helyezettje ellen, 

 pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon (2+2=4 
mérkőzés) a 17-20. helyéért. 

 

7.2.4 A kuparendszerű rájátszás mérkőzések során az első mérkőzésen a 
pályaválasztói jog azt a csapatot illeti meg, amelyik a rájátszás játékot 
megelőző csoportmérkőzéseken rosszabb helyezést ért el. A két 
győzelemig tartó rájátszás mérkőzéseken az első mérkőzésen a 
pályaválasztói jog azt a csapatot illeti meg, amelyik a rájátszás játékot 
megelőző csoportmérkőzéseken jobb helyezést ért el. 
7.2.4.1 A Bajnoki Döntő 3. mérkőzésének pályaválasztói jogát a 

mérkőzést megelőző 2 mérkőzés gólaránya dönti el, ennek 
egyenlősége esetén a 7.2.4.2 pont alapján dől el a 3. mérkőzés 
pályaválasztói joga. 

7.2.4.2 A helyezések egyenlősége esetén a pályaválasztói jog 
meghatározása az alábbiak szerint történik: 
Nyert/Vesztett mérkőzések aránya, ennek egyenlősége esetén 
Dobott/Kapott pontok aránya. 

7.3. Kiesés – feljutás 
7.3.1. A Női Amatőr Nemzeti Bajnokság 1. helyezettje a Női A csoportban 

indulhat. 

8. § Mérkőzés időpontok 

8.1. A bajnoki mérkőzések időpontjait a Versenyiroda által elkészített tervsorsolás 
szerint kell meghatározni, figyelembe véve a pályaválasztó csapat javaslatát. A 
mérkőzéseket lehetőleg a Versenynaptárban meghatározott mérkőzésnapon és 
olyan időpontban kell lejátszani, hogy az mindkét csapat érdekeinek megfeleljen, a 
nézők szokásait figyelembe vegye. 
8.1.1 Hivatalos időpontnak a bajnoki műsor időpont egyeztetője után a 

csapatok által közösen megegyezett mérkőzés időpont számít. 
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8.2. Amennyiben egy városban több azonos csoportbeli csapat van, a Versenyiroda 
jogosult (az érdekelt csapatok kérésére, ha erre lehetőség van) további irányított 
sorsolással (a sorsolási számok megváltoztatásával) minimálisra csökkenteni a 
párhuzamos játékot. 

8.4. Időpont véglegesítési napok 2009/2010-ben: 
8.4.1. A véglegesítés időpontját a Versenyiroda később közli. 

8.5. Hivatalos időpontok 
8.5.1. A véglegesített hivatalos időpontokat az MKOSZ a Hivatalos Bajnoki 

Műsorban és a MKOSZ honlapján teszi közzé. 
8.5.2. Az eltéréseket a csapat által ismert mérkőzés időpont és a megjelent 

időpont között haladéktalanul jelenteni kell a Versenyirodának. Az ebből 
eredő mindenkori felelősség azt a csapatot terheli, amelyik nem az 
MKOSZ honlapján megjelent időpontot vette figyelembe, s bejelentést 
sem tett. 

8.6. Helyszín, időpont módosítások 
 A véglegesített időpontok, helyszínek változtatása a módosításra vonatkozó és 

jelen Versenykiírás II. sz. mellékletét képező szabályzat előírásainak betartásával 
történhet. Az MKOSZ a Versenyirodán keresztül fenntartja a jogot a végleges dön-
tések meghozatalára az időpontok és helyszínek változtatásával kapcsolatban a 
bajnokság minden szakaszában, valamint a büntetések összegével 
kapcsolatosan. 

8.7. Az elhalasztott, elmaradt mérkőzések pótlását bajnoki forduló Versenynaptárban 
meghatározott időpontja után legkésőbb 30 napon belül le kell játszani. 

8.8. Vis maior módosítás 

• Hivatalosan kihirdetett, adott régióra vonatkozó járvány esetén egy mérkőzés 
akkor halasztható el, ha egy adott sportszervezet 10 legtöbb játékperccel 
rendelkező játékosából legalább 4 fő a Háziorvosa által igazoltan az adott 
járványnak megfelelő betegségben szenved (nem sérült, stb). 

• A kihirdetésről szóló hivatalos dokumentum és a Háziorvosi igazolás 
benyújtásának határideje a Versenyirodánál a mérkőzést megelőző munkanap 
14 óra. Az ellenfél értesítésének (a halasztó csapat részéről) időpontja a 
mérkőzés elhalasztásáról a mérkőzést megelőző nap 16 óra. 

• Amennyiben a Versenyiroda hivatalosan a halasztás kéréséről nem értesíthető, 
úgy azt a mérkőzést rendező sportszervezetnél is lehet kezdeményezni, a 
mérkőzés kezdetét megelőzően 8 órával, ha a halasztáshoz szükséges feltételek 
fennállnak. Ebben az esetben a halasztást kezdeményező sportszervezetnek a 
másik sportszervezet esetleges többlet költségeit viselnie kell. Amennyiben a 
szükséges feltételek nem teljesülnek, úgy a kezdeményező csapat a mérkőzést 
20-0 arányban elveszti és a kiállásért járó 1 (egy) pontot sem kapja meg. 

• Katasztrófa helyzetben (árvíz, hóakadály) lévő városban működő sportszervezet 
mérkőzését egyoldalúan elhalaszthatja. Ebben az esetben a halasztást kérő 
sportszervezet köteles bemutatni az adott terület védelmi bizottságának igazolását 
arról, hogy a sportszervezet székhelyének elhagyását, a mérkőzést megelőzően a 
terület védelmi bizottság nem engedélyezi. 
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9. § Játékjogosultság 
9.1. Az Női Amatőr Nemzeti Bajnokság mérkőzésein csak a sportszervezethez időben 

leigazolt és az Női Amatőr Nemzeti Bajnokság mérkőzéseire játékengedéllyel, 
valamint a bajnoki szezonra érvényes biztosítással rendelkező játékosok 
jogosultak részt venni. A játékengedélyeket a Versenyiroda adja ki a hatályos 
Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat, továbbá a Versenykiírás alapján, és a 
Versenyiroda vezetője írja alá. (lásd még a Versenyszabály 22, 23 pontjainak 
módosítását [Infókosár III. évf. 2 szám]) 
9.1.1. Adott bajnoki mérkőzésen csak az a játékos szerepeltethető, akinek 

minden szempontból érvényes játékos igazolványát (benne az 
érvényes sportorvosi igazolással) és játékengedélyét a mérkőzés első 
játékvezetőjének bemutatták. 

9.1.2 Az amatőr női mérkőzéseken csak olyan A csoportos sportszervezet 
játékosa nem szerepeltethető (T licence-s csapat vagy második 
csapat), aki a 2008/2009-es A csoportos bajnokság mérkőzéseinek 
felén pályára lépett, és ott többet játszott átlagban 15 percnél. 

9.2. Ha a mérkőzésen az egész csapatnak a 9.1.1 pontban meghatározott 
dokumentumai nincsenek a helyszínen, a mérkőzést le kell játszani, és az 
egyébként érvényes, utólag a Versenyirodán bemutatott igazolások, illetve 
játékengedélyek elfogadásáért első alkalommal 10.000 Ft, második alkalommal 
25.000 Ft, minden további esetben 50.000 Ft büntetést kell befizetni az MKOSZ 
számlájára. A befizetés határideje a mérkőzést követő második munkanap 15 óra. 

9.3. A bajnokságban részt vevő sportszervezet kosárlabdázót csak amatőr vagy 
szerződtetett amatőr kosárlabdázóként szerepeltetheti. A kosárlabdázó 
játékjogosultságának (játékengedélye kiadásának) feltételei: 

− a játékengedély díjának befizetése, 
− a Versenyiroda igazolása a sportoló regisztrációjáról, 
− a kosárlabdázó írásos nyilatkozata (külföldi állampolgárságú személy 

esetén angol nyelven) arról, hogy Magyarországon és külföldön más 
sportszerszervezethez a játékengedély kiadásának időpontjában és azt 
követően – a kölcsönadás esetét kivéve – jogi kapcsolata nincsen, 

− a játékos és a sportszervezet együttes nyilatkozata arról, hogy a játékos a 
sportszervezetnél szerződött amatőrként, vagy amatőrként kerül 
foglakoztatásra és számára milyen játékengedélyt kérnek. 

9.4. A 2009/2010. évi Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban a kosárlabdázó 2 (két) 
sportszervezethez kaphat játékengedélyt a megadott határidőig, összesen 2 (két) 
alkalommal, de azonos csoportban egyszerre csak egy csapatban szerepelhet. 

9.4.1. Leigazolási, átigazolási és játékengedély kiadási határidő: 
2010. február 26. péntek, 12.00 óra. 

9.4.2. Kosárlabdázót le-, vagy átigazolni, illetve részére játékengedélyt kiadni a 
jelen Versenykiírásban meghatározott időpontig [9.4.1] lehet, úgy hogy az 
adott bajnoksághoz játékjogosultsággal rendelkezzen.  
Ezen időpontig valamennyi játékengedély kiadási és az át-, illetve 
leigazoláshoz szükséges dokumentumnak rendelkezésre kell állni, az 
eljárás megindítása a játékengedély kiadásához nem elegendő. 
Az egyesületekben tagként sportoló játékosok játékengedélyüket az 
egyesületükön keresztül kérhetik meg. 
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10. § Külföldi játékosokra vonatkozó szabályok 

10.1. Az Női Amatőr Nemzeti Bajnokságában külföldi játékos nem szerepelhet, 
kivéve, ha erre a Versenyiroda döntése alapján engedélyt nem kap. 
Engedélyt csak az a külföldi játékos kaphat, aki a következő feltételeknek 
megfelel: 

• Játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda 
tevékenységéből semmiféle jövedelemmel nem rendelkezik, 

• Játékos írásos nyilatkozata arról, hogy a 2008/2009. bajnoki évben 
más ország bajnokságában nem szerepelt, 

• Nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány, 
• Azon ország nemzeti kosárlabda szövetségének elengedő 

nyilatkozata, ahol korábban regisztrált játékos volt, 
• a FIBA szabályzatban előírt dokumentumok, 
• a külföldi játékos és a magyarországi sportszervezet közötti 

megállapodás. 

11. § Játékosok szerepeltetése 
11.1. Kosárlabdázót le- és átigazolni, részére játékengedélyt kérni a jelen 

Versenykiírásban meghatározott időpontig lehet úgy, hogy a játékos az adott 
bajnokságban játékjogosultsággal rendelkezzék. 
11.1.1 Le-, átigazolási és játékengedély kiadási határidő  

2010. február 26., péntek 12.00 óra. 
11.2. Saját utánpótláskorú, vagy az átigazolási időszakban a sportszervezethez 

szabályosan átigazolt játékos (1990. január 1-én vagy utána született) bármikor 
kaphat felnőtt játékengedélyt, a Nyilvántartási szabályzat 8. §-ának 
figyelembevételével (kivéve: T licence előírásai). 

11.3. A Női Amatőr Nemzeti Bajnokság valamennyi mérkőzésén 12 játékos 
szerepeltethető, melyből legalább 10 játékosnak kell a mérkőzés helyszínén, 
játékra készen lennie. 
11.3.1. Ha egy csapat a mérkőzés kezdetekor nem rendelkezik az előírt 10 

játékossal 
• a mérkőzést le kell játszani, 
• az első játékvezetőnek ezt a tényt jelentenie kell a 

Versenyirodának, 
• a vétkes csapat automatikusan annyiszor 10.000 Ft-ot köteles 

fizetni, ahánnyal kevesebb játékosa állt játékra készen a 
mérkőzés kezdetekor az előírt 10-hez képest. 

11.4. Klubok által elhalasztott mérkőzésen, a halasztást kérő csapatban, csak azok a 
játékosok rendelkeznek játékengedéllyel, akik a mérkőzés eredeti hivatalos 
bajnoki műsor által rögzített időpontjában az adott sportszervezetben 
játékengedéllyel rendelkeztek. 

12. § Tehetséges fiatal játékosokra vonatkozó szabályok 

A Női Amatőr Nemzeti Bajnokság T licences játékosainak szerepeltetésére 
vonatkozó szabályokat a Női A csoportos Versenykiírás tartalmazza. 
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13. § Játékjogosultsággal kapcsolatos költségtérítések 

A játékjogosultsággal kapcsolatos költségtérítéseket a Díjszabályzat 2009/2010. 
tartalmazza. 

14. § A mérkőzés rendezése 

14.1. A mérkőzések helyszíne 

14.1.1. A mérkőzés helyszíne a rendező (pályaválasztó) csapat azon pályája, 
amelyet a sportszervezet a jelen Versenykiírás 6.3.2 pontja alapján a 
Versenyirodának bejelentett, és az MKOSZ arra hivatott szerve az adott 
csoport (kategória) az Női Amatőr Nemzeti Bajnokság mérkőzéseinek 
megrendezésére hitelesített. 

14.1.2. A helyszín bármely megváltoztatása csak előzetes bejelentés után a 
Versenyiroda engedélyével lehetséges. 

14.2. Az Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban csak az Női Amatőr Nemzeti Bajnokságra 
hitelesített teremben lehet mérkőzést játszani. 

 A hitelesítésnél a FIBA Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályzatát és a jelenleg 
hatályos Sporttörvény sportrendezvények rendezésére vonatkozó előírásait kell 
alkalmazni. 

14.3. Az Női Amatőr Nemzeti Bajnokság sportszervezetei kötelesek a hitelesítés előtt 
termükre vonatkozó „Elvonulási tervet” készíteni, melynek tartalmaznia kell a 
hivatalos személyek, a vendégcsapat és a vendégszurkolók mérkőzés utáni 
biztonságos elvonulását biztosító konkrét rendezői feladatokat, és a tervezett 
útvonalat bemutató rajzokat. 

 Az „Elvonulási tervet” hitelesítéskor a hitelesítő hagyja jóvá és egy példányát a 
teremhitelesítési dokumentumokhoz kell csatolni. 

14.3.1. A hitelesítési jegyzőkönyvet és az „Elvonulási tervet” vagy azok hiteles 
másolatát a mérkőzés színhelyén a pályaválasztó köteles a hivatalos 
személyek kérésére bemutatni. 

14.3.2. A hitelesítési jegyzőkönyvben rögzített beengedhető nézők számának 
betartásáért és a nézők biztonságáért minden felelősség a Rendező 
Egyesületet terheli. A maximális nézői létszámra a létesítmény 
használatára vonatkozó előírásban foglaltak az irányadók. 

14.4. A Rendező Egyesület kötelezettségei 
14.4.1. Az egyesület által megbízott rendezvény (mérkőzés) felelős személy 

(főrendező) és a két csapatvezető a mérkőzés megkezdése előtt 
legalább 30 perccel köteles a mérkőzés ellenőrénél – annak hiányában 
az elől álló játékvezetőnél – személyesen jelentkezni (azok távozásáig 
rendelkezésre állni), írásban átadni a főrendező és a rendezők névjegy-
zékét, az ügyeletes sportorvos nevét, a hivatalosan jelenlevő rendőrök 
számát. A rendezők kötelesek „RENDEZŐ” feliratú karszalagot vagy 
feltűnő színű műanyag-kártyát viselni. 
14.4.1.1. Ha a mérkőzésre az Versenybizottság Szövetségi Képviselőt 

(továbbiakban: SZK) küldött [19.2.1], abban az esetben ő tölti 
be a komiszár (első játékvezető) előző pontbeli szerepét, s az 
időelőírás 30 percről 45 percre változik. 
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 A rendező egyesület köteles gondoskodni 
14.4.2. a Sporttörvényben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben előírt olyan 

rendező gárdáról, amely képes megvédeni a hivatalos személyeket és a 
játékosokat mindennemű erőszakoskodástól, és képes a szektorok 
és/vagy a terem esetleges kiürítésére, 

14.4.3. arról, hogy a hivatalos személyek gépjárműveiket, illetve, hogy az 
ellenfél az autóbuszát védett parkolóban helyezhessék el (amennyiben 
ez 400 méternél messzebb van a teremtől, oda és visszaszállításukról is 
gondoskodni kell), 
arról, hogy a hivatalos személyek és vendégek a rendező által felajánlott 
védett parkolót kötelesek igénybe venni, 
a hivatalos személyek és vendégek akadálytalan eltávozásáról szükség 
esetén a település közigazgatási határáig való kíséret biztosítása útján 
is. A vendégcsapat és vezetője, valamint a hivatalos személyek ezen 
biztonsági szolgáltatást kötelesek igénybe venni ellenkező esetben a 
rendező egyesület mentesül a nevezett személyében, vagyonában 
esetlegesen bekövetkező kár megtérítésének felelőssége és 
kötelezettsége alól, 

14.4.4. arról, hogy a mérkőzés végén a hivatalos személyeket a legsürgősebben 
az öltözőbe a rendezők bekísérjék, amennyiben ez nem lehetséges, a 
jegyzőasztaltól számított 5 méteren belül a rendezők kötelesek mindenkit 
távol tartani a hivatalos személyektől, és onnan azok akadálytalan 
eltávozását biztosítani, 

14.4.5. az MKOSZ Tisztségviselői (minimum 5 fő), és a Versenybizottság 
(minimum 2 fő), valamint a vendégcsapat vezetőinek (minimum 8 fő) 
kulturált nézőtéri üléshelyeiről, előzetes bejelentkezés alapján 
gondoskodni, 

14.4.6. arról, hogy az alapszakaszban és a rájátszásban az MKOSZ által kiadott 
belépővel vagy igazolvánnyal rendelkezők a mérkőzéseket díjmentesen 
megtekinthessék, 

 Ezen pont megszegése súlyos rendezési hiányosságnak minősül. 
14.4.7. a sportrendezvények Sporttörvényben, a sportrendezvények 

biztonságáról szóló Kormány rendeletben előírt rendezésre 
vonatkozó szabályainak betartásáról. 

14.5. A vendégcsapat mérkőzés előtti írásos kérése esetén (legalább 7 nappal, play-
off esetén a „biztos” mérkőzések előtt 5 nappal, „ha” mérkőzések esetén az utolsó 
mérkőzést követő napon 11.00 óráig) a nézőtér 15%-os befogadó képességéig – 
térítés ellenében – a pályaválasztó köteles jegyet biztosítani. A vendégcsapat a 
jegyigénylő levelében köteles megnevezni a küldöttségért felelős rendezők 
nevét. 

14.6. A rendező sportszervezet – vétkességére tekintet nélkül – felel a hivatalos 
személyeknek és a vendégcsapatnak bántalmazásával, vagy a mérkőzésen való 
részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik (ruházat, személygépkocsi, autóbusz, 
stb.) megrongálásával okozott kárért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár nem a 
mérkőzésen való részvételükkel ok és okozati összefüggésben keletkezett. 
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14.7. A rendező egyesület köteles betartani vagy betartatni a következő előírásokat: 
14.7.1. A nézőteret szektorokra kell bontani, hogy ha valamelyik szektorban 

botrányt okoznak, petárdát vagy egyéb veszélyes tárgyat dobnak a 
játéktérre, a mérkőzés lefújása helyett a vétkes szektort ki lehessen 
üríteni. 

14.7.2. Tilos mikrofon használata a csapat biztatására vagy a nézők izgatására. 
14.7.3. Hangosítón keresztül csak a játékszünetekben lehet zenét sugározni, 

amikor a labda holt és a mérkőzésóra áll. 
15.8.3.1. A zenét be kell fejezni, amikor a jegyző jelzi, hogy a holtidő 

lejárt. 
14.7.4. Zörej és hangkeltő eszközök használata a mérkőzés alatt a jegyzőasztal 

és a vendégcsapat padja mögötti szektorokban nem engedélyezett.  
14.7.4.1. Abban az esetben, ha a vendégcsapat általában kijelölt 

szektora a tiltott területre esik, akkor ezt a hitelesítési 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

14.7.5. A mérkőzés termében nagyméretű tv-mátrixtáblán vagy kivetítőn csak a 
folyamatos mérkőzésközvetítés engedélyezett, a játékjelenetek 
megállítása, visszajátszása vagy lassítása tilos. 

14.7.6. A mérkőzés félidejében csak a mérkőzés ellenőr (annak hiányában az 
első játékvezető) tájékoztatásával rendezhető sport- és kulturális 
esemény. Kosár-, illetve büntetődobó-verseny csak a hazai csapat II. 
félidei támadótérfelén rendezhető. 

14.8. A mérkőzéseken kötelező a következők betartása: 

14.8.1. Minden Női Amatőr Nemzeti Bajnokságság bajnoki mérkőzésen kötelező 
az orvos vagy okleveles vizsgázott elsősegélynyújtásra alkalmas 
személy jelenléte, akinek más feladata nem lehet a mérkőzésen. Az 
orvosnak, vagy okleveles vizsgázott elsősegélynyújtásra alkalmas 
személynek már 20 perccel a mérkőzés kezdete előtt jelen kell 
lennie, a bemelegítés alatt. Ellenkező esetben távolléte (a mérkőzés 
kezdetéig) rendezési hiányosságnak minősül. 

14.8.2. A mérkőzés kezdete előtt 25 perccel a jegyzőkönyvvezető, az időmérő, 
a 24 mp-es időmérő, a jegyzőkönyvvezető segítője és a mérkőzés 
ellenőre köteles a helyét az asztalnál elfoglalni; 

14.8.3. Az előbbi pontban felsoroltakon kívül más, a megadott időponttól kezdve 
nem tartózkodhat az asztalnál a mérkőzés végéig; 

14.8.4. A sportszervezetek kötelesek csapatnévsort készíteni, melynek 
tartalmaznia kell a csapatpadon helyet foglaló csapatvezető(k), edző(k), 
valamint a játékosok nevét (a játékosok neve mellett fel kell tüntetni a 
játékengedély- és a mezszámot [emelkedő számsorrendben] is); 

14.8.5. A csapatnévsort, amely mindkét csapat esetében maximum 17 nevet 
tartalmazhat, a mérkőzés kezdete előtt legalább 40 perccel a játékos- 
és edzői igazolványokkal együtt a játékvezetői öltözőben (vagy a 
komisszár részére biztosított helyiségben) át kell adni a mérkőzés 
ellenőrének (hiányában az első játékvezetőnek), aki azt ellenőrzés után 
– 25 perccel a mérkőzés kezdete előtt – átadja a jegyzőkönyv-
vezetőnek. A jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvi beírás után köteles azt 
visszaadni a mérkőzés ellenőrének (annak hiánya esetén az első 
játékvezetőnek), akik a mérkőzés kezdete előtt 3 perccel kötelesek 
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ellenőrizni, hogy csak a névsorban szereplők foglalnak helyet a 
csapatpadon. A 17 nevet tartalmazó csapatnévsor tagjainak a 17 darab 
ülőhelyet biztosítani kell; 

 A csapatnévsort célszerű több példányban készíteni, gondolva a sajtó 
képviselőire is; 

14.8.6. A mérkőzés orvosa és a kötelező statisztikát vezető személyek is 
beletartoznak az előzőekben közölt létszámba, ha a csapatpadon 
foglalnak helyet; 

14.8.7. A mérkőzés komisszárja (hiánya esetén az első játékvezető) köteles a 
mérkőzésen betartatni, hogy az asztalnál csak a szabályokban 
meghatározott személyek tartózkodjanak és a jegyzőasztal és a 
csapatpad közötti szabad terület az egész mérkőzés alatt biztosított 
legyen. 

14.9. Mérkőzés labda 
 Az MKOSZ által rendezett bajnoki és kupamérkőzéseit csak és kizárólag WILSON 

gyártmányú, a FIBA által elfogadott bőrlabdákkal lehet játszani. 
14.10. A játékosok öltözéke 

14.10.1. Minden mérkőzésen: a kiírás szerint elöl álló csapatnak (hazai csapat) 
kell világos színű (lehetőleg fehér) mezt viselnie, és a kiírás szerint hátul 
álló csapatnak (vendégek) kell sötét színű mezt viselnie. Amennyiben a 
két csapat megegyezik, felcserélhetik a mezek színét. 

 Vitás esetben (pl. ha a vendégcsapat nem megfelelő mezt hozott) a 
hazai csapatnak kell mezt cserélnie, melynek érdekében köteles két 
eltérő színű mezt magával vinni a mérkőzésre Az esetet azonban a 
mérkőzés ellenőrének (hiányában az első játékvezetőnek) jelentenie kell 
és a vétkes csapatnak a mindenkori 5.000 Ft-os büntetést kell befizetni 
az MKOSZ számlájára. A befizetés elmulasztása esetén az ide 
vonatkozó szabályozás érvényes. 

14.10.2. Hazai bajnoki és kupamérkőzéseken a csapatok 4-20-ig, valamint a 
FIBA szabályban előírt számozást használhatják (4-20-ig; 21-25-ig; 
31-35-ig …stb.). 

14.11. A Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban – amennyiben a nézőszám a 200 főt meg-
haladja – a mérkőzés előtt kötelező a csapatok és a hivatalos személyek 
bemutatása. A mérkőzés előtti bemutatáskor a csapat minden játékosának 
egységes öltözéket kell viselni (mindenki melegítőben, vagy mindenki melegítő 
ruha nélkül). 

14.12. A rendező egyesületnek személyzetet kell biztosítania a mérkőzés közben 
nedvessé, csúszóssá váló helyek feltörlésére. Ezen személyeknek úgy kell 
elhelyezkedniük, hogy a játékvezetőket és az esetleges TV-kamerákat ne 
zavarják. 

14.13. A kabalafigura és a mazsorettek előadása engedélyezett, de a pályán kívül és a 
reklámtáblák mögött kell maradniuk a mérkőzés közben. Csak a mérkőzés 
szünetében és a sportszervezetek terhére ítélt holtidők esetén léphetnek a pálya 
területére. Ilyen esetben azonban a pályát el kell hagyniuk legalább 10 
másodperccel a mérkőzés folytatása előtt. A kabalafigurák csak saját csapatukat 
buzdíthatják, ha sportszerűtlenül viselkednek vagy viselkedésükkel botrányt 
okoznak, a csapat büntetése – a mérkőzés ellenőrének (hiányában az első 
játékvezetőnek) jelentése alapján – 50.000 Ft. 
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15. § Óvás – fellebbezés 

15.1. A bajnokságban szereplő sportszervezet óvást nyújthat be egy játékos já-
tékjogosultságával kapcsolatban, továbbá, ha úgy véli, hogy egy játékvezetői 
döntés vagy bármely más esemény a mérkőzés folyamán az érdekeit hátrányosan 
befolyásolta és a döntés hatással volt a mérkőzés végeredményére. 

15.2. A csapatkapitány a mérkőzést követően köteles aláírni a jegyzőkönyv „A kapitány 
aláírása óvás esetén rovatot”. 
15.2.1. A kapitány által bejelentett óvás okát a játékvezetőnek a jegyzőkönyv 

hátoldalára rá kell vezetni és azt a csapat vezetőjével alá kell íratni. 
15.3. Az óvást a hivatalos érintkezés szabályainak betartásával a legrövidebb időn – de 

legkésőbb 8 napon belül – a Versenyirodához kell benyújtani. Az óvásban 
részletesen elő kell adni az óvás jogcímét, meg kell jelölni a tényállás 
igazolásához szükséges bizonyítékokat, tanukat és egyéb döntőnek látszó 
körülményeket. 

15.4. Az utolsó három fordulóban az óvás beérkezési határideje a mérkőzést követő 
munkanap 16.00 óra, míg a play-off és kuparendszerű rájátszás mérkőzéseken a 
mérkőzést követő munkanap 11.00 óra. (Ha a mérkőzést követő nap 
munkaszüneti nap, abban az esetben a Versenyiroda vezetőjét 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 díjat a következő munkanap 10.00 órájáig befizetik. 

15.5. A jegyzőkönyvre rávezetett óvás esetén a sportszervezet köteles az óvási díj 
50%-át az óvásra fenntartott határidőben mindenképpen megfizetni. A benyújtott 
óváshoz csatolni kell az óvási díjat, mely díjat a Díjszabályzat 2009/2010. 
tartalmazza. Ha a díj nem érkezik meg, az óvással egyidejűleg az óvást 
semmisnek kell tekinteni. 
15.5.1. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár, míg elutasítás 

esetén az óvási díj az MKOSZ-nél marad. 
15.6. Az óvásokat a Versenyirodának a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 15 

napon belül le kell tárgyalnia és a döntést meg kell hoznia.  
15.7. Az óvással kapcsolatban – a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül – 

fellebbezést lehet előterjeszteni a Versenyirodán keresztül a 
Versenybizottságnak. A fellebbezéshez csatolni kell a fellebbezési díjat, mely 
díjat a Díjszabályzat 2009/2010. tartalmazza. A díj hiányában a fellebbezést 
semmisnek kell tekinteni. A fellebbezés elfogadása esetén fellebbezési díj 
visszajár, míg teljes elutasítás esetén a fellebbezési díj az MKOSZ-nél marad. 

15.8. Az utolsó három fordulóban a fellebbezések beadási (beérkezési) határideje 
általában a döntés kézhezvételétől számított 12 óra, míg a play-off és 
kuparendszerű mérkőzések esetében általában a döntés kézhezvételétől számí-
tott 6 óra. A fellebbezési lehetőség pontos határidejét ezekben az esetekben az I. 
fokú határozatnak tartalmaznia kell. 

15.9. A fellebbezéseket a Versenybizottságnak a lehető legrövidebb idő alatt, de 
legkésőbb 30 napon belül le kell tárgyalnia és a döntést meg kell hoznia.  
A play-off-ban és a rájátszásban a döntéseket úgy kell meghoznia, hogy azok a 
sportszervezetek tudomására jussanak a következő mérkőzésnap 12.00 órájáig. 
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15.10. Az utolsó három fordulóban, valamint a play-off és kuparendszerű mérkőzésekkel 
kapcsolatban beadott óvásokról és a fellebbezésekről a Versenyirodán keresztül a 
Versenyiroda vezetőjét értesíteni kell. 

15.11. Bejelentéssel, beadvánnyal a Versenyirodánál lehet élni. A bejelentések, 
beadványok eljárási illetékét a Díjszabályzat 2009/2010. tartalmazza, melynek 
befizetése hiányában a Versenyiroda az üggyel nem foglalkozik. 

16. § Díjazás  
16.1. A Magyar Köztársaság Női Amatőr Nemzeti Bajnokság bajnoka, második és 

harmadik helyezettje, oklevél, érem (20 fő) díjazásban részesül.  
16.2. Az eredményhirdetést és az éremátadást a mérkőzés helyszínén kell megtartani a 

mérkőzés befejezését követő legrövidebb időn belül. A rendező egyesület köteles 
gondoskodni arról, hogy a díjátadást biztonságos és kulturált körülmények között 
lehessen megtartani. 

16.3. Az ünnepélyes díjátadást az MKOSZ helyszínen lévő legmagasabb tisztet betöltő 
képviselői végzik. Az ünnepélyes díjátadás megszervezéséért a Versenyiroda, a 
Versenybizottság és a mérkőzést rendező sportszervezet felelős. 

17. § TV és reklámjogok 
17.1. A Női Amatőr Nemzeti Bajnokság televíziós közvetítési jogaival és a bajnoksághoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal az MKOSZ rendelkezik. 
17.2. A bajnokságban részvevő sportszervezetek rendelkeznek a szabályzat szerint a 

hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló kosárlabda pályák reklámfelületeinek 
értékesítésével, kivéve 

• a jegyzőasztal előtti 4 m x 1 m-es reklámtáblát, 
• a trapéz belső területét – a büntető félkör nélkül, 

• palánktartó oszlop és palánk. 
17.2.1. Ezen reklámfelületek értékesítési jogaival az MKOSZ rendelkezik. 

18. § Edzők 

18.1. Az MKOSZ által rendezett Női Amatőr Nemzeti Bajnokság mérkőzésein a 
sportszervezetek kötelesek, olyan edzőt alkalmazni, akik rendelkeznek a 
2009/2010-es bajnoki évre érvényes Amatőr Edzői Működési Engedéllyel. 

18.2. A „Működési engedély” kiadásának feltételeit az MKOSZ Elnöksége által 
elfogadott feltételrendszer szabályozza. 

18.3. Az edzők működési engedélyeit a „Játékosigazolás-tartó” elején kell elhelyezni. Az 
engedélyszámaikat be kell írni a jegyzőkönyvbe a nevük mellé. 

18.4. A szabályoknak megfelelően csak a mérkőzés jegyzőkönyvébe beírt, az adott 
osztályra kiadott működési engedéllyel rendelkező edző(k) irányíthatja(ják) 
csapatukat a csapatpad területéről. Ennek ellenőrzése és jelentése a mérkőzés 
ellenőre, hiányában az első játékvezető feladata az MKOSZ által rendezett 
országos bajnokságokban. 

18.5. Az előző pontbeli szabály megsértése 80.000 Ft büntetést von maga után, 
alkalmanként. 
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18.6. A büntetést az egyesület a szabálysértés időpontjától számított 15 napon belül 
köteles befizetni és ezt a Versenyirodánál igazolni. Elmulasztása esetén a 
Versenyiroda a csapat játékjogát felfüggesztheti a befizetés igazolásáig. 

18.7. Az az edző, aki – a Fegyelmi Szabályzat előírása alapján a Fegyelmi Bizottság 
elsőfokú, illetve a Fellebbviteli Bizottság jogerős határozata alapján – egy adott 
mérkőzésen nem működhet edzőként, az csak – és kizárólag – a csapatpaddal 
ellentétes oldali nézőtéren foglalhat helyet, és minden szempontból a csapathoz, 
de nem a csapatpadhoz tartozó személynek minősül. 

19. § Játékvezetők, ellenőrök 
19.1. A mérkőzésekre játékvezetőket mindenkor a MKOSZ JB jelöl ki. 
19.2. A első játékvezetők kötelesek 48 órán belül az Ellenőrzési jegyzőkönyvet vagy 

Jelentést megküldeni a Versenybizottság részére minden olyan esetben, ha a 
mérkőzés előtt, alatt vagy után olyan események történtek, amelyek eljárást 
igényelnek. A Versenybizottság a IV. sz. mellékletben szereplő tételek alapján 
hozza meg döntését a büntetés mértékéről. Egyébként az ide vonatkozó 
Kormány rendelet az irányadó. 

19.3. A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek költségtérítéseit a 
Versenykiírás IV. sz. mellékletét képező Szabályzat szerint kell kifizetni. 

20. § Költségek 
20.1. A rendező (pályaválasztó) egyesületnek kell fedezni a mérkőzés 

megrendezésével kapcsolatos költségeket, beleértve a játékvezetők és egyéb 
hivatalos személyek költségeit. 

20.2. Abban az esetben, ha a mérkőzés 12.30-kor vagy előtte, illetve 19.30-kor vagy 
utána kezdődik, és a vendégcsapatnak több mint 200 km-t kell utaznia, a 
pályaválasztó csapat saját költségére köteles szállást (minimum 1 csillagos 
helyen), étkezést (vacsora, reggeli) biztosítani, ha erre az utazó csapat igényt tart. 

20.3.  Az előző pont a játékvezetőkre és az esetlegesen közreműködő ellenőre is 
vonatkozik, ha erre igényt tartanak. 

20.4. Minden csapat maga fizeti az utazását az idegenbeli mérkőzés  
(a rendező csapat) városába. 

21. § Sportszervezetek vezetőinek felelőssége 
21.1. A nemzeti bajnokságokban részt vevő sportszervezetek vezetői felelősek: 

− a nemzeti bajnokságra vonatkozó szabályok és előírások betartásáért, 
− játékosaik, edzőik, csapatkísérőik és szurkolóik viselkedéséért hazai és 

idegenbeli mérkőzéseken, valamint a mérkőzések gördülékeny 
lefolyásáért. 

22. § Információ 

22.1. Az informálás és a statisztika területén a sportszervezetnek mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a Versenyiroda, az ellenfél, a hivatalos személyek, 
a nézők és a médiák maximális információhoz jussanak. 
22.1.1. Minden a Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban résztvevő csapatnak 

kötelező e-mail címmel rendelkeznie, s olyan személyt foglalkoztatnia, 
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aki a leveleket naponta elolvassa. A Versenyiroda minden hivatalos 
dokumentumát e-mailen küldi el a sportszervezeteknek. 

22.1.2. Ha egy csapat az előző pontban leírtaknak 2009. augusztus 14-ig nem 
tesz eleget, augusztus hónapban 10.000 Ft, majd havonta 5-5.000 Ft 
büntetést köteles fizetni. 

22.2.  Információ 
22.2.1. Ülőhelyek biztosítása a sajtó részére 

22.2.1.1. A férőhelyek 1 %-át az újságírók részére kell fenntartani, s 
biztosítani kell, hogy a sajtó képviselői munkájukat kulturált 
körülmények között, zavartalanul végezhessék. 

22.2.2. Az Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban a hazai csapatnak minden 
mérkőzés legfontosabb adatait, a mérkőzés végeredményét és a 10 pon-
ton felüli dobókat a mérkőzést követő mérkőzést követő munkanap 10 
óráig belül az előre rendszeresített adatlapon – telefaxon vagy e-mail-
en – be kell küldenie a Versenyirodának. A beküldés elmaradásának 
büntetése mérkőzésenként 2.000 Ft.  

22.2.3. Az MKOSZ hivatalos évközi tabellái a relatív teljesítmények alapján 
készülnek. Azonos pontszámmal álló 2 csapat között, ha már játszottak 
mérkőzést akkor az egymás elleni eredményük(eik) döntenek. Ha több 
csapat áll holtversenyben akkor a holtverseny eldöntésére vonatkozó 
FIBA szabályt akkor kell alkalmazni, ha a kérdéses sportszervezetek 
egymás ellen azonos számú mérkőzést játszottak. A csoportok 
végeredménye elért pontszámokkal közlendő. 

22.3 Statisztika 
22.3.1 A mérkőzések statisztikáit az Amatőr Női Nemzeti Bajnokságban 

számítógépen ajánlott elkészíteni. A statisztikákat a mérkőzést követő 
első munkanapon 10.00 óráig kell megküldeni az MKOSZ-nek. 

23. § Egyéb rendelkezések 
23.1. Az a csapat amelyik a mérkőzését „feladással” veszíti el 

(NKJ – 2004. 20. §) – az ott leírt szankciókon túl – 100.000 Ft büntetést is köteles 
fizetni. 

23.2. A levonulás miatt bármikor félbeszakadt mérkőzést a vétlen csapat javára kell 
igazolni 20:0 kosáraránnyal. A vétkes csapat a kiállásért járó 1 pontot nem kapja 
meg és az addig elért eredményéből – automatikusan – további 2 büntető pontot 
le kell vonni. A pontlevonáson kívül a 100.000 Ft büntetést is ki kell szabni. 

 Amennyiben ez a sportszerűtlenség egy bajnoki szezonon belül másodszor fordul 
elő ugyanazon csapat esetében, úgy a büntetés összege 200.000 Ft és a csapat a 
bajnokságból törlésre kerül, s következő bajnokságban csak az NB II-ben indulhat. 

23.3. A 23.1 és 23.2-ban érintett esetekben a sportszerűtlen magatartásért felelős 
személy vagy személyek ellen minden esetben fegyelmi felelősségre vonást kell 
kezdeményezni, a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok – 2004. 20. §-ában 
meghatározott eset kivételével. 

23.4. Ha egy csapat bármilyen hivatalos döntés alapján mérkőzését 20–0 arányban 
veszti el, akkor – ha ez az eredmény figyelembe veendő a holtverseny 
eldöntésekor – a csapat a holtversenyben az utolsó helyre sorolandó. 

23.5. Ha a sportszervezetnek az MKOSZ-el szemben a nevezés elfogadása után 
keletkezik tartozása, akkor a számlán megjelölt fizetési határidőt követően a 
csapat 30 napig a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat 
megfizetésére kötelezett, azt követően minden kiírt és lejátszott mérkőzését 
követően 1 (egy) pont levonás büntetésben kell részesíteni mindaddig, amíg a 
tartozás kiegyenlítését hitelt érdemlően nem bizonyítja. 
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23.6. Minden olyan esetben, amikor a jogerős határozattal a sportszervezetet 
pontlevonással büntették, és az ebből eredő egybefüggő büntetések száma 
meghaladja a 3 mérkőzést, a sportszervezet a bajnokságból kizárásra kerül. 

23.7. A bajnokságok és mérkőzések az MKOSZ által elfogadott és közzétett „Magyar 
Kosárlabda Verseny- és Játékszabályok 1990” II. része (Magyar Kosárlabda 
Versenyszabályok) és ennek 1-6. sz. módosításai, valamint a Nemzetközi 
Kosárlabda Szövetség (FIBA) által elfogadott „Nemzetközi Kosárlabda 
Játékszabályok” 2008. október 1-étől érvényes játékszabályai szerint kerülnek 
lebonyolításra. 
23.8.1 Amennyiben az MKOSZ Elnöksége új szabályzatokat fogad el, a 

mérkőzéseket azok szerint kell játszani, de az új szabályzatok 
mellékletének tartalmaznia az ezen Versenykiírásra vonatkozó 
módosításokat. 

23.8. Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és 
játékszabályok nem intézkednek, az MKOSZ Elnöksége és/vagy Versenyirodája 
ill. Versenybizottsága dönt. 
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II. sz. melléklet 

Az időpont-módosítások szabályozása 
II.1. Időpont módosítás a hivatalos „Módosító Lap” Versenyirodához való eljuttatásával 

és jelen II. számú mellékletben rögzített előírásoknak megfelelő változtatási 
költségtérítés befizetésének igazolásával kérhető. 

II.2. 21 napot meghaladó változtatásnál csak azt kell igazolni, hogy az ellenfelet 
írásban tájékoztatta a módosításról. Ezen pont alkalmazása esetén, a módosítást 
kezdeményező nem jelölhet meg, úgy időpontot, hogy azt megelőzően, vagy 
követően 72 órán belül, bajnoki vagy kupamérkőzés legyen. 

II.3. A 21 napon belüli (a Versenyirodához való beérkezés számít) változtatáshoz 
szükséges az ellenfél beleegyezésének dokumentálása (aláírás, pecsét). A 
beleegyezést a változtatást kérő csapatnak a kérelemmel együtt kell beküldenie. 

II.4. A 21 nap naptári napnak számít mérkőzés előrehozásnál az új időpont, későbbi 
lejátszásnál pedig az eredeti időpont. Tehát a módosítást kérő csapatnak a 
mérkőzés előtt két héttel rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az 
ellenfél képviselője aláírásával igazolta, hogy beleegyezett, illetve tudomásul vette 
a változtatást. 

II.5. A változtatási költségtérítés összegeit a Díjszabályzat 2009/2010. tartalmazza:  
II.5.1. Fizetési kötelezettséggel csak a mérkőzés napjának megváltoztatása jár 

együtt. 
II.6 A Módosítási díjat az MKOSZ számlájára kell befizetni, és a módosítási kérelem 

mellé a befizetés igazolását mellékelni kell. Befizetés hiányában a Versenyiroda a 
kérelemmel nem foglalkozik és a mérkőzést az eredeti időpontban kell lejátszani. 

II.7. Meghatározások: 
− Bajnoki hétnek a péntektől–csütörtökig terjedő szakasz tekintendő. 
− Mérkőzés előrehozásnál az új időpont, későbbi lejátszásnál az eredeti 

időpont a mérvadó. 
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III. számú melléklet 

A statisztikai előírások megszegése esetén alkalmazható 
büntetések 

IV.1 Beküldés nem előírt módon 
IV.1.1 A csoport 

Küldés nem e-mail-en, hanem faxon ........................................ 6.500 Ft 

IV.2 Késedelmes beküldés 
IV.2.1 A csoport 

óránként  ................................................................................. 1.100 Ft 

IV.3 Hibás statisztika beküldése 
IV.3.1 A csoport .................................................................................. 7.000 Ft 

IV.4 Statisztika el nem készítése 
IV.4.1 A csoport 

Első alkalom ......................................................................... 150.000 Ft 
Második, és további alkalmak ............................................... 200.000 Ft 

IV.5 Hamis statisztikai adatok 
IV.5.1 A csoport .............................................................................. 300.000 Ft 
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IV. számú melléklet 

Esemény Büntetés 
 

(1) Ártalmatlan (puha) tárgyak bedobálása a mérkőzés* alatt 15.000 Ft ** 

(2) Sérülés okozására alkalmas tárgyak bedobálása  

 a) Ha sérülést nem okoz 35.000 Ft 

 b) ha a zavaró esemény miatt a mérkőzés késéssel kezdődik, 
vagy félbeszakad (hosszabb megszakításra kerül), de később 
folytatódik 

150.000 Ft  

 c) ha a zavaró esemény miatt a mérkőzés egyáltalán nem 
kezdhető el, vagy félbeszakad és azt nem lehet folytatni 

200.000 Ft  

 d) Ha a tárgy sérülést okoz 250.000 Ft 

(3) Szurkolók által elkövetett sportszerűtlen viselkedés  

 a) Trágár vagy rasszista szavalókórus 25.000 Ft 

 b) illetéktelen személy behatolása a játéktérre a mérkőzés alatt 100.000 Ft 

 c) Erőszakos cselekmény *** 150.000 Ft 

 d) ha a zavaró esemény miatt a mérkőzés késéssel kezdődik, 
vagy félbeszakad (hosszabb megszakításra kerül), de később 
folytatódik 

200.000 Ft 

 e) ha a zavaró esemény miatt a mérkőzés egyáltalán nem 
kezdhető el, vagy félbeszakad és azt nem lehet folytatni 

250.000 Ft 

(4) Agresszív viselkedés a mérkőzés előtt, alatt vagy után, ha azt 
valamely csapat szurkolói, játékosai vagy csapatkísérői sérelmére 
követik el 

 

 a) fenyegetés a sportlétesítményben és annak közelében 50.000 Ft 

 b) tényleges erőszak 100.000 Ft 

 c) ha azt a jegyzőkönyvbe beírt játékos, illetve edző, vagy a 
csapatlistán szereplő csapatkísérő követi el 

150.000 Ft 

 d) ha a zavaró esemény miatt a mérkőzés késéssel kezdődik, 
vagy félbeszakad (hosszabb megszakításra kerül), de később 
folytatódik 

200.000 Ft 

 e) ha a zavaró esemény miatt a mérkőzés egyáltalán nem 
kezdhető el, vagy félbeszakad és azt nem lehet folytatni 

250.000 Ft 

 
 

(5) Ha a 4. a-e) pontban nevesített sportszerűtlenségek valamelyikét a 
játékvezetők vagy más hivatalos személyek sérelmére követik el, a 
büntetés a 4. pontban meghatározott tételek kétszeres összege. 

2X 
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Az előző 1-5 pontban felsorolt magatartási tilalmak és büntetések a vendég egyesületre és 
szurkolóira is alkalmazhatók, ha egyértelműen megállapítható, hogy az előírásokat ők szegték 
meg, és ennek bekövetkezéséért a rendező csapatot semmilyen mértékben nem terheli 
felelősség. 

(6) A mérkőzés általánosan gyenge megrendezése  

a) Az adott pályára vonatkozó technikai előírások kirívó hiányosságai, 
nem megfelelő biztosítás, vagy a mérkőzés gyenge 
megrendezése, amennyiben az komolyabb incidenst, illetve 
sportszerűtlenséget nem eredményez 

10.000 Ft ** 

b) Amennyiben a rendezési hiányosság az 1-5 pontban 
sportszerűtlen magatartások valamelyikének megvalósítását idézi 
elő, a 6.a) pontban foglalt tétel az 1-5) pontokban meghatározott 
büntetés mellett is kiszabható 

+ 

(7) Technikai hiányosságok a jegyzőasztalnál és a felszereléseknél  

a) Ha a szabálykönyvben előírt vagy a játék számára egyébként 
fontos valamely felszerelési tárgy hiányzik, nem felel meg az 
előírásoknak vagy használatra alkalmatlan, ideértve azt az esetet 
is, ha ismételten meghibásodik és a rendező csapat nem képes 
hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az előző meghibásodás óta a 
hiba elhárítása érdekében minden szükségszerű lépést megtett 

25.000 Ft 

b) Ha a mérkőzés hivatalos személyeinek munkáját segíteni hivatott 
közreműködők (pl. asztalszemélyzet) ismételten olyan mulasztást 
vagy a kosárlabda játékszabályokkal ellentétes eljárást tanúsít, 
amely a vétlen csapatot sportszerűtlenül hátrányos helyzetbe 
hozza  

(E pont értelmezésében a jegyzőkönyvvezető mulasztása vagy 
hibája a vendégcsapat, még az asztalszemélyzet más tagjainak 
mulasztása vagy hibája a hazai - rendező - csapat terhére 
értékelendő) 

100.000 Ft 

(8) Zörej- és hangkeltő eszközök használata a mérkőzés alatt  

 Zörej- és hangkeltő eszközök használata a mérkőzés alatt Minden 
esetben, ha nem a kijelölt és engedélyezett helyen történik és a 
hangosbeszélőn történt első felszólítás után sem szűnik meg 

15.000 Ft ** 
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* A jelen szabályzat alkalmazása során a mérkőzés magába foglalja a hivatalos 

kezdési időpontot 30 perccel megelőzően kezdődő bemelegítést, a játékszüneteket 

valamint a mérkőzés végén a csapatok öltözőbe történő bevonulásáig tartó 

időszakot is, így a mérkőzésre vonatkozó tilalmak ezen teljes időszak alatt 

fennállnak és megsértésük esetén akként szankcionálandók, mintha ténylegesen a 

játékidő alatt történtek volna. 

** az 1. és 9. pontban meghatározott magatartási tilalmak egy bajnoki szezon alatti 

harmadik és azt követő alkalommal történő megszegése esetén az ott írt büntetési 

tétel kétszeresének, hatodik és azt követő alkalommal történő megszegése esetén 

háromszorosának, tizedik és azt követő alkalommal történő megszegése esetén 

tízszeresének megfelelő összegű büntetés is kiszabható. 

Az 1. és 9. pontokon kívüli egyéb események ismétlődő előfordulása, illetve az 

előzőekben nem nevesített, de a kosárlabda mérkőzések sportszerű 

lebonyolításával az általános társadalmi és morális normák alapján össze nem 

egyeztethető események vagy cselekmények esetén a Versenybizottság az ügy 

összes körülményének mérlegelésével dönt a büntetésről, amikor is a kiszabott 

büntetés mértéke a fentieket meghaladhatja. 

*** valamely cselekmény akkor is erőszakos, ha az erőszak nem személy, hanem dolog 

(tárgy) ellen irányul. 

Súlyosabb esetekben a – pénzbüntetések mellett – az ide vonatkozó törvényi 
rendeletek az irányadók. 
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IV. számú melléklet 

EDZŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY SZABÁLYZAT 
2009/2010 

 
I. A szakirányú végzettség (diploma) elfogadásának feltételrendszere. 
 
1. Magyarországon szerzett szakirányú végzettség. A sportszakember képzésre vonatkozó Felsőoktatási és Szakképzési 
törvények által szabályozott szakirányú végzettség: 
 
a) szakedzői végzettség 
b) sportedzői végzettség (OKJ. Azonosító: 52896201) 
c) sportoktatói végzettség (OKJ. Azonosító: 33896201) 
 
2. Külföldön szerzett szakirányú végzettség. 
 
A külföldön szerzett szakirányú végzettséget és annak fokozatát hivatalos honosítási eljárás keretében kell igazolni. A 
honosítási eljárást az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál kell kezdeményezni. 
 
II. A végzettség és a gyakorlati idő feltételrendszere különböző szintű bajnokságokban. 
 
Bizonyos szinteken a végzettség mellett a működési engedély megadásának feltétele a gyakorlati idő. 
 
1. NB I. osztály A és B csoport 
a) szakedzői végzettség + 2 év gyakorlati idő 
b) sportedzői végzettség + 4 év gyakorlati idő 
 
2. NB II. osztály, Női Amatőr Nemzeti Bajnokság 
a) szakedzői végzettség  
b) sportedzői végzettség + 1 év gyakorlati idő 
c) sportoktatói végzettség + 2 év gyakorlati idő 
 
3. Utánpótlás bajnokságban, regionális bajnokságokban 
a) szakedzői végzettség  
b) sportedzői végzettség  
c) sportoktatói végzettség 
Gyakorlati idő nincs előírva. 
 
III. A továbbképzés feltételrendszere 
 
Az edzők a végzettség és a gyakorlati idő megléte esetén az edzői működési engedélyeket az alábbi továbbképzéseken 
szerezhetik meg: 
 

1. NB I. osztály A és B csoport, NB II. osztály, Női Amatőr Nemzeti Bajnokság 
2009. június 12-13. Budapest 

 
2. MKOSZ Utánpótlás bajnokságok (kötelező), Sport XXI. Kenguru és Mini Kupa (ajánlott) 

2009. június 19-20. Szolnok 
2009. június 26-27. Sopron 

 
3. Ha egy edző NB-s felnőtt és utánpótlás csapatnál is tevékenykedni akar, akkor csak a felnőtt licence díjat kell megfizetnie. 2010-től a licencek 

kiadásának feltétele a korosztálynak megfelelő továbbképzésen való részvétel. 
 

4. A mesteredzőknek és a 60 év feletti edzőknek a továbbképzésen való részvétel nem kötelező. Részükre az adott bajnoki idényre az edzői 
működési engedély a licence díj befizetése után adható ki. 

 
5. Amennyiben egy edző az idény közben kér működési licencet, külön eljárási díjat kell fizetnie. 

 
6. Lehetőség van arra, hogy egy edző külföldi szövetség által rendezett edzőtovábbképzőn vagy MKOSZ által akkreditált táborban vegyen részt. 

Ebben az esetben részvételi szándékát előre be kell jelentenie az MKOSZ-nél, és arról írásos szakmai anyagot kell készítenie. A fenti 
esetekben az edzőknek csak licencdíjat kell fizetnie. 

 
IV. Méltányossági jogkör 
 
Az NB I. osztály A és B csoportjában működő edzők részére – az MKOSZ főtitkára előterjesztése alapján – az MKOSZ 
Elnöksége gyakorolja.  
 
Az NB II. osztályban, a Női Amatőr Nemzeti Bajnokságban és az Utánpótlás Bajnokságokban működő edzők részére az 
MKOSZ főtitkára gyakorolja. 
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Mellékletek: 

I. számú melléklet 

Női Versenynaptár 2009/2010 

Később kerül kiadásra 

V. számú melléklet 

Játékvezetők, versenybírók és 
komisszárok költségtérítése 

Később kerül kiadásra 


