
 
 

ÜZLETI KOSÁRLIGA – céges kosárlabda bajnokságok 2008-2009 

 

Versenyszabályzat 

 

(a 2007-2008. évi Versenyszabályzat változatlan formában) 

 
A Dynamic Team (H&T Dynamic Bt.) – továbbiakban Szervező – megrendezi kosárlabda bajnokságait a 

2007-2008 idényben. Jelen Versenyszabályzat az alábbi bajnokságokra vonatkozik: 

 

- Üzleti Kosárliga 2007-2008 

- Üzleti Kosárliga 2 2008 

 

A bajnokságok játékszabályait Szervező az alábbiakban rögzíti: 

 

 

1. Bonyolítási rendszer 

 

Szervező a bonyolítás rendszerét bajnokságonként külön dolgozza ki, erről az egyes 

bajnokságokba jelentkezett cégeket (csapatokat) értesíti. 

 

A bonyolítással kapcsolatos általános alapelvek: 

 

Adott csapat egy játéknapon legfeljebb egy mérkőzést játszik. (Ez alól kivételt jelenthet a 

halasztott mérkőzések esete, illetve, ha egy csapat a saját elhatározásából játszik egy napon két 

mérkőzést.) 

A mérkőzések kezdési időpontját a sorsolás tartalmazza, minden mérkőzés előtt 2-5 perc 

melegítési idő áll a csapatok rendelkezésére. 

A mérkőzések játékideje a kiírás szerinti időpontban elkezdődik, függetlenül attól, hogy a csapatok 

megérkeztek, illetve játékra készek-e. A mérkőzés kezdési időpontjának tekintetében a játékvezető, 

illetve a szervező órája a mérvadó. (A játékvezető és a szervező köteles az óráját a pontos időre 

beállítani.) 

 

Egy mérkőzés négy játékrészből áll, az első és a második, valamint a harmadik és negyedik 

játékrészek között 1 perc, a félidőben pedig 2 perc az állásidő. 

 

A mérkőzések szabályos keretek közt való lefolyását két hivatásos játékvezető felügyeli a 

legmagasabb osztály (A-liga) mérkőzésein, egy hivatásos játékvezető felügyeli a bajnokság többi 

mérkőzésén. 

 

 

2. Igazolási szabályok 

 

A csapatot érintő játékosmozgásokat (igazolások) a csapat kapcsolattartója (csapatkapitány) 

adminisztrálja az Üzleti Liga online Team menedzsment rendszerében. A Team menedzsment 

rendszer alkalmazza az igazolással kapcsolatos, alábbiakban részletezett szabályokat. 

 



 
 

Szervező az igazolási szabályokkal kapcsolatban a következő fogalmakat definiálja: 

 

 Cég rendelkezésére álló játékosok kerete (Felhasználható játékosok) 

Azok a játékosok, akik közül a csapat kapcsolattartója igazolhat a csapat játékoskeretébe. A 

cég rendelkezésére álló játékosok kerete minden olyan játékost tartalmaz, akit a céghez a 

Team menedzsment rendszer indulását követően regisztrálnak. A cég rendelkezésére álló 

játékosok keretéből játékost kitörölni nem lehet. 

 Csapat játékoskerete (Kerettagok) 

A csapatnak egy adott bajnokságra, a cég rendelkezésére álló játékosok keretéből igazolt 

játékosai. A bajnokság mérkőzésein szereplő játékosok közül csak azok minősülnek igazolt 

játékosnak, akik a mérkőzés idejében tagjai a csapat játékoskeretének. 

 Hazai játékos 

Az a játékos, aki a csapatot benevező céggel (szervezettel) 

 alkalmazotti, 

 tagi, 

 tulajdonosi, 

 egyéb, munkavégzésre irányuló speciális, főállás jellegű 

jogviszonyban áll. 

Hazai játékosként fogadjuk el azokat a játékosokat is, akik a csapatot benevező cég 

leányvállalatával állnak alkalmazotti, tagi, tulajdonosi jogviszonyban. (Az Üzleti Liga 

szempontjából leányvállalatnak azt a gazdasági társaságot, vagy szervezetet tekintjük, 

melyben a csapatot benevező cég 50 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedéssel bír.) 

 Idegenlégiós játékos 

A csapat minden olyan játékosa, aki nem minősül hazai játékosnak. 

 Játékos igazolása 

A játékosnak a cég rendelkezésére álló játékosok keretéből a csapat játékoskeretébe történő 

beemelése. A játékos igazolását a csapat kapcsolattartója végzi a Szervező által üzemeltetett 

online Team menedzsment rendszerben. 

 Játékos törlése 

A bajnokságba leigazolt játékos eltávolítása a csapat játékoskeretéből. 

 Játékos cseréje 

A csapat játékoskeretében levő játékosnak lecserélése egy másik, a cég rendelkezésére álló 

játékosainak keretében levő játékosra. 

 Keretbe történő igazolás időpontja 

Az az időpont, amikor a játékos a csapat játékoskeretébe először bekerül. A játékos törlése 

(lecserélése), majd ismételt igazolása (visszacserélése) ezt az időpontot nem módosítja! 

 Bajnokság kezdési időpontja 

A bajnokság első mérkőzésének kezdési időpontja óra, perc, másodperc pontossággal. 

 

A csapat játékoskeretében levő játékosok száma 

 

A bajnokságban való részvételhez legalább 8 játékos igazolására van szükség, ez a minimális 

játékoskeret. 

A csapat játékoskerete legfeljebb 18 fő lehet, feltéve, hogy minden játékos hazainak minősül. 

Az a csapat, melyben idegenlégiós játékos is szerepel, játékoskeretét legfeljebb 15 főig növelheti. 

Az idegenlégiós játékosok száma a csapat játékoskeretében nem lépheti túl a 2 főt. 

 



 
 

Játékosmozgások a csapat játékoskeretében 

 

A játékos igazolásának meg kell történnie annak a mérkőzésnek a kezdési időpontjáig, amelyen a 

játékos pályára lép, illetve a meccslapra felkerül. A névnek a papíralapú meccslapra (mérkőzés előtt 

kitöltendő meccslapra) történő felírása nem minősül a játékos igazolásának. 

 

A kapcsolattartó a játékos igazolásakor minden bajnokság esetén külön-külön eldöntheti, hogy hazai 

játékosként, vagy idegenlégiós játékosként akarja-e őt betenni a csapat játékoskeretébe. Ez a döntés 

azonban végleges azt a bajnokságot illetően, amelyen szereplő csapatba a játékost igazolták. 

 

A játékosok törlése legkésőbb a bajnokság kezdési időpontjáig lehetséges. A bajnokság kezdési 

időpontját követően a keretben már nem lehet játékos törlésével helyet felszabadítani. 

A játékosok cseréjére a bajnokság kezdési időpontjától a bajnokság egy bizonyos szakaszának 

kezdetéig van lehetőség. A játékosok cseréjének határideje bajnokságonként változó, de általában az 

alábbi eseményekhez kötődik: 

 osztályozós bajnokságnál a Főtábla első mérkőzésének kezdési időpontja 

 oda-visszavágós bajnokságnál a második kör első mérkőzésének kezdési időpontja 

 többkörös bajnokságoknál a második kör első mérkőzésének kezdési időpontja. 

 

Munkáltatói igazolás leadása 

 

Minden, a csapatba hazaiként nevezett játékosról munkáltatói igazolást kell leadni a Szervező 

részére. A munkáltatói igazolás leadásának kötelezettsége a játékosnak a csapatba hazaiként történő 

benevezésével egyidőben felmerül. 

A munkáltatói igazolás leadása alól a cég csak akkor mentesül, ha a kapcsolattartó a hazaiként 

igazolt játékost a bajnokság kezdési időpontját megelőzően törli a csapat játékoskeretéből. A 

munkáltatói igazolás leadása alól a csapat egyéb esetben nem mentesül, még akkor sem, ha a játékos 

a mérkőzéseken nem szerepel. (A Team menedzsment rendszer a keretbe történő igazolásával együtt 

azt is rögzíti, hogy a játékos hazaiként, vagy idegenlégiósként került-e be.) 

 

A munkáltatói igazolás leadásának határideje, 

 ha a játékost a keretbe a bajnokság kezdési időpontja előtt igazolják, és a játékos a bajnokság 

kezdési időpontjában a keretben szerepel, akkor a bajnokság kezdési időpontjától számított 15 

nap, 

 ha a játékost a bajnokság kezdési időpontját követően igazolják, akkor a játékos keretbe 

történő igazolásának időpontját követő 15 nap. 

 

Ha a csapat nem adja le 15 napon belül a hazaiként igazolt játékosról a munkáltatói igazolást, akkor 

 amennyiben a játékost a keretből 15 napon belül cserével eltávolította – 3 büntetőpont 

levonásával sújtjuk, 

 amennyiben a játékos 15 napon túl is a csapat játékoskeretében marad – a 3 büntetőpont 

levonásán felül a csapatnak minden olyan mérkőzését érvénytelenítjük, amelyen a játékos 

pályára lép, vagy lépett. 

 

A hazaiként igazolt játékosról leadott munkáltatói igazolást a rajta szereplő dátumot követő egy évig 

érvényesnek fogadjuk el akkor is, ha a játékos a cég állományából időközben távozik. 

A játékos igazolását megelőzően leadott, és a szervező által a Team menedzsment rendszerben már 

adminisztrált munkáltatói igazolás megléte esetén a játékost az adott bajnokságban hazai játékosnak 



 
 

fogadjuk el, ha a munkáltatói igazolás érvényességének lejárati dátuma nem korábbi a bajnokság 

kezdésének dátumánál. 

 

A leadandó Munkáltatói igazolás kötelező tartalmi elemei: 

 játékos(ok) pontos neve, 

 játékos(ok) személyi igazolvány száma (és/vagy születési hely, születési dátum), 

 cégvezető, részlegvezető, vagy más felelős vezető aláírása, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának pontos neve, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának beosztása, 

 cégbélyegző, 

 a munkáltatói igazolás kiállításának dátuma. 

 

Szervező csak azokat a munkáltatói igazolásokat fogadja el, melyek a fenti tartalmi elemeket 

magukba foglalják. 

 

Idegenlégiós játékosokkal kapcsolatos szabályok 

 

A bajnokságba nem igazolhatók idegenlégiósként olyan játékosok, akik a bajnoksággal egyidejűleg 

az alábbi bajnokságok valamelyikében érvényes igazolással rendelkeznek: 

 NB I/A 

 NB I/B 

 NB II 

 

Amennyiben a csapat idegenlégiós játékosa a bajnokság során szerez igazolást a fentiekben felsorolt 

„tiltott” bajnokságok valamelyikébe, a csapat köteles ennek tényét közölni a Versenybizottsággal, 

továbbá köteles a csapat hátralevő mérkőzésein mellőzni a jogosulatlanná vált játékos szereplését. 

Az idegenlégiós játékosok bajnokságban való szereplésének jogosságát a Szervező ellenőrzi. 

Amennyiben valamely idegenlégiós játékosnál a jogosulatlan szereplés ténye bizonyosodik be, a 

játékost Szervező azonnal kizárja a bajnokságból, a csapatot pedig 6 és 12 közötti büntetőpont 

levonásával sújtja. 

 

Jogosulatlanul szereplő játékos 

 

A mérkőzésen jogosulatlanul szerepel 

 az a hazai játékos, akit egyébként igazoltak, de a 15 napos határidőn túl is munkáltatói 

igazolás hiányában játszik, 

 az az idegenlégiós játékos, akit egyébként igazoltak, de a bajnokságban való szereplésével 

egyidejűleg a „tiltott” bajnokságok valamelyikében is érvényes igazolással rendelkezik. 

 

Személyazonosság igazolása 

 

Szervező a bajnokságban szereplő játékosoktól bármikor kérheti személyi igazolványuk bemutatását. 

Személyi igazolvány bemutatására a hazai játékosok és az idegenlégiós játékosok is kötelezettek. 

 

A személyazonosság igazolásának megtagadását Szervező jogosulatlan szereplésnek minősíti, és az 

igazoltatással érintett mérkőzést érvényteleníti. 

 



 
 

Kettős, többes igazolás 

 

Egy játékos egy bajnokságon belül legfeljebb egy csapatban lehet idegenlégiós. Ha a játékos cége 

több csapatot indít egy bajnokságban, akkor hazai játékosát minden csapatában szerepeltetheti, 

többes igazolás létrejöhet. Ha egy játékos két cégnél is hazai játékosnak minősül (pl. másodállás, 

vagy több cégben történő tulajdonlás), akkor egy bajnokságon belül mindkét cég csapatába 

hazaiként igazolható. 

Az a kettős igazolású játékos, aki egyik csapatban idegenlégiósként szerepel, csapatai egymás elleni 

mérkőzésén abban a csapatban szerepelhet, melyben hazai játékosként igazolták. 

 

Igazolatlan szereplés a játékos szempontjából 

 

Amennyiben valamely, a bajnokságba egyébként nevezett játékos egy másik csapatban igazolatlanul 

és az ellenfél beleegyezése nélkül játszik, a Versenybizottság vele szemben automatikusan a 

végleges eltiltás szankcióját alkalmazza. Ennek értelmében a játékos a bajnokság végéig eltiltásra 

kerül, tehát nem játszhat abban a csapatban sem, melyben egyébként szabályosan igazolva volt. 

 

Összevont csapat 

 

A legfeljebb 50 főt foglalkoztató cégek közösen is indíthatnak csapatot a bajnokságban. Ez esetben 

csapatukat összevont csapatnak nevezzük. 

Az összevont csapat kiállításában közreműködő cégek minden játékosa hazai játékosnak minősül. 

Az összevont csapatban legfeljebb 3 cég alkalmazottai szerepelhetnek hazai játékosként. 

Az összevont csapat hazai játékosait adó cégek közül egyikben sem lehet magasabb 50 főnél az 

alkalmazottak száma. 

 

Az összevont csapatban szereplő cégek kötelesek írásos nyilatkozatot adni, hogy alkalmazotti 

létszámuk nem haladja meg az 50 főt. Továbbá kötelesek cégenként a hazai játékosokról munkáltatói 

igazolást leadni a jelen Versenyszabályzat által támasztott követelményeknek megfelelően. 

 

 

3. Játékszabályok 

 

Játékidő: 4x10 perc futóórával; az első és második, valamint a harmadik és

 negyedik negyed között 1 perc, a második és harmadik negyed között

 2 perc pihenési idő áll a csapatok rendelkezésére 

Kosárválasztás: minden mérkőzésen a sorsolásban elől álló csapat választhat

 kosarat 

Élő/holtlabda: a labda élővé, vagy holttá válásával kapcsolatban a Nemzetközi

 Kosárlabda Játékszabályokban foglaltak az irányadók. 

Feldobás: a feldobással kapcsolatban a Nemzetközi Kosárlabda

 Játékszabályokban foglaltak az irányadók 

Labdával való játék: ld. Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok 

Kosár: Kosarat akkor érnek el, amikor az élő labda felülről esik a kosárba és

 benne marad vagy keresztülhalad rajta. A labdát kosárban levőnek kell

 tekinteni, ha akár csak a legkisebb részével is a gyűrűn belül és a gyűrű

 tetejének szintje alatt van. Ha egy játékos véletlenül kosarat dob saját

 csapatának hálójába, a pontok úgy kerülnek beírásra, mintha az ellenfél

 csapatkapitánya dobta volna. 



 
 

Bedobás: Sikeres mezőnykosarat, vagy sikeres büntetődobást követően, illetve

 szabályok megszegését, vagy a játék bármilyen más megállítását

 követően van. 

 (szabályait ld. Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok) 

Holtidő: a csapat nem kérhet holtidőt (futóóra van) 

Csere: a mérkőzés során korlátlan számú csere végezhető el; a cserének az

 oldalvonalon, kézérintéssel kell megtörténnie. 

 Csere csak holt labdánál végezhető el. 

Szabálysértések: szabálysértések tekintetében a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok az

 irányadóak. (Kivéve: 24 mp nincs.) 

Hibák: Hibák tekintetében a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok az

 irányadóak, az alábbiak szerint: 

 A személyi és technikai hibákat számoljuk, kipontozódás 5

 hibánál van. 

 A számozott mez viselése minden játékosra nézve kötelező. 

 Sportszerűtlen hiba esetén az azt ismételten elkövető játékos

 kiállításra kerül. 

 Kizáró hiba esetén a vétkes kiállításra kerül, és el kell hagynia a

 csarnokot. 

 A csapathibákat nem számoljuk. 

Eltiltás: A Versenybizottság a szabálytalanság súlyától függően élhet a vétkes

 játékos eltiltásával. Az eltiltás lehet: 

 egy mérkőzésre szóló 

 két mérkőzésre szóló 

 végleges 

 Végleges eltiltást kap az a játékos, aki a játékvezetőt, vagy a

 bajnokságban szereplő bármely játékost szándékosan megüti, megrúgja

 vagy életveszélyesen megfenyegeti. 

Az eltiltott játékosnak azon (azokon) a mérkőzésen (mérkőzéseken) kell 

letöltenie büntetését, mely(ek) a szabálytalansággal érintett mérkőzés 

után időrendben következik (következnek). Amennyiben az időrendben 

következő mérkőzés valamilyen oknál fogva elmarad, vagy a 

Versenybizottság érvényteleníti, akkor egy meccsre szóló eltiltás 

letöltöttnek minősül. Ha az időrendben következő mérkőzést valamelyik 

fél elhalasztja, akkor az eltiltás nem a halasztott mérkőzés pótlására száll 

át, hanem a halasztás beállta után időrendben következő mérkőzésen 

érvényesül. 

Döntetlen eredmény: Ha a mérkőzés állása a negyedik negyed játékidejének végén

 döntetlen, akkor a győzelem eldöntése büntetődobásokkal történik. 

 A büntetődobások előtt pihenőidő nincs, azokat a negyedik negyed

 játékidejének lejárta után azonnal meg kell kezdeni. Az első dobást a

 hazai, tehát a sorsolásban elől álló csapatnak kell elvégeznie.

 Döntetlen állás esetén mindkét csapatnak ki kell jelölnie azt az öt

 játékost, aki a büntetőket végrehajtja. A két csapat játékosai felváltva

 dobnak kosárra, a mérkőzés eredményét az 5-5 büntetődobás dönti el. 

 Ha az 5-5 büntetődobás után még mindig döntetlen az eredmény, akkor

 az 5-5 játékos (ugyanaz az öt játékos) ismét büntetőt dob az eredeti

 sorrendnek megfelelően. 



 
 

 A mérkőzést végül az a csapat nyeri, amelynek játékosa adott

 büntetőpárból a kosárba talál, míg a másik csapat játékosa nem. 

 A büntetőpárbaj alkalmával dobott pontok hozzáadódnak a mérkőzés

 eredményéhez. 

 

 

4. Pontozás, helyezések megállapítása 

 

A csapatok helyezési sorrendje mérkőzéseik során elért pontszámaik alapján kerül meghatározásra. 

 

Pontozás: győzelem = 2 pont, 

 kiállás (vereség) = 1 pont, 

 feladás = 0 pont 

 

Ha két csapat egyenlő pontszámmal kerül holtversenybe, akkor helyezésük sorrendjét illetően a 

következők döntenek (szempontok erősség szerinti csökkenő sorrendben): 

 

 egymás ellen játszott mérkőzés(ek) eredménye, 

 pontkülönbség (dobott és kapott pontok különbsége), 

 dobott pontok száma, 

 büntetődobások. ). – Változott! >>> a csapatok 

erősorrendbeli pontértéke (melyet az osztályozók sorsolása 

előtt számítunk) 

 sorsolás 

 

Magyarázat: 

 

Az egymás ellen játszott mérkőzések eredményét az alábbiak szerint értékeljük: 

- Amennyiben két csapat kerül bajnoki pontjaik száma alapján holtversenybe, akkor a 

bajnokság során egymás ellen lejátszott mérkőzéseik összesített eredménye az 

összehasonlítási alap. Így, ha a két csapat már az osztályozók során is találkozott 

egymással, akkor az összesített eredménybe az osztályozómérkőzésük is beleszámít. 

- Amennyiben a bajnokságban kettőnél több csapat pontszáma azonos, akkor köztük egy 

minitabellát számít a rendszer, melyben kizárólag az azonos pontszámú csapatok egymás 

elleni mérkőzéseit veszi figyelembe. Az azonos pontszámú csapatok helyezési sorrendjét a 

minitabellabeli sorrendjük határozza meg, a rendszer a minitabellában elsődlegesen a 

pontkülönbséget, másodlagosan a dobott pontok számát alkalmazza rendezési kulcsként. 

(Itt természetesen nem az összesített, hanem a minitabellabeli pontkülönbségről és dobott 

pontokról van szó.) 

A minitabella esetében a bajnokság bizonyos szakaszában előfordulhat olyan is, hogy az 

összesítésben rosszabb pontkülönbségű csapat megelőzi a jobb pontkülönbségűt. Ez 

például akkor következik be, ha három azonos bajnoki pontszámú csapat közül még csak 

kettő játszott egymás ellen. Ebben az esetben a győztes akkor is megelőzi a holtversenyben 

levő harmadik csapatot, ha pontkülönbsége rosszabb nála – mivel a minitabellában a 

harmadik csapat pontkülönbsége 0. A bajnokság végén, mikor már mindenki játszott 

mindenkivel, ilyen esetek természetesen nem fordulhatnak elő. 

Fontos, hogy többcsapatos holtverseny esetén a minitabellában a bajnokságnak csak azon 

szakaszbéli mérkőzéseit vesszük figyelembe, mely szakaszokban a holtversenyben levő 



 
 

csapatok mindegyike játszott egymás ellen. Így a többcsapatos minitabella számításakor 

az osztályozómérkőzések biztosan kimaradnak. 

 

Amennyiben az azonos pontszámú csapatok között vannak olyan csapatok, melyek helyezési 

sorrendjét a minitabella alapján nem lehet eldönteni, akkor az azt jelenti, hogy esetükben az egymás 

ellen játszott mérkőzés(ek) eredménye nem elégséges rendezési kulcs. 

Ilyenkor ezen csapatok esetében a helyezés-megállapítási rangsorban következő rendezési kulcsot 

kell alkalmazni, a pontkülönbséget. Pontkülönbségként ekkor viszont már a csapatok teljes 

csoportbeli pontkülönbségét kell figyelembe venni. 

 

Amennyiben az összesített pontkülönbség sem elegendő szempont, akkor a csoportban vagy 

osztályban a csapatok által dobott pontok összesített száma a döntő. 

 

Változás: 

 

Amennyiben a dobott pontok összesített száma sem elegendő szempont, akkor az erősorrendben 

előbbre levő, magasabb pontszámú csapat élvez előnyt. Az erősorrendbeli pontszámot osztályozós 

bajnokságok esetében mindig előre kiszámoljuk. Osztályozó nélküli bajnokságok esetében szükség 

esetén számítjuk ki. 

Fontos, hogy helyezési sorrend megállapítására az erősorrendbeli pontszámot kizárólag a 

bajnokság végén alkalmazzuk, amennyiben ez a végeredmény meghatározásához szükséges. 

 

Amennyiben a holtversenyben levő csapatok erősorrendbeli pontszáma is azonos, akkor sorsolással 

határozzuk meg a tabellán jobb helyezést elérő csapatot. 

 

Legjobb dobó: A bajnokság legjobb dobója címet ligánként osztjuk ki. 

Legjobb dobó címet szerez az a játékos, aki adott ligában a legtöbb 

pontot dobja. 

Holtverseny esetén egy ligában akár több játékos is lehet legjobb 

dobó. 

 

 

5. Mérkőzésről való távolmaradás, késés; mérkőzés feladása 

 

Minden csapat köteles pontosan, a kiírás szerinti kezdési időpontban, sportfelszerelésben megjelenni 

a játéktéren. A várakozási idő az eredeti kezdési időponttól számítva legfeljebb 5 perc, mely a 

mérkőzés játékidejébe beleszámít. 

Bajnoki mérkőzést a várakozási idő letelte után csak az időben megjelent ellenfél beleegyezésével 

lehet elkezdeni. (Az időben megjelent csapat az 5 perces várakozási idő letelte után nem köteles 

lejátszani a mérkőzést. Így, ha kéri a játék nélküli győzelmet, akkor 20:0 arányban megnyeri a 

mérkőzést.) 

 

Játékvezető intézkedési rendje 

 

A kiírás szerinti kezdési időpont előtt egy perccel a játékvezető hosszú sípszóval hívja a 

kezdőkörhöz a csapatok játékosait. 

Amennyiben a csapatok a játékvezető felhívására a játékhoz felállnak, a játékvezető a kiírás szerinti 

kezdési időpontban indítja az órát és kezdődhet a mérkőzés. 



 
 

Amennyiben a csapatok az első felhívásra nem állnak fel, tehát a mérkőzést a csapatok hibájából 

nem lehet elkezdeni a kiírás szerinti időpontban, akkor a játékvezető egyeztet a szervező/jegyzővel a 

mérkőzés játékidejének lerövidítéséről. 

Amennyiben csak az egyik csapat áll fel a kezdéshez, az 5 perces várakozási idő letelte után közli 

velük, hogy az ellenfél késése miatt a játékszabályok szerint 20:0 arányban nyerhetik a mérkőzést, 

amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak. Ha a megfelelő létszámban jelenlevő csapat a játék 

nélküli győzelmet ekkor nem kéri, akkor a továbbiakban a választás lehetőségével már nem élhet. 

A csapatok késése beleszámít a mérkőzés játékidejébe. A játékvezető és a szervező/jegyző a 

mérkőzés kiírás szerinti kezdési időpontjától a tényleges kezdésig eltelt időt levonja a 40 perces 

rendes játékidőből, a mérkőzés tényleges hossza pedig az így kapott különbség lesz, egyenlően 

elosztva négy negyed között. 

20 percnél kevesebb játékidő esetén a csapatok már csak két játékrészt játszanak. A rövidített 

mérkőzés minimális hossza 10 perc (2x5 perc), így a várakozási idő maximuma 30 perc. 

 

Ha az egyik csapat a 30 perces várakozási idő után sem tud legalább 4 játékossal felállni, akkor a 

Versenybizottság érvényteleníti a mérkőzést. 

 

Amennyiben az időben megjelenő csapat él a játék nélküli győzelem jogával, edzőmérkőzést játszhat 

az ellenfél jelen levő játékosaival. Ha az ellenféltől a mérkőzésre senki sem jött el, akkor az időben 

megjelenő csapat bármilyen formában játszhat az egész pályán, akár másik ellenféllel is. 

Az öt percnél többet késő csapatnak a mérkőzés lejátszására való joga elveszik (csak az időben 

megjelent csapat beleegyezésével játszhat tétre), de a pálya használatára való joga megmarad. Így, 

ha később is érkezik, joga van az edzőmérkőzésre, ha az időben megjelent csapat ehhez nem kíván 

hozzájárulni, akkor joga van a pálya felének használatára. 

 

Időben megjelenő csapat 

 

Időben megjelenő csapatnak minősül az a csapat, mely a mérkőzés kiírás szerinti kezdési 

időpontjában legalább 4, játékra kész, sportfelszerelésben levő játékost állít a pályára. 

 

Ha adott mérkőzés két csapata közül egyik sem minősül „időben megjelenő csapat”-nak, akkor 

egyiküknek sincs joga a játék nélküli győzelemre. Ebben az esetben az eredményről rövidített 

mérkőzés keretében dönthetnek. Ha a mérkőzés rövidített formában nem kívánják lejátszani, akkor 

további két lehetőségük van: 

 közös megegyezéssel halasztást kérnek (6. pont szerint), a halasztási díjat egymás közt 

megfelezik, és későbbi időpontban, 4x10 perces játékidővel folytatják le a találkozót 

 nem kérnek halasztást, ekkor a Versenybizottság a mérkőzést érvényteleníti 

 

Szigorúan az időben megjelenő csapat beleegyezésével elfogadjuk azt is, hogy a késedelmesen, vagy 

időben, de hiányosan megjelenő csapat a hiányzó játékosait más csapatok játékosaival (ellenfél által 

elfogadott igazolatlan játékosok) pótolja. Ha az ellenfél által elfogadott igazolatlan játékos nem a cég 

alkalmazottja, akkor rá is vonatkoznak az idegenlégiósokkal kapcsolatos kizáró okok (2. pont). 

Az időben megjelenő csapat beleegyezése kizárólag akkor érvényes, ha azt a jelen levő 

szervező/jegyző számára nyilvánítja ki. Az időben megjelenő csapat az ilyen nyilatkozat megtételét 

követően lejátszott mérkőzést utólag már nem óvhatja meg az általa elfogadott igazolatlan 

játékos(ok) szereplése miatt. 

 



 
 

Ha egy csapat előzetesen bejelenti a mérkőzés feladását, akkor azt a mérkőzést a Versenybizottság 

érvényteleníti. (A másik csapat játék nélkül nyer 20:0 arányban, továbbá részéről eltekintünk a játék 

nélküli győzelemhez szükséges, legalább 4 játékossal való megjelenéstől.) 

 

 

6. A mérkőzések elhalasztása 

 

A mérkőzések elhalasztásának jogát a versenybizottság fenntartja magának. Egy csapat a bajnokság 

folyamán csak az ellenfél beleegyezésével halaszthat mérkőzést, a halasztási díj befizetésének terhe 

mellett. A halasztásra (mérkőzéscserére) való igényt legkésőbb a halasztani (cserélni) kívánt 

mérkőzés előtti harmadik munkanapon be kell jelenteni a versenybizottságnál. 

Szervező az egyik csapat részéről időben leadott halasztási igényről legkésőbb a halasztani (cserélni) 

kívánt mérkőzést megelőző második munkanapon értesíti a másik csapatot. 

Az ennél később leadott kérelmek továbbítását a Versenybizottság lehetősége szerint elvégzi, de arra 

kötelezettséget nem vállal. 

 

A halasztott mérkőzés új időpontjáról a versenybizottság egyeztet az érintett csapatokkal, de végső 

esetben a kijelölt időpontot mindkét csapatnak tudomásul kell vennie. 

 

Mérkőzéshalasztási díj 

 

Mérkőzéshalasztási díj van, mivel az eredeti időpont már nem mondható le, és a pótmérkőzés 

időpontjában a pályabérleti díj, játékvezetői díj és szervezői munkadíj költségként újból felmerül. 

A mérkőzés elhalasztásának díja: 

 14.500,- Ft + áfa az A-ligás mérkőzések esetében, 

 12.000,- Ft + áfa minden más bajnoki mérkőzés esetében 

 

A halasztási díjat legkésőbb az elhalasztott mérkőzés időpontját (eredeti időpont) követő egy héten 

belül be kell fizetni a versenybizottságnál, egyébként a halasztási kérelem nem érvényesíthető és a 

Versenybizottság a mérkőzést érvényteleníti. (Ilyenkor a halasztást kérő, de a halasztási díjat be nem 

fizető csapat veszíti el a mérkőzést játék nélkül, 20:0 arányban.) 

 

Minden halasztási kérelem automatikusan maga után vonja a fizetési kötelezettséget, függetlenül 

attól, hogy a pótlásra mikor és hol kerül sor. (Amennyiben a halasztó csapat a pályát maga biztosítja, 

halasztási díj címén csak az alábbi összeget kell megfizetni: 

 6.500,- Ft + áfa az A-ligás mérkőzések esetében, 

 4.000,- Ft + áfa minden más bajnoki mérkőzés esetében.) 

 

Halasztási, vagy időpontcsere kérelem esetén mindaddig az eredetileg megadott mérkőzésidőpontok 

vannak érvényben, ameddig a Versenybizottság egyértelmű módon, határozat formájában nem 

tájékoztatja az érintett csapatokat az időpontcsere véglegesítéséről, illetve a mérkőzés 

elhalasztásáról. Abban az esetben tehát, ha valamely csapat a halasztási, vagy időpontcsere 

kérelemben foglaltak szerint, de a halasztás, vagy időpontcsere véglegesítéséről szóló határozat 

hiányában jelenik meg, és így lemarad a tényleges időpontról, játék nélkül elveszíti a mérkőzését. 

 

 

 

 

 



 
 

7. Óvás 

 

A mérkőzéseken vélelmezetten igazolatlanul, vagy jogosulatlanul szereplő játékos esetén az óvási 

igényt a mérkőzés lefújását követő 15 percen belül kell a versenybizottságnál bejelenteni. Az óvás 

alatt lévő játékos köteles személyazonosságát igazolni személyi igazolványának felmutatásával. 

 

A személyazonosság igazolásának megtagadását Szervező jogosulatlan szereplésnek minősíti, és a 

mérkőzést érvényteleníti. 

 

Amennyiben az óvás megtételekor az óvás alatt levő játékos már nincs a helyszínen, a Szervező 

szembesítést rendel el az óvó fél, és az óvás alatt levő játékos között. A szembesítésről való 

távolmaradást Szervező ugyancsak az óvással érintett mérkőzésen való jogosulatlan szereplésnek 

minősíti, és a mérkőzést érvényteleníti. 

 

A játékvezető tevékenysége nem lehet óvás tárgya! A játékvezető tevékenységével kapcsolatos 

észrevételeket írásban kell benyújtani a Szervezőnek. 

 

 

8. Mérkőzések eredményének érvénytelenítése 

 

A Versenybizottság a bajnokság adott mérkőzésének eredményét érvénytelenítheti. Az eredmény 

érvénytelenítésének oka lehet: 

 valamely csapatnak a mérkőzésről való késése, távolmaradása 

 valamely csapatnak a minimális számú játékos kiállítására való képtelensége 

 igazolatlan játékos pályára lépése 

 igazolt, de jogosulatlan játékos szereplése 

 személyazonosság igazolásának megtagadása 

 óvás 

 játékosok verekedése (ha a játékvezető a mérkőzést emiatt félbeszakítja) 

 halasztás esetében a Szervező által végső esetben egyoldalúan kijelölt pótidőpont el nem 

fogadása 

 halasztás esetében halasztási díj határidőig történő befizetésének elmaradása 

 egyéb rendkívüli, valamely csapatnak felróható indok 

 

A mérkőzések eredményének érvénytelenítését követően a Versenybizottság kétféle eredményt 

határozhat meg: 

 a mérkőzésért járó két pontot 20:0 gólaránnyal a vétlen csapatnak adja 

 a mérkőzésért mindkét csapatnak 0 pontot ad 0:0 gólaránnyal, ha mindkét csapat vétkes volt. 

 

 

9. Bajnokságból való kizárás 

 

A Versenybizottság kizárja a bajnokságból azt a csapatot, amely 

 egyszeri esetet követő felszólítás ellenére továbbra is csapatszintű sportszerűtlen magatartást 

tanúsít 

 felszólítás ellenére sem ad le hazaiként igazolt játékosairól munkáltatói igazolást 

 idegenlégiósai között a „tiltott” bajnokságokban is igazolással rendelkező játékosok 

alkalmazásával jelentősen befolyásolta a verseny eredményének alakulását 



 
 

 egyéb, rendkívüli jellegű szabálytalanságban, sportszerűtlenségben vétkes. 

 

 

10. Egyéb tudnivalók 

 

A bajnokságban minden cég csapata, illetve a csapatok játékosai a saját felelősségükre vesznek részt, 

és tudatában vannak az esetleges sérülések veszélyének. Szervező lehetőségeihez mérten mindent 

megtesz a sérülések megelőzése érdekében, de a már bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem 

vállal. 

 

A bajnokságra történő jelentkezés a szolgáltatás megrendelésének minősül, mellyel együtt a csapatot 

nevező Cég kötelezettséget vállal a bajnokság részvételi díjának a Szervező felé történő 

megfizetésére. 

 

Ha valamely csapat az őt Szervezőnek egyértelműen felróható okból érő, erősen hátrányos esemény 

miatt távozni kényszerül a bajnokságból, reklamációval élhet. A Szervező a reklamációt elbírálja, és 

amennyiben azt megalapozottnak ítéli, visszafizeti a csapat által még le nem játszott mérkőzésekre 

arányosan jutó részvételi díjat. 

 

Az a csapat, melyet a Versenybizottság a bajnokságból egyoldalúan kizár (9. Bajnokságból való 

kizárás), illetve az a csapat, mely nem a szervezőnek egyértelműen felróható okból távozik a 

bajnokságból, nem tarthat igényt a részvételi díj visszafizetésére. 

 

Amennyiben a csapatot nevező cég a részvételi díjat a bajnokság kezdési időpontjáig, vagy ha az 

későbbi, a részvételi díjról szóló számlán szereplő fizetési határidőig nem fizeti meg, akkor a csapat 

jogosulatlanná válik a szereplésre. Továbbra is szerepelhet azonban a csapat a bajnokságban akkor, 

ha játékosai jótállhatnak a csapatot nevező Cég kötelezettségéért, és letétbe helyezhetik a 

Szervezőnél a nevezési díj összegét. Az ilyen címen a Szervezőnél letétbe helyezett összeg azonnal 

visszajár, ha a nevező Cég a részvételi díjról szóló számlát maradéktalanul kiegyenlíti. 

 

Minden egyéb, jelen Versenyszabályzatban foglalt kérdésben a hatályban levő Nemzetközi 

Kosárlabda Játékszabályok az irányadóak. 

 

Egyik forrásban sem szabályozott esetekben a Versenybizottság soron kívül, szavazással határoz. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

A Versenybizottság döntéseit szemben fellebbezésnek helye nincs. 

 

A bajnokságra való nevezéssel (szolgáltatás megrendelésével) egyidejűleg a megrendelő cég, a cég 

csapata és a csapat játékosai elfogadják a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat. 

 

 

 

Budapest, 2007. október 14. 
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