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1. A VERSENY 
1.1 A Budapesti Kosárlabda Szövetség (a továbbiakban: BKSzBKSz) által szervezett felnőtt és utánpótlás 

versenyek. 

2. A VERSENY CÉLJA 
2.1 A budapesti csapatok versenyeztetése, a bajnoki címek és a helyezések eldöntése. 

2.2 A BKSz stratégiai céljainak megfelelően, a sportág népszerűségének és versenyképességének 
javítása. 

3. A BAJNOKSÁG RENDEZŐJE 
3.1 A BKSz gyakorol valamennyi olyan jogkört a sportszervezetek, a játékosok és a bajnokságban 

közreműködő valamennyi személy felett, amelyre a jogszabályok, a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének (a továbbiakban: MKOSZ) szabályzatai, valamint a Versenykiírás felhatalmazzák. 

3.2 A BKSz jogosult elvégezni minden döntést igénylő egyeztetést. A Versenyszabályokkal, 
Versenykiírással összefüggésben a BKSz Versenybizottság (a továbbiakban: BKSz VB) 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 BKSz hivatalból vagy 
kérelemre jár el. 

4. A VERSENY IDEJE 
A résztvevő csapatok függvényében, a verseny várható ideje: 2016. szeptember 1.– 2017. június 11. 

5. A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
5.1 Azon sportszervezetek, iskolai csapatok, baráti társaságok, amelyek teljesítik a nevezés feltételeit. 

5.2 A bajnokságban való részvétel feltételei: 

a. Sportszervezetek esetén a 2004. évi I. törvény 31, 32, 33 §-ában rögzített, a 
sportegyesületekre és sportvállalkozásokra előírt indulási jogosultságot biztosító 
dokumentumok csatolása (30 napnál nem régebbi cégkivonat, bírósági kivonat, a megyei 
bíróság igazolása az egyesületi formában működő sportszervezetről, hogy a társadalmi 
szervezetek nyilvántartásában szerepel), 

b. Sportszervezetek esetén a szervezet tevékenységei köreiben szerepel az egyéb sport 
tevékenység, 

c. A verseny résztvevői rendelkeznek és a bajnokság teljes időszaka alatt rendelkezni fognak 
mindazon személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel, melyek szükségesek a bajnokságban 
való részvételhez, a jelenleg ismert és jövőben vállalt pénzügyi kötelezettségek 
teljesítéséhez, 

d. Az MKOSZ Elnöksége által jóváhagyott előírt edzői szakképesítéssel rendelkező edzőket 
foglalkoztat, a felnőtt bajnokságokban játékos-edző működése megengedett. 

6. NEVEZÉS 
6.1 A verseny résztvevői 2016. augusztus 31-ig (nevezési határidő) nevezhetnek az MKOSZ által 

kialakított elektronikus bajnoki nevezési rendszerben (http://mkosznevezes2016.flexinform.hu/). 

6.2 Nevezési díj 

A nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj összegét a Díjfizetési szabályzat 2016/2017. 
tartalmazza, mely összeg a BKSz bankszámlájára fizetendő, a nevezés benyújtásával egyidejűleg. 
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6.3 A nevezés egyéb feltételei 

a. A nevezési határidőig rendezi esetleges tartozásait az MKOSZ-el, a BKSz-el és az MKOSZ 
egyéb tagegyesületeivel, valamint rendezi éves tagsági díját, mely díj összegét a Díjfizetési 
szabályzat 2016/2017. tartalmazza és az MKOSZ tagdíj bankszámlájára fizetendő. 

6.4 A nevezéssel a verseny résztvevője vállalja, hogy a következő dokumentumokat a nevezési határidőig 
a BKSz részére elküldi: 

a. a nevezési lapot (aláírva és pecséttel ellátva), 

b. a nevezési díjat magában foglaló Szövetségi díj befizetéséről szóló igazolást, 

c. a bajnokságban való részvételhez szükséges a Versenykiírásban rögzített kötelezettségekről 
szóló írásos nyilatkozatot, 

d. 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, bírósági bejegyzés másolatot, 

e. a 3 vagy több csapatot indító sportszervezet esetén azok közös szövetségi 
kapcsolattartójának nevét, 

f. a sportszervezet szponzori névvel kiegészített hivatalos nevét, valamint hivatalos 
képviselőjének nevét, 

g. a hazai mérkőzések színhelyéül szolgáló terem teljes címét. 

6.5 Nevezések elutasítása 

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

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

7. LEBONYOLÍTÁS MÓDJA 
7.1 Budapest Felnőtt Férfi bajnokságok 

A Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokság valamint a Budapest bajnokság A, B, C, D, E és 
F csoportban a csapatok helyezési sorrendjüket körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, 
oda-visszavágó alapon döntik el. 

7.2 Budapest Felnőtt Női bajnokságok 

A Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokság valamint a Budapest bajnokság A és B 
csoportban a csapatok helyezési sorrendjüket körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, oda-
visszavágó alapon döntik el. 

7.3 Budapest Senior bajnokságok 

A csapatok helyezési sorrendjüket körmérkőzéses rendszerben, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó 
alapon, valamint rájátszásos formában során döntik el. 

7.4 Budapest utánpótlás bajnokságok 

Alapszakasz 1.: 14 résztvevőig – 1 csoport (oda-visszavágó alapon, körmérkőzés) 

Alapszakasz 2.: 14 résztvevő felett  – 2 csoport (oda-visszavágó alapon, körmérkőzés) 

Mindkét esetben esetleges rájátszás. 
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Tornarendszerben 

Minden korosztályban több csoport is indulhat, ebből az „A” jelű csoportba elsősorban az Országos 
Utánpótlás Bajnokságba nevezett csapatok kerülnek besorolásra.  

Korosztályok a 2016/2017-es szezonra vonatkozóan:  

Leányok: 
Gyermek bajnokság:  2005. január 1-én és utána születettek  
Tini bajnokság: 2004. január 1-én és utána születettek  
Serdülő bajnokság: 2002. január 1-én és utána születettek 
Kadet bajnokság:  2000. január 1-én és utána születettek 
Junior bajnokság:  1998. január 1-én és utána születettek  

Fiúk:  
Gyermek bajnokság:  2005. január 1-én és utána születettek  
Serdülő bajnokság:  2003. január 1-én és utána születettek 
Kadet bajnokság: 2001. január 1-én és utána születettek 
Junior bajnokság: 1999. január 1-én és utána születettek 

Vegyes: 
Kenguru bajnokság: 2006. január 1-én és utána születettek 
Mini bajnokság: 2007. január 1-én és utána születettek 

7.5 A BKSz a bajnokságok pontos lebonyolítási rendjét a nevezések lezárulta után közli a résztvevőkkel. 

8. KIESÉS ÉS FELJUTÁS 
8.1 Az egyes felnőtt csoportokból a két utolsó helyezett csapat kiesik, eggyel alacsonyabb csoportba 

kerül, az első két helyezett csapat feljut (kivéve az A csoportokat), az eggyel magasabb csoportba 
kerül. 

8.2 A 2016/2017-es NB II. osztályú bajnokságból kieső csapat (ok) a Közép-Magyarországi Regionális 
Kiemelt bajnokságban indulhatnak. A 2017/2018-as bajnokságokba újonnan benevezett csapatok a 
bajnokságok végére nyernek besorolást. 

9. MÉRKŐZÉS IDŐPONTOK 
A hivatalos bajnoki műsort a BKSz VB készíti el. A Versenybizottság a felnőtt bajnokságokra egész 
éves műsort ad ki, a tárgy heti véglegesített „Hivatalos Bajnoki Műsor” minden kedden reggeltől a 
BKSz hivatalos honlapján (http://kosarsport.hu/budapest/) tekinthető meg. 

10. JÁTÉKJOGOSULTSÁG, JÁTÉKOSOK SZEREPELTETÉSE 
10.1 A bajnokság mérkőzésein csak az a játékos szerepeltethető, aki szerepel csapata csoportos 

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

10.2 Játékengedély kiadás: 

a. Határidő: 2017. március 31. péntek 16.00 óra 

b. Kosárlabdázó részére megyei játékengedélyt kiadni a jelen Versenykiírásban meghatározott 
időpontig 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. 

c. Az amatőr sportolók játékengedély iránti kérelmüket sportszervezetükön keresztül 
nyújthatják be a Budapesti KSZ részére. 
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d. Felnőtt játékos egy bajnoki évadban, azonos bajnoki csoportban csak egy (1) csapatban 
szerepelhet. 

e. NB. I, NB. I U20, NB. II. és a Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt osztályban szereplő 
játékos a budapesti felnőtt csoportokba nem kaphat játékengedélyt. 

f. A budapesti felnőtt csoportokban szereplő játékos abban az esetben kaphat sportszervezete 
senior bajnokságban szereplő csapatába is játékengedélyt, ha a játékos 1981. december 31-
én vagy előtte született. 

g. Egy senior férfi csapatban négy (4) fő 35 éven aluli játékos kaphat játékengedélyt, de 
mérkőzésenként csak két (2) fő szerepeltethető. 

h. Senior női csapatban két (2) fő 40 éven aluli játékos kaphat játékengedélyt, de 
mérkőzésenként csak egy (1) fő szerepeltethető. 

i. Egy utánpótlás korú játékos egy bajnoki évben csak két korosztályban léphet pályára, ebből 
az egyik a „saját” korosztálya, a másik a következő „idősebb” korosztály. Kivéve a Gyermek 
és Tini korosztály, ahol minden a korosztálynál fiatalabb játékos kaphat játékengedélyt. 

j. Utánpótlás csapatoknál az év során egy alkalommal – félévkor – lehetőség van egy 
sportszervezeten belül az egy korosztályban szereplő egyik csapatból a másikba átkérni 
játékosoknak játékengedélyt. A szakmailag kellően megalapozott kérelmeket a BKSz VB-nek 
írásban kell benyújtani, melyet az Edzőbizottság hagy jóvá. 

11. NEM HAZAI NEVELÉSŰ JÁTÉKOSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
11.1 A bajnokságban nem hazai nevelésű játékosok csak az MKOSZ engedélyével szerepeltethetők. A 

kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: 

a. Magyarországon nappali tagozaton tanuló játékos esetén 

 a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

 nappali tagozatos iskolalátogatási bizonyítvány. 

b. Magyarországon munkát vállaló játékos esetén: 

 a játékos írásos nyilatkozata arról, hogy kosárlabda tevékenységéből semmiféle 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

 munkavállalási engedély, 

 munkáltatói igazolás. 

c. A FIBA szabályzatban előírtaknak megfelel. 

12. ÓVÁS – FELLEBBEZÉS 
12.1 Az óvással és fellebbezéssel kapcsolatos általános szabályokat a „Magyar Kosárlabda 

Versenyszabályok” tartalmazza. 

12.2 Az Alapszakasz utolsó három fordulójában az óvás beérkezési határideje a mérkőzést követő 
munkanap 16.00 óra, míg a Play-off rendszerű mérkőzéseken a mérkőzést követő munkanap 11.00 
óra. (Ha a mérkőzést követő nap munkaszüneti nap, abban az esetben a Versenybizottságot a 
mérkőzést követő nap 10.00.órájáig telefonon kell értesíteni a beküldött óvásról, s az óvás mellé 
csatolni kell az egyesület ügyvezetőjének hivatalos nyilatkozatát, mely szerint vállalja, hogy az óvási 
letétet a következő munkanap 10.00 órájáig megfizetik. 

12.3 Az Alapszakasz utolsó három fordulójában az óvással kapcsolatos döntés elleni fellebbezések 
beérkezési határideje a döntés kézhezvételétől számított 12 óra, míg a Play-off rendszerű 
mérkőzések esetében a döntés kézhezvételétől számított 6 óra. A fellebbezési lehetőség pontos 
határidejét ezekben az esetekben az I. fokú határozatnak tartalmaznia kell. 
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13. DÍJAZÁS - KUPASZEREPLÉSI JOG 
13.1 A bajnokságok 1-3. helyezett csapatai oklevél és érem (15 fő) díjazásban részesülnek. 

13.2 Minden csoport legjobb pontdobója, ill. hárompontos dobó játékosa oklevéldíjazásban részesül. 

13.3 A Férfi Szuper Kupában a következő csapatok kapnak meghívást: 

Közép-Magyarországi Regionális Kiemelt bajnokság 1. 2. és 3. helyezett 
Felnőtt férfi A csoport 1. és 2. helyezett 
Felnőtt férfi B csoport 1. helyezett 
Felnőtt férfi C csoport 1. helyezett 
A nyolcadik résztvevő csapat meghívásáról a BKSz elnöksége dönt. 

14. JÁTÉKVEZETŐK, MÉRKŐZÉS ELLENŐRŐK 
14.1 A bajnokság mérkőzéseit a játékvezetők 2 játékvezetős rendszerben vezetik, amelyre a Budapesti 

KSZ Játékvezető Bizottsága jelöli ki őket. Egy mérkőzésen a 3-as játékvezetői rendszert kizárólag az 
MKOSZ főtitkára engedélyezheti. 

14.2 A játékvezetők, ellenőrök és más hivatalos személyek díjait az MKOSZ Díjfizetési szabályzata 
2016/2017. határozza meg. 

14.3 Azokban a csoportokban, ahol a csapatok egy vagy páratlan számú mérkőzést játszanak egymás 
ellen, az egy vagy utolsó mérkőzésen mindkét csapat egy-egy játékvezetői költségtérítést fizet. 

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

15. INFORMÁCIÓ, STATISZTIKA 
15.1 Az informálás területén a sportszervezetnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az 

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

15.2 A bajnokság minden mérkőzése után mindkét csapat köteles az eredményt e-mailen, a mérkőzést 
követő nap 12.00 óráig a BKSz részére megküldeni. 

15.3 A digitális jegyzőkönyv használata az utánpótlás bajnokságokban kötelező, a felnőtt bajnokságokban 
ajánlott. 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
16.1 Ha a verseny résztvevője nem rendelkezik saját teremmel, a nevezéskor „Teremdíj” hozzájárulás 

címen csapatonként 120.000,- Ft/csapat terembért kell megfizetnie, számla alapján a BKSz-nek. 

16.2 A központi termekben a mérkőzésekhez a BKSz hivatalos jegyzőkönyvezetőt biztosít, melynek 
költségei a BKSz-t terhelik. 

16.3 A Budapest környékén (pl.: Budaörs) kiírt Budapest bajnoki mérkőzéseken a hazai csapat köteles az 
egyik játékvezető utazási költségeit, csakis budapesti indulási székhellyel is megtéríteni. Ez 
gépkocsival 54 Ft/km. 

16.4 A bajnokság ideje alatt történő visszalépés esetén 50.000 Ft + ÁFA büntetést kell fizetni a 
sportszervezetnek csapatonként. 

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

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

16.6 Minden olyan esetben, melyről ezen Versenykiírás, illetve a Verseny- és játékszabályok nem 
intézkednek, a BKSz Elnöksége, ill. Versenybizottsága dönt. 
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17. MELLÉKLET 
17.1 BKSz hivatalos szövetségi napja: 

hétfő  16:15 – 18:00 

péntek  14:15 – 16:00 

17.2 A hivatalosan kiírt mérkőzéseket bármilyen bőrbevonatú labdával lehet játszani. 

17.3 A BKSz által szervezett sorozat mérkőzéseken várakozási idő nincs. Amennyiben a mérkőzés kiírt 
időpontjában valamelyik csapat nincs játékra készen, a mérkőzést 20-0 arányban elveszti, a 
kiállásért járó egy pontot sem kapja meg. 

17.4 A BKSz által szervezett bajnokságokban egy edzőnek maximum két (2) csapatának mérkőzéseit 
tudjuk figyelembe venni a műsorok elkészítésénél. A két csapatot a nevezéskor kell megnevezni a 
BKSz Versenybizottságánál. 

17.5 Nyilvántartással kapcsolatos díjak, költségtérítések: 

a. Igazolás és átigazolás: 3.000 Ft + ÁFA 

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

c. Az igazolással vagy átigazolással kapcsolatban benyújtott 
panasz alapján hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés díja: 400.000 Ft + ÁFA 

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

17.6 Mérkőzés időpont módosítás díjtételei 

a. Első esetben: 10.000 Ft + ÁFA 

b. További esetekben: 20.000 Ft + ÁFA 

17.7 Óvási, fellebbezési illeték 

a. Óvási díj: 100.000 Ft + ÁFA 

b. Fellebbezési díj egyéb versenyrendszerekben: 50.000 Ft + ÁFA 

17.8 Igazolások bemutatása 

a. Játékengedély mérkőzés előtti bemutatásának elmulasztás: 10.000 Ft + ÁFA 

17.9 Játékengedély 

A 2016-2017. bajnoki évben a nevezési díj 12 fő sportolóra tartalmazza játékengedély díját, mely 
magában foglalja a sportolókra vonatkozó balesetbiztosítás összegét.  

a. Minden további sportoló részére: 2000 Ft + ÁFA 

17.10 Visszalépés a bajnokságból 

A bajnokság ideje alatt történő visszalépés esetén 50.000 Ft + ÁFA büntetést kell fizetni a 
sportszervezetnek csapatonként. 

17.11. Ki nem állás 
Az a csapat, amelyik a mérkőzés hivatalos időpontjában nem jelent meg a mérkőzést 20-0 arányban 
elveszti, a kiállásért járó pontot nem kapja meg. A meg nem jelent csapat a játékvezetői díjat köteles 
felszólítás nélkül a BKSz-ben rendezni két héten belül. 
 


