
 

 

 

VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTÁSOK FÉRFI A CSOPORT — 2011.09.23. 
 

játékjogosultsággal kapcsolatos MÓDOSÍTÁSOK: 

 
9.1.1. Adott bajnoki mérkőzésen csak az a játékos szerepeltethető, akinek érvényes sportorvosi engedélyét és játékengedélyét a 

mérkőzés ellenőrének bemutatták. 
9.1.2 Az NB I. A csoportos bajnokságban induló sportszervezethez játékengedély adható ki a 11.2 pontban leírt korhatárra 

vonatkozó előírások figyelembe vételével olyan sportoló részére, aki a játékengedélyt kérő NB I. A csoportos 
sportszervezettel az MKOSZ által már regisztrált utánpótlás együttműködési megállapodást kötött másik sportszervezet 
igazolt sportolója. 

 

(Nem alkalmazható olyan sportszervezetekre, melyek a FIBA vagy MKOSZ által hozott igazolási tilalom szankció hatálya 
alatt állnak). 

 
tartozásokkal kapcsolatos MÓDOSÍTÁSOK: 

 
9.5. Nem adható ki kosárlabdázó részére játékengedély olyan sportszervezethez, melynek az MKOSZ-szel, annak 

tagszervezetével, FIBA ügynökkel, hatályos szerződéssel rendelkező játékosával vagy sportszakemberével (felnőtt vagy 
utánpótlás), illetve megszűnt szerződésű játékosával vagy sportszakemberével szemben az MKOSZ VB, vagy a tárgyban 
jogerős bírósági határozat, vagy más, az ügyben dönteni jogosult fórum jogerős döntése által megállapított fizetési 
kötelezettsége (lejárt tartozása) van. 

22.5. Kosárlabda sportszervezet, FIBA ügynök, hatályos vagy megszűnt szerződéssel rendelkező kosárlabda sportoló vagy 
sportszakember bejelentést tehet az MKOSZ felé, hogy egy sportszervezetnek vele szemben lejárt tartozása van. A 
bejelentésnek tartalmaznia kell: 
- a tartozás fennállást igazoló dokumentumokat (szerződés, tartozás elismerés, jogerős bírósági határozat, stb…) 
- nyilatkozatot arról, hogy részteljesítés történt-e, 
- az eljárási költségtérítés MKOSZ számlájára történő befizetésének igazolását. 
Ezek elmaradása esetén az MKOSZ hiánypótlásra hívja fel a bejelentőt, melynek eredménytelensége esetén az eljárás 
megszüntetésre kerül.  
A bejelentést követően az MKOSZ felhívja az érintett sportszervezetet, hogy a határozat kézbesítésétől számított 5 napon 
belül, a rájátszásban 2 munkanapon belül igazolja a tartozás kiegyenlítését vagy közös megegyezéssel történő 
átütemezését. Amennyiben a sportszervezet ennek nem tesz eleget, ezen határidőt követő időpontra kiírt és lejátszott 
mérkőzéseit követően az alapszakaszban 1 pont levonás büntetésben kell részesíteni mindaddig, amíg a tartozás 
kiegyenlítését vagy átütemezését hitelt érdemlően nem bizonyítja. A rájátszásban az 1 pont levonás büntetés helyett a 
sportszervezet a kiírt és lejátszott mérkőzését 20-0 arányban elveszíti! 
Az MKOSZ által e-mail útján küldött iratok kézbesítési időpontjának – amennyiben MKOSZ szabályzat másképp nem 
rendelkezik – a sportszervezet hivatalosan megjelölt e-mail címére történő elküldést követő napot kell tekinteni. 

22.6. Ha a sportszervezetnek az MKOSZ-szel, annak tagszervezetével, FIBA ügynökkel, hatályos szerződéssel rendelkező 
játékosával vagy sportszakemberével (felnőtt vagy utánpótlás), illetve megszűnt szerződésű játékosával vagy 
sportszakemberével szemben az MKOSZ VB, vagy a tárgyban jogerős bírósági határozat, vagy más, az ügyben dönteni 
jogosult fórum jogerős döntése által megállapított fizetési kötelezettsége (lejárt tartozása) van, akkor amennyiben azt 
2012. március 31-ig a sportszervezet nem fizeti meg, vagy nem nyújtja be a tartozás átütemezéséről szóló megállapodást a 
Versenybizottság felhívásától számított 5 napon belül, akkor az érintett sportszervezet a Rájátszás I. kategóriájában nem 
szerepelhet. 

  



 

 
EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK: 

 
8.7 A véglegesített időpontok, helyszínek változtatása a módosításra vonatkozó és jelen Versenykiírás II. sz. mellékletét képező 

szabályzat előírásainak betartásával történhet. Az MKOSZ a Versenybizottságon keresztül fenntartja a jogot a végleges 
döntések meghozatalára az időpontok és helyszínek változtatásával kapcsolatban a bajnokság minden szakaszában, 
valamint a büntetések összegével kapcsolatosan. 

 
22.3 A 22.1 és 22.2-ban érintett esetekben a sportszerűtlen magatartásért felelős személy vagy személyek ellen minden esetben 

fegyelmi felelősségre vonást kell kezdeményezni, a Nemzetközi Kosárlabda Játékszabályok –2010. 20. §-ában 
meghatározott eset kivételével. 

 
MAGYARORSZÁG UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGAI VERSENYKIÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA: 
 
4.5.1 Az utánpótlás bajnokságban induló sportszervezethez játékengedély adható ki olyan sportoló részére, aki a játékengedélyt 

kérő utánpótlás sportszervezettel az MKOSZ által már regisztrált utánpótlás együttműködési megállapodást kötött NB I. A 
vagy B csoportos sportszervezet igazolt sportolója. 

 
A DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA: 
 
Tartozás bejelentéssel kapcsolatos eljárás költségtérítése: 50.000,- Ft + ÁFA 
 
A költségtérítés összegét az eljárás befejezésekor a kérelmező a kérelem elfogadása esetén visszakapja, és azt az elmarasztalt félnek 
kell megfizetni. 
 
A fenti módosításokat jóváhagyta az MKOSZ Elnöksége 2011. szeptember 23-ai ülésén. 
 
Budapest, 2011. szeptember 23. MKOSZ 
 
 
 


