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I. Általános rész 
 

 

 

1.        SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 

A szabályzat célja 

1.§ (1) A Magyar Vízilabda Szövetség által jegyzett Versenyszabályzat célja, hogy egységes keretszabályrendszert, és így tiszta 

jogkörnyezetet teremtsen a Magyarország területén szervezett vízilabda sportesemények megrendezéséhez, lebonyolításához, 

felügyeletéhez az eredmények megállapításához. 

(2) Jelen szabályzat kiemelt feladata, hogy az (1) bekezdésben meghatározott célokkal összhangban: 

a) járuljon hozzá a vízilabdasport népszerűsítéséhez, 

b) ösztönözze a vízilabdasport elterjedését, új bázisok létrejöttét, 

c) segítse elő a vízilabdaesemények kiírását, megrendezését, lebonyolítását, 

d) védje a versenyfelügyeletben, szervezésében részt vállalók, lebonyolításában közreműködők illetve a versenyben résztvevők 

jogait, 

e) szabályozza a vízilabda sportág rendjét, és óvja tisztaságát, 

f) ösztönözze a Fair Play elvének, szabályainak betartását. 

 
A szabályozás általános elvei 

2. § (1) A Vsz. a vízilabda sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szabályok összessége, amely a versenyben résztvevők 

általános jogait és kötelezettségeit szabályozza. 

(2) A Vsz. a versenyeztetés általános szabályrendszere, amennyiben jelen szabályzat enyhébb rendelkezést külön nem enged, 

úgy a Vsz-ben meghatározottak, mint alapértékek szerepelnek, így azokhoz képest enyhébb rendelkezéseknek más 

szabályzatokban, eljárásokban nincs helye. 

(3) Az Vsz-ben nem szabályozott kérdésekben a Sporttörvény, a FINA és a LEN szabályzatai, rendelkezései, az MVLSZ érvényes 

Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata illetve egyéb szabályzatai és a Fair Play elve szerint kell eljárni. 

 

Tárgyi hatály 
3. § Jelen szabályzat a Magyar Vízilabda Szövetség, alszövetsége, igazgatóságai, illetve tagszervezetei által versenyrendszer 

keretében folytatott vízilabda sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre vonatkozik. 

 
Alanyi hatály 

4. § (1) A Vsz hatálya a vízilabda sportágban tevékenykedő valamennyi szereplőre kiterjed: 

a) az MVLSZ-re és szervezeti egységeire, 

b) az MVLSZ-ben tevékenykedő sportszakemberekre, függetlenül attól, hogy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban vagy társadalmi munka keretében látják el a feladataikat, 

c) az MVLSZ alszövetségére 

d) az MVLSZ tag sportszervezetekre, jogi személlyé nyilvánított sportiskolákra, iskolai sportkörökre, 

e) az MVLSZ Elnökség külön engedélye alapján a nemzeti versenyrendszerben induló külföldi sportszervezetekre, 

f) a vízilabda sportágban résztvevő sportolókra, edzőkre, a sportszervezeteknél tevékenykedő egyéb sportszakemberekre, 

g) a mérkőzések közreműködőire, 

h) a verseny megrendezésének, lebonyolításának logisztikai biztosításában részt vevő – vízilabda sportágon kívüli – szakemberre, 

közreműködőkre (pl. egészségügyi, biztonsági, média személyzet). 

5. § (1) Az MVLSZ a Magyarország területén működő, a vízilabda sportággal foglalkozó országos sportági szakszövetség, amely a 

vízilabdában kizárólagos jelleggel a Sporttörvényben, valamint más jogszabályban meghatározott feladatokat lát el és a 

Sporttörvényben megállapított különleges jogosítványokat gyakorol. Az MVLSZ a sportágban sporttevékenységeket folytató jogi 

és természetes személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő, a vízilabda sportágat az önkormányzatiság elvén 

irányító, közhasznú társadalmi szervezet (jogi személy). 

(2) Az MVLSZ szervezeti egységei közé tartozik valamennyi, az MVLSZ Alapszabályában és Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározott bizottság, területi igazgatóság és az MVLSZ egyéb alszervei. 

6. § Az MVLSZ alszövetsége azon jogi személy, amelyet a bíróság az MVLSZ regisztrációs számán alszámmal nyilvántartásba vett. 
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Területi hatály 
7. § (1) A Vsz-t kell alkalmazni a Magyarország területén megrendezésre kerülő valamennyi vízilabda sporteseményre, amely az 

MVLSZ, az MVLSZ igazgatóságai által szervezett versenyrendszerbe tartozik, továbbá bármely tagszervezet által rendezett 

vízilabda sporteseményre. 

(2) A Vsz-t kell alkalmazni azon sporteseményekre is, amelyek az (1) bekezdésben megjelölt szervezők versenyrendszerében 

Magyarország területén kívül kerülnek lebonyolításra. 

 
Időbeli hatály 

8. § (1) A mérkőzéseket a megrendezésük időpontjában hatályos szabályzatok szerint kell lebonyolítani.  

(2) Az eljárásokat az annak alapjául szolgáló cselekmény időpontjában hatályos szabályzatok szerint kell 

lefolytatni. 

 

2. VERSENYRENDSZER 

2.1 Fogalmak és felépítés 

2.1.1 SPORTRENDEZVÉNY 

9. § Sportrendezvény a sportszervezet, vagy sportszövetség által versenyrendszerben, vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében 

megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. 

10. §  A  vízilabdasport  versenyrendszere  a  sportág  nemzetközi  szövetségei  és  az  országos  sportági  szakszövetség  által 

meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai és szellemi sportteljesítmény mérő erőpróba. 

 
2.1.2 VERSENYSZERVEZÉSRE JOGOSULTAK KÖRE 

11. § A versenyeztetés, ezen belül a vegyes (nyílt) és amatőr versenyrendszer kialakítása, szervezése, működtetése, ellenőrzése 

továbbá az országos vagy területi hatókörű bajnokságok, kupák, tornák megrendezése az MVLSZ, illetve az MVLSZ SzMSz 

rendelkezései alapján az igazgatóságok joga és feladata. 

12. § (1) Ideiglenes Versenyfelügyeleti Szerv azon sportszervezet, amely az MVLSZ szakbizottságának külön engedélyével eseti 

jellegű sporteseményt szervez. 

(2) Versenyfelügyeleti tevékenysége az általa szervezett sportesemény kezdetétől a végéig tart. 

(3) Munkáját az MVLSZ szakbizottsága felügyeli. 

 
2.1.3 VERSENYRENDSZER FOGALMA ÉS OSZTÁLYOZÁSA 

13. § Versenyrendszer a bajnokság, a kupa, a torna, és más egyéb egymással összefüggő vízilabdamérkőzések. 

14. § (1) A vízilabda versenyrendszer lehet: 

a) a sportolók jogállása szerint: vegyes (nyílt) és amatőr bajnokság, 

b) a részt vevő sportolók neme szerint: férfi (fiú) és női (leány), 

c) a részt vevő sportolók kora szerint: felnőtt, utánpótlás 

d) osztályok szerint: OBI, OBI/B, OBII, országos utánpótlás I.-II., területi felnőtt, területi utánpótlás, stb. 

e) szabadidős tömegsport tevékenység szerint: strandvízilabda, amatőr vízilabda torna, sulipóló bajnokság, egyetemi bajnokság 

15. §  A  2.1.2.  pontban  meghatározott  szervezők  által  kialakított  versenyrendszer  felnőtt  és  utánpótlás  korosztályban 

versenyeztet. 

(2) Felnőtt korosztályú sportolónak minősül minden sportoló, aki nem minősül az általános szabály szerint utánpótláskorúnak. 

(3) Az utánpótlás korosztály az alábbiak szerint tagozódik: 

a) ifjúsági korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 18. életévét betöltötte, 

b) serdülő korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 16. életévét betöltötte, 

c) országos gyermek és gyermek I. korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 14. életévét 

betöltötte, 

d) gyermek II. korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 13. életévét betöltötte, 

e) gyermek III. korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 12. életévét betöltötte, 

f) gyermek IV. korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 11. életévét betöltötte, 

g) baby I. korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 10. életévét betöltötte, 

h) baby II. korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely nyitóévében a sportoló a 9. életévét betöltötte. 

(4) Országos bajnokságban 11. életévét be nem töltött sportoló nem szerepeltethető. 

(5) A 8. életévet be nem töltött sportoló versenyengedélyt nem kaphat. 

(6) A baby I. és II. korosztályú mérkőzéseket minden esetben 0-0 eredménnyel kell igazolni, bajnoki sorrend felállításának nincs 

helye. A mérkőzés aktuális eredményének kijelzése tilos. 
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(7) Gyermek III. és IV. korosztályok egyes mérkőzésein, ha a találkozó folyamán a két csapat közötti gólkülönbség eléri a 15 gólt, 

a mérkőzést hivatalos részét be kell rekeszteni, jegyzőkönyvet lezárni és a találkozót edzőmérkőzésként kell folytatni, ugyanazon 

közreműködői stáb alkalmazása mellett. A lezárást követően elkövetett minden, adott mérkőzésen túlmutató szankcióval járó 

cselekményt (pl. brutalitás, tiszteletlenség, piroslap) úgy kell megítélni, mintha azt a találkozó hivatalos része alatt követték volna 

el. 

(8) A (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően, kizárólag a Komjádi Kupa vonatkozásában az alábbi korosztályú sportolók utánpótlás 

korúnak minősülnek: 

a) az OBI osztályban csapatot szerepeltető sportszervezet esetében, a korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely 

nyitóévében a sportoló a 21. életévét betöltötte 

b) az OBI osztályban csapatot nem szerepeltető sportszervezet esetében, a korosztály felső korlátja az a bajnoki szezon, amely 

nyitóévében a sportoló a 23. életévét betöltötte 

16. § Szabadidős tömegsport jellegű vízilabda a strandvízilabda, az amatőr vízilabda torna, a sulipóló bajnokság, egyetemi 

bajnokság, mely egyenként speciális a négy különböző játékrendszerre jellemző játékszabályok alapján megrendezett bajnoki- 

vagy kupamérkőzések összessége. 

 
2.1.4 VERSENYKIÍRÁS 

17. § Az éves versenykiírás azon speciális szabályzat, amely az adott bajnoki évre meghatározza a kiírásban körülírt 

versenyrendszerre vonatkozó kötelező érvényű, részletes szabályokat. Indokolt esetben a versenykiírás a jelen szabályzattól 

eltérhet. 

 
2.1.5 VERSENYZÉSRE JOGOSULTAK KÖRE 

18. § (1) A 15. §-ban foglalt versenyrendszerben a 1.6 §. kivételével az MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezetek vehetnek 

részt. 

(2) MVLSZ tag az a jogi személy, amely az MVLSZ alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőként 

elfogadja, az MVLSZ-t céljai elérésében tevékenységével támogatja. 

(3) Sportszervezetnek minősül a Sporttörvény 15.§ szerint a sportegyesület és a sportvállalkozás. 

(4) A sportszervezetekre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a nemzeti válogatott csapatok (keretek) működése 

kapcsán a nemzeti válogatottakat működtető sportszövetségekre, továbbá a sportiskolákra, valamint az utánpótlás-nevelés 

fejlesztését végző alapítványokra. 

(5) Az MVLSZ Elnöksége eseti jelleggel engedélyezheti külföldi sportszervezetek nemzeti versenyrendszerben történő 

szereplését. A szereplés különös feltételeit az Elnökség engedélyező határozata írja elő. 

 
2.1.6 SPORTSZERVEZETEK TÍPUSAI 

2.1.6.1 Sportegyesület 

19. § Sportegyesület – a Sporttörvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai 

szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése. 

 
2.1.6.2 Sportvállalkozás 

20. § (1) Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a Cégtörvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett fő 

tevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése. 

(2) Sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági, illetve részvénytársasági formában alapítható, illetve működtethető a Ptk. 

szabályai szerint. 

(3) Jelen Vsz. hatálya alá tartozó versenyrendszerben olyan sportvállalkozás jogosult a versenyeztetésre, amely, Magyarországon 

a Cégtörvény alapján bejegyzett gazdasági társaság, és amelynek valamennyi közvetlen vagy közvetett tulajdonosa az Európai 

Unió polgára vagy az EU-ban bejegyzett vállalkozás. 

 
2.1.6.3 Sportiskola 

21. § Sportiskola az a köznevelési intézmény, jogi személy, nonprofit gazdasági társaság, sportegyesület, sportvállalkozás, vagy 

utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amely utánpótlásnevelési feladatokat lát el, vagy közreműködik azok 

ellátásában. 
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2.1.6.4 Utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány 

22. § Utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány az a jogi személy, amely alapító okiratában meghatározott tartós 

közérdekű cél szerinti tevékenység – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, 

feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezésére jött létre. 

 
2.1.7 INDULÁSI ÉS NEVEZÉSI JOG 

23. § (1) A versenyrendszer jellegétől függően indulásra és nevezésre azon sportszervezet jogosult amely, 

a) az előző évi versenykiírásban ismertetett feltételek teljesítése alapján a zárt versenyrendszer esetén az indulásra jogot szerzett 

és a következő szezon versenykiírásában foglalt kötelezettségeket, feltételeket magára nézve kötelezőként ismeri el, 

b) nyílt  versenyrendszer  esetén  következő  szezon  versenykiírásában  foglalt  kötelezettségeket,  feltételeket  magára  nézve 

kötelezőként ismeri el. 

c) c./. Az egyes bajnokságokban való indulási jog részletes feltételeit az adott bajnokság versenykiírása tartalmazza.  

2.1.8 RÉSZVÉTELI JOG ÉS RÉSZVÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

24. §  (1)  Az  indulási  (nevezési)  jogával  élő  sportszervezet  csapatának,  ha  nevezését  jogerősen  elfogadták,  részvételi 

kötelezettsége áll fenn. 

(2) Azon versenyrendszerek tekintetében, ahova a sportszervezet nevezést nyújtott be, és azt a Versenyfelügyeleti Bizottság 

elfogadta, a digitalizált formában, elektronikus aláírással előterjesztett minden dokumentum eredeti példányának megőrzésére, 

ha jogszabály vagy a szabályzatok hosszabb időtartamot nem határoznak meg, a sportszervezet minimálisan kettő évig köteles. 

(3) A sportszervezet az eredeti dokumentumot az MVLSZ Versenyiroda vagy bizottságai részére, az abban foglaltak hiteles 

tanúsítása végett felhívásra 5 napon belül bemutatni köteles. 

2.1.9 DOPPING FOGALMA 

25. § Dopping, a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) kormányrendeletben meghatározott tiltólista 

szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó – vagy annak elfedését, illetve gyorsabb kiürítését elősegítő – szer, 

készítmény vagy élettani vegyület, továbbá módszer. 

 

2.2. A versenyrendszer szereplői 

2.2.1. SPORTSZAKEMBER FOGALMA  

26. § (1) Sportszakember az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről – 

FEOR – szóló 7/2010. (IV.23.) KSH közlemény szerinti sport-foglalkozást folytat vagy a sportszervezettel, sportszövetséggel 

munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel 

kapcsolatban közvetlenül, vagy közvetetten feladatot lát el. 

(2) Sportszakembernek minősül különösen, de nem kizárólagosan a sportoló felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható 

edző, a sportvezető, a hivatalos közreműködők, a sportegészségügyi szakember. 

 
2.2.2. SPORTSZAKEMBER KÖTELMEI 

27. § (1) A sportszakember kötelmei olyan alapértékek, amelyek a szakmaiság és a tisztesség mentén kerültek meghatározásra, 

a magyar vízilabdasport hírnevének védelme érdekében. 

(2) A sportszakember feladata tisztességes játék (Fair Play) elvei szerint felkészíteni a sportolókat. 

(3) A hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a vízilabda sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatokat 

betartani és betartatni. 

(4) Köteles részt venni az MVLSZ által szervezett kötelező továbbképzésen. 

(5) A szakmai tevékenysége keretében tartózkodni köteles különösen: 

a) a   doppingellenes   tevékenység   szabályairól   szóló   43/2011.   (III.23.)   kormányrendeletben   meghatározottak   szerint 

doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartások elkövetésétől, 

b) a mérkőzés eredményének, egyes részelemének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolásától, 

c) a mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők viselkedését a mérkőzés rendjének fenntartása szempontjából 

hátrányosan befolyásoló magatartásától, 

d) a nemzeti versenyrendszerben megrendezésre kerülő sporteseményekre a nemzeti- és nemzetközi fogadásszervezőknél 

elhelyezett fogadásoktól, illetve az ellenfél csapata, az azonos versenyrendszerben résztvevő csapat, illetve annak képviselője 

által felkínált előnyök elfogadásától. 

(6) A kötelmek megszegése fegyelmi-, közreműködők esetében etikai vétségnek minősül. 

28. § Az MVLSZ elnöksége, főtitkára, valamint a bizottságok saját hatáskörükben részletes előírásokat fogalmazhatnak meg a 

bajnoki szezonban bármikor az edzők, sportvezetők, játékvezetők, ellenőrök, versenybírók, és egyéb közreműködők mérkőzéssel 

kapcsolatos jogait és kötelezettségeit illetően, amely előírások az MVLSZ hivatalos honlapján kerülnek közzétételre. Az létrehozott 

általános jellegű szabályok, vagy azok módosítása csak az elnökség jóváhagyásával lépnek hatályba. A kötelező erő a közzététellel 

egyidejűleg áll be.  
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2.2.3. SPORTOLÓ FOGALMA 

29. § Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 

30. § A szabályzat alkalmazásakor a sportoló meghatározáson valamennyi sportolót korra, nemre, osztályra, foglalkoztatás 

módjára tekintet nélkül érteni kell. 

31 .§ (1) Az adott bajnoki évadra versenyengedéllyel rendelkező sportolók 2 csoportba sorolhatók: 

a) Hazai sportolók csoportja 

b) Külföldi sportolók csoportja 

(2) Külföldi sportolók csoportjába az a sportoló kerül besorolásra, akire az alábbi feltételek egyike vonatkozik: 

a) nem rendelkezik magyar állampolgársággal, 

b) olyan magyar állampolgársággal is rendelkező sportoló, aki a nevezés időpontját megelőző 12 hónapban más állam vízilabda 

válogatottjának tagja volt. 

32 .§ (1) A sportoló, akire nem teljesülnek a 31. § (2) bekezdésében foglalt feltételek, a versenyengedély igénylés előterjesztése 

időpontjában írásbeli nyilatkozatával kérheti a hazai sportolók csoportjába való besorolását. 

(2) A VI az összes rendelkezésre álló információ alapján, 72 óra határidő tűzésével felhívhatja a sportolót a nyilatkozat 

valóságtartalmának igazolására. A 72 óra jogvesztő határidő, igazolási kérelemnek helye nincs. 

(3) A sportoló igazolhatja az általa tett nyilatkozat valóságtartalmát közhiteles dokumentum(ok) másolatának megküldésével. A 

VI jogosult további határidő tűzésével az eredeti dokumentumok bemutatását vagy közjegyző által hitelesített másolatát kérni. 

(4) A sportoló az igazolásra nem kötelezhető. 

(5) Amennyiben a sportoló jelen szakasz (2) bekezdésben leírt határidőben nem terjeszti elő az (3) bekezdésben körülírt 

közhiteles dokumentumot, tehát nem támasztja alá a nyilatkozata valóságtartalmát, úgy a VI az adott sportolót a Külföldi 

sportolók csoportjába sorolja, és az MVLSZ szervei külföldi sportolónak fogják tekinteni az adott teljes bajnoki évre vonatkozóan. 

(6) Amennyiben a sportoló a besorolás alapjául szolgáló nyilatkozatban valótlan adatot szolgáltat, úgy azonnali hatállyal elveszíti 

versenyengedélyét. Azon mérkőzés vonatkozásában, amelyeken a külföldi sportolókra vonatkozó korlátozó rendelkezések a 

valótlan tartalmú nyilatkozat okán megsértésre kerültek, a szerepeltetése jogosulatlan játéknak minősül. A valótlan tartalmú 

nyilatkozatot tévő sportoló 3 évig nem kaphat Magyarországon vízilabda sportág egyetlen osztályában sem versenyengedélyt. 

33. § Szezon közben, beleértve a köztes átigazolási időszakot is, átsorolásnak helye nincs. 
 

2.2.4. SPORTOLÓ KÖTELMEI 

34. § (1) A sportoló kötelmei olyan alapértékek, amelyek a szakmaiság és a tisztesség mentén kerültek meghatározásra, a magyar 

vízilabdasport hírnevének védelme érdekében. 

(2) A sportoló feladata a tisztességes játék (Fair Play) elvei szerint felkészülni és versenyezni. 

(3) A külön jogszabályban vagy az MVLSZ által kiadott szabályzatokban, utasításokban meghatározott sportorvosi alkalmassági 

vizsgálatokon részt venni. 

(4) A hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a sportoló sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatokat 

betartani. 

35. § A sportoló sporttevékenysége során, a nemzeti válogatott keretbe történő meghívás esetén köteles az MVLSZ érdekeit 

szem előtt tartani, továbbá a magyar nemzeti válogatottba történő meghívása esetén a szövetségi kapitánnyal egyeztetve a 

meghívóban megjelölt helyszínen, és időpontban megjelenni a válogatott sportolók szerződéses rendelkezéseinek megfelelően. 

36. § (1) Köteles betartani a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.23.) kormányrendeletben meghatározott 

tiltott teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek tilalmát. A sportoló nem használhat, nem alkalmazhat, illetve nem 

forgalmazhat tiltott teljesítményfokozó szereket, készítményeket és módszereket. 

(2) Amennyiben egészségügyi kezelése során olyan általa ismert, jelen szabályzat 25. §-ban körülírt szer vagy módszer használata 

válik szükségessé, úgy azt a kezelés megkezdése előtt, amennyiben az halasztást nem tűr, úgy a lehetőség szerinti első 

alkalommal köteles csapatorvosát, válogatott sportoló esetén a nemzeti válogatott orvosát értesíteni. 

(3) Ha az egészségügyi kezelés során olyan szer vagy módszer alkalmazása válik szükségessé, amely a sportoló számára nem 

ismert, úgy a (2) bekezdésben leírt értesítési kötelezettsége szintén fennáll. 

37. § (1) A sportoló köteles alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak (a továbbiakban: 

doppingvizsgálat). 

(2) A sportoló tudomásul veszi, hogy a doppingvizsgálat eredményeként megállapított pozitív vizsgálati eredményt, vagy a 

doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsítását, valamint a doppingeljárás  eredményeként meghozott jogerős 

doppingbüntetést a sportoló nevének megjelölésével a doppingeljárás befejezésétől számított három munkanapon belül a 

jogerős döntést meghozó doppingbizottság nyilvánosságra hozza. 

38. § A kötelmek megszegése fegyelmi vétségnek minősül. 

38./A. A sportoló a sportszervezetétől függetlenül is köteles nyilvántartani a hatályban lévő, le nem töltött büntetéseit, és nem 
hivatkozhat arra, hogy az ÜVR rendszer az általa ismertektől eltérő nyilvántartást mutat. A Sportoló köteles büntetését a hatályos 
Versenyszabályzat vonatkozó rendelkezései alapján letölteni. Ezen rendelkezés megszegése fegyelmi eljárást von maga után.  
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2.2.5. EDZŐ 

39. § Edző a külön jogszabályban, illetve az MVLSZ szabályzataiban meghatározott szakképesítéssel rendelkező természetes 

személy, aki a sportolónak a sporttevékenységre való felkészítését végzi. 

40. § Országos versenyrendszerben és 2020. szeptember 1. napjától területi versenyrendszerben az MVLSZ Elnökségének 6/2015 

számú határozata alapján kizárólag olyan edző működhet közre, aki az MVLSZ által elismert licensszel rendelkezik. 

41. § Az MVLSZ által elismert licenszeket, és azok megszerzésének feltételeit az MVLSZ Elnökségének 20/2015 számú határozata 

tartalmazza. 

2.2.6. SPORTVEZETŐ 

42. § (1) Sportvezető a sportszervezet hivatalos képviselője, továbbá a nevezési lapon (a mérkőzés jegyzőkönyvében) 

képviselőként (különböző területek felelőseként) megjelölt személyek, különösen, de nem kizárólagosan a technikai vezető, a 

csapatvezető, a szakmai igazgató, operatív igazgató, a tulajdonosi jogok gyakorlója. 

(2) A sportszervezet edzője, amennyiben nem edzői funkciót tölt be sportvezetőnek minősül. 

 
2.2.7. HIVATALOS KÖZREMŰKÖDŐK 

2.2.7.1. Játékvezető 

43. § A játékvezető a FINA szabályok, LEN  szabályok és MVLSZ szabályzatok felhatalmazása által az adott mérkőzés szabályok szerinti 

irányítására rendelt természetes személy, aki az MVLSZ-szel közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban áll. 

 
2.2.7.2. Ellenőr 

44. § Az ellenőr az MVLSZ-szel közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban álló természetes személy, aki az adott 

sporteseményen az MVLSZ hivatalos képviselője, a szabályok, a mérkőzések tisztaságának őrzője. Munkája során a FINA vízilabda 

szabályainak és az MVLSZ szabályzatainak érvényesülését ellenőrzi. 

 
2.2.7.3. Versenybíró 

45. § Versenybíró az MVLSZ-szel közvetlen vagy közvetett szerződéses kapcsolatban álló természetes személy, aki a mérkőzésen 

titkár, időmérő, timeout bíró, gólbíró feladatokat lát el. 

 
2.2.7.4. Titkár 

46. § Titkár a digititkár és a segédtitkár. A titkárok a mérkőzés eseményeinek szabályszerű és szakszerű rögzítéséért, illetve a 

szabályokból következő egyéb titkári funkciók ellátásáért felelős személyek. 

 
2.2.7.5. Időmérő 

47. § Időmérő a mérkőzés tiszta játékidejének, a támadási időnek szakszerű és szabályszerű méréséért felelős személy. 

 
2.2.7.6. Timeout bíró 

48. § Timeout bíró a résztvevő csapatok időkérésének figyelésére és jelzésére hivatott személy. 

 
2.2.7.7. Gólbíró 

49. § Gólbíró olyan játékvezető, aki a FINA szabályokban meghatározott gólbírói feladatokat lát el. 

2.2.8. SPORTSZERVEZETEK SAJÁT KÖZREMŰKÖDŐI 

2.2.8.1. Táblakezelő 

50. §  A  táblakezelő  a  mérkőzés  eredményének,  illetve  a  játékosok  személyi  hibáinak  eredményjelző  táblán  történő 

megjelenítéséért felelős személy. 

 
2.2.8.2. A mérkőzés hivatalos orvosa 

51. § Orvosi feladatokat mérkőzésen hivatásos orvos vagy hivatásos mentőtiszt láthat el. Az orvos esetében az igazolás alapja a 

személyazonosság igazolásán túl az orvosi pecsét, mentőtiszt esetében a mentős szolgálati igazolvány. 

 
2.2.8.3. Egyéb szakszemélyzet 

52. § A sportesemény során a sportszervezetekhez tartozó saját orvos, fizio-terapeuta, intéző, továbbá a mérkőzés 

lebonyolításában bármilyen munka,- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve társadalmi munka alapján 

tevékenykedő személyzet, akik valamely a rendezvényen résztvevő sportszervezet érdekköréhez tartoznak. 

2.3. A versenyrendszer működtetése 
53. § (1) A versenyrendszer működtetése jelen szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott szervezetek kizárólagos joga, feladata 

és felelőssége. 
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(2) Az országos bajnokságokban résztvevő csapatok létszámát, osztályba sorolását, létszámnövekedés esetén a csapatok 

kiválasztásának módját, a lebonyolítás rendszerét valamint egyéb feltételeit az MVLSZ Elnöksége határozza meg, amelyeket a 

mindenkori Versenykiírások rögzítenek. 

(3) Az országos bajnokságok és kupák hivatalos elnevezéséről az MVLSZ Elnöksége dönt. 

(4) A versenyek a hatályos FINA szabályok alapján, az MVLSZ Elnöksége által jóváhagyott eltérésekkel kerülnek kiírásra. 

(5) A versenyszervezők tevékenységüket a FINA és LEN szabályzatok, az MVLSZ Alapszabálya, szabályzatai és a Fair Play elve 

szerint látják el, és döntenek a hatáskörükbe tartozó ügyben. 

(6) A szervezők a versenyeztetéssel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátását az MVLSZ Alapszabály és SzMSz alapján 

létrehozott és felhatalmazott szerveken keresztül biztosítják. 

(7) Amennyiben IVSZ jön létre, úgy a felügyelet kérdésben jelen szabályzat 12. § (3) bekezdése az irányadó. 

 
2.3.1. VERSENYIRODA JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

2.3.1.1. Feladatai 

54. § A Versenyiroda a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt jogkörében eljárva versenyszervezési, igazolási-átigazolási, 

nyilvántartási és hivatali feladatokat lát el. 

55. §A Versenyiroda versenyszervezési feladatai: 

55. § (1) Ellátja a versenyezszervezéshez kapcsolódó adminisztratív feladatokat. 

(2) Ellenőrzi a sportszervezetek számára előírt adminisztratív feladatok végrehajtását. 

(3) Első fokon jár el és határozatot hoz az adminisztratív előírások sportszervezetek általi elmulasztása vagy megsértése esetén. 

A VI jelen bekezdés alapján hozott határozataival szemben a Versenyirodához előterjesztett, de a Főtitkárhoz címzett 
fellebbezésnek van helye. 

(4) Az MVLSZ szabályzatai alapján meghatározza és határozattal kiszabja a sportszervezetek által fizetendő eljárási díjakat. 

(5) Előzetesen eljárásban megvizsgálja az MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezetek nevezéseit az MVLSZ által szervezett 

bajnokságokra, kupákra és eseti rendezvényekre, amelyet végzéssel 

a) felterjeszt a Versenyfelügyeleti Bizottsághoz, 

b) hiánypótlásra hívja fel a sportszervezetet, 

c) nevezést visszautasítja. 

A VI jelen bekezdés alapján hozott határozataival szemben a Versenyirodához előterjesztett, de a Versenyfelügyeleti 
Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye 

(6) Nyilvántartja az egyes mérkőzésekről készült jegyzőkönyveket és ellenőri jelentéseket, szabálytalanság észlelése esetén 

értesíti az eljárásra hatáskörrel rendelkező bizottságot. 

(7) Előkészíti az MVLSZ bizottságainak és igazgatóságainak eljárásához szükséges iratokat, továbbá szükség esetén, a tényállás 

előzetes tisztázása végett nyilatkozattételre hívja fel az érintetteket. 

(8) Ellátja az MVLSZ bizottságai által hozott határozatokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, 

elmaradás esetén azt a Főtitkárnak jelzi. 

(9) Kiadmányozza a bizottságok, illetve tisztségviselők határozatait, leveleit. 
(10) Ellátja a játékvezetők, az egyéb közreműködők (az ellenőrök kivételével) és versenybíróság tagjainak küldését a hazai és a 

hazai szervezésű nemzetközi mérkőzésekre. Küldési jogkört ad át a Területi Igazgatóságok részére. Válogatott és egyesületi 
igények alapján biztosítja játékvezetők közreműködését edzőmérkőzéseken. 

(11)  Ellátja a bajnokságok, kupák, egyéb tornák szakmai koordinációját és gondoskodik a díjak, érmek beszerzéséről. 

56. § Intézkedik a sportolók, sportvezetők eltiltásainak az ÜVR-ben történő rögzítéséről. Ez a kötelezettsége nem érinti a 

sportszervezetek saját nyilvántartási kötelezettségét és az azokból fakadó felelősséget. 

57. §A Versenyiroda igazolási és átigazolási feladatai: 

57. § (1) Első fokon jár el és határozattal dönt a játékosok igazolási és átigazolási kérelmeivel kapcsolatos ügyekben. 

A VI jelen bekezdés alapján hozott határozataival szemben a Versenyirodához előterjesztett, de az Igazolási és Átigazolási  
Bizottsághoz címzett fellebbezésnek van helye 

(2) Elkészíti, kiadja és kezeli a játékosok versenyigazolványát. 

(3) Előzetesen meghatározza az utánpótlás-nevelési költségtérítés összegét, erre irányuló kérelem esetén. 

(4) Befogadja és megvizsgálja a versenyengedély kérelmeket, és szükség esetén előzetes eljárásban hiánypótlásra hívja fel a 

sportszervezetet. 

(5) Első fokú határozattal dönt a szabályzatoknak megfelelő versenyengedély kérelmek elintézéséről, felfüggesztéséről. 

(6) Regisztrálja az ÜVR-ben a versenyengedélyeket, vezeti azok nyilvántartását. 

5 8 .  §  A Versenyiroda nyilvántartási feladatai: 

58. §   (1)   Felelős   a   versenyeztetéssel   kapcsolatos   nyilvántartások   naprakész   vezetéséért   és   az   azzal   kapcsolatos 
adatszolgáltatásért. 
(2) Elkészíti az egyes bajnokságok kezdési időpontjának összesítését, melyről értesíti az elektronikus és a nyomtatott sajtót. 

(3) Vezeti a bajnokságok és kupák eredményeit, összeállítja a szakmai táblázatokat a nyilvánosságra hozatalhoz. 

(4) Vezeti a hazai és a külföldi sportolók, valamint az MVLSZ tagsággal rendelkező sportszervezetek nyilvántartását. 
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(5) Nyilvántartóként vezeti a játékosok igazolásait és átigazolásait. 

(6) Nyilvántartja az MVLSZ bajnokságaiban szereplő sportszervezetek által leadott játékos- és edzői szerződéseket. 

(7) Nyilvántartja az MVLSZ szervei által hozott határozatokat. 

(8) Havonta összeállítja az MVLSZ Hivatalos Értesítőjét, és a Főtitkár elé terjeszti jóváhagyásra. 

A Versenyiroda hivatali feladatai: 

59. § (1) Felelős az ÜVR üzemeltetéséért 

(2) Megadja, módosítja és megvonja az ÜVR felhasználóinak jogosultságát. 

(3) Elkészíti és naprakészen vezeti a központi létesítmények edzésbeosztását a válogatott keretek és a klubok vonatkozásában. 

(4) Kapcsolatot tart a sportszervezetekkel, játékosokkal, közreműködőkkel, valamint az MVLSZ szerveivel és bizottságaival. 

(5) Elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a Versenyszabályzat a hatáskörébe utal. 

 
2.3.2. FŐTITKÁR VERSENYEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

60. § (1) A Főtitkár a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt jogkörében eljárva felügyeli a Versenyiroda tevékenységét, 

hiányosság, vagy szabálytalan eljárás észlelése esetén utasítja a megfelelő eljárásra. 

(2) Összehangolja az MVLSZ bizottságainak munkáját. 

(3)  ásodfokon jár el a Versenyiroda határozataival szemben benyújtott jogorvoslatok kérdésében. Ezen hatáskörében 
jogosult az ügyet döntéshozatal céljából a Versenyfelügyeleti Bizottsághoz áttenni. 

(4) Határozatában dönthet 

a) az első fokú határozat hatályon kívül helyezéséről és a Versenyiroda új eljárásra utasításáról, 

b) az ügy Versenyfelügyeleti Bizottság elé utalásáról, a fellebbezés elbírálásának céljából. 

(5) Ellátja a Versenyszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat. 

 
2.3.3. VERSENYFELÜGYELETI BIZOTTSÁG 

2.3.3.1. Jogai és kötelezettségei 

61. § (1) A Versenyfelügyeleti Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt jogkörében eljárva versenyszervezési, 

versenyfelügyeleti lát el. 

(2) A Versenyfelügyeleti Bizottság a Versenyszabályzatban és a versenykiírásban foglaltak érvényesítésének legfőbb szerve. 

62. § (1) Ellátja az országos szintű versenyszervezés általános feladatait. 

(2) Elkészíti az MVLSZ által kiírt bajnokságok, eseti rendezvények versenykiírását, valamint dönt a területi igazgatóságok által 

szervezett bajnokságok, eseti rendezvények versenykiírásainak jóváhagyásáról. 

(3) Határozattal dönt a VI által felterjesztett nevezések vonatkozásában. 

(4) Elkészíti az országos bajnokságok, valamint az MVLSZ által szervezett eseti rendezvények sorsolását, csoportbeosztását. 

(5) A bajnoki évre vonatkozóan elkészíti a versenynaptárt, és gondoskodik annak naprakészen tartásáról. 

(6) Pályahitelesítési és pályaminősítési eljárást folytat, amelynek keretében helyszíni szemlét tart. Az eljárás alapján határozattal 

dönt a Pályahitelesítési Engedély 

a) megadásáról, 

b) felülvizsgálatáról, 

c) megtagadásáról, 

d) visszavonásáról. 

(7) Pályaminősítés során dönt az adott helyszínen megrendezhető mérkőzés legmagasabb osztályáról, illetve nyilvántartásba 

veszi az adott pályát. 

(8) Jogosult kijelölni, illetve megváltoztatni a mérkőzések helyszínét és időpontját. 

(9) A Játékvezetői- és Ellenőri Bizottsággal együttműködve ellenőrzi a játékvezetők, ellenőrök és a versenybíróság küldését. 

63. § (1) Ellátja a versenyfelügyelet általános feladatait, ügyel a verseny tisztaságára, a fair play szellemére. 

(2) Ellenőrzi az országos bajnokságok, valamint az MVLSZ által szervezett eseti rendezvények mérkőzéseinek körülményeit, 

hivatalos feljegyzés vagy kérelem alapján versenyfelügyeleti eljárást folytat a felmerült szabálytalanság kivizsgálása érdekében. 

(3) Első fokon versenyfelügyeleti eljárás keretében határozatot hoz az MVLSZ versenyeztetéssel kapcsolatos szabályzatainak 

megsértése esetén. 

(4) Első fokon elbírálja a mérkőzésekkel szemben benyújtott óvásokat. 

(5) Első fokon versenyfelügyeleti eljárás keretében határozatot hoz a mérkőzés eredményének megállapításáról annak 

elmaradása, félbeszakadása esetén. 

(6) Felügyeleti  jogkörében  eljárva  ellenőrzi  a  területi  igazgatóságok  által  szervezett  bajnokságok  és  eseti  rendezvények 

mérkőzéseinek körülményeit, a területi versenyfelügyeleti, versenybíró bizottságok tevékenységét. 

(7) Utasítási  jogkört  gyakorol  a  területi  versenyfelügyeleti,  versenybíró  bizottságok  vonatkozásában  a  versenyeztetés 

egységesítése érdekében. 

(8) Másodfokon   elbírálja   a   területi   versenyfelügyeleti,   versenybíró   bizottságok   határozataival   szemben   benyújtott 

fellebbezéseket. 
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(9) Ellenőrzi a Versenyiroda versenyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét, hiányosság észlelése esetén értesíti a Főtitkárt. 
(10) Ellenőrzi a Versenyiroda, az EB, valamint a területi albizottságok küldési gyakorlatát. Konzultációt folytat a 
Versenyirodával és az Ellenőri Bizottsággal a küldési gyakorlatról, javaslatokat és észrevételeket fogalmaz meg a Versenyiroda és 
az EB részére.   

(11) Másodfokon  jár  el  és  határozatot  hoz  a  Főtitkár  által  a  hatáskörébe  utalt  Versenyirodai  határozatokkal  szembeni 

fellebbezések elbírálása során. 

(12) Kérelemre méltányossági jogkört gyakorol jelen szakasz (8) bekezdésében meghatározott bizottsági, és a (10) bekezdésben 

körülírt Versenyirodai döntésekkel kapcsolatosan 

(11) Véleményezi a fiókcsapat megállapodásokat. 
(12) Hivatalos állásfoglalást ad az Elnökség számára minden versenyeztetést érintő javaslattal kapcsolatban. 

(13) Egyeztetést folytat az MVLSZ egyéb szakmai szerveivel, a szakmai igazgatóval, az MVLSZ mellett működő érdekképviseleti 

szervekkel (Liga, Nővér, Régió liga, stb.). 

(14) Versenyeztetéssel kapcsolatos kérdésekben kötelező érvényű iránymutatásokat ad ki az MVLSZ tagsággal rendelkező 

sportszervezetei, a bizottságok, a közreműködők és a területi szövetségek részére, elfogadja a területi versenykiírásokat. 

(15) Szakmai segítséget nyújt a sportszervezetek számára a versenyeztetéssel kapcsolatos kérdésekben. 

(16) Ellenőrzi a sportszervezetek nemzetközi kupamérkőzésein foglalkoztatott közreműködői stáb kijelölési folymatát. 

(17) Jóváhagyja a sportszervezetek saját rendezésű sporteseményeinek versenykiírását, engedélyezi a sportrendezvényt, 

továbbá jóváhagyja az IVSZ felállítását, segíti az IVSZ munkáját. Ellenőrzi a rendezvényre küldött közreműködők kijelölését. 

64. § (1) Ellenőrzi a versenybíró testület működését. 

(2) Ellenőrzi a versenybírók tevékenységét. 

(3) Versenybírók által elkövetett etikai vétség esetén első fokon határozatot hoz. 

65. § (1) Elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a Versenyszabályzat a hatáskörébe utal. 

(2) A Versenyszabályzatban és versenykiírásokban nem szabályozott kérdésekben a VB jár el. 

(3) Amennyiben az adott kérdés a Versenyszabályzat és versenykiírások rendelkezéseinek összevetésével nem dönthető el, a VB 

köteles az ügyet a SEB elé utalni. 

(4) A VB a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a jelen Versenyszabályzat alapján kialakítja a 

saját működési rendjét. 

 
2.3.4. JÁTÉKVEZETŐ BIZOTTSÁG 

2.3.4.1. Jogai és kötelezettségei 

66. § A Játékvezető Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt jogkörében eljárva játékvezetők felügyeleti és 

érdekvédelmi feladatait látja el. 

67. § (1) A JB tárgyilagos szempontok szerint – a VB és az EB bevonásával –országos játékvezetői keretet  állít fel amely a 

játékvezetők névszerinti besorolásával történik  úgy mint     

-  a,  férfi OBI-s keret    

- b,  női OBI-s keret                                                             

 - c,  alacsonyabb osztályú (egyéb) mérkőzések kerete                                                                                                                                                                                      

(2) A JB  a játékvezetők részére - legalább - két évente megfelelő licensz vizsgát szervez, melyre a vizsgabizottságot a SEB jelöli ki.   
(3) A JB, a VB és az EB közösen pontozza a mérkőzéseket és azok nehézségi fokának megfelelően jelöli lehetőség szerint a 

játékvezetőket és a mérkőzés egyéb közreműködőit.. 

(4) A JB feladata a Területi Igazgatóságok által bonyolított mérkőzések közreműködői küldések felügyelete és szakmai szempontok 
alapján történő felülvizsgálata   
(5)  A JB szakmai javaslatot tesz a VI részére a férfi és a női OB/I. mérkőzések játékvezetőinek delegálására. 
(6) A JB felügyeli a játékvezetők és az egyéb közreműködők mindennemű a sportággal kapcsolatos tevékenységét 

 

68. § A JB a FINA szabály és a Játékvezetői Protokol figyelembe vételével meghatározza játékvezetők mérkőzés előtti, alatti és utáni 
feladatait. 

69. § (1) A JB megállapítja a mérkőzések játékvezetőire vonatkozó szabályokat és erről értesíti a játékvezetőket, illetve a 

társbizottságokat. 

(2) A játékvezetői korhatár minden bajnokságben egységesen 60 év.  
 

7 0 . § .  A  JB  teljes  körűen  együttműködik  és  folyamatos  szakmai  támogatást  nyújt  a  Versenyfelügyeleti  Bizottságnak,  a 
Versenyirodának, illetve a Fegyelmi- és Ellenőri bizottságoknak 
71. § (1) A JB ellátja szakmai anyagokkal, iránymutatásokkal a sportszervezeteket, a mérkőzések közreműködőit, melyeket előre 
egyeztet a társbizottságokkal. 

(2) Évente legalább egy szakmai továbbképzést szervez a játékvezetők részére az aktuális szabályértelmezésekről, illetve szabály- 

vagy szabályzatmódosításokról, melyeket előre egyeztet a társbizottságokkal. 

 A JB egyeztetéseket folytat és kapcsolatot tart a szövetségi kapitányokkal. 
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72. §. A JB a játékvezetők által elkövetett   szabálysértéseket és etikai vétségeket első fokon határozattal bírálja el. 

 73.§.  A JB a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a jelen Versenyszabályzat alapján kialakítja 

a saját működési rendjét. 

 

2.3.5. ELLENŐRI BIZOTTSÁG 

2.3.5.1. Jogai és kötelezettségei 

74.§. (1) Az Ellenőri Bizottság önálló, független testületként gondoskodik az egyes mérkőzések szabályszerű lebonyolításának 
ellenőrzéséről, ennek érdekében jogosult a helyszínen ellenőrizni: 
a) a versenykiírásban előírt tárgyi feltételek meglétét, 
b) a mérkőzésre kiküldött közreműködők tevékenységét, 
c) a mérkőző felek sportszerű viselkedését. 
75. § (1) Az Ellenőri Bizottság tárgyilagos szempontok szerint két csoportba sorolja az ellenőri testületének a tagjait és a 

csoportoknak megfelelő éves licenszvizsgát szervez, melyre a vizsgabizottságot a SEB jelöli ki. 
(2) Az Ellenőrök Testületének csoportjai: 

a) Kontroller, 
b) Delegátus. 
76.§ (1) Az EB összeállítja a szintekhez igazodó feladatlistákat, a mérkőzésen való megjelenéstől az alkalmassági ellenőrzéseken 
keresztül az ellenőri jelentés kitöltéséig. 
(2) Az Ellenőri Bizottság az ellenőrök delegálásához előre meghatározza a szükséges szinteket, amit a Versenyfelügyeleti Bizottság 
rendelkezésére bocsájt. 
(3) Az EB megállapítja a mérkőzések ellenőreire vonatkozó szabályokat és erről értesíti az ellenőröket, illetve a társbizottságokat. 
(4)  Az EB feladata a Területi Igazgatóságok által bonyolított mérkőzések ellenőri küldések felügyelete és szakmai szempontok 
alapján történő felülvizsgálata   

   (5)  Az EB feladata a hazai és a hazai rendezésű nemzetközi mérkőzések (klub és válogatott) ellenőri küldése. 
(6)  Az EB felügyeli az ellenőrök mindennemű a sportággal kapcsolatos tevékenységét 
77.§  Az  EB  teljes  körűen  együttműködik  és  folyamatos  szakmai  támogatást  nyújt  a  Versenyfelügyeleti  Bizottság,  a 
Versenyirodának, illetve a Fegyelmi- és Játékvezetői bizottságoknak. 
78.§ (1) Az EB ellátja szakmai anyagokkal az ellenőröket, melyeket előre egyeztet a társbizottságokkal. 
(2) Évente legalább egy szakmai továbbképzést szervez az ellenőrök részére az aktuális szabályértelemzésekről, illetve szabály- 
vagy szabályzatmódosításokról. 
79.§ Az EB az ellenőrök által elkövetett szabálysértéseket, illetve etikai vétségeket első fokon határozattal bírálja el. 
80. § Az EB a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a jelen Versenyszabályzat alapján kialakítja a 

saját működési rendjét. 

 
2.3.6. SPORTÁGI EGYEZTETŐ BIZOTTSÁG 

2.3.6.1. Feladatai 

81.§ (1) A Sportági Egyeztető Bizottság   a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt versenyeztetéshez kapcsolódó 

jogkörében eljárva összehangolja a VB, a JB és az EB munkáját. 

(2) A SEB vizsgálhatja a VB, JB és EB hatáskörébe tartozó, olyan nagyobb jelentőségű ügyeket, ahol kettőnél több sportszervezet 

érintett, illetve ahol a sportszervezetek és az MVLSZ bizottságai között széleskörű egyeztetés szükséges. 

(3) Első fokon dönt azon kérdésekben, melyet a VB azért utalt a hatáskörébe, mert az adott ügy a Versenyszabályzat és a 

Versenykiírások rendelkezéseinek összevetésével egyértelműen nem dönthető el. 

(4) Méltányossági jogkört gyakorol a hatáskörébe tartozó bizottságok határozatai, továbbá jelen szakasz (3) bekezdése során SEB 

elé utalt ügyek kapcsán. 

(5) A SEB másodfokon elbírálja a VB elsőfokú határozataival szemben benyújtott fellebbezéseket kivéve a mérkőzés eredménye 

ellen előterjesztett óvást, a jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt benyújtott felülvizsgálati kérelmet továbbá a VB 

versenyfelügyeleti jogkörben hozott határozatait.. 

(6) A SEB másodfokon elbírálja a JB és az EB elsőfokú határozataival szemben benyújtott fellebbezéseket. 

82.§ A SEB a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a jelen Versenyszabályzat alapján kialakítja 

a saját működési rendjét. 

 
2.3.7. FEGYELMI BIZOTTSÁG 

2.3.7.1. Feladatai 

83.§ (1) A Fegyelmi Bizottság hatáskörét és illetékességét az MVLSZ Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az MVLSZ 

Fegyelmi szabályzata határozza meg. 

(2) Fegyelmi ügyek eljárási szabályait a Fegyelmi szabályzat részletezi. 

(3) Fegyelmi eljárásokban jelen szabályzat háttérszabályzatként alkalmazandó. 
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84.§ Az FB a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a jelen Versenyszabályzat alapján kialakítja a 

saját működési rendjét. Az FB fegyelmi jogkörét az illetékes Területi Fegyelmi Biztottságokra delegálhatja. 

 
2.3.8. IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI BIZOTTSÁG 

2.3.8.1. Feladatai 

85.§ (1) Az Igazolási és Átigazolási Bizottság az MVLSZ SZMSZ-ben meghatározott jogkörében eljárva állásfoglalásokat, előzetes 

véleményeket ad ki, továbbá határozattal dönt az elé utalt kérdésekben. 

(2) Másodfokon dönt a VI, mint nyilvántartó által hozott határozatokkal szemben előterjesztett fellebbezések ügyében. 

(3) Határozattal dönt a beterjesztett méltányossági kérelmekről. 

(4) Amennyiben a méltányossági kérelem tartalma alapján a bizottság véleménye szerint magasabb szintű döntést igényel, úgy a 

kérelmet az MVLSZ Elnöksége elé utalja. 

(5) Meghatározza a köztes átigazolási időszakot. 

(6) Ellátja az Igazolási és Átigazolási szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat. 

86. § Az IÁB a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések, valamint a jelen Versenyszabályzat alapján kialakítja a 

saját működési rendjét. 

 

2.4. Versenykiírás 
87. § A versenykiírás olyan egyedi szabályzat, amely tartalmazza azon speciális rendelkezések összességét, amely alapján az 

abban körülírt versenyrendszer megrendezésre kerül. 

88.§  (1)  Az  adott  versenyrendszerbe  nevezett  sportszervezetek  a  nevezés  leadásával  önmagukra,  és  így  sportolóikra, 

sportszakembereikre nézve is a versenykiírás rendelkezéseit kötelezőként ismerik el. 

(2) Az MVLSZ tagjai nem indíthatnak csapatokat olyan bajnokságban, kupában, tornán, eseti rendezvényen, melyeknek a 

versenykiírása nem került engedélyezésre. 

(3) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni az önálló gálamérkőzésekre. Ezen mérkőzések bejelentéskötelesek. 

89.§ (1) Jelen szabályzat meghatározza versenykiírás kötelező tartalmi elemeit, és az egységesen alkalmazandó szabályokat. 

(2) A Versenykiírás indokolt esetben a Versenyszabályzatban foglaltaknál enyhébb feltételeket állapíthat meg. 

(3) Az MVLSZ által kiírt országos bajnokságok vagy kupák versenykiírásait az MVLSZ Elnöksége hagyja jóvá és az MVLSZ honlapján 

történő közzététellel válnak hatályossá. 

(4) Az MVLSZ területi igazgatóságai által kiírt bajnokságok vagy kupák versenykiírásai kizárólag az MVLSZ VB jóváhagyása esetén 

érvényesek, és az MVLSZ honlapján történő közzététellel válnak hatályossá. 

88. § (1) A versenyrendszer versenykiírásának kötelező tartalmi elemit jelen szakasz (2)-(17) bekezdése tartalmazza. 

(2) verseny szervezőjét és rendezőjét, bajnokság típusát, 

(3) a verseny célját, 

(4) a verseny nevezési és részvételi feltételeit, 

(5) a nevezési díjat és rendet, 

(6) a nevezési eljárás során betartandó határidőket, 

(7) a verseny résztvevőit és az osztály létszámát, 

(8) a verseny lebonyolítási rendszerét, kezdési- és befejezési időpontját, 

(9) a verseny helyezéseinek eldöntését, 

(10) a verseny végén a feljutás és kiesés, továbbjutás szabályozását, 

(11) a verseny díjazását, 

(12) a verseny nevezési díját, 

(13) a kötelezően indítandó utánpótlás csapatok számát, korosztályát, nemét, 

(14) a versenyt bonyolító bizottságok felsorolását, 

(15) a versenyben való részvétel feltételeit 

(16) a fiú utánpótlás bajnokságban leány sportolók szereplésének lehetőségét, 

(17) az óvás, fellebbezés, felülvizsgálat díját 

(18) a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek, 

(19) a versennyel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket. 
 

 

 

II. Versenyeztetés 
 

 

 

3. VERSENYJOGOK 

3.1. Indulási jog 

3.1.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
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91. § A versenyrendszerben való indulási joggal a 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyikének megfelelő, 

versenyzésre jogosult sportszervezet (19. §) rendelkezik. 

92. § Nem rendelkezik indulási joggal, és nem nyújthat be nevezést 

a) az a sportvállalkozás vagy sportegyesület, amellyel szemben a bíróság elrendelte a sportszervezet felszámolását, továbbá 

amely sportszervezet végelszámolás, törlési  vagy kényszer-végelszámolás alatt áll, 

b) az a sportegyesület, amely elhatározta feloszlását, 

c) az a sportvállalkozás, amelynél végelszámolási eljárás indult. 

93. § (1) A VB az indulás jogát jogosult a nevezés leadásakor egyidejűleg meghatározott összegű óvadék letételéhez kötni. 

(2) Óvadék letételére a VB kizárólag abban az esetben kötelezheti a sportszervezetet, ha az az előző bajnoki évben legalább 

2 mérkőzésre önhibájából nem állt ki, vagy kizárásra került a bajnokságból. 

(3) Óvadékra kötelezést a VB egy sportszervezettel szemben több bajnokságban, illetve egy bajnokság több osztályában külön- 

külön is megállapíthat. 

(4) Az óvadék mértéke benevezett csapatonként százezer forinttól háromszázezer forintig terjedhet. Ezen kereten belül a VB a 

jogsértés súlyához igazodóan, szabadon állapíthatja meg az összeget. 

(5) A VB ezen §-ban foglalt döntésével szemben a SEB felé jogorvoslatnak van helye. 

(6) Az óvadékot az MVLSZ kamatozó külön számlán kezeli, és azt a bajnokság befejezésekor a kamatokkal együtt a bajnokság 

befejezésétől számított nyolc napon belül visszafizeti a sportszervezet részére. A visszafizetendő összegből az MVLSZ jogosult 

levonni az óvadék kezelése során felmerült költségeket. 

(7) Amennyiben a sportszervezet a bajnokságot bármilyen okból nem fejezi be, az óvadék teljes összege és a kamat arányos része 

az MVLSZ-t illeti meg. 

(8) Ha a sportszervezetnek a bajnokság során fizetési kötelezettsége keletkezik az MVLSZ-el szemben, amelyet nem teljesít az 

előírt határidőben, az MVLSZ az óvadékból kielégítést kereshet. Ebben az esetben az MVLSZ értesíti a sportszervezetet az óvadék 

feltöltésének kötelezettségéről. Amennyiben a sportszervezet az óvadékot az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

nem tölti fel, a VB versenyfelügyeleti eljárást kezdeményezhet ellene. 

94. § (1) Amennyiben egy csapat az előző bajnoki évben nem jut fel, és nem esik ki az adott bajnokságból, a következő bajnoki 

évben - a jelen szabályzatban foglalt kivételekkel - ugyanabban az osztályban rendelkezik indulási joggal. 

(2) Ha egy csapat jogot szerez a magasabb osztályban történő indulásra, és élni kíván a magasabb osztályban történő indulás 

jogával, ezen szándékát haladéktalanul, de legkésőbb a jog megszerzésétől számított 30 napon belül írásban jelezni köteles az 

illetékes VB felé. 

(3) . 

(4) Új sportszervezet csapata – a jelen szabályzatban foglalt kivételekkel – kizárólag az irányadó legalacsonyabb osztályú 

bajnokságban rendelkezik indulási joggal. 

(5) Azon sportszervezet  csapata, amely korábban már  indult a  bajnokságban és  a  működését  beszüntette, az  irányadó 

legalacsonyabb osztályú bajnokságban jogosult újra indulni. 

 
3.1.2. ÁTRUHÁZÁS 

95. § A bajnokságban való indulás (nevezés) joga – a 96. §-ban foglaltak kivételével – nem ruházható át, az erre irányuló szerződés 

semmis. 

3.2.2.1. Esetei és feltételek  

96. § (1) Az indulás joga átruházható, ha 

a) a sportegyesület a bajnokságban való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási 

(nevezési) jogot erre a társaságra ruházza át, 

b) a sportvállalkozás az MVLSZ által kiírt és szervezett bajnokság több  osztályában rendelkezik  indulási  (nevezési) joggal, 

köztartozása nincs, és az alacsonyabb osztályban meglévő indulási (nevezési) jogát átadja a vele jogviszonyban lévő 

sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásnak, 

c) az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület is tagja, mely a sportvállalkozásba tagként 

való belépése és az indulás (nevezés) jogának sportvállalkozásra történő átruházása előtt maga rendelkezett az azonos bajnokság 

azonos osztályában az indulási (nevezési) joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és a sportvállalkozás legfőbb 

szerve határozatával az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával korábban rendelkező sportegyesület tagra az MVLSZ 

Elnöksége előzetes jóváhagyásával átruházza. 

(2) Az MVLSZ Elnöksége az (1) bekezdés c) pontja szerinti átruházás előzetes jóváhagyását megtagadja, ha az átruházás feltételei 

nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak és az MVLSZ szabályzatában meghatározott feltételeknek. 

(3) Kivételes esetben - az összes körülmény mérlegelése alapján - az MVLSZ Elnöksége a bajnokság közben is engedélyezheti az 

átruházást. 

97. § (1) Ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik meg, az indulási jog az általános jogutódra száll át. 

(2) Ha a sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, az indulási jog megszűnik. Amennyiben a sportszervezet jogutód 

nélkül a bajnokság közben szűnik meg, a megszűnésre a Versenyszabályzat kizárására vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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98. § (1) A sportszervezetek egyesülése esetén létrejött új sportszervezet az előző sportszervezetek általános jogutódja. 

(2) Beolvadás esetén az átvevő sportszervezet rendelkezik a beolvadó sportszervezet indulási jogával is. 

(3) Szétválás (kiválás vagy különválás) esetén a sportszervezet a szétválási tervben köteles rendelkezni az indulási jog 

jogutódjáról. Amennyiben ezen kötelezettségét elmulasztja, a kiválás után létrejött új sportszervezetre, illetve a különválás után 

létrejött sportszervezetekre az új sportszervezetre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. 

 

(4) Az indulási jogot érintő egyesülést, beolvadást, kiválást és különválást csak a két bajnoki évad közötti időben lehet 

véghezvinni. Amennyiben a sportszervezet ezen előírást megsérti, a csapatait ki kell zárni a bajnokságból, és a következő bajnoki 

évben az új sportszervezetre vonatkozó szabályok szerint rendelkezik indulási joggal. 

99. § (1) Ha a sportszervezet székhelyét, telephelyét, illetve nevét megváltoztatja és a változás a sportszervezet indulási jogát 

érinti, a VB hivatalból vagy kérelemre megvizsgálhatja, hogy a változás az indulási joggal való visszaélést megvalósító átruházásra 

irányul-e. 

(2) Amennyiben a VB a vizsgálat eredménye alapján joggal való visszaélést állapít meg, javaslatot nyújt be az MVLSZ Elnöksége 

felé a sportszervezet indulási jogának megtagadásáról. 

(3) Az MVLSZ Elnökségének indulási jogot megtagadó határozatával szemben az értintett sportszervezet a határozat 

kézbesítésétől számított harminc napon belül keresettel bírósághoz fordulhat. 

 
3.1.3. VISSZALÉPÉS-KIZÁRÁS 

100. § (1) Az eljárásra hatáskörrel rendelkező Versenyfelügyeleti Bizottság kizárhatja a bajnokságból azt a – felnőtt vagy utánpótlás 
- sportszervezet csapatát, amelyik a nevezés elfogadása után,  

a) bejelenti a visszalépését, 

b) két alkalommal nem állt ki a mérkőzésre vagy levonult a mérkőzés közben, 

c) három alkalommal jogosulatlan játékost szerepeltetett, 

d) a versenyszabályzatban meghatározott egyéb esetben. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a mérkőzésre való ki nem állást és a levonulást együttesen kell számításba venni. 

(3) Amennyiben a csapat igazoltan nem állt ki, azt az (1) bekezdés b) pontja esetén nem lehet számításba venni. 

101. § (1) A rájátszást megelőzően a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) a bajnokságban 

résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki (verseny) osztály utolsó helyére kell helyezni. 

(2) Azonos osztályban vagy csoportban a bajnoki (verseny) év során kizárt csapatok a táblázat végére kerülnek, mégpedig a 

kizárás idejét figyelembe véve fordított sorrendben. Az elsőnek kizárt csapat kerül a táblázat utolsó helyére, a másodiknak kizárt 

csapat az utolsó előtti helyre stb. 

(3) A rájátszás megkezdését követő kizárás, vagy visszalépés esetén először az illető csapat rájátszási csoportjában, párosításában 

a le nem játszott mérkőzéseit az ellenfél javára 5-0 arányú eredménnyel kell igazolni és a rájátszást ezen eredmény(ek) alapján 

kell folytatni. 

(4) Rájátszásban kizárt, vagy visszalépett csapat esetén a bajnoki sorrend két lépésben kerül megállapításra: 

a) A kizárt vagy visszalépett csapat tényleges eredményeivel, illetve a megállapított (5:0) eredményeivel meg kell állapítani a 

feltételes bajnoki sorrendet. 

b) Ezután a visszalépett vagy kizárt csapatot a sorrendből törölni kell. A törlés helyétől lefelé minden csapat előre lép. Az így 

kialakult sorrend lesz a bajnokság hivatalos végeredménye. 

(5) A kiesés szempontjából a kizárt vagy visszalépett csapatot kell utolsó helyen kiesettnek tekinteni. 

102. § A bajnokság közben kizárt, vagy visszalépett sportszervezet csapata a következő bajnoki évben kizárólag a 

legalacsonyabb bajnoki osztályába jogosult nevezést előterjeszteni, jelen szabályzat szerinti óvadék megfizetése mellett. 

(2) . 

(3) A bajnokság során a visszalépett vagy kizárt sportszervezet csapat helyett, az MVLSZ által a mérkőzésekre már kifizetett 

játékvezetői, versenybírói díjakat az MVLSZ részére meg kell fizetni, erről a kizárásról szóló határozatban rendelkezik az VB. 

3.2. Nevezés 

3.2.1. FOGALMA, RÉSZVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

103. § (1) A nevezés az adott bajnokság, kupa vagy eseti rendezvény versenykiírása szerint benyújtott részvételi kérelem. 

(2) A nevezés benyújtásával a sportszervezet a versenyszabályzatban és a versenykiírásban foglalt kötelezettségeket, feltételeket 

magára nézve kötelezőként ismeri el. 

(3) A nevezés benyújtása és annak elfogadása között a sportszervezet jogosult visszalépni, annak jogerős elfogadását követően 

azonban a sportszervezetnek részvételi kötelezettsége áll fent. 

(4) Egy sportszervezet egy férfi és egy női csapatot jogosult nevezni OB I osztályú bajnokságba. 

(5) A nevezések elfogadását követően valamennyi sportszervezet csapata azonos joggal és kötelezettséggel veszt rész a 

bajnokságban és a többi sportszervezet csapatával azonos elbírálásban részesül. 

104. § (1) Azon sportszervezet, amely csapatával területi bajnokságban kíván indulni, a székhelye szerint illetékes Területi 

Igazgatóság által szervezett bajnokságba jogosult a nevezését benyújtani. 
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(2) A sportszervezet más területi bajnokságba csak akkor nevezhet, ha a székhelye szerinti bajnokságba már nevezett. 

(3) Amennyiben a területileg honos bajnokságból a nevezés elfogadás után visszalépteti a csapatát vagy a kiállás megtagadása, 

levonulás miatt kizárásra kerül, akkor az érintett korosztályban a másik Területi Igazgatóság irányítása alá tartozó 

versenyrendszerből is kizárásra kerül. 

104/A. § A 104. § rendelkezései 2019. július 1. napjával lépnek hatályba. 

105. § Ha a sportszervezet más Területi Igazgatóság által szervezett bajnokságba is nevez, akkor abban a bajnokságban 

pályaválasztóként kizárólag a Területi Igazgatóság illetékességi területén levő uszodában jogosult megrendezni a mérkőzéseket. 

 
3.2.2. FELTÉTELEK 

106. § (1) Nevezés benyújtására kizárólag a jelen szabályzat szerint indulási joggal rendelkező sportszervezet jogosult. 

(2) A sportszervezet akkor jogosult a nevezés benyújtására, ha az adott korosztályban legalább 10 saját igazolású játékossal 

rendelkezik. 

(3) A nevezési határidőt a bajnokság versenykiírása határozza meg. Nevezés benyújtására kizárólag a nevezési határidő végéig 

van lehetőség. 

107. § (1) Azon sportszervezet, amely a határidő letelte után, de az adott versenyrendszer sorsolása előtt nyújtja be a nevezését, 

méltányossági kérelemmel fordulhat az illetékes Versenyfelügyeleti Bizottsághoz a nevezés elfogadása iránt. A kérelem eljárásidíj 

köteles. Mértéke OBI osztályban 200.000.- Ft (azaz Kettőszázezer forint) (AAM), egyéb osztályokban 100.000.- Ft (azaz 

Egyszázezer forint) (AAM). 

(2) VB kizárólag hiánytalanul előterjesztett kérelmet vizsgál. Az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata a kérelem 

elválaszthatatlan része. 

(3) A VB határozattal dönt a kérelem tárgyában. A döntés ellen a törvényes határidőn belül a SEB hez lehet fellebbezni. 

108. § (1) A nevezés és így a versenyrendszerben való részvétel feltételei: 

a) a nevező sportszervezetnek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása és ezt az adóhatóság által kiállított hivatalos 

igazolással tanúsítja vagy szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban, a köztartozás nélkül történő működésnek a 

verseny egész időtartama alatt fenn kell állnia 

b) a sportszervezet nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszer-végelszámolás, kényszertörlés vagy feloszlatás alatt, és erről 

írásban is nyilatkozik, (Sporttörvény 33. § (1) bekezdésében szereplő kizáró okok) 

c) nincs a sportszervezetnek az MVLSZ-el szembeni pénzben fennálló tartozása, 

d) a nevezési díjat a versenykiírásban meghatározott határidő végéig befizeti, 

e) a sportszervezet hivatalos csapatorvosa meglétéről szóló és a csapatorvosa aláírását és pecsétjét tartalmazó igazolást 

benyújtja. 

(2) A (1) bekezdésben foglaltakon felül az OB I osztályú bajnokságban a nevezés további feltétele, hogy a sportszervezet 

valamennyi azonos nemű országos utánpótlás korosztályban csapatot indít. 

(3) A sportszervezet az (2) bekezdésben foglalt feltételt saját csapatok nevezésével vagy fiókcsapat megállapodás alapján is 

jogosult teljesíteni. 

(4) Amennyiben a felnőtt OBI osztályú csapatot működtető sportszervezet utánpótlás csapatainak biztosítására fiókcsapat 

megállapodás keretében kívánja biztosítani a kötelező utánpótlás csapatokat, úgy a fiókcsapara a 198. §. (4) bek. rendelkezései 

az irányadóak. 

(5) A felnőtt sportszervezet csak egy sportszervezettel köthet megállapodást az összes előírt utánpótlás csapatának biztosítására 

(azaz országos utánpótlás korosztályok). 

(6) Az előírt utánpótlást biztosító sportszervezet más felnőtt sportszervezettel utánpótlás csapatok biztosítására további 

szerződést nem köthet 

(7) Amennyiben a sportszervezet az (2) bekezdésben foglalt kötelezettségét elmulasztja, hiányzó csapatonként a Vsz. 463. §- 

ában meghatározott pénzbüntetéssel büntetendő. A sportszervezet nevezése és versenyengedélyei függőben maradnak 

mindaddig, amíg a pénzbüntetést ki nem egyenlíti. 

(8) A (7) bekezdés előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a sportszervezet valamelyik korosztályos csapata a bajnoki év 

közben kizárásra kerül. 

(9) Amennyiben a VB a sportszervezet indulási jogát óvadék letételéhez kötötte, a sportszervezet a nevezéshez köteles csatolni 

az óvadék megfizetéséről szóló igazolást is. 

(10) A (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt az MVLSZ jogosult a bajnoki év során bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizni. 

(11) Amennyiben a VB a (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek teljesüléséről hivatalos információhoz jut a bajnokság 

közben, köteles az érintett sportszervezet összes csapatát azonnali hatállyal kizárni a bajnokságokból. 

(12) A szezon közben kiírásra kerülő bajnokságokra és kupákra kizárólag a (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén 

jogosult a sportszervezet nevezni, függetlenül attól, hogy másik nevezés alkalmával azokat korábban már teljesítette. 

108. /A § Egyes bajnokságokra vagy kupákra kivételesen jogosult más, sportszervezetnek nem minősülő szervezet vagy 

játékosok ad-hoc csoportja is nevezést benyújtani, az adott bajnokságra vagy kupára vonatkozó versenykiírásban meghatározott 

feltételek szerint (pl. egyetemi bajnokság). Ebben az esetben a nevezés feltételeit a versenykiírás határozza meg. 
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3.2.3. NEVEZÉS ELJÁRÁS LÉPÉSEI, DÖNTÉS ÉS JOGORVOSLAT 

109. § A nevezési eljárás részletes szabályait, és annak eredményeként hozott döntéseket, jogorvoslati lehetőséget jelen fejezet 

felhatalmazása alapján a versenyszabályzat 14. fejezetében meghatározott különeljárás rendezi. 

 
3.3. Bajnokság lebonyolítás rendje 

3.3.1. LEBONYOLÍTÁSI REND 

111. § (1) A bajnoki versenyrendszer lebonyolítási rendje lehet: 

a) Csoportbeosztásos játékrend 

b) Csoportbeosztásos játékrend, középszakasszal és rájátszással 

c) Teljes körmérkőzéses játékrend, 

d) Teljes körmérkőzéses játékrend részleges rájátszással (1-4) 

e) Teljes körmérkőzéses játékrend teljes rájátszással 

(2) A kupa versenyrendszer lebonyolítási rendje lehet: 

a) Csoportbeosztásos játékrend egyenes kieséses végjátékkal 

b) Csoportbeosztásos játékrend kiemeléssel, egyenes kieséses végjátékkal 

c) Egyenes kieséses játékrend 

 
3.3.2. VERSENYNAPTÁR SZERVEZÉSI SZABÁLYAI 

112. § (1) Az MVLSZ a nemzetközi versenynaptár kialakítása után véglegesíti a hazai bajnoki és kupamérkőzési napokat. 

b) A bajnokságok, kupák kezdetét és végét az MVLSZ Elnöksége határozza meg. Amennyiben a versenysorozat befejezése után 

osztályozóra, rájátszásra kerül sor, akkor azokat a mérkőzéseket a bajnoki (verseny) év – bajnokság, verseny részének kell 

tekinteni. 

113. § (1) Az utánpótlás kvalifikáció határozza meg, hogy adott sportszervezet csapatai mely utánpótlás bajnokság, mely 

csoportjában játszanak a következő bajnoki szezonban. 

(2) Az (1) bekezdés értelmében a kvalifikáció a következő bajnoki szezon része, így a kvalifikációs tornán azon játékosok jogosultak 

részvételre, akik a kezdődő bajnoki szezon azonos korosztályában játékjoggal rendelkeznek. 

114. § (1) Az MVLSZ Elnöksége a versenynaptárban meghatározhat játéktilalmi időt (napot illetve órát). 

(2) Az MVLSZ Versenyfelügyeleti Bizottsága nemzeti válogatott mérkőzés és kiemelt FINA, LEN, vagy MVLSZ rendezvény napjára 

teljes vagy részleges játéktilalmat rendelhet el. A játéktilalmat legkésőbb a mérkőzést megelőző 15 nappal közzé kell tenni, 

valamint közölni kell email útján a sportszervezetekkel illetve a területi igazgatóságokkal. 

(3) Az MVLSZ, illetve az MVLSZ területi igazgatósága a nemzeti válogatott mérkőzés és kiemelt MVLSZ rendezvény napjára 

sorsolhat teljes bajnoki fordulót, engedélyezheti elmaradt,  vagy előbbre  hozott bajnoki- illetve  kupamérkőzés lejátszását, 

azonban a mérkőzés(ek) kezdési időpontját úgy kell kitűzni, hogy az adott mérkőzés(ek) legalább két órával a válogatott 

mérkőzés, illetve kiemelt MVLSZ rendezvény kezdete előtt befejezésre kerüljön, illetve a kiírt mérkőzés a kiemelt esemény 

befejezése után legalább két órával kezdődhet. 

(4) Magyarország nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20. és október 23.) kizárólag a nemzeti válogatott részvételével 

megrendezésre kerülő sportrendezvény szervezhető. Egyéb ünnep és munkaszüneti napokon, csak a résztvevő csapatok 

előzetes egyetértésével lehet mérkőzést szervezni. 

(5) A Magyar Kupa döntő, a férfi OBI osztályú bajnoki döntő időpontjai a (2) bekezdés szerinti játéktilalmi időszaknak minősülnek, 

és kizárólag a (3) bekezdés előírásainak megtartásával lehet az adott napom mérkőzést rendezni. 

(6) Azokon a napokon és azokban a korosztályokban ahol az Utánpótlás Bizottság tehetséggondozó napokat jelöl ki, a 

megadott korosztályban és a megadott hétvégén egyetlen osztályban és korosztályban, egyetlen bajnokságban sem lehet 

bajnoki fordulót kiírni és megrendezni. Az Utánpótlás Bizottság ugyanakkor gondoskodik arról, hogy ezen napokat a 

bajnokságok kezdete előtt legalább 3 héttel megadja, közzé teszi és az érdekelt bajnokságok szervezőit közvetlenül is értesíti 

e-mailben. Ettől a szabálytól eltérni kizárólag esetileg és csak és kizárólag az Utánpótlás Bizottság beleegyező hozzájárulása 

esetén az elnökség engedélyével lehet. 

115. §(1) A vízilabda mérkőzések lejátszási erősorrendje az alábbiak szerint alakul: 

a) Felnőtt férfi válogatott, 

b) Felnőtt női válogatott, 

c) Felnőtt férfi OBI, férfi Magyar Kupa, 

d) Felnőtt női OBI, női Magyar Kupa, 

e) Fiú junior, ifjúsági, serdülő válogatott, 

f) Leány junior, ifjúsági, serdülő válogatott, 

g) Férfi OBI/B 

h) Komjádi Kupa 

i) Férfi OBII, női OBI/B 
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j) Országos ifjúsági bajnokság és kupa 

k) Országos serdülő bajnokság és kupa 

l) Országos gyermek bajnokság és kupa 

m) Területi felnőtt bajnokság és kupa 

n) Területi ifjúsági bajnokság és kupa 

o) Területi serdülő bajnokság és kupa 

p) Területi gyermek I. bajnokság és kupa 

q) Területi gyermek II. bajnokság és kupa 

r) Területi gyermek III. bajnokság és kupa 

s) Területi gyermek IV. bajnokság és kupa 

t) Területi baby I. bajnokság és kupa  

u) Területi baby II. bajnokság és kupa 

v) egyéb 

(2) Azonos szintű (1) bekezdés v) pontjába sorolt felnőtt és utánpótlás mérkőzések időponti ütközése esetén erősorrendileg a 

felnőtt mérkőzés elsőbbséget élvez. 

(3) Külön osztálynak minősülnek különösen az MVLSZ vagy igazgatóságai által kiírt országos, illetve területi bajnokságokon belül 
az egyes korosztályok (Ifjúsági, Serdülő, Gyermek. stb.)i

 

(4) Külön szintűnek minősülnek az alábbi versenyrendszerek: 

a) országos 
b) területi 
c) egyébii

 

 
3.3.3. SORSOLÁS 

116. §  A  versenyszervezésre  jogosult  a  versenykiírásban  jelen  szabályzat  3.3.1  pontja  alapján  meghatározza  az  adott 

versenyrendszer lebonyolításának a rendjét. 

117. § (1) A versenyszervező Versenyfelügyelet Bizottsága, albizottsága, vagy IVSZ-e a nevezések elfogadása után a csapatokat 

csoportokba sorolja be. 

(2) A VB a csoportbeosztás során az alábbi elvek figyelembevételével jár el: 

a) egy bajnoki (kupa) osztályban a csoportok létszáma lehetőleg azonos legyen, 

b) amennyiben sportszakmai érdeket nem sért, figyelmet fordít a területi elv érvényesülésére, 

c) a sorsolás jellegétől függően figyelembe veszi az előző szezon bajnoki (kupa) helyezéseit (kivéve vaksorsolás), 

d) egy sportszervezet több azonos osztályú csapata azonos csoportba nem osztható be. 

118. § (1) A lebonyolítási rend függvényében sorsolással kell megállapítani a sportszervezetek csoportba sorolását, a 

párosításokat, a forgatási tábla pozícióit, a pályaválasztót. Ennek függvényében alakul az adott bajnoki-, kupa-, torna mérkőzések 

párosítása, sorrendje, helyszíne és időpontja. 

(2) A sorsolás lehet: 

a) teljes vaksorsolás 

b) vaksorsolás kiemeléssel 

c) irányított sorsolás 

(3) Azonos napra egy csapatnak két bajnoki, vagy két kupa, illetve egy bajnoki és kupamérkőzést kitűzni nem lehet, kivéve, ha a 

versenyt tornarendszerű lebonyolításban rendezik. A bajnokságban vagy kupában résztvevő sportszervezetek a bajnoki- vagy 

kupamérkőzésük napját követő harmadik napon kötelezhetők tétmérkőzés lejátszására. 

119. § Az illetékes VB által elkészített sorsolás és csoportbeosztás végleges, ellene jogorvoslatnak helye nincs. 

3.3.4. PÁLYAVÁLASZTÓI JOG 

120. § (1) A versenyrendszer sorsolása határozza meg a pályaválasztás jogát. A bajnoki idény első felében pályaválasztóként 

kisorsolt csapat a visszavágó mérkőzésen nem lehet pályaválasztó. A pályaválasztói jogról lemondani nem lehet. 

(2) A versenyszervező VB, vagy albizottsága az érdekelt sportszervezetek írásban megindokolt kérésére engedélyezheti a 

pályaválasztási jog felcserélését. 

(3) Amennyiben a sportszervezet sportlétesítményének építése, felújítása vagy használata miatt a kisorolt bajnoki mérkőzés nem 

rendezhető meg, az érdekelt sportszervezetek írásban megindokolt kérésére VB hivatalból elrendelheti a pályaválasztói jog 

felcserélését. 

(4) A kupamérkőzések pályaválasztói joga a kupaforduló sorsolásán dől el, az adott versenykiírásban meghatározottak szerint. 

121. § Amennyiben egy sportszervezet csapata az első fordulóbeli idegenbeli mérkőzésére önhibájából nem áll ki, az a VB által a 

szabályzatokban meghatározott szankciókon túl, automatikusan elveszti második fordulóbeli pályaválasztó jogát. 

122. § A VB indokolt esetben a pályaválasztói jogtól függetlenül más helyszínt is megjelölhet a mérkőzés helyszínül. 

 
3.4. TV, reklám 
123. § A bajnokságokban és a kupákban induló sportszervezetek csapatai, valamint az MVLSZ szervezetei kötelesek minden 
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írásban megjelenő kommunikáció során a bajnokságokat és a kupákat a hivatalos teljes, vagy rövidített elnevezésével használni. 

124. § (1) A televíziós közvetítések felhasználásával és értékesítésével kapcsolatos minden jog kizárólag az MVLSZ-t illeti. 

(2) Az MVLSZ és az MTVA között fennálló felhasználási szerződés értelmében az alább megjelölt sportrendezvények 

vonatkozásában a Magyar Vízilabda Szövetség, mint Jogtulajdonos kizárólagosságot engedett rögzítés és közzététel tekintetében 

az MTVA-nak: 

a) Magyar felnőtt és utánpótlás férfi és női válogatott valamennyi MVLSZ által rendezett hazai mérkőzése (kvalifikációs, 

barátságos és tétmérkőzések), 

b) Magyar férfi és női válogatott valamennyi hazai FINA Világliga, LEN Európa kupa mérkőzése, 

c) az MVLSZ által Magyarországon rendezett nemzetközi kupák (Volvo Kupa, Vodafone Kupa és minden más nemzetközi kupa) 

valamennyi mérkőzése, 

d) felnőtt férfi és női, illetve országos utánpótlás fiú és leány bajnoki mérkőzések, 

e) felnőtt férfi és női Magyar Kupa mérkőzések, 

f) Szuper Kupa mérkőzések és minden, a MVLSZ által szervezett gálamérkőzés vonatkozásában. 

(3) A sportszervezet jogosult saját maga által közvetlenül, vagy szerződéses jogviszony alapján közvetett módon a saját 

mérkőzésének rögzítésére és közzétételére az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén: 

a) a spotszervezet kizárólag egy, az MVLSZ és az MTVA részére előre bejelentett szerződött partner alkalmazására jogosult a 

rögzítés és a közzététel vonatkozásában úgy, hogy a partner cseréjére egy bajnoki szezonban egyszer van mód, 

b) online közvetítés esetén a stream adatlinkjét a közvetítés megkezdése előtt megküldi az MTVA részére, 

c) a sportszervezet saját webfelületén és egyéb megjelenési csatornáin jogosult a felvétel megjelenítésére, 

d) a felvétel maximális megjelenítési időkerete  30 nap,  ez alól kivétel képeznek  az interjúk,  az időkeret  letelte után  a 

sportszervezet köteles gondoskodni a felvétel nyilvános hozzáférhetőségének megszüntetéséről, 

e) a megállapodás szempontjából további harmadik médium részére nem adhat át felvételt, 

f) nem készíthet gólösszefoglalót. 

(4) A (3) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan mérkőzések vonatkozásában állnak fenn, amelyet az MTVA nem közvetít. 

(5) A (3) bekezdésben leírtak maradéktalan betartása esetén a rögzítés és közzététel nem minősül a (2) bekezdésben foglalt 

kizárólagosságmegsértésének. 

(6) Jelen szabályzatból fakadó, kötelező rögzítési és feltöltési kötelezettség nem minősül a (2) bekezdés megsértésének. 

125. § (1) Az MVLSZ megbízott képviselője az egyes mérkőzéseket megelőzően reklámtervet készít (az adott uszodából történő 

TV közvetítés esetére vonatkozóan a reklámtáblák, molinók és egyéb felületek, szponzorfalak elhelyezése, működése, 

elhelyezésének időpontja, a reklámfelületek érdekeltek közötti arányos felosztása, stb.). 

(2) A reklámtervet az adott mérkőzések előtt legalább öt nappal e-mail-ben meg kell küldeni a mérkőzéseken részt vevő 

sportszervezetek képviselői részére. 

(3) Az érintett sportszervezetek egyet nem értése esetén a reklámterv megküldését követő két napon belül kérhetnek egyeztető 

tárgyalást. A tárgyalás eredménytelensége esetén az MVLSZ megbízott képviselőjének a döntése az irányadó. 

(4) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készítése kötelező. 

126. § (1) Az MTVA által közvetített mérkőzések esetén az MVLSZ és a résztvevő sportszervezetek az alábbiak szerint jogosultak 

a reklámfelületeket hasznosítani: 

a) a versenybírósággal szemben, a medence partján, annak hosszában elhelyezésre kerülő 

1) 10 db, egyenként 3m x 1m-es, led kijelzésű reklámtábla rendszeren, amely ekképpen összesen 30 méter reklámfelület jelent, 

amelyből 4 x 3 méter a szövetséget, 3 x 3 méter pedig egyenlő arányban a két résztvevő csapatot illet meg, 

2) amennyiben a mérkőzés helyszínén LED kijelzésű reklámtábla rendszer elhelyezésére nincs lehetőség, úgy az MVLSZ az érintett 

sportszervezetekkel történő egyeztetés alapján a fent megjelölt felületek arányának leginkább megfelelő módon határozza meg 

az alkalmi reklámfelületek MVLSZ és a sportszervezetek közötti felosztását. 

b) A vízilabdakapuk mögött található területen (vízen, parton, hálón, stb.) mindkét oldalon 3 db, 3m x 1 méteres reklámfelület 

az MVLSZ-t, 1 - 1 db 3m x 1 méteres reklámfelület a résztvevő sportszervezeteket illet meg. Az esetleg fennmaradó üres 

reklámfelületeket fele–fele arányban az érintett sportszervezetek használhatják fel. Amennyiben a felületek nem kerülnek teljes 

mértékben felhasználásra, úgy az MVLSZ jogosult felhasználni a szabad felületeket. 

(2) Ha a reklámeszközök kihelyezése a pálya tartozékait (pl.: labdakosár, bírói járda, a versenybíróság asztala, kapufa, stb.) érinti, 

úgy a kihelyezéshez az MVLSZ megbízott képviselőjének hozzájárulása szükséges. 

127. § (1) Minden férfi és női OB I bajnoki és Magyar Kupa mérkőzésen a rendező csapat részére kötelező az MVLSZ által 

biztosított „branding” és arculati elemek kihelyezése és használata. Az eszközök tárolásáért, épségének megőrzéséért, szükség 

esetén pótlásáért a tárgyakat átvevő (átadás - átvételi dokumentum) sportszervezet a felelős. 

(2) Az arculati elemek részletes listáját az elnökség határozatban teszi közzé. 

(3) Ezen kötelezettség megsértése jelen szabályzat 10.4.5. fejezetében körülírt reklám kötelezettség megsértésének minősül és 

akként szankcionálandó. 

128. §  A  reklámtervben  nem  érintett  egyéb  reklámfelületek  tekintetében  a  pályaválasztó  sportszervezetek  szabadon 

rendelkeznek. 

129. § Az MVLSZ reklámanyagait hordozó reklámtáblák elkészítésével, illetve használatával kapcsolatos költségek az MVLSZ-t, 
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míg a klubok reklámanyagainak gyártásával és elhelyezésével kapcsolatos költségek az érintett sportszervezeteket terhelik. 

 

130. § (1) Az MVLSZ Alapszabályának és Versenyszabályzatának hatálya alá tartozó sportszervezet köteles biztosítani, hogy a 

vízilabda sportágban versenyszerűen résztvevő válogatott sportolója az adott bajnoki szezonban legalább két alkalommal, egy- 

egy teljes napra az MVLSZ hivatalos támogatójának a népszerűsítése céljából térítésmentesen rendelkezésre álljon. 

(2) A népszerűsítés magában foglalhatja reklámfilm készítését, a reklámfilm, vagy annak bármely részletének média 

megjelenését, a hivatalos támogató rendezvényén történő megjelenést, a támogató termékeinek a reklámozását, és mindazon 

megjelenéseket, amelyeket az MVLSZ a sportág, vagy a hivatalos támogató népszerűsítése érdekében fontosnak minősít. 

(3) A rendelkezésre állás időpontjára vonatkozóan az MVLSZ főtitkára írásban értesíti a sportszervezet és három választható 

napot jelöl meg, az első napot megelőzően legalább nyolc nappal. 

(4) A sportszervezet a főtitkár írásos megkeresésének átvételét követő három napon belül írásban jelöli meg a három választható 

nap közül a számára megfelelő napot. 

(5) Amennyiben a sportszervezet a rendelkezésére álló időben számára megfelelő napot nem jelöl meg, a három választható nap 

közül az első napon köteles biztosítani a sportoló rendelkezésre állását a főtitkár által korábban megjelölt napon, helyen és 

időpontban. 

(6) A válogatott sportoló a rendelkezésre állás során a főtitkár által előírt ruházatot köteles viselni. 

(7) A rendelkezésre állás egyéb feltételeiről az MVLSZ és a válogatott sportoló közötti egyedi szerződés rendelkezik. 

131. § Nem tagadható meg jogszerűen az együttműködés a sportszervezet részéről, ha a sportoló rendelkezésre állásával 

egyidejűleg az MVLSZ még legalább két olyan sportoló rendelkezésre állását is igényli, akik az adott sportolóval egy 

sportszervezethez, vagy más sportszervezethez tartoznak. 

132. § A sportszervezet jogosult az együttműködést megtagadni, ha a sportszervezet hivatalos támogatója és az MVLSZ hivatalos 

támogatója azonos főtevékenységet folytat. 

133. §  Az  MVLSZ  Elnöksége  jogosult  az  érintettekkel  folytatott  előzetes  egyeztetéseket  követően  jelen  fejezetben 

meghatározottaktól eltérő rendelkezéseket hozni. 

 

3.5. A rendezés általános szabályai 

3.5.1. MÉRKŐZÉS IDŐPONT ÉS HELYSZÍN BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

134. § (1) A rendező sportszervezetek kötelesek a sorsolás után, legkésőbb az adott versenyrendszer szerint meghatározott 
szakaszok első fordulójának kezdete előtt 15 nappal (kivéve, ha a VB másképp nem rendelkezik) az ÜVR rendszeren keresztül 
írásban bejelenteni a VI-hez a hazai mérkőzések pontos helyét és időpontját. 
(2) A VI a VB jóváhagyásával jogosult bármely versenyrendszer egyes szakaszaira vonatkozó időpont megadási kötelezettséget a 

szakaszok kezdetéhez igazítani. A beírási kötelezettség ennek megfelelően a VI által megállapított időpontra változhat, amely 

időpont változásról a csapatokat haladéktalanul értesíteni kell. 

(3) Az időpont és helyszín megadási kötelezettség független a későbbi szabad változtatási lehetőségtől. 
(4) Amennyiben ezen határidőig nem érkezik be a bejelentés, úgy a mérkőzés helyszínét és időpontját a pályaválasztó 
sportszervezet költségére az illetékes VB jelöli ki szankció alkalmazása mellett. 

3.5.2. A PÁLYAVÁLASZTÓ SPORTSZERVEZET ÁLTALÁNOS MÉRKŐZÉSSZERVEZÉSI FELADATAI 

135. § (1) A pályaválasztó sportszervezet általános joga és kötelessége a mérkőzés megrendezése. 

(2) A pályaválasztó köteles a mérkőzés megtartásához szükséges valamennyi engedély megszerzéséről gondoskodni. 

(3) A mérkőzés helyszínét jelen szabályzat és a versenykiírás ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a pályaválasztó 

sportszervezet határozza meg és a nevezéssel együtt terjeszti a VB elé. Indokolt esetben a VB engedélye alapján lehetőség van 

a nevezésben előterjesztett pályától eltérő helyszínen megrendezni a „hazai” mérkőzést. Ez esetben a díjmentes változtatásra 

vonatkozó kérelmet a mérkőzés előtt legalább 21 nappal kell a VB elé terjeszteni. A 21 napon belül változtatásra irányuló kérelem 

díjköteles jelen szabályzat 3.5.5. fejezetében meghatározottak értelemszerű alkalmazásával. 

136. § (1) A mérkőzés során érintett sportszervezetek kötelesek megállapodni a biztosítandó tiszteletjegyek mennyiségéről, mely 

darabszám a visszavágó mérkőzésen nem lehet kevesebb, mint amit a korábbi pályaválasztó biztosított. 

(2) A rendező sportszervezet köteles biztosítani az MVLSZ képviselőinek, illetve a mérkőzés közreműködőinek a térítésmentes 

bejutását. 

(3) Az MVLSZ sorszámozott tiszteletjegyeket ad ki, amelyek a Magyarországon megrendezésre kerülő valamennyi bajnoki és 

nemzetközi klubmérkőzésre történő belépésére jogosítanak a belépőn szereplő személy és plusz egy fő kísérő részére. A rendező 

sportszervezetek kötelesek valamennyi mérkőzésen ezen belépővel rendelkező személyek és kísérőjük bejutását költségtérítés 

nélkül biztosítani. A rendező sportszervezetek kérésre az MVLSZ rendelkezésre bocsátja az érvényes tiszteletjegyek sorszámát 

és tulajdonosuk nevét. 

137. § A pályaválasztó köteles jelen szabályzat TV közvetítés és reklámra vonatkozó fejezetében a rendező vonatkozásában 

meghatározottak maradéktalan betartására. 

 
3.5.3. A MÉRKŐZÉSHELYSZÍNEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK 
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138. § A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1–WP 2.3-ig) megfelelő pályát (versenykiírás melléklet) a 

megfelelő felszereltséggel biztosítani. Eltérés esetén mérkőzés csak a VB egyedi engedélye alapján rendezhető. 

(2) A VB a sportszervezet által előterjesztett igény alapján pályaminősítést végez, melynek során nyilvántartásba veszi az adott 

létesítményt. 

(3) A VB külön előírásban pályánként külön-külön is rögzíthet olyan feltételeket, amelyek megléte szükséges a mérkőzések 

sportszerű, kulturált, színvonalas lebonyolításához. 

139. § Országos mérkőzés kizárólag a VB által minősített pályán rendezhető. 

140. § (1) A mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés állását mutató, kézzel állítható mechanikus tábla, vagy 

elektromos eredményjelző, valamint a teljes és a támadási játékidőt mérő elektronikus óra, továbbá az időkérés mérésére egy 

asztali időmérő óra biztosítása. 

(2) Az országos mérkőzéseken a főórához négy darab, támadási időt jelző óra kötelező. 

(3) Kézi időmérés esetén a játékidő állásáról a játékosok és a közönség számára tájékoztatást kell adni. A mérkőzés állásának és 

a teljes időnek a kijelzését az asztalitenisznél használatoshoz hasonló, kézi forgatású táblával, vagy ehhez hasonló eszközzel kell 

megvalósítani. Az idő kijelzése minimálisan perc + 30 másodperc felbontású kell, hogy legyen. 

(4) A férfi és női OB I, illetve Magyar Kupa mérkőzésein a rendező csapat köteles tartalék óráról gondoskodni. 

141. § A férfi és női OB I, illetve Magyar Kupa mérkőzésein kötelező a játékosok személyi hibáinak kijelzésére alkalmas 

mechanikus vagy elektronikus tábla. 

142. § A mérkőzések megtartásnak feltétele a számítógépes jegyzőkönyvvezetés minimális feltételeinek biztosítása, az eső elleni, 

a leolvasást gátló fényviszonyok elleni védelem, 220 V-os tápellátás, illetve internethozzáférés biztosítása. 

143. § (1) A versenybírók, játékvezetők, az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és vagyonbiztonság szempontjából 

megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön öltöző helyiséget kell biztosítani. 

(2) Iroda vagy egyéb, egyébként nem öltöző funkciót betöltő helyiség öltözőként történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha 

azt a rendező sportszervezet a pályahitelesítési kérelmében kérelmezte és azt a VB jóváhagyta. 

144. § 22 Celsius foknál alacsonyabb, illetve 29 Celsius foknál magasabb hőmérsékletű vízben a csapatok játékra nem 

kötelezhetők. A rendező köteles hőmérőt biztosítani az esetleges ellenőrzésre. A vendégcsapat kérésére az ellenőr elrendelheti 

a vízhőmérséklet ismételt mérését. 

145. § Országos mérkőzésen hangosbemondó biztosítása kötelező. 

146. § A rendező sportszervezet kötelezettsége minden OBI, OBI/B és országos utánpótlás osztályú mérkőzés videokamerával 

történő rögzítése, mely felvételt 24 órán belül feltölteni köteles az MVLSZ szerverére. A felvétel készítésével, továbbá a felvétellel 

szemben támasztott részletes műszaki és egyéb paramétereket a főtitkár határozatban teszi közzé. 

146/A. § A 146. § rögzítésre és  kötelező feltöltésre vonatkozó rendelkezése 2020 szeptember 1. napjával lépnek hatályba. 

147. § Az egyes mérkőzések megkezdése előtt a rendező sportszervezet köteles a pályahitelesítési engedélyt a mérkőzés 

ellenőrének kérésére bemutatni. 

148. § Az egyes osztályok rendezési kellékeire vonatkozó részletes előírásokat az adott bajnokságok, kupák versenykiírásai 

tartalmazzák. 

3.5.3.1. Pályaminősítési és Pályahitelesítési eljárás 

3.5.3.1.1. Pályaminősítési eljárás (kérvény, jogosultak) 

149. § Országos bajnoki mérkőzést kizárólag olyan uszodában, olyan pályán lehet megrendezni, amelyet a VB nyilvántartásba 

vett és pályaminősítéssel ellátott. 

150. § (1) A sportszervezetek a nevezés során kötelesek megjelölni azt az uszodát, amelyet pályaválasztóként használni kívánnak. 

(2) A sportlétesítményt a VB nyilvántartásba veszi, és egyszerűsített eljárásban minősíti a kérelmezett uszodát és pályát. Szükség 

esetén helyszíni szemlét tart. 

(3) A VB a pályaminősítés során határozza meg az adott pályán megrendezhető legmagasabb szintet és osztályt. 

(4) Az  eljárás  részletes  szabályait,  és  annak  eredményeként  hozott  döntéseket,  jogorvoslati  lehetőséget  jelen  fejezet 

felhatalmazása alapján a versenyszabályzat 15.1. fejezetében meghatározott különeljárás rendezi. 

(5) Az eljárás az első pálya tekintetében díjmentes, minden további díjköteles. 

3.5.3.1.2. Pályahitelesítési eljárás szabályai 

151. § (1) OB I osztályú mérkőzéseket csak Pályahitelesítési engedéllyel rendelkező uszodában lehet megrendezni. 

(2) A pályahitelesítést a bajnokság előtt a sportszervezetnek a nevezéssel egyidejűleg kell kérvényeznie az ÜVR-en keresztül 

előterjesztett kérelem formájában. 

(3) A kérelemmel egyidejűleg be kell nyújtani az uszoda kiürítési tervét, illetve egy részletes pályarajzot, amely alapján a pálya 

alkalmasságáról (helyszíni szemle után és biztonságtechnikai bejárást követően) a VB határozattal dönt. 

(4) Az engedély egy bajnoki szezonra érvényes, de megismételt helyszíni ellenőrzés nélkül tovább egy szezonra 

meghosszabbítható. Az OB I-ben csapatot indító sportszervezet a bajnokság kezdete előtt a (2) bekezdésben körülírt kérelem 

benyújtásával igényelheti a hosszabbítást. 

(5) Az  eljárás  részletes  szabályait,  és  annak  eredményeként  hozott  döntéseket,  jogorvoslati  lehetőséget  jelen  fejezet 

felhatalmazása alapján a versenyszabályzat 15.2. fejezetében meghatározott különeljárás rendezi. 
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3.5.4.    BAJNOKI- ÉS KUPAMÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSI IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

152. § A bajnokságok és a kupák játéknapjait az adott versenyrendszer versenykiírása tartalmazza. 

153. § Nyitott uszodában október 15. napjától március 15. napjáig hivatalos mérkőzést rendezni nem lehet. 

154. § (1) A pályaválasztó sportszervezet a mérkőzés időpontjának kötelező megadására vonatkozó szabályt jelen szabályzat 

3.5.1. pontja tartalmazza. 

155. § (1) A mérkőzések legkorábbi kezdési időpontja: azonos településen honos csapatok egymás elleni mérkőzése esetén 08.00 

óra, egyébként 10.00 óra. 

(2) Munkanapon bajnoki vagy kupamérkőzés legkorábbi kezdési időpontja 16.00 óra.iii 

(3) Bajnoki vagy kupamérkőzés legkésőbbi kezdési időpontja felnőtt csapatok esetében 21.00 óra, utánpótlás korosztályú 

csapatok esetében 19.00 óra azzal, hogy kezdési időpontot úgy kell megállapítani, hogy a vendégcsapat menetrendszerű 

vonattal, autóbusszal történő utazása esetén a csapat, továbbá a mérkőzés hivatalos közreműködőinek hazaérkezése még aznap 

biztosítható legyen. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a televízió által közvetített mérkőzésekre.iv
 

(4) Amennyiben a hazaérkezés nem biztosított, úgy a találkozó kizárólag az idegenben játszó sportszervezet hozzájárulásával 

rendezhető meg az adott időpontban, de nem térhet el az (5) bekezdésben meghatározott, osztályokra érvényes legkésőbbi 

időponttól.v
 

156. § (1) Amennyiben ugyanazon pályán egymás után több mérkőzést rendez a pályaválasztó sportszervezet a következő 

időintervallumok betartásával írhatók ki a találkozók: 

a) a mérkőzések kezdési időpontja között minimálisan 1 óra 30 perc kell legyen 4x8 perc tiszta játékidő esetén, ha a pályaválasztó 

nem tud előzetes vízi bemelegítési lehetőséget biztosítani a vendégcsapatnak,                                                                                        

b) a mérkőzések kezdési időpontja között minimálisan 1 óra 15 perc kell legyen 4x8 perc tiszta játékidő esetén, ha a pályaválasztó 

tud előzetes vízi bemelegítési lehetőséget biztosítani a vendégcsapatnak, 

c) a mérkőzések kezdési időpontja között minimálisan 1 óra 15 perc kell legyen 4x7 perc tiszta játékidő esetén, ha a pályaválasztó 

nem tud előzetes vízi bemelegítési lehetőséget biztosítani a vendégcsapatnak, 

d) a mérkőzések kezdési időpontja között minimálisan 1 óra kell legyen 4x7 perc tiszta játékidő esetén, ha a pályaválasztó tud 

előzetes vízi bemelegítési lehetőséget biztosítani a vendégcsapatnak, 

e) a mérkőzések kezdési időpontja között minimálisan 1 óra kell legyen 4x8 perc teljes játékidő (futó óra) esetén, ha a 

pályaválasztó nem tud előzetes vízi bemelegítési lehetőséget biztosítani a vendégcsapatnak. 

f) a mérkőzések kezdési időpontja között minimálisan 50 perc kell legyen 4x8 perc teljes játékidő (futó óra) esetén, ha a 

pályaválasztó tud előzetes vízi bemelegítési lehetőséget biztosítani a vendégcsapatnak. 

157. § Egymást követő napokon megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzések esetén a második és a harmadik napon a rendező 

sportszervezetek délelőttre nem tűzhetnek ki mérkőzést. Kivételt képeznek az élőben közvetített TV mérkőzések, a 

tornarendszerben rendezett mérkőzések, valamint a VB által kitűzött mérkőzések. 

158. § Azon versenyrendszerekben, ahol az utolsó forduló eredményei befolyással bírnak a feljutásra vagy a kiesésre, az érintett 

csapatok mérkőzéseit kötelesek egy időpontban elkezdeni. 

159. § Ezen általános előírástól eltérni csak a VB előzetes engedélye alapján és az érdekelt csapatok közös, írásos megegyezése 

esetén lehet. 

160. § (1) Ahol megegyezés szükséges, de az érintett sportszervezetek nem tudnak megállapodni a mérkőzés időpontjában, úgy 

a versenyrendszert felügyelő VB jelöl ki a találkozó időpontját. 

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az elhalasztott mérkőzésekre. 

161. § A VB a televíziós szerződésből származó kötelezettség teljesítése céljából a mérkőzések napját, kezdési időpontját, vagy 

helyszínét az érintett sportszervezetek hozzájárulása nélkül jogosult kijelölni. 

162. § (1) Az illetékes VB által kitűzött kezdési időpontokkal szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

(2) Amennyiben a kitűzött időpontban egyik sportszervezet csapat sem áll ki, akkor a 170. § (2) bekezdés alkalmazásának van 

helye. 

 
3.5.5.    MÉRKŐZÉSEK HELYSZÍNÉNEK, IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 

163. §   A mérkőzés helyszínének, időpontjának sportszervezetek által kezdeményezett megváltoztatására a jelen 

fejezetben, továbbá az erre irányuló különeljárásról szóló fejezetben meghatározottak szerint nyílik lehetőség.(17. fejezet.)  

A jelen fejezetben meghatározott módosításokon túl, az MVLSZ Elnöksége az egyes mérkőzések helyszínét és időpontját, a 

sportág érdekeire és a szponzori kérésekre tekintettel bármikor megváltoztathatja. A helyszín és az időpont módosítás során 

egyeztetni kell a résztvevő csapatokkal, valamint az MVLSZ nek viselnie kell a módosítás miatt felmerülő költségeket.  

164. § (1) Az egyes bajnokságok mérkőzéseinek napjait, helyszíneit és kezdési időpontjait a VI kizárólagosan az ÜVR-ben tartja 

nyilván. 

(2) A mérkőzés helyszínét és időpontjára (óra, perc pontossággal) vonatkozó adatait a pályaválasztó sportszervezet a mérkőzést 

megelőző 22. napig az ÜVR-en keresztül, az ellenfelek és az adott versenyrendszer felett felügyeletet gyakorló VB felé történő 
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értesítési kötelezettség nélkül ingyenesen megváltoztathatják. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időintervallumon kívül, amennyiben a vendégcsapat kezdeményezi a mérkőzés 

időpontjának megváltoztatását, azt kizárólag közvetlenül a pályaválasztóval kell egyeztetnie és az a pályaválasztó által ÜVR-ben 

történő módosítással válik elfogadottá. 

(4) A mérkőzés adatai a kitűzött játéknap előtti 21. naptól válnak rögzítetté és a pályaválasztó által már hozzá nem férhetővé. 

(5) A találkozók helyszínére és időpontjára vonatkozó adatok az MVLSZ honlapon nyilvánosak és minden érdekelt számára 

hozzáférhetőek. A VI-t külön értesítési kötelezettség nem terheli a mérkőzés adatokat minden sportszervezet köteles az MVLSZ 

honlapon rendszeresen ellenőrizni. 

165. § (1) A mérkőzésen érintett sportszervezetek a kitűzött játéknapot megelőző 21 napon belül az illetékes VI-nél 

kérelmezhetik a mérkőzés helyszínének és/vagy időpontjának megváltoztatását (előre hozását vagy halasztását). 

(2) A változtatáshoz az ellenfél írásbeli beleegyezése szükséges. 

166. § A VB a mérkőzés helyszínének és megváltoztatását az ellenfél hozzájárulása mellett is csak különös méltánylást érdemlő 

esetben engedélyezheti. 

167. § (1) Az időpontra irányuló változtatás maximum 14 nap lehet, de a halasztással érintett találkozót az érintett bajnoki szakasz 

utolsó fordulója előtt le kell játszani. 

(2) Az érintett sportszervezeteknek a mérkőzés eredeti időpontjától számított 3 napon belül meg kell állapodniuk és be kell a VB 

és a VI felé jelenteniük az új időpontot. A bejelentést minden érdekelt sportszervezet önálló felelőssége. 

(3) A mérkőzés napjának megváltoztatása  

- 21-14 nap között OB I. osztályban 60.000,-Ft (azaz hatvanezer forint) minden más osztályban 30.000,-Ft (azaz harmincezer  

forint)  

- 13 - 7 nap között OB I osztályban 100.000.- Ft (azaz egyszázezer  forint), minden más osztályban 50.000.- Ft (azaz ötvenezer)  

külön eljárási díj megfizetése mellett engedélyezhető. 

(4) Hét napon belüli változtatás esetén a VB dupla összegű eljárási díjat köteles kiszabni. 

(5) Torna rendszerű mérkőzések, illetve utánpótlás hármas forduló (ifjúsági, serdülő, gyermek) esetén a módosítás eljárási díja 

együttesen az alapdíj másfélszerese. 

168. § Utánpótlás hármas forduló mérkőzéseinek időpontváltoztatása kizárólag együttesen történhet, kivéve, ha a módosítást 

kérelmező sportszervezet a VB jóváhagyása mellett a leválasztott mérkőzés közreműködői költségét magára vállalja. 

169. § (1) A VI vagy ha az ügyben a a VB jár el a VB, a hozzájárulást megtagadja, ha a változtatás 

a) jelen szabályzatba ütközik, 

b) a bajnokság lebonyolítási rendjével összeférhetetlen, 

c) a kijelölt új időpontban közreműködőt nem tud biztosítani 

d) amennyiben nem látja biztosítottnak a rendelkezésre álló adatok alapján a mérkőzés későbbi időpontban történő lejátszását. 

e) A kérelmet nem indokolták, vagy az indokok nem valósak, vagy nem elegendőek a módosításhoz. 

f) A kérelmező az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem fizette be. 

170. § (1) Amennyiben a módosítást kérő sportszervezet a mérkőzés eredeti időpontjától számított 3 napon belül nem jelenti be 

a találkozó ellenfél által elfogadott új játéknapját, és nem fizeti meg az eljárás díját, a VB  kimentés hiányában a mérkőzést 

büntetés kiszabása mellett 5-0 eredménnyel az ellenfél javára igazolhatja.  

171. § (1) Amennyiben a mérkőzés nap szerinti időpontja nem, csak a mérkőzés kezdési időpontja változik és a változásban a 

résztvevő csapatok megegyeznek, úgy a módosítás díjmentes, azonban ezen változtatást is legkésőbb a mérkőzés előtt hét 

nappal köteles bejelenteni aki a változtatást kéri. 

(2) Hét napon belül a változtatás 15.000.- Ft (azaz Tizenötezer Forint)(AAM) eljárási díj köteles. 

172. § Azesetben, ha a változtatás az MVLSZ részére az eredetileg tervezett és elfogadottakhoz képest extra költséget okoz 

(utazási költség, versenybírói díj, stb.) úgy ezeket a költségeket a változtatást kérő csapat köteles megtéríteni. 

173. § A VB különös méltánylást érdemlő esetekben csökkentheti az eljárás díjat vagy akár el is tekinthet a díjak megfizetéséről, 

illetve 14 napon túli módosítást is engedélyezhet.Az elengedésről, vagy a csökkentésről a VB a határozatban dönt. 

174. § A VB méltányosságot nem gyakorolhat a 170. §-ban meghatározottak esetében. 

175. § A VB a televíziós szerződésből származó kötelezettség teljesítése céljából a mérkőzések napját, kezdési időpontját, vagy 

helyszínét az érintett sportszervezetek hozzájárulása nélkül megváltoztathatja. 

176. § (1) A változtatásra irányuló kérelemre vonatkozó különeljárás részletes szabályait jelen szabályzat 17. fejezete tartalmazza. 

177. § Minden sportszervezet köteles legkésőbb 4 nappal a forduló vagy a tervezett találkozó napja előtt saját mérkőzése 

időpontját és helyszínét az MVLSZ honlapján ellenőrizni akkor is, ha nem történt vagy nem tud semmilyen változásról. 

 
3.5.5.1. Értesítési kötelezettség halaszthatatlan esetben 

178. § (1) A sportszervezet köteles telefonon haladéktalanul, majd ezt követően azonnal e-mailben megerősítve értesíteni a 

mérkőzésre érkező csapatot vagy csapatokat, a VB és a VI ügyeletes tagját amennyiben a mérkőzés kiírt időpontban történő 

megtartását bármilyen esemény veszélyezteti vagy lehetetleníti. 

(2) Az időben történő értesítés nem menti fel a sportszervezetet a felelősség alól, amennyiben az esemény elmaradása nekik 

felróható magatartás eredménye. 
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(3) A VB kötelezi a felelős sportszervezetet a mérkőzéssel kapcsolatos indokolt és igazolt költségek (csapatok és versenybírók 

utazási és egyéb költségei) megtérítésére, ha a sportszervezet érdekkörében felmerült ok miatt marad el az esemény és emiatt 

történik meg későn az érintettek értesítése. 

(4) Az így megítélt költségtérítéseket a felelős sportszervezet a közreműködői költségek tekintetében az MVLSZ-nek kell, hogy 

megfizesse annak érdekében, hogy az MVLSZ azokat az összegeket a jogosultak felé továbbítani tudja. Ezek az összegek az 

MVLSZ-el szembeni fizetési kötelezettségként kerülnek nyilvántartásba. 

 
3.5.5.2. Vis maior 

179. § Vis maioroknak minősülnek azon rendkívüli, előre nem látható, elháríthatatlan, a sportszervezetnek fel nem róható, 

általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a vis maior-ra 

hivatkozó fél rendes kockázatának körébe. 

180. § (1) Előre nem látható, tehát a védekezés lehetőség, és esélye elhanyagolható vagy kizárt. 

(2) Elháríthatatlan, ha az általános elvárható gondosság fennállása mellett is bekövetkezik. 

(3) Fel nem róható, tehát az okfolyamat elindításában, befolyásolásában, a vis maiorra hivatkozó sportszervezet semmilyen 

közrehatást nem gyakorolt, azt nem befolyásolta. Ha az elháríthatatlan külső eseményhez vezető okfolyamatot az érintett 

sportszervezet indította el, illetve befolyásolta, akkor vis maiorra eredményesen nem hivatkozhat. 

(4) A három objektív feltétel (konjunktív) együttes fennállása kell a vis maior megalapozottságához. 

181. § A vis maiort annak a sportszervezetnek kell igazolni, aki arra hivatkozni kíván. 

182. § (1) Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

a) Uszoda használhatatlanná válása (természetbeli és jogi lehetetlenülés is) 

b) Rendkívüli időjárás, melynek következtében az Országos Meteorológiai Szolgálat vörös riasztás ad ki az adott területre a 

mérkőzés napjára. Jelen pont esetében figyelembe kell venni a vendég sportszervezet saját megyéjének, alegrövidebb 

útvonalnak és a célállomás megyéjének riasztási előrejelzését is. 

c) Baleset, mely az adott sportszervezetet csapatát közvetlenül érinti, és a találkozó helyszínére érkezést ellehetetleníti, 

d) Országos hatókörű sztrájk, amely a közlekedést ellehetetleníti, 

e) Csoportos megbetegedés 

183. § (1) Csoportos megbetegedésnek számít, ha az adott osztályban elsődleges versenyengedéllyel rendelkező játkosok 50% 

+1 fő házi orvos, ügyeleti rendelés, vagy kórházi szakrendelés által igazoltan beteg. 

(2) A VB sérülésről szóló igazolást nem számíthat be az betegségek igazolásába, mert az a sportszervezet rendes kockázati körébe 

tartozó esemény. 

(3) A VB csoportos orvosi igazolást nem fogadhat el. 

(4) A VB jogosult ellenőrizni az orvosi igazolások valódiságát, akár a Magyar Orvosi Kamara általi ellenőrzés kezdeményezésével 

is. 

184. § (1) A vis maiorra hivatkozó sportszervezet az esemény, körülmény tudomására jutása után haladéktalanul köteles 

telefonon értesíteni az ellenfelet és a VB ügyeletes tagját. 

(2) A hivatkozó sportszervezetnek halasztás iránti kérelmet kell előterjeszteni a VB elé írásban, melyről a Bizottság határozattal 

dönt. 

(3) A VB az összes körülmény figyelembe vételével határoz a találkozó elhalasztásáról, illetve annak díjmentességéről. 

(4) Ha az illetékes VB a kérvénynek helyt ad, akkor hivatalból rendeli el a találkozó elhalasztását. 

(5) Amennyiben a  Bizottság a  kérvényt  elutasítja, a  kérvény  benyújtásának  időpontjától függően  a  mérkőzést  a  kijelölt 

időpontban le kell játszani, vagy ha az elmaradt, akkor a kiállás elmulasztására vonatkozó büntetést kell alkalmazni. 

(6) Az illetékes VB által, a kérelem elbírálása ügyében hozott döntésével szemben az általános szabályok szerint a SEB-hez lehet 
fellebbezni. 

185. § (1) Az érintett sportszervezeteknek a mérkőzés eredeti időpontjától számított 3 napon belül meg kell állapodniuk és be 

kell a VB és a VI felé jelenteniük az új időpontot. A bejelentést minden érdekelt sportszervezet önálló felelőssége. 

(2) A halasztás maximum 14 nap lehet, de a halasztással érintett találkozót az érintett bajnoki szakasz utolsó fordulója előtt le 

kell játszani. 

(3) A VB különös méltánylás érdemlő esetben 14 napon túli időpontot is engedélyezhet az új határnapnak, de annak az érintett 

bajnoki szakasz utolsó fordulójáig lejátszásra kell kerülni. 

(4) Ha a bejelentés elmulasztása az érintett sportszervezetek megegyezésének hiánya okán hiúsul meg, úgy kimentés 

hiányában a mérkőzést a VB büntetés kiszabása mellett törölheti a versenyrendszerből. 

(5) A fenti szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a vis maior miatti mérkőzés félbeszakadására is, ahol a mérkőzés újbóli 

lejátszásáról vagy folytatásáról, a VB a körülmények mérlegelését követően határozatban dönt. 

 
3.5.5.3. Játékjogosultság az előrehozott vagy később lejátszásra kerülő mérkőzésen 

186. § (1) Előrehozottnak kell tekinteni azt a mérkőzést, ha a két sportszervezet közös megegyezés alapján a VB engedélyével az 

eredetileg kisorsolt bajnoki- vagy kupamérkőzés előtt legalább 1 fordulóval korábban játsszák le. 
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(2) Előrehozott bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem játszhat az a sportoló, aki a mérkőzés napján eltiltás, vagy játékjogának 

felfüggesztése miatt nem rendelkezik játékjogosultsággal. 

187. § (1) Későbbi időpontra halasztottnak kell tekinteni a mérkőzést, ha: 

a) az illetékes VB engedélyével későbbi időpontban játsszák le, 

b) elmaradt és a VB újrajátszást rendelte el, 

c) beszüntetették és a VB folytatást vagy újrajátszást rendelte el, 

d) óvás miatt a VB újrajátszást rendelte el. 

(2) A későbbi időpontban vagy újrajátszott felnőtt bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem játszhat az a sportoló, aki: 

a) sportszervezetébe az eredeti mérkőzésnap után lett le- vagy átigazolva, tehát a kisorsolt eredeti napon nem volt még a 

sportszervezet sportolója, 

b) A mérkőzés eredeti időpontjában eltiltás, vagy játékjogának felfüggesztése miatt nem rendelkezik játékjogosultsággal. 

c) A későbbi időpontban vagy újrajátszott mérkőzésen, aki a kijelölt új időpontban eltiltás, vagy játékjogának felfüggesztése miatt 

nem rendelkezik játékjogosultsággal. 

d) Ha a VB által a teljes forduló elhalasztásra kerül, nem játszhat az a sportoló, aki a mérkőzés új játéknapján eltiltás, vagy 

játékjogának felfüggesztése miatt nem rendelkezik játékjogosultsággal. 

187/A. § (1) Amennyiben egy mérkőzést (vagy egy mérkőzésnek egy részét) újra kell játszani, úgy azon gólok, személyi hibák és 

időkérések, amelyek a megismétlendő időtartam alatt történtek, a jegyzőkönyvből törlésre kerülnek, azonban a brutalitás, 

rosszhiszemű játék, magatartás, viselkedés, illetve bármely piros lapos kiállítás a FINA WP 11.5 szerint az újrajátszott mérkőzésen 

vagy mérkőzésrészen (jegyzőkönyvben feltüntetve) érvényes és teljes hatályában fennmarad. 

(2) A megismételt találkozó vagy annak egy részén, az eredeti mérkőzésen szerzett büntetések a letöltésbe nem számítanak bele. 

 
3.5.5.4. A mérkőzés elmaradása vagy félbeszkadása 

188. § (1) Amennyiben egy mérkőzésre 
a) az egyik csapat nem állt ki, 
b) a mérkőzés bármely ok miatt félbeszakadt vagy 
c) a mérkőzés egyéb ok miatt elmaradt a VB vizsgálatot indít a kiváltó ok meghatározására és határozattal dönt a mérkőzés 

végeredményét illetően. 
(2) A VB határozatban rendelkezik a már felmerült és az újrajátszás esetén felmerülő költségek viseléséről és azok mértékéről. 
(3) A VB a 114. pont rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint határozhat: 
a) elrendeli a mérkőzés újrajátszását, 
b) a mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolja, 
c) a mérkőzést az egyik csapat javára igazolja, 

d) a mérkőzést 0:0 gólaránnyal, lejátszottként igazolja, úgy, hogy pontot egyik csapat sem kap, 
e) a mérkőzés bajnoki rendszerből való törléséről rendelkezik. 
(4) A (3) bekezdés c) pont esetén a VB 5-0 aránnyal vagy ha gólkülönbség nagyobb akkor az elért gólkülönbséggel igazolja a 
mérkőzést. Indokolt esetben a VB a fentiektől eltérő gólkülönbséggel is jogosult igazolni a találkozó eredményét. 
(5) A VB szükség esetén büntető pont levonásáról is rendelkezhet. 

4. JÁTÉKJOGOK, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, VERSENYENGEDÉLYEK 

4.1. Általános játékjogosultság 
189. § (1) Az MVLSZ és Területi Szövetségei (szervezetei) által szervezett bajnokságokban azon sportolók rendelkeznek 

játékjogosultsággal (versenyengedéllyel) akik az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Szabályzata szerint nyilvántartásba vételre kerültek, 

az ÜVR-ben adott sportszervezethez rendelt, MOB Sportinformációs rendszere és az MVLSZ által közösen kiadott fényképes 

versenyigazolvánnyal, valamint a sporttevékenységgel kapcsolatos biztosítással és érvényes sportorvosi igazolással 

rendelkeznek. 

(2) Játékjogosultsággal bír a sportoló az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, amennyiben 

a) nem áll eltiltás, vagy játékjogát felfüggesztő büntetés hatálya alatt és 

b) a sportoló a részére kiállított versenyigazolvány a mérkőzés előtt a találkozó hivatalos ellenőrének vagy játékvezetőjének 

bemutatásra került, továbbá 

c) az ÜVR rendszerben sikeresen beazonosításra és visszaigazolásra került a versenyengedély érvényessége 

d) a sportoló a mérkőzés hivatalos kezdési ideje előtt 30 perccel a találkozó helyszínén megjelent. 

(3) A sporttevékenységgel kapcsolatos biztosítás megkötését az MVLSZ magára vállalja és ellenértékét beleépíti az elsődleges 

versenyengedély díjába. Ettől eltekinteni nem lehet. 

190. § (1) Az a sportszakember, vagy sportoló, aki ellen a vízilabda mérkőzés eredményének, vagy eseményeinek bármilyen 

módon történő jogellenes befolyásolása okán, közvádas, szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt büntető eljárás 

indul, vagy indult, az MVLSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem folytathat az eljárás jogerős befejezéséig, 

megszüntetéséig, de legfeljebb 3 évig. 

(2) Az a sportszakember, vagy sportoló, akit vízilabda mérkőzés eredményének vagy eseményeinek bármilyen módon történő 

jogellenes befolyásolásával kapcsolatos ügyben erre jogosult szerv meghallgatott, köteles arról az MVLSZ illetékes VB-t 8 napon 
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belül írásban tájékoztatni. 

191. § (1) Bajnoki, kupa-, tornamérkőzésen csak azok a játékosok játszhatnak, akik teljes játékjogosultsággal rendelkeznek. 

(2) A sportszervezet a felelős azért, hogy a mérkőzésen csak teljes játékjogosultsággal rendelkező játékos szerepelhessen. Nem 

számít jelen pont megsértésének, ha a sportszervezet az eltiltását töltő vagy felfüggesztés hatálya alatt álló sportolót a rajtlistán, 

ezzel együtt a mérkőzés jegyzőkönyvében „eltiltás alatt” megjegyzéssel feltünteti. 

(3) Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni az ellen a sportvezető ellen, aki játékjogosultsággal nem rendelkező sportolót 

szándékosan szerepeltet. 

192. § (1) Egy sportoló egy bajnoki szezonban kizárólag egy sportszervezet színeiben versenyezhet. 

(2) Az (1) bekezdés alól kivétel: 

a) a köztes átigazolási időszakban történt szabályos átigazolás, 

b) kettős játékengedély szerződés vagy fiókcsapatmegállapodás alapján. 

193. § (1) Egy játékos egy napon legfeljebb kettő mérkőzésen szerepelhet (nem azonos időben). 

(2) Harmadik, vagy ennél több mérkőzésen történő szerepeltetése jogosulatlan játéknak minősül. 

(3) Bajnokságon kívüli, a sportszervezet által szervezett torna rendszerű mérkőzések esetében, az MVLSZ VB kérelemre 

különös méltánylást érdemlő esetben, mentesítést adhat az (1)-(2) bekezdésben foglalt korlátozások alól. Ez esetben a VB a 

hozzájárulásban határozza meg az egy napon, egy játékosra vonatkozó maximális mérkőzésszámot. 

194. § A bajnoki és kupasorozatok korosztályaira vonatkozó szabályokat, korlátozásokat a versenykiírások rendezik. 

195. § (1) Külföldi sportolók csoportjában tartozó játékosok szerepeltetésére vonatkozó szabályok osztályonként eltérőek 

lehetnek.Az egyes bajnokságokban játszó külföldi játékosokra vonatkozó szabályokat az adott versenykiírások tartalmazzák, 

amely szabályok az alábbiaktól eltérhetnek. 

(2) Férfi OBI osztályban és Magyar Kupában egy adott mérkőzésen maximálisan 4 külföldi sportolók csoportjába tartozó sportoló 

szerepeltethető akképp, hogy a négy sportoló közül legalább egynek magyar állampolgársággal is rendelkeznie kell. 

(3) Női OBI osztályban és Magyar Kupában egy adott mérkőzésen maximálisan 3 külföldi sportolók csoportjában tartozó sportoló 

szerepeltethető. 

(4) OBI/B osztályban, kupákban egy adott mérkőzésen maximálisan két külföldi sportolók csoportjában tartozó sportoló 

szerepeltethető. 

(5) Utánpótlás osztályokban, kupákban egy adott mérkőzésen maximálisan egy külföldi sportolók csoportjában tartozó sportoló 

szerepeltethető. 

4.2. Sportszervezetek együttműködésének esetei (kettős játékengedély) 
196. § (1) Kettős játékengedély egy speciális típusú kiegészítő versenyengedély, mely alapján a sportoló azonos bajoki szezonban 

jogosult a 223. § (4) bekezdésétől eltérően, a saját anyaegyesületén kívül egy másik sportszervezetben is versenyezni. 

(2) Az MVLSZ alapvető célja a kettős játékengedély bevezetésével a fiatal játékosok fejlődésének biztosítása a magasabb számú 

játéklehetőség biztosításával a „Fair Play” elveinek messzemenő figyelembevételével. 

(3) Kibocsájtásának általános feltételeit, illetve eljárásrendjét a Versenyszabályzat, az adott bajnokságra vonatkozó speciális 

feltételeket a Versenykiírások tartalmazzák. 

(4) A kettős játékengedély lehet: 

a) általános, 

b) speciális. 

(5) Általános kettős játékengedély adott sportolóra vonatkozó egyedi megállapodással jön létre, melynek célja az OBI osztályú 

sportszervezet legfeljebb 21 év életkorú játékosainak másik OBI osztályban nem érdekelt sportszervezet OBI/B osztályú 

csapatában történő szerepeltetése jelen szabályzatban, illetve a versenykiírásokban meghatározott feltételek fennállása esetén. 

(6) Speciális kettős játékengedély létrejöhet: 

a) fiókcsapatmegállapodásalapján, 

b) leány utánpótlás korú sportolóra vonatkozó egyedi megállapodás alapján, 

c) szenior (35+) korosztályú sportolóra vonatkozó egyedi megállapodás alapján, 

d) „Felkészítő bajnokságban” érdekelt legfeljebb serdülő korosztályú sportolóra egyedi megállapodás alapján. 

(7) A (6) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott engedélyek kizárólag területi bajnokságban (kupában) való szereplésre 

jogosítanak. 

(8) A kettős játékengedély részletszabályait jelen szabályzat Versenyengedélyek című fejezete, az igénylés eljárásrendjét az erre 

vonatkozó különeljárás (16.2. fejezet), illetve a Versenykiírások rendezik. 

(9) Indokolt esetben az IÁB jogosult a kettős játékengedély felfüggesztésére, illetve visszavonására. 

 
4.2.1. ADOTT SPORTOLÓRA VONATKOZÓ EGYEDI MEGÁLLAPODÁS (ÁLTALÁNOS KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLY KIVÁLTÁSA ÉRDEKÉBEN) 
197. §  (1)  Két  sportszervezet  a  196.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  cél  érdekében  háromoldalú  (sportoló  és  két 

sportszervezet) egyedi megállapodást köthet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére, ha jelen szabályzat másképp nem rendelkezik, akkor OBI osztályú 

sportszervezet maximum 21. életévét be nem töltött fiatal játékosának másik sportszervezet OBI/B osztályú csapatában történő 
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szerepeltetése céljából van lehetőség. 

 
4.2.2. FIÓKCSAPAT MEGÁLLAPODÁS (SPECIÁLIS KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLY KIVÁLTÁSA ÉRDEKÉBEN) 
198. § (1) Az MVLSZ Elnöksége sportszakmai indokok alapján engedélyezheti felnőtt OB I-ben csapatot indító sportszervezetek 

részére más sportszervezettel Utánpótlás fiókcsapatmegállapodás megkötését. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés kizárólag utánpótlás csapattal rendelkező, de OB I-ben felnőtt csapattal nem rendelkező 

sportszervezetek között (egyesület, gazdasági társaság, sportiskola, iskolai sportkör) köthető. 

(3) A megállapodás célja, hogy: 

a) az anyaegyesület szakmai támogatást nyújtson a fiókcsapatnak, 

b) olyan korosztályokban, esetlegesen osztályokban, ahol az egyik vagy mindkét sportszervezet létszámhiánnyal küzd, így az adott 

korosztályba tartozó sportolók versenyeztetése kétséges, együttesen biztosítsanak játéklehetőséget, 

c) tehetséges sportolók számára az anyaegyesület biztosíthat magasabb szintű versenyeztetést és fejlődési lehetőséget. 

(4) Az anya és fiókcsapat sportszervezetek kettősének azonos településen vagy a mindennapi sporttevékenységek helyszíne 

között maximálisan 60 kilométer távolságban kell működniük. 

(5) Az elnökség különös méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat a (4) bekezdés alól. 

199. § (1) Egy sportszervezet kizárólag egy teljes értékű fiú és lány fiókcsapat megállapodást köthet függetlenül attól, hogy 
anya-, vagy fiókcsapat. További egy másodlagos megállapodás megkötésére jogosult azzal, hogy  a jogintézményből 
származó előnyök érvényesítésére nem jogosultak.vi

 

(2) A fiókcsapat megállapodás lehet kizárólag leány, fiú vagy kiterjedhet ugyanazon sportszervezetek között mindkét nemre. 

200. § A megállapodást a bajnoki szezon előtt kell megkötni. 

201. § A fiókcsapatmegállapodást a Versenyfelügyelti Bizottsághoz kell előterjeszteni, amely javaslatával együtt terjeszti az 

Elnökség elé. Hatályba lépésének feltétele az MVLSZ Elnökségének jóváhagyása. 

202. § (1) A megállapodás lehet határozatlan időtartamra kötni, de az Elnökségi hozzájárulás azonnal hatályát veszíti, ha a 

Fiókcsapat jogot szerez OB I-es bajnokságban való indulásra és oda benevez, valamint abban az esetben is, ha a fiókcsapatot 

létrehozó OB I-es csapat az OB I. Bajnokságból kiesik. 

(2)  A  fiókcsapat  megállapodások  szerződési  időtartamától  függetlenül  az  aktuális  szezonra  történő  nevezés  előtt  a  VI 

szabályzatmegfelelőségi ellenőrzést folytat le, és összeütközés esetén értesíti az érintett sportszervezetet továbbá a VB-t. 

203. § Nevelési költségtérítés időtartamának számítása szempontjából az anya és fiókcsapat külön sportszervezetnek minősül. 

204. § A kötelező utánpótlás csapat indítás szempontjából a Fiókcsapat saját utánpótlásnak minősül. 

 
4.3.       Játékjog származtatás és kezelés szabályai 

205. § A játékjog származtatás és kezelés részletes szabályait jelen szabályzaton kívül az MVLSZ Igazolási és 

Átigazolási szabályzata rendezi. 

  

4.3.1. SPORTOLÓI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE (IGAZOLÁS) 
206. §  Igazolás  a  sportoló  és  a  sportszervezet  együttes  kérelmére,  a  Versenyiroda  által  folytatott  eljárás,  melyben  

a versenyszerűen tevékenykedő sportolót az MVLSZ nyilvántartásába bevezeti. 

 
4.3.2. ÁTIGAZOLÁS 

207. § Átigazolás a sportoló sportszervezet váltását célzó, kérelemre induló eljárás, melynek során a sportoló az MVLSZ 

szabályzataiban meghatározott feltételek fennállása esetén másikk sportszervezethez átvezetésre kerül az MVLSZ 

nyilvántartásaiban. 

 
4.3.3. TÖRLÉS 

208. § A törlés olyan eljárás, amely során a passzív státuszú sportoló kérelmére a VI törli a sportolót az MVLSZ nyilvántartásaiból. 

 
4.3.4. SPORTOLÓ PASSZÍV STÁTUSZBA HELYEZÉSE 

209. § (1) Passzív státuszba kerül a sportoló, ha bizonyíthatóan az utolsó mérkőzésre történt szereplése óta 12 hónap eltelt. 

(2) Passzív státuszú, de sportszervezethez rendelt a sportoló akkor is, ha a VI nyilvántartásba vette, de versenyengedélyt a 

sportszervezet nem igényelt, vagy az igénylés feltételei nem állnak fenn. 

 

4.4.       Köztes átigazolási időszak 
210. § (1) Köztes átigazolási időszak valamennyi bajnokságban kijelölésre kerül. 

(2) Az alacsonyabb osztályú bajnokságokban a köztes átigazolási időszak időintervalluma az utolsó decemberi fordulót követő 
keddtől a következő év első fordulóját megelőző csütörtökig terjedő időszak. Ebben az időszakban az egyesületek csapatonként 
maximum 3, de egyesületenként összesen maximum 6 játékost igazolhatnak.Az átigazolás engedélyezéséhez mindkét csapat 
hozzájárulása szükséges. 
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211. § Az OB I. bajnokságok II. szakaszának első mérkőzése előtt legkorábban 14 nappal (köztes átigazolási időszak) a 

sportszervezetek jogosultak pótlólagos OB I. versenyengedély iránti kérelmek előterjesztésére. 

(2) Bármely sportszervezet jogosult legfeljebb 3 olyan játékos esetében is az ebben a pontban foglalt rendelkezések alapján OB I. 

versenyengedély iránti kérelmet előterjeszteni, akik korábban az adott bajnoki szezonban már más egyesület csapatában 

szerepeltek, továbbá átigazolásukra úgy került sor, hogy ahhoz korábbi sportszervezetük hozzájárult. 

212 .§. A köztes átigazolási időszakot az Igazolási és Átigazolási Bizottság határozza meg és teszik közzé a szövetség honlapján. 

 
4.4.1.    NEMZETKÖZI ÁTIGAZOLÁS 

213 .§ (1) Egy játékos külföldi sportszervezetbe való távozása, vagy onnan hazai sportszervezetbe igazolása, bajnoki osztálytól 

függetlenül, kizárólag a hivatalos „LEN transzfer” szabályai szerint történhet. 

(2) Ennek előfeltétele a hazai sportszervezetből való eligazolás esetén a (amatőr vagy hivatásos) szerződésének a felbontása, 

MVLSZ versenyengedélyének a visszavonása, MVLSZ kártyájának a leadása és a hivatalos transzfer eljárás megindítása. 

(3) Külföldről Magyarországra, vagy Magyarországról külföldre igazolás kizárólag LEN transzfer engedély esetén lehetséges 

állampolgárságtól függetlenül. 

(4) Ezen szabálypont szempontjából külföldi sportszervezetben való szereplésnek csak LEN tagszövetségben (európai országbeli 

és izraeli) történő szereplés minősül. 

(5) A „LEN transzfer” eljárás során érkező sportoló befogadása díjköteles, a díja 150 Euro. 

(6) A „LEN transzfer” eljárás alkalmazásával távozó sportoló elengedő nyilatkozatát az MVLSZ VI díjmentesen adja ki. 

214. § (1) Nem LEN tag országból történő nemzetközi igazolás esetén a küldő ország szövetségének igazolása szükséges 

a befogadáshoz. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt eltéréssel az igazolás megegyezik a 213. §-ban foglaltakkal. 

215. § (1) A 213-214. § elírásainak megkerülésével, az MVLSZ megtévesztésével történt átigazolás semmisnek minősül, amely 

esetekben a kiadott MVLSZ versenyengedélyt vissza kell vonni és a játékos szereplése az érintett mérkőzéseken 

visszamenőlegesen is jogosulatlan játéknak minősül és a jogosulatlan játékos szerepeltetésére vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásának van helye. 

(2) A játékjog azonnali felfüggesztésével és az MVLSZ versenyengedély bevonásával valamint fegyelmi eljárás megindításával jár 

az is, ha egy játékos az MVLSZ megkerülésével, a LEN transzfer szabályok megsértésével szerepel külföldi sportszervezetben. 

4.5. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya) 

4.5.1. VERSENYIGAZOLVÁNY (MVLSZ KÁRTYA) FOGALMA ÉS SZABÁLYAI 

216. § A versenyigazolvány olyan, az MVLSZ által kiállított okirat, amely az ÜVR-rel megegyező adattartalommal rendelkezik a 

sportoló és sportszervezete vonatkozásában, és a mérkőzés előtt a sportoló személyének igazolására szolgál. 

217. § (1) Az igazolványt általános esetben a nyilvántartó VI adja ki nyilvántartásba vétellel, vagy az átigazolással egyidejűleg. 

(2) A Versenyigazolvány tartalmazza a sportoló képmását, nevét, születési helyét és idejét, a sportoló nyilvántartási számát, 

nemzetiségét, sportág megnevezését, az érvényesség idejét, a kiállítás dátumát, a kiállító szerv nevét. 

(3) A okirat lejárati ideje: 

a) felnőtt korosztályú sportoló esetében a következő átigazolás, de maximum 5 év, 

b) utánpótlás korosztályú sportoló esetében a következő átigazolás, de maximum 3 év. 

(4) A játékosok ÜVR-be feltöltött fényképét utánpótlás korú játékos esetén évente, felnőtt korú játékos esetén 3 évente frissíteni 

kell. A benyújtott kép nem lehet 2 hónapnál régebbi. 

218. § (1) A sportolónak a versenyrendszerben való részvétel feltételeként érvényes versenyigazolvánnyal kell rendelkeznie, 

amely csak sportorvosi engedéllyel, illetve versenyengedéllyel együtt jogosít sporteseményen való részvételre. 

(2) A versenyigazolvány akkor minősül érvényesnek, ha arra a sportszervezetre került kiállításra, amelynek csapatában a sportoló 

pályára kíván lépni és nem járt le. 

(3) A   versenyigazolványt   a   mérkőzés   kezdete   az   előtt   érintett   sportszervezet   edzője,   szakvezetője   a   sportolók 

személyazonosságának igazolása céljából a játékvezető részére átadni köteles. 

219. § A versenyigazolványon a hivatásos sportolói státuszt, és a külföldi játékosok csoportjába történő besorolást egyértelműen 

és jól láthatóan fel kell tüntetni. 

220. § (1) A versenyigazolvány elvesztése esetén – kérelemre – az igazolványt kiállító szervezet új igazolványt állít ki. Ha az eredeti 

versenyigazolvány a későbbiekben előkerül, a másodpéldányt – megsemmisítés céljából – az igazolványt kiállító szervezethez kell 

benyújtani. 

(2) Amennyiben a versenyengedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint az MVLSZ szabályzataiban előírt feltételei, 

az így kiadott versenyigazolványt, és a hozzá tartozó versenyengedélyt a kiadó köteles visszavonni. 

(3) A kérelmező a versenyigazolványok átvételekor azok hiánytalanságát és hibátlanságát ellenőrizni köteles. 

(4) Ha  a  kiadó  tévedésből  hibás  versenyigazolványt  ad  ki,  akkor  a  kérelmező  az  átvételkor  térítésmentesen  kérheti  a 

versenyigazolvány cseréjét. 

(5) Az átvételkori ellenőrzés elmulasztása a kérelmező érdekkörében felmerült mulasztásnak minősül. 

221. § (1) Versenyigazolvány érvénytelen, ha 
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a) nem arra a sportszervezet(ek)re került kiállításra, amely(ek)nek vízilabda csapatában a sportoló pályára kíván lépni, 

b) a kiállító szerv által megadott érvényességi ideje lejárt. 

222. § (1) A versenyigazolvány – versenyengedély kérelemben foglalt adatok valódiságáért a sportolót és a sportszervezetet 

egyetemleges fegyelmi felelősség terheli. 

(2) A versenyigazolvány átvétele után minden versenyügyi és egyéb következmény a sportoló sportszervezetét terheli. 

(3) A versenyigazolvánnyal való visszaélés esetén a sportolót, az őt nevező csapatvezetőt, illetve edzőt, és a sportszervezetet 

fegyelmi eljárás keretében egyaránt felelősségre kell vonni. 

 

4.6. Versenyengedély 

4.6.1. VERSENYENGEDÉLY FOGALMA 

223. § A versenyengedély a Magyar Vízilabda Szövetség által egy játékos részére kiadott fényképes igazolvány (továbbiakban 

MVLSZ kártya) amely egyben az MVLSZ hivatalos versenyengedélye is. A versenyengedély olyan kérelemre, megadott 

jogosultság, amely a sportolót az MVLSZ és Területi Szövetségei (szervezetei) versenyrendszereiben történő szereplésre az 

egyéb feltételek fennállása esetén jogosítja. 

(2)   A férfi és a női OBI osztályban külön OBI-es versenyengedély igénylése szükséges. 

4.6.2. ÁLTALÁNOS VERSENYENGEDÉLY 

4.6.2.1. Kiállítás feltételei 

224. § (1) A versenyengedély megadásáról első fokon a VI dönt és adja meg. 

(2) Amennyiben a VI első fokú határozatában a versenyengedély iránti kérelmet elutasítja, az IÁB-hoz címzett, de a VI- 

hez előterjesztett általános szabályok szerinti fellebbezésnek van helye. 

(3) A versenyengedélykérelmet az arra rendszeresített elektronikus nyomtatványon lehet igényelni, akár egyesével, akár 

tömegesen. 

      (4) A jogosultság maximum egy bajnoki szezonra érvényes. 

(5) A versenyengedélyek csoportos kérlemét az adott bajnokság első játéknapját megelőző 6. munkanapig lehet előterjeszteni.   
eljárási díj megfizetése mellett. 
(6) Egyéni versenyengedély kérelem előterjesztésének az egyesület saját leigazolt játékosára vonatkozóan az OB I. bajnokság 
kivételével nincs időbeli korlátja.  
(7) Amennyiben az adott játékos leigazolására vagy átigazolására a leigazolási vagy átigazolási szabályok betartásával kerül sor, úgy 
a versenyengedély részére időbeli korlát nélkül kiadható.  

 
225. § Nyolcadik életévét be nem töltött sportoló számára versenyengedély nem igényelhető. 

226. § A sportoló a versenyengedély kiváltásával tudomásul veszi, hogy az MVLSZ Alapszabálya, összes szabályzata és a Fair Play 

elve rá nézve kötelező érvényű. 

227. § (1) Bármelyik bajnokságban szerepelő játékos, a saját egyesületén belül kiadott egyetlen vesenyengedélye, az adott játékost az 
egyesületen belül bármelyik kororszályban való versenyzésre feljogosítja a korosztályos szabályokat is figyelembe véve. A 228. §. A területi 
bajnokságban szereplő játékos, a saját egyesületén belül kiadott egyetlen versenyengedélye, az adott játékost az egyesületen belül bármelyik 
kororszályban való versenyzésre feljogosítja a korosztályos szabályokat is figyelembe véve. . 

228.§ törölve.  

229.§. törölve.  

  230.§ A Versenyengedély díjköteles és tartalmazza a sportolóra vonatkozó biztosítást. 

231.§  (1) Sportvállalkozás és/vagy alapítvány esetén az amatőr, vagy hivatásos szerződés megkötése kötelező, az MVLSZ 

versenyengedély csak a szerződés bemutatása estén igényelhető. 

(2) Amatőr sportoló csak határozott idejű, maximum 1 éves időtartamú szerződést köthet, de a szerződés szólhat egy bajnoki 

szezonra is. 

(3) 14 éven   aluli   sportolókkal   szerződés   kizárólag   a   törvényes   képviselőjük   útján   köthető, fenti   előírások   ennek 

figyelembevételével értendők. 

(4) Hivatásos sportoló részére sportszervezete MVLSZ versenyengedélyt csak munka-, vagy megbízási szerződésének bemutatása 

alapján igényelhet. 

232. § (1) Versenyengedélyt a nevezéssel egyidejűleg, a bajnoki szezon megkezdése előtt, és /vagy a köztes átigazolási 

időszakban lehet igényelni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül versenyengedélyt igényelhet bármikor a bajnoki szezon folyamán a sportoló 

és sportszervezete, - a 224.§. (6) bekezdést ide nem értve - ha az adott bajnokság versenykiírás nem zárja ki és az alábbi 

feltételek egyike megvalósul: 

a) első nyilvántartásban vétel az MVLSZ rendszerében (leigazolás)  

b) a sportoló passzív státuszú, 

c) speciális eseti versenyek esetében. 

233.§   (1)   A   kupák   vonatkozásában   jelen   szabályzat   vonatkozó rendelkezéseit kell   alkalmazni   a 

versenyengedélyekre. 
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234 .§.   (1) Versenyengedély érvénytelen, ha 

a) nem arra a sportszervezetre került kiállításra, amelynek vízilabda csapatában a sportoló pályára kíván lépni,  

b) valótlan adatközlésen alapul, 

c) sportorvosi érvényessége lejárt, 

d) a kiállító szerv által megadott érvényességi ideje lejárt. 

235 .§. Egy játékos egy adott bajnoki szezonban, kivéve ha a Versenyszabályzat kifejezetten másképp nem rendelkezik, 

illetve az MVLSZ Elnöksége határozatával másképp nem dönt kizárólag egy hazai sportszervezetben szerepelhet. 

236.§ (1) A versenyengedély kérelemben foglalt adatok valódiságáért a sportolót és a sportszervezetet egyetemleges fegyelmi 

felelősség terheli. 

(2) Amennyiben visszaélés gyanúja állapítható meg a sportoló játékjogosultságával kapcsolatban (pl.: hamis 

versenyigazolvánnyal, orvosi igazolással jelölték a mérkőzésre a sportolót), akkor az ellenőr a hamis versenyigazolványt köteles 

bevonni és további intézkedést kezdeményezni a versenyirodán keresztül az illetékes bizottságnál. 

237. § A versenyengedélyek igénylésére, kiállítására, illetve az azzal kapcsolatos döntéshozatali eljárás részletes szabályait jelen 

szabályzat 16.1. fejezete tartalmazza. 

 
4.6.2.2. Sportorvosi engedély érvényessége 

238.§ (1) A versenyengedély igénylésekor előterjesztett sportorvosi engedély alapján a VI a sportorvosi engedély érvényességi 

idejét rögzíti az MVLSZ adatbázisában. 

(2) Lejárt érvényességű sportorvosi engedély esetén a sportoló játéka nem engedélyezhető. 

(3) A sportorvosi engedély érvényességének határidejétől való eltekintésre, vagy külön igazolások bemutatására nincs mód. 

239.§  A  VI-hez  digitalizált  úton,  elektronikus  aláírással  ellátva  benyújtott  sportorvosi  engedélyek  eredeti  példánya  a 

sportszervezetnél marad, megőrzésére a jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

240.§ (1) A sportorvosi engedély érvényességi ideje 18. életévüket még be nem töltött sportolók esetében 6 hónap, a 18. 

életévüket betöltött sportolók esetében 12 hónap.  

(2) A 6 hónapra kibocsájtott sportorvosi engedély érvényességi ideje nem hosszabbodik meg további 6 hónappal akkor sem, ha 

a sportoló időközben átlépte a 18 éves korhatárt. 

(3) A sportorvosi engedély a megadás napján már érvényes és hatályos, játékra jogosít. 

(4) A sportorvosi engedély az engedély utolsó napja, 24 óráig érvényes.  

 241. § (1) Sportorvosi engedély érvénytelen, ha 

a. nem az MVLSZ által kiadott sportorvosi engedély kartonon található, 

b. a versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi idejének 18 éven aluli sportoló esetén 6 hónapnál, 18 éven 
felüli sportoló esetén 1 évnél hosszabb időtartam került megadásra (az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat 
időpontját kell figyelembe venni). 

c. a sportorvosi vizsgálat eredménye – a versenyezhet (alkalmas) bélyegző – nem szerepel a sportorvosi engedély kartonon, 

d. a sportorvos OSEI előírásoknak megfelelő ovális, számozott bélyegzője nem szerepel a sportorvosi engedély kartonon, vagy a 
kiállító orvos nem szerepel az OSEI által közzétett sportorvoslásra jogosult háziorvosok névjegyzékében 
(http://www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazi-gyermekorvosok-listaja.html) 

e. sportorvos személyes kör alakú bélyegzője nem szerepel a sportorvosi engedély kartonon, 

f. sportorvos aláírása nem szerepel a sportorvosi engedély kartonon. 

g. érvényességi ideje lejárt. 

(2) Amennyiben a játékvezető lejárt érvényességű MVLSZ versenyengedéllyel (sportorvosi igazolással) rendelkező játékos 

szereplését hagyja jóvá egy mérkőzésen, a játékos szereplése nem tekinthető jogosulatlannak. Ebben az esetben a 

VB a játékvezetővel szemben köteles sportfegyelmi eljárás megindítására. 

 
4.6.2.3. Nemzetközi igazolásból fakadó engedélyek 

242. § (1) A 213-214. § előírásai alapján magyarországi sportszervezethez igazolt  sportoló, amennyiben az adott bajnoki 

szezonban magyar bajnokságban korábban nem játszott, MVLSZ versenyengedélyt kaphat magyar bajnokságokban 

történő szereplésre a következő feltételekkel: 

a) az  OB  I-es  bajnokságokban  akkor,  ha  a  sportolónak  a  köztes  átigazolási  időszakra  vonatkozó  speciális  

szabályoknak megfelelően, jelen szabályzat 16.1. fejezet eljárásra vonatkozó előírásai szerint igényeltek számára 

versenyengedélyt. 

b) egyéb osztályokban kizárólag az MVLSZ Elnökségének külön engedélye alapján, 

(2) Kupákban csak akkor szerepelhetnek, ha MVLSZ versenyengedéllyel már rendelkeznek. 

 
4.6.2.4. Igénylés módja 

 243. § A versenyengedély igénylésének eljárási szabályait jelen szabályzat 16.1. fejezete rendezi. 

4.6.3. KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLY (SPECIÁLIS VERSENYENGEDÉLY) 

http://www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazi-gyermekorvosok-listaja.html)
http://www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazi-gyermekorvosok-listaja.html)
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4.6.3.1. Általános kettős játékengedély 

244. § (1) Általános kettős játékengedély jelen szabályzat 196. § (2) bekezdése szerint kizárólag egy OB I-ben szereplő 

sportszervezet fiatal játékosának másik sportszervezet OB I/B osztályú csapatában történő szereplésére igényelhető. 

(2) A kettős játékengedély a fogadó sportszervezet kizárólag azon osztályban szereplő csapatára vonatkozik, amelyre az 

engedélyt megadásra került. 

(3) Az engedélyt a VI írásban benyújtott kérelemre adja ki, ha arról az érintettek a megállapodást megkötötték és annak másolatát 

a kérelemhez csatolták. 

(4) Egy játékos két sportszervezetnél többen, egy bajnoki szezon során ez esetben sem szerepelhet (kivétel az OBI köztes 

átigazolási időszakában történő sportszervezet váltást, ez esetben maximum három). 

245. § (1) Amennyiben egy sportszervezet jogosult saját csapatot indítani az OB I-ben is és az OB I/B-ben is, és ez a két csapat 

részt is vesz az érintett bajnokságokban, úgy ez a sportszervezet nem adhat kettős igazolású játékost további más egyesületnek, 

sportszervezetnek. 

(2) Két sportszervezet fiókcsapat megállapodása esetén az OB I-es további, harmadik sportszervezetnek - a (3) bekezdésben 

foglalt kivétellel - nem adhat át kettős játékengedéllyel játékost, a fiókcsapat pedig nem fogadhat az anyaegyesületen kívül más, 

OB I-es sportszervezettől játékost, tehát a fiókcsapat szerződésben résztvevő felek csak és kizárólag egymás játékosait 

szerepeltethetik csapataikban, a bajnokságokban. 

(3) „Fiókcsapat megállapodás hatálya  alatt álló, OB I osztályú  csapattal rendelkező sportszervezet kivételesen jogosult a 

fiókcsapatán kívüli, OB I/B osztályú bajnokságban induló harmadik sportszervezetnek kettős játékengedéllyel játékost átadni, 

amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül: 

a) az anyaegyesület nem szerepel az OB I/B osztályú bajnokságban, 

b) a fiókcsapat nem szerepel az OB I/B osztályú bajnokságban, 

c) az átvevő sportszervezet nem rendelkezik OB I osztályban induló csapattal, 

d) a kettős játékengedéllyel átadni kívánt játékos életkora miatt utánpótlás bajnokságban már nem jogosult játszani, 

e) az átadó sportszervezet nyilatkozik arról, hogy amennyiben fiókcsapata versenyez a Komjádi Kupában, a fiókcsapatban nem 

kívánja szerepeltetni az érintett sportolót. 

246.§.  (1) A kettős játékengedély megadása az elsődleges versenyengedély díjával megegyező engedélyezési díj befizetése 

mellett jelen szabályzat 16.2 fejezetében meghatározott időpontig kérelmezhető. 

(2) Az IÁB különleges, méltányolható indokok esetén bajnokság közben is megadhatja a kettős játékengedélyt az arra egyébként 

jogosult játékos részére. 

(3) A kettős játékengedély megszűnik, ha az átadó sportszervezet a játékos hozzájárulásával a beleegyezését írásban visszavonja. 

(4) Amennyiben egy OB I/B-ben szereplő egyesület a bajnokság kezdete előtt már kimerítette ugyan a három kettős 

játékengedély lehetőségét, de ezen játékengedély(ek) érvényüket vesztették (az érintett játékos időközben átigazolt más 

egyesületbe, súlyos sérülés, vagy betegség miatt abbahagyta sporttevékenységét, vagy az átadó OB I-es sportszervezet kérésére 

a VI visszavonta játékengedélyét) abban az esetben az OB I/B-ben szereplő sportszervezet az OBI osztályúval együttesen 

benyújthat újabb kérelmet kettős igazolású játékos engedélyének kiadására. 

247. § Amennyiben a sportoló a köztes átigazolási időszakban sportszervezetet vált, de már rendelkezett kettős játékengedéllyel, 

az átigazolással a kettős játékengedélye visszavonásra kerül és abban a szezonban újat nem igényelhetnek részére. 

a. §. (1) Nem kaphat kettős játékengedélyt az a sportoló, aki felnőtt válogatottban hivatalos mérkőzésen szerepelt. 

(2) Azon sportoló, akinek vonatkozásában a bajnoki szezon közben teljesül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel, úgy 

elveszti kettős játékengedélyét azonnali hatállyal. 

249.§ A kettős játékengedélyeket, mint speciális versenyengedélyt az OBI osztályú sportszervezetek jogosultak megigényelni a 

244. § (3) bekezdése szerint, jelen szabályzat 16.2. fejezetében részletezett eljárási szabályok megtartásával. 

250. § Az általános kettős játékengedély további egyedi szabályait a bajnokságok Versenykiírásai tartalmazzák. 

 
4.6.3.2. Speciális kettős játékengedélyek 

4.6.2.1.1. Fiókcsapat megállapodásból fakadó speciális versenyengedély 

251. § (1) Az anya-fiókcsapat kettős a Versenyszabályzat alkalmazása szempontjából (kivéve ha valamely szabálypont kifejezetten 

másképp rendelkezik) egy sportszervezetnek tekintendő, de a versenyengedélyek egy sportolóra korlátozott száma ez esetben 

is irányadó. 

(2) A megállapodást kötő sportszervezetek legfeljebb 21 év életkorú játékosaikat a versenyengedélyekre vonatkozó 

korlátozásokkal szerepeltethetik egymás csapataiban (kivéve, ha a bajnokságok Versenykiírásai ettől eltérő szabályokat 

állapítanak meg). 

 

 

252. § (1) A Fiókcsapat játékosa a fogadó csapat utánpótlás csapatában is játszhat, de egy adott játékos az Országos Utánpótlás 

(gyermek, serdülő, ifjúsági) bajnokságokban, egy korosztályban csak az egyik klub csapata(i)ban szerepelhet, tekintet nélkül arra, 

hogy az(ok) a fiók vagy a fogadó egyesület csapata(i). 
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(2) Az (1) bekezdés esetében a nevezéssel egy időben meg kell jelölni, hogy az adott játékost melyik sportszervezetben kívánják 

szerepeltetni. 

 
4.6.2.1.2. Női vagy leány sportolóra vonatkozó rendelkezések 

253. § (1) Leány utánpótlás korosztályú sportoló kaphat kettős játékengedélyt az általános szabályokban meghatározottakon 

kívül az alábbiak szerint: 

a) bármely sportszervezetbe kaphat kettős játékendélyt, 

b) a fogadó egyesület bármely azonos nemű csapatára szólhat, azzal a korlátozással, hogy egyazon korosztályban és bajnoki 

osztályban csak az egyik sportszervezetben szerepelhet, 

c) nem vonatkoznak rá a 245. § (1) és (2) bekezdés tiltó rendelkezései. 

(2) Az (1) bekezdésben leírtak nem adnak felmentést a 

a) a 227. §-ban, 

b) a 244. § (4) bekezdésében, 

c) a 247. §-ban, 

d) a 248. §-ban foglalt korlátozások alól. 

(3) Egy sportszervezet egy bajnoki idényben OB I -es csapatában maximum 3, minden más csapatában korlátlan számú kettős 

játékengedélyű játékost szerepeltethet. 

(4) A kupák esetén a sportszervezetek megegyezésének hiányában az elsődleges játékengedély jogosultja szerepeltetheti adott 

sportolót a versenyrendszerben. 

254. § A leány gyerek bajnokságra vonatkozó speciális szabályokat az adott bajnokság Versenykiírása részletezi. 

 
4.6.2.1.3. Szenior (35+) korosztályú sportolóra vonatkozó egyedi megállapodás alapján 

255. § (1) Azon OBI/B, illetve OBII osztályban szereplő sportolók, akik az adott bajnokság megkezdése előtt a 35. életévüket 

betöltötték speciális kettős játékengedély alapján jogosultak a területi felnőtt bajnokságban akár saját, akár másik sportszervezet 

csapatában történő szereplésre. 

(2) Egy sportszervezet maximum három ”35+” kettős igazolású játékost szerepeltethet a bajnokságban, azzal, hogy ezen 

sportolóknak minden egyéb más tekintetben meg kell felelniük a versenyszabályzat és a versenykiírás rendelkezéseinek. 

(3) A három játékosnak nem kell azonos sportszervezethez tartozónak lennie az ”anyaegyesület” tekintetében. 

 
4.6.2.1.4. Területi bajnokságok, kupákra vonatkozó kettős játékengedélyek 

256. § (1) A kettős játékengedélyek a kupákra a jellegüktől függően lehetnek érvényesek, ezért a kupák versenykiírásának kell 

rendelkezni az érvényességről. 

(2) Kupákra külön kettős játékengedély nem adható ki. 

257. § (1) A fiatal játékosok fejlődése, a kisebb játékosállománnyal rendelkező sportszervezetek szakmai fejlődése és a 

bajnokságokban történő részvételük elősegítése érdekében az adott versenyrendszer szervezője felügyeleti jogkörében a 

versenykiírások jóváhagyása során és a kiíró kérésére, bajnokságonként engedélyezheti a „Felkészítő Bajnoksággá” minősítést, 

kizárólag serdülő korosztályig bezárólag. 

(2) Ez az engedély kizárólag területi bajnokságokra vagy eseti sporteseményekre adható meg. 

(3) Ezen bajnokságokban résztvevő, ilyen speciális kettős játékengedéllyel rendelkező játékosok szereplésére nem terjed ki jelen 

szabályzat a Vsz. 223. § (4) bekezdése, az anyaegyesületen kívüli eltérő sportszervezetekben történő szereplésük feltételeit a 

kiíró szerv határozza meg, ellenőrzi és felügyeli betartásukat. 

(4) A hatáskörrel rendelkező VB-n keresztül, a jóváhagyásával igényelhető a VI-nél ez a speciális kettős játékengedély. 

258. § Egy mérkőzésen egy csapatban maximálisan 6 olyan játékos szerepelhet, aki más sportszervezetnél is rendelkezik MVLSZ 

versenyengedéllyel. 

259. § A „Felkészítő Bajnokság” minősítést a kiíró szervezet, vagy a VB a céllal ellentétes alkalmazás esetén indokolás nélkül 

megvonhatja. 

260. § A versenykiírások jelen rendelkezéseknél szigorúbb szabályokat is előírhatnak. 

 
4.6.4.    EDZŐI REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA (hatálybalépés 2020 szeptember 1.)  

261.§ (1) Az ÜVR-ben egyedi azonosítóval rendelkező sportszakemberek fényképes igazolványa. 

(2) A kártyán, a versenyigazolvány adattartalmán túl szerepeltetni kell az esetleges edzői licensz adatait. 

(3) Az MVLSZ által szervezett bajnokságokban, kupákban edzőként kizárólag regisztrációs kártyával rendelkező személy jelölhető 

meg. 

(4) Edzői regisztrációs kártyát kizárólag edző licenszet megszerzett sportszakember kaphat. 

(5) A kártya érvényessége 5 év. 

(6) A kártyát a VI állítja ki. 

5. A MÉRKŐZÉS HIVATALOS TISZTSÉGVISELŐI 
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5.1. Általános rendelkezések 
262. § (1) A mérkőzések hivatalos tisztségviselőit az EB és a VI jelöli ki. 

(2) A mérkőzésre delegált személy (közreműködő) a találkozó teljes időtartama alatt az MVLSZ képviselője, az általa intézett azon 

kérés teljesítése, amely közvetlenül a feladata zavartalan ellátását célozza a rendező sportszervezet kötelezettsége. 

(3) Munkája ellátása során a szabályok betartásával de a sportszervezetekkel együttműködve jár el. 

263. § (1) Munkájukért díjazásra jogosultak, melyet az MVLSZ Elnöksége által elfogadott díjtábla szerint jogosultak elszámolni. 

(2) A hatályos díjakat a szövetség a honlapján teszi közzé. 

(3) Az MVLSZ kizárólag az általa küldött hivatalos személyek díjait fizeti a Versenykiírásokban meghatározott feltételek szerint. 

(4) Amennyiben a versenykiírások központi kifizetésről nem rendelkeznek, úgy a díjakat a rendező sportszervezet viseli. 

(5) A játékvezetők és a hivatalos személyek díjait, útiköltségeit az MVLSZ és az egyesületek szabályszerűen kiállított számlák 

alapján fizetik meg. 

 

5.2. Közreműködői regisztrációs kártya (hatálybalépés 2020 szeptember 1.)  
264. § (1) Az MVLSZ Versenyiroda a közreműködők részére regisztrációs kártyát állít ki. 

(2) A kártya a közreműködő igazolására szolgál. 

265. § (1) A közreműködői regisztrációs kártya típusai: 

a) ellenőri (kontroller, delegátus), 

b) játékvezetői (nemzetközi, OBI és egyéb osztály), 

c) versenybírói. 

(3) A nemzetközi játékvezető a részére kiadott megkülönböztetett igazolvánnyal az MVLSZ által szervezett bajnokságok és 

Magyar Kupa összes mérkőzését, illetve a nemzetközi kupákban érdekelt sportszervezetek hazai mérkőzéseit díjtalanul 

látogathatják. 

(4) A delegátus és az OBI osztályú játékvezető a részére kiadott megkülönböztetett igazolvánnyal az MVLSZ által szervezett 

bajnokságok és Magyar Kupa összes mérkőzését díjtalanul látogathatják. 

(5) A belépés kizárólag a kártya tulajdonosát jogosítja belépésre, és kizárólag a sportesemény időtartamára. 

(6) Visszaélés esetén az érintett bizottság a kártyán a megkülönböztető jelzéshez fűződő belépési jogokat azonnal visszavonja. 

(7) A belépés a jogosultak részére előzetes regisztráció köteles. Az igényt a jogosult az érintett bizottsághoz jelezheti, mely szerv 

továbbítja azt a sportszervezet felé. 

 

5.3. Játékvezetők 

5.3.1. JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

266. § (1) A mérkőzéseket  a VI által delegált játékvezetők irányítják. 

(2) A játékvezetők jelölését és személyét a résztvevők nem kifogásolhatják. 

(3) A játékvezetők a saját jelölésüket nem kifogásolhatják. 

267. § Játékvezetőként a mérkőzésen kizárólag játékvezetői vizsgával és éves licenszvizsgával rendelkező személy vehet rész 

(kivéve a szükségjátékvezető). 

268. § (1) A JB a 67. §-ban meghatározottak és a mérkőzés nehézségi fokának figyelembe vételével jelöli ki játékvezetőket. 

(2) A jelölésnél figyelembe kell venni az ÜVR rendszerben rögzített összeférhetetlenségeket, és gazdasági szempontokat. 

(3) Az  érdekelt  két  sportszervezet,  játékvezetők személyében  történő  megegyezése  esetén a  J B delegálhatja a  

megjelölt játékvezetőket, amennyiben egyéb okból nem látja vitathatónak a megegyezést. 

(4) A játékvezetőknek lehetőség szerint 3 hétre előre rögzíteniük kell az ÜVR rendszerben a lemondásaikat. 

269. § A versenyrendszer szervezője (a mindenkor hatályos ÜVR-ben / hivatalos honlapján) közzéteszi a hivatalos mérkőzésre 

jelölt játékvezetők nevét, és erről e-mailen keresztül értesíti is őket. 

270. § (1) Edzőmérkőzésekre a játékvezetőket a sportszervezetektől írásban érkező kérés alapján a JB jelöli. 

(2) A kérésnek a mérkőzés előtt legalább 72 órával meg kell érkezni a JB hivatalos email címére. Késés esetén a JB nem tud 

játékvezetőt biztosítani. 

(3) A játékvezető a sportszervezet közvetlen megkeresésére nem vállalhat mérkőzést. 

(4) Minden külföldi csapattal folytatott edzőmérkőzés díjköteles. A díj mértéket a hivatalos díjtábla tartalmazza. 

271. § (1) Nem jelölhető ki és nem vállalhat küldést a játékvezető: 

a) ha sportszakemberként elkövetett fegyelmi-, etikai vétség miatt felfüggesztették a működését, vagy eltiltás alatt áll, 

b) ha  a  játékvezető  a  bajnokság  megkezdése  előtt/során  az  ÜVR-ben  összeférhetetlenséget  állított  be  a  nevezett 

sportszervezettel szemben, 

c) továbbá ha a jelen szabályzat 190. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás hatálya alatt áll. 
 

5.3.2. JÁTÉKVEZETŐ TÁVOLMARADÁSA, SZÜKSÉG JÁTÉKVEZETŐ 

272. § (1) Amennyiben a játékvezető(k) a kitűzött kezdési időpontra nem jelenik meg a csapatok kezdési időtől számított 30 

percig kötelesek várni a játékvezető(k)re. 
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(2) Ha a játékvezető(k) (1) bekezdésben meghatározott időpontra nem érkezett meg, vagy ha a hivatalos ellenőr arról tájékoztatja 

a csapatokat, hogy a 30 perces  várakozási időn  belül sem várható a játékvezető(k) megérkezése, a két csapat vezetője 

megállapodhat szükség-játékvezető(k) személyében. 

(3) A szükség játékvezetőként elsősorban a helyszínen tartózkodó, játékvezetői vizsgával rendelkező személyt kell választani. 

(4) Ennek hiányában megegyezhetnek játékvezetői képesítéssel nem rendelkező sportszakember személyében is. 

(5) A szükség játékvezető személyét amennyiben az ellenőr a helyszínen tartózkodik, az ellenőr hagyja jóvá. 

(6) A szükség játékvezető(k) jogai és kötelességei megegyeznek a hivatalosan küldött játékvezető(k) jogaival és kötelességeivel. 

(7) A szükség-játékvezető kijelöléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a játékvezető és a sportszervezetek képviselői írnak 

alá. A megállapodást az ellenőri jelentéshez vagy a rajtlistához mellékelni kell. 

273. § Ha a hivatalosan kiküldött játékvezető(k) távollétében a csapatok nem egyeznek meg a szükség-játékvezető személyében, 

a mérkőzést el kell halasztani, de a megismételt találkozóval kapcsolatos költségek megtérítésére nem jogosultak a 

sportszervezetek. 

274. § (1) Egy megjelent játékvezető esetén, ha a második szükség játékvezető személyében nem történik megegyezés, a 

mérkőzést le kell játszani. 

(2) Amennyiben valamelyik érdekelt fél megtagadja a játékot, azt úgy kell tekinteni, mintha a sportszervezet a kiállást tagadta 

volna meg. 

275.§ A játékvezető távolmaradásának okát a JB vizsgálja. A játékvezető mulasztása esetén eljárást folytat le. 

 
5.3.3. JÁTÉKVEZETŐK FELADATAI A MÉRKŐZÉS ELŐTT 

276. § (1) A játékvezetők a mérkőzés előtt 45 perccel érkeznek az uszodába. 

(2) 30 perccel a találkozó kezdete előtt a zsűri asztalnál jelentkeznek, készen állva feladatainak ellátására. 

(3) Rájátszás és TV-s mérkőzések esetén az (1) és (2) bekezdésben foglaltakhoz képest 15 perccel korábbi időpont az irányadó. 

277. § (1) A játékvezetők a rajtlistába beírt játékosokat, szakvezetőket az MVLSZ kártyán szereplő fényképeik és adataik alapján 

egyenként beazonosítják, melyet a rajtlistán aláírásukkal igazolnak. 

(2) Nem azonosítható fénykép esetén az ÜVR-beli fénykép, vagy személyi okmányok alapján történik az azonosítás. 

(3) A titkár segítségével az ÜVR-en keresztül ellenőrzik a sportolók versenyengedélyét. 

(4) Az azonosítás és ellenőrzés elmulasztása esetén a JB  a játékvezetők díjazását csökkenteni jogosult. 

278. § (1) Amennyiben a mérkőzést megelőző azonosítás során az igazolt versenyző és a jelenlévő sportoló személyének 

azonosságában kétely merül fel, a játékvezető az ellenőr jóváhagyásával jogosult ellenkező bizonyításig az adott sportoló 

játékjogát ideiglenesen felfüggeszteni. A döntés jelentésköteles. 

(2) A sportszervezet arcképes igazolvány segítségével igazolhatja az egyezést. 

(3) Azon sportszervezet, sportszakember és sportoló ellen, amely és aki másik sportoló versenyengedélyével visszaél 

haladéktalanul fegyelmi eljárás megindításának van helye a játékvezető által, függetlenül attól, hogy a visszaélésre a mérkőzés 

előtt, közben derül fény. 

279. § A játékvezető a mérkőzés előtt ellenőrzi a pályát, labdákat, egyéb kellékeket és hiányosság, eltérés esetén haladéktalanul 

felhívja a rendező sportszervezet figyelmét a szabályosság helyreállítására. 

280. § Mérkőzés előtt a FINA szabály szerinti játékosellenőrzést lefolytatja. 

 
5.3.4. JÁTÉKVEZETŐK FELADATAI A MÉRKŐZÉS ALATT 

281. § (1) A játékvezető a vízilabda szabályok betartásával a legjobb tudása szerint irányítja a mérkőzést a játék és a Fair Play 

szellemével összhangban. 

(2) Szükség esetén, a szabályok adta lehetőségek szerint szankcionálja a játékosokat, az edzőket, a szakvezetőket. 

(3) Intézkedéseket tesz a mérkőzés zavartalan lebonyolításának érdekében. 

282. § (1) Amennyiben az 8.2.1. pontban körülírt visszaélésre a mérkőzés során derül fény. és a visszaélés kétséget kizáróan 

megvalósult, úgy a játékvezető az ellenőr jóváhagyásával a sportoló játékjogát a soron következő egyéb játékmegállás 

bekövezésekor (gól, időkérés, játékrészek közötti szünet) ideiglenes hatállyal felfüggeszti, a sportoló a mérkőzés további részén 

már nem vehet részt. 

(2) Az 278. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása kötelező. 

5.3.5. JÁTÉKVEZETŐK FELADATAI A MÉRKŐZÉS UTÁN 

283. § (1) A játékvezetők az ellenőri jelentésen aláírásaikkal hitelesítik a mérkőzés végeredményét és a mérkőzésen történt egyéb 

eseményeket. 

(2) Amennyiben a játékvezető fegyelmi eljárást kezdeményez bárki ellen a mérkőzés teljes ideje alatt, úgy a fegyelmi alapjául 

szolgáló információkat köteles az ellenőri jelentésre felvezetni, illetve email formájában a JB részére írásban jelenteni. 

(3) A mérkőzés befejezése után is, a lefújást követő 30 percig jogosult fegyelmi eljárás kezdeményezésére sportszerűtlen 

magatartást tanúsító sportoló, sportszakember, illetve biztonsági problémák okán sportszervezet ellen a (2) bekezdésben leírtak 

megtartásával. 

284. § (1) A játékvezető köteles a mérkőzés után az ellenőr értékelését végighallgatni. 
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(2) Amennyiben az értékelésben valamilyen súlyosabb eseménnyel nem ért egyet, azt haladéktalanul a JB-nek írásban jelezni. 

(3) Amennyiben a mérkőzés során olyan különleges esemény történt, amely ellenőri beavatkozást igényelt, vagy olyan 

kiemelkedő szabály(zat)értelmezéssel, szabály(zat)alkalmazással kapcsolatos esemény történt, ahol az ellenőr és a játékvezetők, 

illetve valamely játékvezető véleménye eltér, úgy az ellentétes álláspontot képviselő játékvezető az ellenvéleményét az ellenőri 

lapra köteles felvezetni, minden érintett közreműködő haladéktalan jelentési kötelezettsége mellett. A jelentéseket azon 

szakbizottságnak kell megküldeni, amelyhez a közreműködő tartozik. 

(4) A játékvezetőt a szakbizottság határidő tűzésével nyilatkozattételre, illetve nyilatkozatkiegészítésre hívhatja fel. A felhívás 

nem megtagadható. 

 

 

5.4. Ellenőr 

5.4.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

285. § Az ellenőr tisztségének gyakorlása során a jogszabályoknak és a Magyar Vízilabda Szövetség szabályzatainak megtartásával 
tisztességesen, legjobb tudása és lelkiismerete szerint jár el. 
286. § (1) Az ellenőröket az EB kettő csoportba sorolja: 
a) Kontroller, 
b) Delegátus. 
(2) A mérkőzésre csak olyan ellenőr delegálható, aki a csoportjához meghatározott licenszvizsgát teljesítette. 

 
5.4.2. JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

287. § (1) Az EB és a JB  a VB közreműködésével valamennyi bajnokság mérkőzéseit nehézségük szerint értékeli (pontozza) és 

ennek megfelelően jelöli rá a játékvezetőket és az ellenőröket. 

(2) Az EB a mérkőzés nehézségi foka alapján kontrollert, delegátust jelöl. (továbbiakban: ellenőröket). 

(3) A bajnoki-, a kupa-, hivatalos gála- valamint a torna jelleggel rendezett felnőtt és utánpótlás mérkőzéseken csak az illetékes 

EB részéről hivatalosan kiküldött ellenőrök szerepelhetnek. 

(4) A versenyrendszer szervezője (az ÜVR-ben / hivatalos honlapján) közzéteszi a mérkőzésre jelölt ellenőrök nevét, és erről e- 

mailen keresztül értesíti is őket. 

288. § (1) Nem jelölhető ki és nem vállalhat küldést az ellenőr: 

a) ha sportszakemberként elkövetett fegyelmi-, etikai vétség miatt felfüggesztették a működését, vagy eltiltás alatt áll, 

b) ha az ellenőr a bajnokság megkezdése előtt/során az ÜVR-ben összeférhetetlenséget állított be a nevezett sportszervezettel 

szemben, 

c) továbbá ha a jelen szabályzat 190. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás hatálya alatt áll. 

289. § Szövetségi ellenőrt fegyelmi határozat alapján, illetve a sportszervezet kérésére és költségére a szövetség küld. Szövetségi 

ellenőr csak delegátus lehet. 

290. § (1) A mérkőzésekre az ellenőröket az EB jelöli ki az előre meghatározott szinteket figyelembe véve. A jelölésnél 

figyelembe kell venni az ÜVR rendszerben rögzített összeférhetetlenségeket, és gazdasági szempontokat. 

(2) Az ellenőröknek 3 hétre előre rögzíteniük kell az ÜVR rendszerben a lemondásaikat. 

 
5.4.3. ELLENŐR TÁVOLMARADÁSA 

291. § (1) A hivatalos ellenőr jelenléte nélkül a mérkőzést le kell játszani. Ekkor a csapatok egy-egy főt delegálhatnak a 

versenybíróságba, akik az időmérők és titkár tevékenységét közösen ellenőrzik. A játékvezetők ebben az esetben a kontrolleri 

feladatokat is ellátják. 

(2) Az (1) bekezdés bekövetkezte esetén a mérkőzés végeredményét a hazai csapat rajtlistáján kell igazolni. Az eredmény 

hitelesítéséhez a VB által hivatalosan küldött játékvezető(k), titkár, valamint az érintett csapatok által delegált egy-egy fő aláírása 

szükséges. 

5.4.4. ELLENŐRÖK ÁLTALÁNOS JOGAI 

292. § (1) Az ellenőr a mérkőzésen az MVLSZ hivatalos képviselője és minden olyan kérdésben döntési joga van, amely nem 

tartozik a játékvezetők kizárólagos döntéseinek körébe. 

(2) Az ellenőr ezen körben hozott döntéseit mindenki számára kötelező érvénnyel bírnak. 

(3) Technikai hiba esetén, továbbá a játékvezetők, a versenybíróság, a csapatok, a közreműködők, valamint a mérkőzés rendjének 

mindennemű akadályoztatása esetén intézkedi, beavatkozni köteles. 

(4) Kirívóan súlyos esetekben jogosult piros lap adására arra alkalmas játékmegállás időpontjában. 

293. § (1) Nyilvánvaló szabálysértés, műhiba és brutalitás esetén köteles akár a játék megállításával is a játékvezető figyelmét 

arra felhívni, szükség esetén a helyes döntésre utasítani. 

(2) A játékvezető ezt az utasítást köteles meghallgatni, de a végső döntés a játékvezető diszkrecionális jogkörébe tartozik. 

(3) Amennyiben a játékvezető az ellenőr utasítása ellenére sem az iránymutatás szerint jár el, úgy az ellenőr a játékvezetőt 

megbuktatja és az ügyet további intézkedés megjelölésével az VI-nek továbbítja. 
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(4) Ha a játékvezető az utasításnak eleget tesz, úgy az adott hibára vonatkozó pontok kerülnek az értékelésnél levonásra. 

(5) Amennyiben a mérkőzés során olyan különleges esemény történt, amely ellenőri beavatkozást igényelt, vagy olyan 

kiemelkedő szabály(zat)értelmezéssel, szabály(zat)alkalmazással kapcsolatos esemény történt, ahol az ellenőr és a játékvezetők, 

illetve valamely játékvezető véleménye eltér, úgy az ellentétes álláspontot képviselő játékvezető az ellenvéleményét az ellenőri 

lapra köteles felvezetni, minden érintett közreműködő haladéktalan jelentési kötelezettsége mellett. A jelentéseket azon 

szakbizottságnak kell megküldeni, amelyhez a közreműködő tartozik. 

(6) Az ellenőr beavatkozásáról mind az ellenőr, mind a játékvezető 24 órán belül jelentést kell, hogy írjon az EB, a JB és a VB 

részére. Intézkedésének bármilyen okból történő elmulasztása a játékvezető felelősségét nem csökkenti, és az ellenőr ezért 

felelősségre vonható. 

294. § (1) Ha a csapatok által delegált labdabedobó, vagy a csapathoz tartozó más személy késlelteti a labda bedobását, a 

kapuskidobást, sarokdobás vagy a szabaddobás elvégzését, úgy az ellenőr figyelmezteti a labdabedobót és az eset 

megismétlődése esetén lecserélheti. 

(2) Az ellenőr az általa alkalmatlannak minősített versenybírót, gólbírót a mérkőzés folyamán bármikor lecserélheti. A csere 

tényét az ellenőri lapra indokolással fel kell vezetni, további intézkedés megjelölése mellett. 

295. § Rendkívüli esetekben az ellenőr elrendelheti a mérkőzés megtartását 2 fős versenybírósági létszámmal akkor is, ha a 

versenykiírások által meghatározott minimum ennél magasabb, amennyiben biztosítottnak látja a feladatok minimális, de 

elégséges szintű ellátását. Az ellenőr döntése ilyen esetekben óvási okot nem képezhet. 

296. § (1) A hivatalosan kiküldött versenybírók meg nem jelenése esetén a játékvezetőknél fent leírt eljárást kell alkalmazni. Ha 

a pótlást az ellenőr nem tudja megoldani, az ellenőr dönt a mérkőzés lejátszhatóságáról. 

(2) Amennyiben a jelenlévő versenybírók felkészültségét elegendőnek tartja, úgy a 2 fős minimális létszámmal minden 

bajnokságban elrendelheti a mérkőzés lejátszását. Döntését a csapatok nem kifogásolhatják. 

(3) Ha a versenybíróság minimális 2 fős létszáma cask az egyik játékvezető versenybíróságban történő szerepeltetésével 

biztosítható, akkor az ellenőr a mérkőzés lejátszása érdekében, saját mérlegelése alapján ezt elrendelheti, amelyet a játékvezetők 

nem kifogásolhatnak. 

 
5.4.5. ELLENŐRÖK FELADATAI A MÉRKŐZÉS ELŐTT 

297. § (1) Az ellenőr a mérkőzés előtt 45 perccel érkezik az uszodába. 

(2) 30 perccel a találkozó kezdete előtt a zsűri asztalnál foglal helyet, készen állva feladatainak ellátására. 

(3) Rájátszás és TV-s mérkőzések esetén az (1) és (2) bekezdésben foglaltakhoz képest 15 perccel korábbi időpont az irányadó. 

298. § (1) Az egyes mérkőzések megkezdése előtt a rendező sportszervezet köteles a pályahitelesítési engedélyt a mérkőzés 

ellenőrének kérésére bemutatni. 

(2) A mérkőzés előtt az ellenőr a játékvezetővel együtt ellenőrzést tart. A feltárt hiányosságokról haladéktalanul értesíti a rendező 

sportszervezet intézkedésre jogosult/képes képviselőjét. Amennyiben a hiányosság a mérkőzés kezdetéig nem kerül kijavításra, 

az ellenőr ezt a VB részére az ellenőri jelentésen rögzíti (pályát, labdákat, egyéb kellékeket). 

(3) Eltérés esetén, annak mértékétől függően, a mérkőzés lejátszhatósága kérdésében az ellenőr dönt. 

299. § (1) Az ellenőr a mérkőzés megkezdése előtt az előírásszerű adatbevitelt ellenőrzi (rajtlista), hiba esetén a javításra utasítást 

ad. 

(2) Amennyiben a mérkőzést megelőző azonosítás során az igazolt versenyző és a jelenlévő sportoló személyének azonosságában 

kétely merül fel, a játékvezető az ellenőr jóváhagyásával jogosult ellenkező bizonyításig az adott sportoló játékjogát ideiglenesen 

felfüggeszteni. A döntés jelentésköteles. 

300. § (1) Amennyiben a sportszervezet önhibájából nem áll rendelkezésre a mérkőzést megelőzően adott játékos MVLSZ- 

kártyája, de arcképes igazolvány segítségével az ÜVR-ben kétséget kizáróan azonosítható, továbbá a sportoló rendelkezik az 

adott osztályra érvényes versenyengedéllyel, illetve érvényes sportorvosi igazolással, úgy az ellenőr saját hatáskörében 

engedélyezheti a szereplését. 

(2) Az ellenőri engedély megadását az ellenőri lapon jelezni kell. 

301. § A mérkőzés megkezdése előtt az ellenőrnek alá kell íratni a hivatalos orvossal/mentőtiszttel az ellenőri jelentést az arra 

kijelölt helyen (aláírás és pecsét vagy azonosító szám). 

 
5.4.6. ELLENŐRÖK FELADATAI A MÉRKŐZÉS ALATT 

302. § (1) Az EB – a VB javaslatait figyelembe véve – határozza meg az ellenőri jelentésben rögzítendő események tartalmát, 

részletességét annak érdekében, hogy a számítógép esetleges hibája, adatvesztése esetén a mérkőzés rövid technikai szünetet 

követően folytatható legyen. 

(2) Az ellenőri jelentésre, vagy az azon megjelölt külön lapra vezeti fel az ellenőr az értékelését és a játékvezetői jelentéseket. 

(3) A mérkőzés lefújását követő 15 percen belül az érintettek (játékosok, edzők, tisztségviselők) ezen jelentésen nyilatkozhatnak 

az automatikus eltiltás visszautasításáról és helyette a fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó kérelmükről. 

(4) A közreműködők fegyelmi eljárás kezdeményezésére irányuló indítványukat indokolással (szükség esetén szó szerinti 

idézettel) együtt vezetik rá az ellenőri jelentésre. 
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303. § Kontroller: legfőbb szerepe gondoskodni az egyes mérkőzések 
a) szabályszerű lebonyolításának, 
b) a versenykiírásban előírt tárgyi feltételek meglétének, 
c) a mérkőzésen közreműködő zsűritagok munkájának, 
d) a mérkőző felek sportszerű viselkedésének ellenőrzéséről és felügyeletéről. 
304. § Ellenőri jelentést készít, de nem értékeli a mérkőzésen közreműködő játékvezetők tevékenységét. 
305. § (1) Munkája során figyelembe veszi és betartja az Ellenőri Kézikönyvben leírtak, kivéve a játékvezetők értékelésére 
vonatkozó részeket. 
(2) Szakmai tanácsokkal segítheti a játékvezetők jövőbeli tevékenységét. 
306. § Delegátus: a fent említett kontrolleri feladaton túlmenően, az Ellenőri kézikönyvben meghatározott irányelvek 
megtartásával az ellenőri jelentésen értékeli a mérkőzésen közreműködő játékvezetők tevékenységét. 

307. § (1) Kiemelt jelentőségű mérkőzésekre az EB két ellenőrt jelölhet. 
(2) Amennyiben az EB két ellenőrt jelöl a találkozóra, saját hatáskörében jogosult meghatározni azok feladatait és a feladatok 
felosztását. 
308. § A FINA szabálykönyv WP 21.14. pontja szerinti vétségért megítélt kiállítás tényét „brutalitás” jelöléssel a játékvezetői 

ítélet, vagy ellenőri döntés meghozatalakor a jegyzőkönyvben, az ellenőrnek pedig az ellenőri jelentésében külön rögzítenie kell. 

Amennyiben a brutalitást a delegátus utasítására ítélik meg, úgy abban az esetben is rögzíteni kell az ellenőri jelentésen. 

 
5.4.7. ELLENŐRÖK FELADATAI A MÉRKŐZÉS UTÁN 

309. § A mérkőzés befejezését követően a mérkőzés kontrollere illetve delegátusa köteles a jegyzőkönyvet a számítógépen a 

saját ellenőri jelentése adataival összevetve ellenőrizni, majd ezután a részére biztosított kód megadásával véglegesen lezárja, 

vagy azt a jegyzőkönyv-vezetővel lezáratja. 

310. § (1) A mérkőzés delegátusa köteles az ellenőri jelentésen a játékvezetők teljesítményét az EB által meghatározott 

direktívák, illetve az Ellenőri kézikönyvben leírtak alapján értékelni. 

(2) Férfi-, illetve női felnőtt OBI-es mérkőzések esetén lehetősége van a delegátusoknak a hivatalos jegyzőkönyvet a játékvezetői 

osztályzat megadása nélkül is lezárni vagy a titkárral lezáratni. Ebben az esetben a delegátusnak 24 órája van az osztályzatokat 

VI részére megküldeni e-mailen. 

311. § A mérkőzés játékvezetői aláírásukkal az ellenőri jelentésen hitelesítik a mérkőzés végeredményét és a mérkőzésen történt 

egyéb eseményeket. 

312. § (1) A kontroller és a delegátus a jegyzőkönyvet a mérkőzés befejezése után is köteles ellenőrizni és tartalmát aláírásával 

hitelesíteni, továbbá a hiányosan, vagy olvashatatlanul kitöltött jegyzőkönyv kijavítására utasítást adni. Amennyiben a 

jegyzőkönyvben hibás, vagy olvashatatlan bejegyzés maradt és/vagy a jegyzőkönyv hiányosan került kitöltésre, a 

jegyzőkönyvvezető és a kontroller vagy delegátus díjazásban nem részesülhet. 

(2) A mérkőzés jegyzőkönyvének, az kontroller vagy delegátus számára biztosított speciális kóddal történő lezárása a kontroller 

vagy delegátus aláírásával egyenértékű hitelesítést is jelent. 

313. § Amennyiben a mérkőzés ellenőre kezdeményezi a mérkőzés bármely szereplőjével szemben a fegyelmi eljárás 

megindítását, azt is a hivatalos ellenőri jelentésen kell jelezni, illetve az ellenőrnek az eseményt követően 24 órán belül részletes 

írásbeli beszámolót kell küldenie az esetről az EB és a VB részére. 

314. § (1) A mérkőzés befejezése után a jegyzőkönyv kizárólag az ellenőr utasítására véglegesíthető és zárható le. Online 

jegyzőkönyv esetén a jegyzőkönyvvezető és a kontroller vagy delegátus köteles megvárni a jegyzőkönyv feltöltését és kötelesek 

együttesen a jegyzőkönyvvezetés ellenőrző adatlapján ezt megjelölni. 

(2) Az ellenőrző lap kitöltésének elmulasztása, hiányos vagy valótlan kitöltése súlyos szabálysértésnek minősül, amely miatt a 

mérkőzésre küldött jegyzőkönyvvezető és a kontroller vagy delegátus sem részesülhet díjazásban. 

315. §  (1)  Kézi  jegyzőkönyvvezetéssel  mérkőzést  elkezdeni  nem  lehet,  mivel  az  adott  sportszervezetekre  érvényes 

versenyengedélyek és sportorvosi engedélyek kizárólag az ÜVR rendszerből kérdezhetők le, kivéve a 385. § esetét. 

(2) Amennyiben a mérkőzés során kézi jegyzőkönyvvezetésre állnak át, az ellenőr erről a tényről a jelentésen történő feltüntetés 

mellett haladéktalanul írásban értesíti a Versenyirodát. 

(3) A mérkőzés kontrollere vagy delegátusa kézi jegyzőkönyv esetén aláírásával hitelesíti a végeredményt, az eltiltással járó 

kiállítások és a piros lapok bejegyzéseinek helyességét, az eltiltások esetében az érdekeltek esetleges nyilatkozatát a fegyelmi 

eljárás lefolytatására vonatkozó kérelemre. 

(4) Az ellenőri jelentést, illetve ha kézi jegyzőkönyv készült a mérkőzésről, akkor a jegyzőkönyv egy példányát a kontroller vagy 

delegátus továbbítja a VI-hez úgy, hogy annak a mérkőzést követő első munkanap 12.00 óráig be kell érkeznie. 

(5) Postai továbbítás esetén a fenti időpontig köteles a kontroller vagy delegátus telefonon, SMS üzenetben, e-mail-ben az 

eredményről és az esetleges rendkívüli eseményről a VB-t tájékoztatni. 

316. § Amennyiben a kézi jegyzőkönyvbe hibás, vagy olvashatatlan bejegyzés kerül, vagy a számítógépes jegyzőkönyvbe a 

játékosok nem valós adatokkal kerültek beírásra és az kellő ellenőrzéssel és figyelemmel elhárítható lett volna, valamint a 

mérkőzés jegyzőkönyve a jegyzőkönyvvezetőnek, vagy az ellenőrnek felróható ok miatt nem került lezárásra, akkor a VB által 

delegált jegyzőkönyvvezető és/vagy az ellenőr díjazásban nem részesülhet. 
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317. § (1) A kontroller, illetve delegátus köteles a csapatok képviselőinek aláírásával ellátott rajtlistákat, az ellenőri jelentést a VB 

részére az előírt módon eljuttatni. 

(2) Az ellenőri jelentésnek a mérkőzés adatait tartalmazó részét, a csapatokra, edzőkre, vezetőkre, játékosokra vonatkozó 

beírásokat, bejelentéseket a kontroller és a delegátus köteles a csapatok képviselőinek kérésre bemutatni. 

 
5.4.8. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

318. § A mérkőzés során felmerült minden szokásostól eltérő eset vonatkozásában az ellenőrnek jelentési kötelezettsége áll fenn 

az EB felé. 

(2)  Az  ellenőr  utasítást  adhat  írásbeli  jelentés  megküldésére  a  mérkőzés  bármely  közreműködőjének,  amennyiben  a 

közreműködő, álláspontja szerint a különös esemény megítélése szempontjából releváns információval rendelkezik. 

319. § (1) Ha a mérkőzés kontrollere vagy delegátusa a mérkőzés folyamán a jegyzőkönyv (kézi vagy számítógépes) és a saját 

észlelése között eltérést tapasztal, úgy a szünetben, vagy akár a mérkőzés megállításával is utasíthatja a jegyzőkönyvvezetőt az 

eltérés ellenőrzésére. 

(2) Amennyiben a jegyzőkönyvvezető fenntartja az általa rögzítettek helyességét, a kontroller vagy delegátus utasíthatja annak 

megváltoztatására. Ilyen esetekben mind a jegyzőkönyvvezető, mind a kontroller vagy delegátus köteles jelentést írni az esetről. 

320. § A játékosok testi épségének fokozott védelme érdekében, súlyosabb sérülések esetén, vagy amikor egy játékos nyilvánvaló 

sérülése miatt nem volt képes a játék folytatására, a mérkőzés ellenőre köteles részletes jelentést írni a sérülés keletkezésének 

valószínűsíthető okáról, szemrevételezés alapján a sérülés jellegéről, a játékvezetők intézkedése, vagy annak elmaradása 

jogosságáról, meg kell jelölje a további eljárás elősegítése érdekében a tanúként szóba jöhető személyeket.A jelentést köteles 

megküldeni a Vb a JB és az FB részére. 

 

5.5. Gólbíró 

5.5.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

321. § (1) A mérkőzéseket gólbíró nélkül is le lehet játszani, de a versenykiírások rendelkezhetnek a kötelező alkalmazásukról. 

(2) Ha a hivatalosan küldött gólbíró nem jelenik meg, úgy a mérkőzés ellenőre kijelöl helyette egy semleges gólbírót, aki teljes 

körűen látja el a gólbíró feladatait. 

(3) Ha nincs semleges gólbíró, úgy kizárólag a labdabedobási feladatok ellátására a két csapat kijelöl egy-egy személyt, akik a 

csapatok térfélcseréje alkalmával szintén térfelet cserélnek. 

 
5.5.2. GÓLBÍRÓ FELADATAI A MÉRKŐZÉS ALATT 

322. § (1) A gólbíró a számára kijelölt kapu gólvonalával egy vonalban a parton foglal helyet. 
(2) Feladata segítséget nyújtani a játékvezető számára, de a végső döntés mindig a játékvezető felelőssége. 
(3) Mérkőzés alatt, a számára kijelölt kapu oldalán figyeli és jelzi: 
a) a játékrészek kezdetén a szabályos elhelyezkedést, szabálytalan indulást, 

b) a labda útját és mutatja a sarkdobás vagy kapuskidobást, 
c) ha a labda teljes terjedelmében áthaladt a gólvonalon, 
d) a játékos szabálytalan cseréjét és a szabálytalan visszatérését, 
e) amennyiben a labda elhagyja a játékteret gondoskodik másik bedobásáról. 

5.6. Versenybírók 

5.6.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

323. § (1) A mérkőzésekre a VI várható fontosságuktól függően, de a gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve küldi a 

versenybírókat. 

(2) A versenybíróság minimális létszáma, amellyel egy mérkőzés még megtartható 2 fő (jegyzőkönyvvezető és időmérő), de a 

Versenykiírások eseményenként eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak. 

(3) Rendkívüli esetekben az ellenőr elrendelheti a mérkőzés megtartását 2 fős versenybírósági létszámmal akkor is, ha a 

versenykiírások által meghatározott minimum ennél magasabb, amennyiben biztosítottnak látja a feladatok minimális, de 

elégséges szintű ellátását. Az ellenőr döntése ilyen esetekben óvási okot nem képezhet. 

(4) Versenybíró: 

a) titkár, 

b) titkár II. (segédtitkár), 

c) időmérő, 

d) időmérő II. (time out versenybíró). 

324. § A versenybíróságban a számítógépes jegyzőkönyvvezetés miatt alkalmazandó, a mérkőzések zavarmentes lebonyolítását 

és az adatbiztonságot szolgáló eljárásokat, ellenőrzéseket a VI külön szabályzatban írja elő és ellenőrzi folyamatosan azok 

betartását. 

325. § A VI a versenybíróságban történő tevékenységet előzetes, a JB által szakmailag ellenőrzött gyakorláshoz, vagy a JB 

által szervezett alapfokú versenybírói tanfolyam sikeres elvégzéséhez kötheti. 
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326. § (1) A rendező sportszervezetek feladata gondoskodni helyi versenybírók biztosításáról, akiket a JB adott mérkőzésre 

jelölni tud. 

(2) Jelen rendelkezéstől a versenykiírások eltérhetnek. 

(3) Amennyiben a sportszervezet az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a JB az utaztatással járó 

többletköltséget a sportszervezetre kiterheli. 

(4) A (3) bekezdés alapján hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

327. § (1) A hivatalosan kiküldött versenybírók meg nem jelenése esetén a játékvezetőknél fent leírt eljárást kell alkalmazni. 

(2) Ha a pótlást az ellenőr nem tudja megoldani, az ellenőr dönt a mérkőzés lejátszhatóságáról. 

(3) Amennyiben a jelenlévő  versenybírók felkészültségét  elegendőnek  tartja, úgy  a  2  fős  minimális létszámmal  minden 

bajnokságban elrendelheti a mérkőzés lejátszását. Döntését a csapatok nem kifogásolhatják. 

328. § A pályaválasztó csapat által biztosítandó táblakezelő hiánya rendezési hiányosságnak minősül és szankció alkalmazásának 

van helye. 

329. § (1) Amennyiben a 326. §-ban foglalt személyzet hiánya okán a mérkőzés nem tartható meg és a VB a vizsgálata során 

megállapítja a pályaválasztó csapat felelősségét, a mérkőzést a VB 5:0 gólaránnyal az ellenfél javára igazolja. 

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben írtalak, ha a két sportszervezet megállapodik a mérkőzés általuk delegált tagok 

alkalmazásával történő lejátszásáról és a költségek viseléséről. 

(3) Ha a versenybíróság minimális 2 fős létszáma csak az egyik játékvezető versenybíróságban történő szerepeltetésével 

biztosítható, akkor az ellenőr a mérkőzés lejátszása érdekében, saját mérlegelése alapján ezt elrendelheti, amelyet a játékvezetők 

nem kifogásolhatnak. 

(4) A sportszervezetek hozzájárulását az ellenőri lapon kell rögzíteni. 

(5) A hozzájárulás megadása esetén a mérkőzés eredménye ezen okból óvással nem támadható meg. 

 
5.6.2. TITKÁR (DIGITITKÁR) 

5.6.2.1. Feladatai a mérkőzés előtt 

330. § (1) A titkár köteles a J B  é s  a  VI külön utasításának megfelelően a mérkőzés biztonsága érdekében a mérkőzés 

alapadatait tartalmazó indító file-okat legkésőbb a mérkőzés előtti napon a számítógépére letölteni. 

(2) Súlyos szabálytalanságnak számít, ha az alapadatok a letöltés elmaradásából fakadóan a helyszínen nem állnak rendelkezésre. 

331. § (1) A titkár a rajtlista alapján felvezeti a sportolókat, edzőket, sportvezetőket, illetve minden közreműködőt a mérkőzés 

jegyzőkönyvébe. 

(2) Ellenőrzi a sportolók, sportszakemberek teljes játék-, vagy közreműködői jogosultságát, eltérés esetén jelzi a hivatalos 

ellenőrnek. 

(3) Versenyigazolvány hiánya esetén ellenőrzi az adatok egyezőségét az ÜVR-ben. 

(4) Jelzi a jegyzőkönyvben a játék-, vagy közreműködői jog felfüggesztése vagy eltiltás alatt álló személyeket. 

5.6.2.2. Feladatai a mérkőzés alatt 

332. § (1) A jegyzőkönyvvezetők elsődleges feladata a mérkőzés jegyzőkönyvének számítógépes vezetése, az események és 

adatok rögzítése. 

(2) A jegyzőkönyvvezető köteles a mérkőzés eseményeit a számítógépen olyan részletességgel rögzíteni, amelyet a VB a számára 

előír, a feltételektől (segítő biztosítása, egyéb feladatai, stb.) függően. 

(3) Amennyiben a VB nem jelölt segédtitkárt a mérkőzésre, illetve alkalmazása nem kötelező, úgy a titkár látja el a segédtitkár 

335. §-ban részletezett feladatait is. 

 
5.6.2.3. Feladatai a mérkőzés után 

333. § (1) A titkár a mérkőzés lefújását követően köteles a mérkőzésen készült jegyzőkönyvet az ellenőrrel a számítógépen 

egyeztetni és hitelesíttetni, ezután az ellenőr utasítására és felügyelete alatt lezárni. 

(2) A WPA (számítógépes vízilabda jegyzőkönyv) program ezután automatikusan elkészíti a mérkőzés hivatalos jegyzőkönyvét 

PDF formában, melynek feltöltéséről a titkár 24 órán belül gondoskodik. A feltöltés elmaradása szankció alkalmazását vonja maga 

után. 

334. § (1) Kézi jegyzőkönyvvezetés esetén a jegyzőkönyvvezető a mérkőzés lefújását követően köteles a mérkőzés ellenőrével és 

a játékvezetőkkel a jegyzőkönyvet aláíratni. 

(2) Az ellenőr aláírásával a végeredményt, továbbá a jegyzőkönyvbe a szükséges rendkívüli bejegyzések (eltiltások, eltiltások 

elleni fellebbezések, stb.) megtörténtét hitelesíti. 

(3) A titkár a kézi jegyzőkönyv első, eredeti példányát az ellenőr részére adja át. 

 
5.6.3. TITKÁR II. (SEGÉDTITKÁR) 
335. § (1) A segédtitkár feladata: 

a) mérkőzés eseményeinek teljes körű rögzítésének az elősegítése, a valós idejű (online) mérkőzés események internetes 

megjelenítése esetén a jegyzőkönyvvezető számára a rögzítendő események (sapkaszín és szám, esemény és annak ideje) 
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folyamatos bemondása, 

b) a kiállított játékosok felügyelete, visszaengedése, harmadik személyi hiba azonnali jelzése, 

c) a hangosbemondó használata (bemutatás, kipontozódás), 

d) szabálytalan csere és visszatérés jelzése piros zászlóval, 

e) büntető megítélése esetén, az időmérővel közösen dudával és piros zászlóval jelzik, amennyiben a büntetőhiba a sportoló 

harmadik személyi hibája, 

f) időkérés figyelése az időmérővel egyetemlegesen. 

(2) OBI osztályban az alkalmazása kötelező. 

 
5.6.4. IDŐMÉRŐ 

336. § (1) Az időmérő a mérkőzés előtt ellenőrzi az órák működését. 

(2) Az időmérő munkája során méri: 

a) a tiszta játékidőt, 

b) a támadási időt, 

c) a játékrészek közötti szünetet, 

d) a kiállítási időt, 

e) az időkérés időtartamát, 

f) a játékvezető által elrendelt 3 perc egészségügyi szünet idejét. 

(3) Büntető megítélése esetén, a segédtitkárral közösen dudával és piros zászlóval jelzik, amennyiben a büntetőhiba a sportoló 

harmadik személyi hibája volt. 

337. § Az időmérő a találkozó előtt kipróbálja a rendelkezésre álló órákat, és hiba esetén jelzi az ellenőrnek. 

338. § Amennyiben a találkozó során meghibásodik az elektronikus időmérő óra, úgy a kézi időmérést az időmérő végzi. 

 
5.6.5. IDŐMÉRŐ II (TIMEOUT VERSENYBÍRÓ) 
339. § Figyeli a vezetőedzőt, és időkérés esetén, síppal és kézjelzéssel jelzi a játékvezető és a zsűri felé az időkérés tényét. 

 

 
5.6.6. TÁBLAKEZELŐ 

340. § A táblakezelő a sportszervezet által biztosított személy, aki az adott helyszínen az elektronikus eredményjelző táblát kezeli, 

megjeleníti a gólokat, a kiállítási hibákat, a kiállítás időt, az időkérést. 

6. BAJNOKI SORREND MEGÁLLAPÍTÁSA, HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE 
341. § (1) A szabályszerűen végigjátszott, vagy bizottsági döntés alapján jogerősen eldöntött mérkőzések eredményét a 

szövetség nyilvántartja. 

(2) A mérkőzés győztese 3, döntetlen eredmény esetén mindkét sportszervezet 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem 

kap pontot. 

(3) Amennyiben a mérkőzés a tiszta játékidő végén döntetlen, de a találkozót döntésre kell vinni, úgy a FINA szabályok szerinti 

szétlövés alkalmazására kerül sor. Ez esetben a szétlövés győztese 2, a vesztese 1 pontot kap. 

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseitől a versenykiírások eltérhetnek mind a kapott pontok, mind pedig a szétlövés szabályai 

tekintetében. 

(5) A bajnoki év végén a versenyrendszer szervezője megállapítja az egyes bajnoki (kupa) osztályokban részt vevő csapatok 

helyezésének végső sorrendjét. A helyezéseket a pontok összege határozza meg. 

342. § A bajnokságokban és kupákban a helyezések eldöntésének módját, illetve speciális szabályait az adott versenyrendszer 

versenykiírásai határozzák meg. 

 

6.1. Döntés pontegyenlőség esetén 
343. § (1) Két csapat azonos pontszáma esetén: 

a) az egymás ellen elért eredményből származó több pontot szerző megelőzi a másikat, 

b) amennyiben az így szerzett pontszám is megegyezik, az a csapat végez előbb, amelyiknek jobb az egymás elleni gólkülönbsége, 

c) amennyiben a pontszám és az egymás ellen elért gólkülönbség is megegyezik, úgy a bajnokságbeli összesített eredmény 

figyelembevételével számított gólkülönbség dönt, 

d) további egyenlőség esetén a több lőtt gól határozza meg a sorrendet. Amennyiben ez sem dönt, úgy sorsolással kell 

megállapítani a sorrendet. 

(2) Három, vagy több csapat azonos pontszáma esetén: 

a) ezen három vagy több csapat kizárólag egymás elleni mérkőzései alapján számított sorrendben a több pontot szerző csapat(ok) 

megelőzik a többi csapatot/csapatokat, 

b) amennyiben az így számított pontszám is azonos, a csapatok sorrendjét a jobb egymás ellen elért gólkülönbség határozza 

meg, 

c) amennyiben mind a pontszám, mind az egymás ellen elért gólkülönbség is megegyezik, úgy a bajnokságbeli összesített 
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eredmény figyelembevételével számított gólkülönbség dönt, 

d) további egyenlőség esetén a teljes bajnokság során lőtt több gól határozza meg a sorrendet. Amennyiben ez sem dönt, úgy 

sorsolással kell megállapítani a sorrendet. 

 

6.2. Bajnokság és kupa lezárása 
344. § (1) A bajnokságok és a kupák I., II., III. helyezett csapatait az MVLSZ csapatonként 18 bajnoki éremmel jutalmazza. 

(2) A bajnokságok és kupák győztese serlegdíjazásban részesül. 

(3) A Magyar Vízilabda Szövetség Elnöksége az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl egyéb jutalmak odaítéléséről is 

rendelkezhet. 

(4) Az Elnökség különdíjak alapítására jogosult. 

7. EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSI SZABÁLYAI 

7.1. Mérkőzések nehézségi szintjének meghatározása 
345. § (1) A VB, az EB és a JB valamennyi bajnokság mérkőzéseit nehézség szerint értékeli (pontozza) és ennek megfelelően jelöli 

rá a játékvezetőket és az ellenőröket. 

(2) A játékvezetők összesített pontszámának lehetőség szerint el kell érnie a mérkőzés besorolási pontszámát. 

(3) Amennyiben a játékvezetők összesített pontszáma nem éri el a mérkőzés nehézségi fokát a bizottságok az ellenőri szintek és 

egyedi ellenőri pontszámok alkalmazásával korrigálják a kívánt szinthez. 

(4) A bizottságok szükséghelyzetben eltérhetnek a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseitől. 

(5) Az alábbi táblázat tartalmazza a minimális és maximális pontszámokat bajnokságonként: 

 
Nem Osztály Min Max Megjegyzés 

 
 

 
Férfi 

OBI 80 120  

OBI/B 60 100  

OBII 25 40 Egy játékvezetős 

Ifjúsági 45 100  

Serdülő 45 100  

Gyerek 40 100  

 
 
 

Női 

OBI 60 100  

OBI/B 20 40  

Ifjúsági 35 75  

Serdülő 35 75  

Gyerek 30 75  

 

346. § (1) A mérkőzésérték meghatározás alapelvei felnőtt férfi OBI esetében: 

a) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 1-5 helyezéseket foglal el akkor a 
minimum pontszám 100 
b) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 6-10 helyezéseket foglal el 
akkor a minimum pontszám 95 
c) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 3 vagy 4 pozíció akkor a minimum pontszám 90 
(2) Felnőtt női OBI esetében: 

a) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 1-4 helyezéseket foglal el akkor a 
minimum pontszám 85 
b) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 5-nél lejjebbi helyezéseket 
foglal el akkor a minimum pontszám 80 
c) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 3 vagy 4 pozíció akkor a minimum pontszám 75 
(3) Férfi OBI/B esetében: 

a) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 1-4 helyezéseket foglal el akkor a 
minimum pontszám 85 
b) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 5-nél lejjebbi helyezéseket 
foglal el akkor a minimum pontszám 80 

c) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 3 vagy 4 pozíció akkor a minimum pontszám 75 
(4) Fiú utánpótlás esetében: 
a) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 1-6 helyezéseket foglal el akkor a 
minimum pontszám 85 
b) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 7-nél lejjebbi helyezéseket 
foglal el akkor a minimum pontszám 80 
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c) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 3 vagy 4 pozíció akkor a minimum pontszám 70 
(5) Leány utánpótlás esetében: 
a) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 1-4 helyezéseket foglal el akkor a 
minimum pontszám 65 
b) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 1 vagy 2 pozíció és a két csapat a tabellán 5-nél lejjebbi helyezéseket 
foglal el akkor a minimum pontszám 60 
c) amennyiben a 2 csapat helyezése közötti különbség 3 vagy 4 pozíció akkor a minimum pontszám 50 

347. § (1) A mérkőzésérték meghatározáson túl a bizottságok egyéb kompenzációs tényezők figyelembevételével korrigálhatják 
a mérkőzések nehézségi fokát. Ilyen lehet például, de nem kizárólagosan: 
a) területi közelség miatti rangadó, 

b) a két résztvevő csapat többszöri találkozása egy bajnoki szezonban, 
c) előző fordulóban elért nagyarányú különbség, vagy szoros mérkőzés, 
d) jelentős játékosmozgás a résztvevő sportszervezetek között. 

 

7.2. Általános rendelkezések 
348. § (1) Az országos bajnoki, és kupa mérkőzések négy negyedből állnak, a játékrészek tiszta játékideje 8 perc. 

(2) Az OBI osztályú bajnokságokban és a Magyar Kupában a szünet az I-II. és a III-IV. negyed között kettő perc, a II-III. negyed 

között öt perc. Minden további bajnokságban mindhárom szünet kettő perc időtartamú. 

(3) Az férfi OBII és női OBI/B, illetve a területi bajnokságokban a tiszta játékidő 7 perc. 

(4) Baby I-II. korosztályokban a mérkőzés négy negyedből áll, a teljes játékidő negyedenként 8 perc (futóóra). Támadási idő nincs. 

(5) A területi igazgatóságok versenykiírásai jelen szakasz időkeret előírásaitól eltérően is rendelkezhetnek.vii
 

349. § (1) A mérkőzésen a csapatban szerepeltethető sportolók maximális létszámát az adott versenyrendszer versenykiírása 

határozza meg. 

(2) Szereplésnek az számít, ha egy játékost a jegyzőkönyvbe beírtak és a játékos a mérkőzésen valóban pályára lépett, mely a 

neve melletti X-szel kerül feljegyzésre a jegyzőkönyvben. 

350. § (1) Rendkívüli esetekben az ellenőr legfeljebb 30 perccel elhalaszthatja a mérkőzés kezdési időpontját. Döntése mindkét 

csapatra kötelező érvényű. 

(2) Késedelemből eredő mérkőzés-elmaradás esetén a VB hoz határozatot az eset összes körülményeinek mérlegelése alapján. 

 
7.3. Sportszervezetek kötelezettségei 
351. § (1) A résztvevő csapatok kötelesek a mérkőzésre a Rajtlistát (Versenyügyi nyomtatványok gyűjteménye tartalmazza) a 

mérkőzés ellenőrének legkésőbb 30 perccel a mérkőzés kezdete előtt úgy átadni, hogy abban minden, a csapatok által kitöltendő 

adat (csapatnév, bajnoki osztály, helyszín, a játékosok neve és MVLSZ száma, valamint a kispadon ülő vezetők nevei és tisztségei 

MVLSZ számai) olvashatóan beírásra került. 

(2) A rajtlistát a csapatvezető aláírásával hitelesíti, az abban leírtak valóságtartalmáért felelősséggel tartozik. Amennyiben csak 

egy vezető személy szerepel a rajtlistán, úgy őt kettős tisztségűnek, edző-csapatvezetőnek kell tekinteni. 

(3) A rajtlista leadásával egyidejűleg a csapatvezető/edző köteles az adott mérkőzésen szereplő játékosok versenyigazolványát, 

sapkaszám szerinti sorrendben az ellenőrnek leadni. 

(4) Amennyiben a sportszervezet önhibájából nem áll rendelkezésre a mérkőzést megelőzően adott játékos versenyigazolványa, 

de arcképes igazolvány segítségével az ÜVR-ben kétséget kizáróan azonosítható, továbbá a sportoló rendelkezik az adott 

osztályra érvényes versenyengedéllyel, illetve érvényes sportorvosi igazolással, úgy az ellenőr saját hatáskörében engedélyezheti 

a szereplését. 

(5) A (4) bekezdés szerinti ellenőri engedély megadását az ellenőri lapon további intézkedés okán jelezni kell. 

(6) Hibás, hiányos, nehezen vagy csak részben olvasható beírás esetén a mérkőzés ellenőre a csapat vezetőjét kötelezheti a 

javításra, vagy újraírásra, aki az utasításnak köteles eleget tenni. 

(7) A rajtlista nehezen olvasható, megtévesztő módon való kitöltése, a kijavításra irányuló ellenőri utasítás a megtagadása, a lista 

leadására előírt határidő elmulasztása a mérkőzés lebonyolítását veszélyeztető szabálysértésnek. 

(8) A rajtlistán köteles a rendező csapat vezetője feltüntetni az ügyeletes orvos nevét. 

(9) A csapatvezető, edző jelenléte és az általa aláírt rajtlista leadása nélkül a mérkőzés nem kezdhető el. Játékos-edző esetében 

nevét a hivatalos személyek között is fel kell tüntetni. 

(10) Edzői tisztséget kizárólag edzői, regisztrációs kártyával rendelkező személy láthat el. Hatálybalépés 2020. szeptember 1. 

(11) 18. életévet be nem töltött személy sportvezetői funkciót nem tölthet be. 

352. § A világos sapkában játszó csapat a versenybírósággal szemben baloldalt, sötét sapkát viselő csapat a jobb oldalon kezdi a 

mérkőzést, majd a második játékrészt követően a csapatok helyét cserélnek. 

353. § (1) A mérkőzést a rendező sportszervezet biztosítja a találkozóra a labdákat. 

(2) A versenykiírás eltérő rendelkezése hiányában a rendező sportszervezet a mérkőzés teljes tartamára legalább 3 db azonos 

márkájú és méretű szabályos labdáról köteles gondoskodni. A versenykiírások szabályozzák a labdák méretére és labdaszedőre 

vonatkozó előírásokat. 
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354. § (1) Ha a rendező sportszervezet nem tud szabályszerű labdát biztosítani, illetve az ellenfélnek sincs megfelelő labdája, a 

játékvezető 10 perc a várakozási idő leteltével, játék nélkül berekeszti a találkozót. Ebben az esetben a mérkőzés elmaradásáért 

a felelősség a pályaválasztót terheli. 

(2) Ha vendégcsapat rendelkezik játékra alkalmas labdával, köteles azt a játékvezetőnek átadni, hogy a mérkőzés labda hiánya 

miatt ne maradjon el, vagy ne kelljen beszüntetni. 

(3) Amennyiben a vendégcsapat nem bocsjátja rendelkezésre a labdáit a mérkőzés lejátszásához, akkor mindkét sportszervezetet 

vétkesnek kell tekinteni a mérkőzés elmaradásáért, illetve beszüntetéséért. 

(4) Kizárólag a játékvezető hatáskörébe tartozik a labdák játékra alkalmasságának megállapítása. 

355. § (1) Az OB I osztályú bajnokság, valamint a Magyar Kupa esetében az MVLSZ hivatalos labdaszállító partnert jelölhet ki. 

Ebben az esetben a mérkőzéseket a partner által kijelölt labdával kell lejátszani, ettől eltérni nem lehet. 

(2) Amennyiben az MVLSZ él ezzel a lehetőséggel, úgy a csapatok részére a megfelelő labdamennyiséget köteles biztosítani. 

356. § (1) A résztvevő sportszervezetek csapatai kötelesek eleget tenni az MVLSZ Elnöksége, illetve a VB által meghatározott 

protokolláris előírásoknak. 

(2) A mérkőzések előtt a parton történő bemutatás esetén a parton, ennek hiányában a két résztvevő csapat a vízben kézfogással 
üdvözli egymást. 
(3) Utánótlás bajnokságokban minden esetben egyéb bajnokságokban szükség esetén, a mérkőzés előtt a bírók felhívják a 
játékosokat a fair play szellemének betartására és a brutalitás elkövetése esetén alkalmazandó büntetésekre is figyelmeztetik 
őket. 

357. § A sportszervezetek az adott mérkőzésen a csapatuk általuk használt színű, plusz egy garnitúra tartalék sapkáról kötelesek 

gondoskodni, melyet a találkozó teljes időtartama alatt a cserepadon kell elhelyezni. 

358. § (1) A cserepadon a játékoson kívül három fő edző, szakvezető tartózkodhat. Őket a rajtlistán név és pozíció megjelölésével 

fel kell tüntetni. 

(2) A cserepad mögött további két szakember foglalhat helyet (orvos, gyúró, fizioterapeuta, stb.) Őket nem kell a rajtlistán 

feltüntetni. 

359. §. A mérkőzés során a piros lapot kapott sportszakember, a cserével kiállított játékos (játékos a sapka levétele mellett) 

köteles elhagyni a cserepadot és a játékvezető, illetve az ellenőr által kijelölt helyre menni. 

360. § (1) A sportmozgalomban, a sportszervezetben ismert sportember elhalálozásának alkalmával lehetőség van 1 percnél 

nem hosszabb gyászszünet tartására. 

(2) A gyászszünetet közvetlenül a mérkőzés elején, a labdára úszás után kell megtartani. Ilyenkor a labdaszerzést követően a 

játékvezető kikéri a labdát, majd a gyász szünet befejeztével a labdát megszerző csapat szabaddobásával félpályáról indul újra a 

játék. 

361. § A bajnoki és kupadöntő után 10 perccel mindkét csapat hiánytalan létszámmal köteles az ünnepélyes eredményhirdetés 

helyén megjelenni. Ennek elmulasztása pénzbüntetéssel valamint a helyezési jutalmazásból való kizárással szankcionálandó. 

361./A. A sportszervezetek az ÜVR-től függetlenül kötelesek maguk is nyilvántartani a játékosaik és sportvezetőik büntetéseit, és 
nyomon követni azok letöltését.  

Az ÜVR-rendszertől való eltérés esetén az egyesületek kötelesek a Versenyirodával a kapcsolatot felvenni a  helyzet tisztázása 
érdekében.  

7.4. Biztonság 
362. § (1) A sportrendezvény biztonságának biztosítása végett a szervező sportszervezet rendezőt bízhat meg. 

Férfi és Női  OB I  Osztályú mérkőzésen rendező megbízása kötelező. 

(2) A rendezők minimális létszámát: 

a) férfi OBI osztály versenykiírása, 

b) az 54/2004 (III.31.) Kormányrendelet alapján a sportrendezvény biztonsági minősítéséről szóló ORFK határozat, 

c) az adott létesítményre 9/2015 (III.25.) BM rendelet szerint jogosult tűzvédelmi szakember által készített, érvényes tűzvédelmi 

és kiürítési terv 

illetve a mindenkor hatályos esetleges más jogszabályok rendelkezései határozzák meg. 

(3) A (2) bekezdésben felsoroltak közül a legmagasabb rendezői létszámot meghatározó rendelkezés az irányadó. 

363. § (1) OBI osztályú mérkőzésen kizárólag személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező személy bízható meg a 

rendezőség feladatainak ellátásával. 

(2) A rendezőség tagjainak e minőségükben és személyükben külső megjelenésük alapján azonosíthatónak kell lenniük. Ebből a 

célból a rendezőség megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható módon 

tartalmazó kitűzőt vagy számozott rendező mellényt köteles viselni. 

364. § A jelenlévő rendezőség névsorát lehetőleg a mérkőzés kezdete előtt 30 perccel köteles a rendező sportszervezet a 

mérkőzés ellenőrének a hivatalos formanyomtatvány alkalmazásával írásban átadni. 

365. § (1) Az előírt rendezői létszám hiányában a találkozó hivatalos ellenőre az összes körülmény figyelembe vételével, 
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jogkörében eljárva dönt: 

a) a mérkőzés közönség előtti megtartásáról, 

b) a nézők kizárásáról 

c) a mérkőzés elmaradásáról. 

366. § (1) Amennyiben a sportszervezet rendezőket alkalmaz, a rendezők, amennyiben azok nélkül jár el, maga a sportszervezet, 

illetőleg annak alkalmazottai kötelesek a biztonság fenntartásához szükséges intézkedéseket megtenni. 

(2) A sportszervezet, illetve a rendezők az esemény ideje alatt kötelesek a mérkőzés hivatalos személyei által adott utasítások 

szerint eljárni, továbbá azok nélkül is fellépni a jogsértések megakadályozása vagy megszüntetése, a biztonság fenntartása 

céljából. 

367.§ (1) A mérkőzés ellenőre, vagy játékvezetői által hozott, rendezéssel kapcsolatos utasítások végrehajtása a rendező 

sportszervezet feladata. 

(2) A mérkőzés főrendezőjének és/vagy megbízottjának rájátszás esetén 1 (azaz egy) órával, egyéb mérkőzések esetén 30 perccel 

a mérkőzés kezdete előtt a mérkőzés ellenőrének rendelkezésére kell állnia és az ellenőr által kijelölt helyen kell tartózkodnia 

egészen a mérkőzés befejezéséig. 

368. § (1) A mérkőzés időtartama alatt a játékvezetők, a hivatalos tisztségviselők valamint a vendégcsapat játékosainak és 

vezetőinek a biztonságáról a rendező sportszervezet köteles gondoskodni. 

(2) A játékvezető indokolás nélkül kiküldheti a rendezők útján mindazokat, akik a találkozó befolyásolásmentes lebonyolítását 

veszélyeztetik, a játékvezetőt tevékenysége során zavarják. 

369. § (1) Amennyiben a rendezőség nem biztosítja a játékvezetők és a versenybíróság részére a zavartalan működést, valamint 

a vendégcsapat tagjainak személyes biztonságát, úgy a játékvezetők a mérkőzést időlegesen megszakítják, az ellenőr pedig a 

kialakult helyzettől függően, saját mérlegelése alapján intézkedni köteles a rend helyreállítása érdekében. 

(2) Ha a felszólítottak nem tesznek eleget a játékvezető utasításának, vagy ha a rendező sportszervezet, vagy az általa 

foglalkoztatott rendezők nem tudják az utasítást végrehajtani, a mérkőzés ellenőre dönt a találkozót végleges beszüntetéséről. 

(3) Az ellenőr saját döntése alapján is – anélkül, hogy a játékvezetők a mérkőzést megállították volna a fentiek miatt – elrendelheti 

a mérkőzés lefújását. Ekkor a játékvezetők kötelesek a mérkőzést berekeszteni. 

(4) Súlyosabb esetekben, veszélyhelyzetben a játékvezetők maguk is jogosultak a mérkőzés azonnali lefújására. 

(5) Jelen szakaszban meghatározottak bekövetkezése az ellenőr és a játékvezető jelentési kötelezettségét vonják maguk után, 

továbbá az ellenőr további intézkedéssel eljárás kezdeményezni köteles az érintett sportszervezettel szemben. 

370. § Fegyelmi határozat rendelkezhet bármely osztályban rendezők kötelező alkalmazásáról. 

 
7.5. Orvos 
371. § (1) A mérkőzésen orvosi funkciót hivatásos orvos vagy mentőtiszt láthat el. 

(2) Orvos esetében a működési nyilvántartási szám (pecsétszám), mentőtiszt esetében a szolgálati igazolvány szám a rajtlistán 

és az ellenőri lapon való feltüntetése kötelező. 

372. § (1) Az orvos (mentőtiszt) köteles a mérkőzés előtt 30 perccel megjelenni. 

(2) Késés esetén a maximális várakozási idő 15 perc, amennyiben az orvos ezen határidőn belül nem jelenik meg a mérkőzés 

elmarad jelen szabályzaban körülírt szankciók alkalmazása mellett. 

373. § Az orvos (mentőtiszt) fenti adatait a rendező sportszervezet képviselője köteles a rajtlista lapjára olvashatóan beírni, 

amellyel azt tanúsítja, hogy az orvos (mentőtiszt) beavatkozásra készen jelen van, rendelkezik a szükséges felszerelésekkel (táska, 

mentőláda). 

374. § Az orvos (mentőtiszt) kettős funkciót nem tölthet be, (orvos – edző – játékos – versenybíró) kivéve vis maior esetét. 

375. § A mérkőzés orvos (mentőtiszt) hiányában nem tartható meg. 

 
7.6. Késés, egyéb rendkívüli eset 
376. § (1) Amennyiben a csapat a mérkőzés helyszínére késve érkezik, de ezt a mérkőzés hivatalos kezdési időpontja előtt jelzi a 

mérkőzés hivatalos ellenőrének vagy játékvezetőjének, illetve a bajnokságot kiíró szövetség kijelölt képviselőjének, akkor a 

várakozási idő lejártának időpontját az ellenőrnek a mérkőzés hivatalos kezdési időpontja után 30 perccel kell meghatároznia. 

(2) Erről tájékoztatni kell a két csapat vezetőjét és a bajnokságot kiíró szövetség kijelölt képviselőjét. 

(3) A játékvezetőnek a mérkőzés időpontjának halasztása során figyelemmel kell lennie a biztonsági kockázatokra és amennyiben 

biztonsági szolgálat, vagy a rendőrség jelen van a mérkőzésen, úgy köteles egyeztetni ezen szervek képviselőivel a késés biztosági 

kockázatáról. 

(4) Azonos településen működő sportszervezetek között kisorsolt mérkőzésről való késés igazolásaként, és a vétlenség 

megállapításánál nem fogadható el forgalmi akadályra hivatkozás. 

377. § A mérkőzésre történő hivatalos utazásnak minősül az autóbusszal és a vonattal történő utazás. Az ilyen járművek 

meghibásodása miatt elmaradt mérkőzés esetében tekinthető vétlennek az utazó csapat. 

378. § Ha a hivatalos kezdési időre nem jelenik meg valamelyik csapat, és telefonon nem jelzi a játékvezetőnek késése okát, 

megérkezésük várható időpontját, akkor az ellenőr a hivatalos kezdési időt követő 30 perc eltelte után a mérkőzést berekeszti. 
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379. § Késedelemből eredő mérkőzéselmaradás esetén a VB hoz határozatot az eset összes körülményeinek mérlegelése alapján. 

380. § Rendkívüli esetekben az ellenőr - a csapatok megállapodása alapján legfeljebb 60 perccel elhalaszthatja a mérkőzés 

kezdési időpontját. Döntése mindkét csapatra kötelező érvényű.Jelentősebb időmértékű késést vagy halasztást a VB kijelölt 

tagja engedélyezhet. 

 

7.7. Jegyzőkönyvvezetés 
381. § (1) Az MVLSZ a közönség, a szakma valamint minden érdekelt jobb kiszolgálása érdekében az összes országos és területi 

bajnokságban a számítógépes (digitális) jegyzőkönyvvezetést alkalmaz, melynek során a mérkőzés eseményeinek részletes, 

játékos szintű rögzítése is megvalósul. 

(2) Minden mérkőzésen, ahol a körülmények lehetővé teszik, a találkozó eseményei az interneten, a Szövetség honlapján élőben 

követhetőek. 

(3) Amennyiben a mérkőzésen az internet közvetlen elérése nem lehetséges, ugyanezen adatok és események 24 órán belül a 

honlapon megtekinthetővé válnak. 

(4) Az elkészült, részletes és hivatalos jegyzőkönyv minden bajnokságban letölthető. 

382. § Amennyiben jegyzőkönyvek 24 órán belül nem kerülnek feltöltésre, úgy a VB köteles eljárni a mérkőzés titkárával 

szemben. 

383. § (1) A jegyzőkönyvvezető köteles a mérkőzés eseményeit a számítógépen olyan részletességgel rögzíteni, amelyet a VB a 

számára előír, a feltételektől (segítő biztosítása, egyéb feladatai, stb.) függően. 

(2) A mérkőzés kinyomtatható jegyzőkönyve két részből áll: 

a) hagyományos jegyzőkönyvből, 

b) a részletes, az eseményeket „percről-percre” folyamatosan rögzítő eseménylistából. 

A b) pontban körülírt eseménylista alapadatai a jegyzőkönyvével teljesen azonosak, de a további események rögzítése 

tájékoztató jellegű, pontossága függ a jegyzőkönyvvezető gyakorlatától és a segítő jelenlététől, ezért hivatalos eljárások során 

történő felhasználásuk esetén ezt figyelembe kell venni. 

(3) A jegyzőkönyvvezető a mérkőzés lefújását követően köteles a mérkőzésen készült jegyzőkönyvet az ellenőrrel a számítógépen 

egyeztetni és hitelesíttetni, ezután az ellenőr utasítására és felügyelete alatt lezárni. 

384. § (1) A számítógépes jegyzőkönyvkészítés bármely okból történő  elmaradása, vagy meghibásodása esetén a 

jegyzőkönyvvezető vagy a VI által kijelölt személy feladata a legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül a kézi jegyzőkönyv 

számítógépbe történő rögzítése és az adatok feltöltése. 

(2) A VI az érintett csapatok kérésére köteles az eredeti kézi jegyzőkönyv és a számítógépbe felvitt és rögzített adatok 

egyezőségét ellenőrizni. 

385. §  (1)  Amennyiben  bármilyen  okból  a  számítógépes  jegyzőkönyvvezetés  nem  lehetséges,  de  a  sportolók  teljes 

játékjogosultsága igazolható vagy a mérkőzés közben áll le a rendszer végleg, kézi jegyzőkönyvvezetés szükséges és kötelező. 

(2) A kézi jegyzőkönyv biztosítása ez esetben a rendező sportszervezet feladata. 

(3) A jelen pontban körülírt esetben a jegyzőkönyvek egy-egy példányát a résztvevő csapatok, eredeti példányt pedig az ellenőr 

csatolja az ellenőri jelentéshez. Ha csak egy példányos jegyzőkönyv készül, az a csapatokhoz csak bemutatásra, illetve a szükséges 

aláírások teljesítése érdekében kerülhet. 

386. § Amennyiben az ÜVR rendszer hibája vagy egyéb technikai hiba okán a sportolók teljes játékjogosultságának felderítése 

lehetetlenné válik, úgy a mérkőzés elmarad. Az esemény jelentésköteles. A VB intézkedik az elmaradt esemény pótlása iránt. 

387. § Eltiltást tartalmazó bejegyzés esetén az illető csapat képviselőjét az ellenőrnek tájékoztatnia kell. 

388. § (1) A mérkőzések kézi, vagy elektronikus módon készített jegyzőkönyvei nem selejtezhető dokumentumok a kézi 

jegyzőkönyv kivételével, ha arról egyenértékű elektronikus másolat készült. 

(2) Az elektronikus formában készített jegyzőkönyveket a VI köteles a mérkőzés után vagy kinyomtatni és katalogizált 

irattárazásukról gondoskodni, vagy a biztonságos adattárolás megszervezéséről intézkedni. A VI felelős a jegyzőkönyvek speciális 

iratkezelési, archiválási és adatmentési szabályzatának elkészítéséért és végrehajtásának ellenőrzéséért. 

 

7.8. Edzők, sportvezetők jogosultsága a mérkőzés alatt 
389. § (1) A vezetőedző beszélhet, és utasításokat adhat a csapatának, de ezen jogosultsága nem irányulhat a játék folyamatos 

irányítására. 

(2) Vezetőedzőnek kell tekinteni azt az edzőt, akit a rajtlistán a vezetőedzői, vagy „első” edzői pozícióba beírtak. 

(3) A felnőtt mérkőzéseken a vezetőedző a saját csapata térfélének 5 m-es vonaláig, minden más korosztályban a felezővonalig 

mozoghat azzal a korlátozással, hogy a játékvezetőtől mindig minimálisan 2 méter távolságot meg kell, hogy tartson. 

(4) Az edző (1) bekezdésben körülírt joga kizárólag csapata irányítására vonatkozik, nem tehet megjegyzést a játékvezetőre, 

illetve a játékvezető tevékenységére. 

(5) Rendkívüli beavatkozást igénylő esetekben a vezetőedző jelezheti a játékvezetőnek az általa észlelt: 

a) sérülés, 

b) óra megállást, 



53  

c) óra meghibásodást, 

d) súlyos nézőtéri atrocitást, 

e) illetve olyan külső körülményeket, melyek a találkozó normál rend szerinti lefolytatását veszélyeztetik. 

(6) A felhívásnak kulturált módon kell elhangoznia. Ez esetben a játékvezető meghallgathatja az edzőt. 

(7) Ha az edző rendkívüli esetet jelez, de ezt nem a fenti módon teszi, vagy közlendője nem erre vonatkozik, a játékvezető köteles 

a megfelelő (sárga vagy piros) lap felmutatásával eljárni. 

390. § (1) A vezetőedző felelős minden kispadon ülő játékos és vezető viselkedéséért. 

(2) Ha egy fegyelmezetlenség esetén, a kispadon ülők közül az elkövető személyét a játékvezető nem tudja megállapítani, úgy az 

edző részére adható sárga vagy piros lap. 

(3) Az edző a játékvezetésre nem tehet megjegyzést, valamint sértő, kritizáló gesztust, vagy bármilyen, a játékvezető felé irányuló 

mozdulatot a mérkőzés folyamán. 

(4) Tilos az edzőknek, vezetőknek, játékosoknak a mérkőzés folyamán a bírói emelvényre lépni. 

(5) Az edzőnek és az egész csapatnak a játékvezető előtt, a számukra fenntartott folyosón át kell mozogni. 

(6) Azon további személyek, akik a kispadon jogosultak helyet foglalni, minden esetben kötelesek ülve maradni, továbbá nem 

irányíthatják a csapatot, nem kommunikálhatnak a játékvezetővel. 

(7) A mérkőzés folyamán a játékvezetőkhöz a csapatkapitány, az ellenőrhöz kizárólag a bejelentett, jegyzőkönyvben szereplő 

sportvezető (kivéve a vezetőedzőt) tehet észrevételeket. 

(8) A csapatok vezetői csak az ellenőr hívására mehetnek a versenybíróság asztalához, ennek megszegése piros lapos büntetéssel 

jár, amely megadására az ellenőr jogosult. 

 
7.9. Sportszervezetek által szervezett tornák, kupák, hivatalos barátságos-, és gálamérkőzések szabályai 
391. § (1) A címben nevezett sporteseményt a sportszervezet IVSZ-e köteles a rendezvény előtt 14 nappal annak programjával 

és versenykiírásával együtt az MVLSZ VB-nek jóváhagyásra megküldeni. 

(2) A VB a jóváhagyott eseményre a JB és az EB javaslata alapján a rendező érdekeit figyelembe véve közreműködőket jelöl. A 

sportszervezetek közvetlenül nem kereshetnek meg játékvezetőt vagy ellenőrt. 

(3) Az MVLSZ által foglalkoztatott közreműködők kizárólag a VB által jóváhagyott eseményen vehetnek részt. Ezen szabálypont 

megszegése etikai vétségnek minősül. 

(4) A rendezvényre szükséges közreműködői létszámot a rendezővel egyeztetve a VB határozza meg. 

(5) A közreműködők díjazását a VB az alábbiak szerint határozza meg: 

a) OB I osztályú mérkőzés: OB I-es tarifa 100%-a 

b) OB I osztályú sorozatmérkőzések (egy nap kettő vagy annál több): OB I-es tarifa 50%-a 

c) alsóbb osztályú mérkőzés: az osztály szerinti tarifa 100%-a 

d) alsóbb osztályú sorozatmérkőzések (egy nap kettő vagy annál több): az osztály szerinti tarifa 75%-a 

(6) Külföldi csapat részvétele esetén a (5) bekezdésben meghatározott tarifákat 1,5 szorzóval kell számolni. 

(7) Útiköltséget a közreműködők a NAV által elfogadott elszámolás szerint érvényesíthetnek. 

(8) Amennyiben a bizottságok a rendező sportszervezettel történő előzetes egyeztetés alapján az esetményt képzési vagy 

továbbképzési céllal felhasználhatják, úgy a VB egyedi díjszabást állapíthat meg. 

 
7.10. Sportszervezetek által szervezett nemzetközi kupamérkőzések szabályai 

392. § (1) Az érintett sportszervezet jogosult az MVLSZ EB-től és JB –től -től a nemzetközi kupamérkőzésekre 

közreműködőket kérni.. 

(2) Amennyiben a sportszervezet helyi szinten a nemzetközi szervezet igényeit kielégítő minőségben képes közreműködőt 

biztosítani, akkor a közreműködők névsorát a találkozó előtt 14 nappal jóváhagyásra a JB-hez és az EB-hez -hez be kell terjesztenie. 

(3) Ha VB a (2) bekezdésben a szervező által jelölt közreműködők közül bárkit nem hagy jóvá, úgy őt a rendező más alkalmas 

közreműködővel pótolni köteles vagy a a fenti bizottságoktól igényelhet helyettesítőt. 

(4) Jelen pontban körülírt közreműködők teljes költsége a rendező sportszervezetet terheli. 

8. EGYES MÉRKŐZÉSEK ELLENI KIFOGÁSOK 

8.1. Óvás 

8.1.1. FOGALOM, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

393. § (1) A lejátszott mérkőzés eredménye FINA szabály, a Versenykiírás, vagy a Versenyszabályzat kötelező rendelkezéseinek 

megsértése esetén óvással támadható meg. 

(2) Abban az esetben, ha a mérkőzés eredménye ellen óvást jelentettek be, a mérkőzés eredményének hivatalos igazolása 

függőben marad mindaddig, amíg jogerős döntés nem született az ügyben. 

(3) Az óvás és a fellebbezés díjainak mértékét az egyes bajnokságok Versenykiírásai tartalmazzák. 

 
8.1.2. JOGOSULTAK KÖRE 

394. §. (1) A bajnokságban résztvevő sportszervezetek óvással csak saját mérkőzésükkel kapcsolatban élhetnek. 
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(2) Sportszervezet saját csapatának terhére óvást nem terjeszthet elő. 

 
8.1.3. ÓVÁSI OKOK 

395. § (1) A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással: 

a) olyan pályafelszerelések hiánya, vagy a pályafelszerelések olyan mértékű hiányossága, amely miatt a játéktér játékra 

alkalmatlan, de kizárólag akkor, ha ezt a mérkőzés megkezdése előtt az ellenőrnél bejelentették, kivéve, ha az óvási ok a 

mérkőzés ideje alatt keletkezett, 

b) pályahitelesítés hiánya (ahol kötelező), 

c) a sportszervezet versenyengedélyei a 417.§ alapján fel volt függesztve, 

d) ha a játékvezető (kivéve a megegyezéses, vagy a „szükség játékvezetőt”) bejelentett érdekeltsége, vagy fegyelmi eltiltása 

és/vagy felfüggesztése ellenére levezette a mérkőzést, 

e) ha a mérkőzésen jogosulatlan játékos szerepelt, 

f) ha érvényes MVLSZ versenyengedéllyel rendelkező játékost a játékvezető, vagy az ellenőr az ÜVR adatai alapján vagy egyéb 

okból nem engedett játszani, 

g) ha a mérkőzés közben olyan esemény történt, amely lehetetlenné tette a mérkőzés külső befolyástól mentes eredményének 

a kialakulását, 

h) ha az igazoló szerv a sportolót tévesen igazolta vagy átigazolta, versenyengedélyét helytelenül a sportszervezet részére kiadta, 

amennyiben, az igazolt, átigazolt sportoló és új sportszervezete részéről valótlan adatközlés, félrevezetés nem merült fel, az 

kizárólag a nyilvántartó tévedésének következménye, 

i) ha a játékvezető, a zsűri a mérkőzésen műhibát követett el. 

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerint óvásnak lehet helye, amennyiben egy érvényes MVLSZ versenyengedéllyel rendelkező 

játékost az ÜVR érvényes MVLSZ versenyengedéllyel nem rendelkező játékosnak jelölt és az ellenőr annak ellenére nem engedte 

játszani, hogy csapatvezetője az eltiltást tévesnek, elévültnek vagy megszűntnek tartotta és erről az ellenőri jelentésen írásban 

is nyilatkozott. 

(3) Amennyiben a szakvezető nyilatkozata alapján az ellenőr engedélyezte a kérdéses játékos szerepeltetését, de a nyilatkozat 

bármilyen okból utólag tévesnek bizonyul, a játékos szereplése jogosulatlannak minősítendő és az érintett bizottságok a 

megfelelő szankció alkalmazására kötelesek. 

(4) Nem támadható meg a találkozó eredménye az (1) bekezdés f) pontja alapján óvással, amennyiben az ellenőr a sportorvosi 

engedély hiánya miatt vonta meg a sportoló játékjogát az adott mérkőzésen. 

(5) Ugyancsak nem támadható meg óvással a mérkőzés eredménye, ha az ellenőr jelen szabályzat 189. § (2) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feltétel teljesülésének hiánya okán nem engedte a sportolót szerepelni. 

(6) Nem támadható meg a találkozó eredménye az (1) bekezdés d) pontjában leírt „bejelentett érdekeltség” miatt óvással, 

amennyiben az érdekeltségről a VB és JB tudott, de annak figyelmen kívül hagyására kényszerült. 

 
8.1.4. ÓVÁS ELINTÉZÉSE 

396. § (1) Az óvást a versenyrendszert kiíró szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága tárgyalja. 

(2) Az óvás tárgyalására a versenyfelügyeleti eljárás szabályai az irányadók. 

(3) Az érdemben vizsgált óvást a VB 

a) elutasítja, 

b) megalapozottsága esetén az óvásnak helyt ad. 

(4) Amennyiben a VB az óvásnak helyt ad: 

a) a mérkőzés adott feltételekkel történő teljes, vagy részbeni újrajátszását rendelheti el, 

b) a mérkőzést a Versenykiírásban előírt gólkülönbséggel az óvást benyújtó csapat javára igazolhatja 

c) a mérkőzés eredményét az óvásban kérelmezettek szerint megállapíthatja. 

397. § A VB a mérkőzés eredményét törli és újrajátszást rendel el, ha olyan műhibát állapít meg, mely döntő befolyással volt az 

eredmény végső kialakulására. 

398. § (1) A megóvott mérkőzés eredményét a VB az alábbi esetekben nem változtathatja meg: 

a) ha az óvás nem megalapozott, 

b) amennyiben az adott bajnoki mérkőzéssel kapcsolatban mind a két sportszervezet óvást terjeszt elő 395. § (1) bekezdés c), 

vagy e), illetve g) pontja alapján, és mind két óvás megalapozott, a VB-nek az óvásokat el kell utasítania és hivatalból kell eljárnia 

a vétkes sportszervezetekkel szemben. 

c) ha a hátralévő játékidő rövidsége, vagy az addig elért gólkülönbség nagysága már nem indokolja az eredmény törlését, az óvást 

ezen ténymegállapítás mellett az óvási ok érdemi tárgyalása nélkül el kell utasítani és a pályán elért eredményt kell fenntartani, 

d) amennyiben a VB olyan műhibát állapít meg, amely  nem gyakorolt döntő befolyást a mérkőzés eredményének végső 

alakulására, úgy az óvást ezen ténymegállapítás mellett az óvási ok érdemi tárgyalása nélkül el kell utasítani és a pályán elért 

eredményt kell fenntartani. 

(2) A (1) bekezdés c) pontjában leírt döntés nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a gólkülönbség, a lőtt gólok száma 
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további döntésnél, kvalifikációnál kerül figyelembe vételre és az óvás elfogadása, vagy elutasítása azokat befolyásolhatná, 

továbbá az olyan oda-visszavágó mérkőzések első mérkőzése esetén, amelyeknél a gólok összesített számát figyelembe kell 

venni. 

(3) A (1) bekezdés esetében óvási díjat vissza kell tartani. 

(4) Amennyiben a VB az óvásnak helyt ad, az óvási díjat és - fellebbezés esetén, amennyiben a fellebbezésnek a másod fokon 

eljárt bizottság helyt ad - a fellebbezési díjat is vissza kell téríteni az óvást benyújtó sportszervezetnek. 

(5) Az óvási díjat, a fellebbezési díjat, valamint minden igazolható felmerült költséget az óvási ügyben önhibájából elmarasztalt 

sportszervezet köteles megtéríteni az MVLSZ-nek. 

(6) Amennyiben az óvásra alapot adó esemény egyik sportszervezetnek sem felróható, akkor az esetleges újra játszásból fakadó 

költségeket az MVLSZ viseli. 

(7) Az óvási díj visszafizetése szempontjából az óvásnak helyt adó határozatnak minősül, ha a VB megállapítja ugyan az óvás 

formai megalapozottságát, de annak következményeinek a mérlegelése után, a mérkőzés eredményének megváltoztatását 

eredményező határozatot nem hoz, vagy a mérkőzés újrajátszását nem rendeli el. Határozatában minden esetben rendelkeznie 

kell az óvási díjról is. 

399. § (1) Műhibát akkor követ el a játékvezető (illetve egyéb közreműködő), ha saját mérlegelését kizáró helyzetben más döntést 

hoz, mint amit a játékszabályok az adott esetre kötelezően előírnak. 

(2) Műhibának számít az is, ha a játékvezető a szabályok által kötelezően előírt ítéletet nem hozza meg. 

(3) Nem számít műhibának, ha a játékvezető egy súlyos szabálytalanságot nem észlel, és ezért azt nem ítéli meg. 

 
8.2. Jogosulatlan játékos szerepeltetése elleni felülvizsgálat 

8.2.1. FOGALOM 

400. § (1) Jogosulatlan játéknak minősül azon sportoló szerepeltetése, aki: 

a) a rajtlistán, és ezzel együtt a jegyzőkönyvben nem szerepel, 

b) nem rendelkezik adott osztályra versenyengedéllyel vagy a versenyengedélye érvénytelen, 

c) más sportoló versenyigazolványával, vagy hamisított versenyigazolvánnyal szerepel, 

d) érvénytelen kettős játékengedéllyel (kettős versenyengedéllyel) játszik, 

e) érvénytelen sportorvosi engedéllyel játszik, 

f) hamisított sportorvosi engedéllyel játszik és ezt a sportorvosi engedély kiadására jogosult OSEI írásban igazolja, 

g) játékengedélye külföldi sportszervezet részére lett kiadva, továbbá aki külföldről jött, de az MVLSZ-től még nem kapott 

versenyengedélyt   sportszervezetéhez, 

h) előrehozott vagy elhalasztott mérkőzésen jelen szabályzat szerint teljes játékjoggal nem rendelkezik, 

i) játékjogosultsága fel van függesztve, 

j) a játéktól el van tiltva, 

k) olyan korcsoportos versenyrendszerben játszik, amelyben a korcsoportra vonatkozó előírásoknak megfelelő életkor felső 

határát betöltötte, illetve alsó korhatárát nem töltötte be, 

l) megszegte az egy napra vonatkozó maximális mérkőzésszámot, 

m) ha a jelen szabályzat 190. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás hatálya alatt áll, 

n) ha egy sportszervezet azonos osztályban két csapatot indít és egy játékos, miután az egyik csapatban már szerepelt, a másik 

csapatban is játszik, 

o) kettős játékengedély szabályának megsértésével játszik, 

p) LEN transzfer eljárás megkerülésével, az MVLSZ megtévesztésével történt átigazolás során jutott versenyengedélyhez (ez 

esetben az átigazolás semmisnek minősül). 

(2) Az (1) bekezdés alól felmentést biztosít az Igazolási és Átigazolási Bizottság jogerős döntése, ha a magyar, vagy külföldi 

sportszervezet bizonyított szerződésszegése miatt válik átigazolhatóvá a játékos, függetlenül attól, hogy a bajnoki szezonban 

korábban másik sportszervezet már szerepelt. 

(3) Nem tartozik a jelen pontbéli korlátozás alá bármely bajnokságban, bármikor a bajnokság során egy fő olyan kapus játékos 

leigazolása, aki más sportszervezetben már szerepelt az adott bajnoki szezonban, amennyiben a fogadó egyesület igazolhatóan 

kapus nélkül maradt. 

(4) Az így leigazolt játékos kizárólag kapusként (1-es vagy 14-es sapkában) szerepelhet, mezőnybéli szerepeltetését a VB 

jogosulatlan játéknak köteles minősíteni és az arra vonatkozó következményeket érvényesíteni a vétkes sportszervezettel 

szemben. 

 
8.2.2. JOGOSULTAK KÖRE 

401. §  Jogosulatlan  játékos  szerepeltetése  miatt  a  bajnokság  azonos  osztályában,  vagy  a  kupában  szereplő  bármely 

sportszervezet jogosult a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére a mérkőzést követő 8 napos jogvesztő határidővel. 

 
8.2.3. A FELÜLVIZSGÁLAT ELINTÉZÉSE 
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402. § (1) Az felülvizsgálatot a versenyrendszert kiíró szövetség VB-je tárgyalja. 

(2) Az felülvizsgálat tárgyalására a versenyfelügyeleti eljárás szabályai az irányadók. 

403. § (1) Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a VB köteles a mérkőzés eredményét megsemmisíteni és a mérkőzést az 

ellenfél csapatának a javára 5:0 gólaránnyal igazolni, kivéve, ha a jogosulatlanul szerepeltetett játékos ellenfele 5-nél nagyobb 

gólkülönbséggel nyerte meg a mérkőzést. Ebben az esetben a pályán elért eredményt igazolja a VB. 

(2) Ha a mérkőzés végeredménye a gólkülönbség szempontjából lényeges, a VB a mérkőzés végeredményét ettől eltérő 

gólkülönbséggel is igazolhatja. 

(3) A VB minden esetben büntetőponto(ka)t is köteles levonni a vétkes csapattól. 

(4) Háromnál több alkalommal történő jogosulatlan játékos szerepeltetés esetén a VB köteles az érintett sportszervezet kizárni. 

(5) Jelen  szakaszban  részletezett  kötelező  eljárás  nem  vonatkozik  a  mérkőzés  közben  jogosulatlanná  vált  játékos 

szerepeltetésére. 

(6) Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a csapattal szembeni eljáráson túlmenően a játékos szereplését elrendelő 

vezetőedző, vagy csapatvezető ellen a VB köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni a felelősség megállapítására. 

(7) A sportszervezet pontszáma negatív tartományba nem kerülhet. 

404. § (1) A felülvizsgálat költsége megegyezik az óvás versenykiírásokban meghatározott költségeivel. 

(2) A felülvizsgálat díjának visszafizetésére az óvás idetartozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
8.3. Brutalitás utólagos megállapítása fegyelmi eljárás kezdeményezésével, ismételt brutalitás esetén alkalmazott 

pénzbüntetés 

405. § (1) Az ellenfél által elkövetett brutalitás miatt a találkozót követő 48 órán belül külön kérelem formájában, fegyelmi eljárás 

kezdeményezésére jogosultak az érintett mérkőzésen érdekelt sportszervezetek. A fegyelmi eljárás várható kezdeményezését a 

kezdeményező sportszervezet a mérkőzés végét követő 15 percen belül köteles jelezni a mérkőzés ellenőre részére, a konkrét 

eset megjelölésével, aki köteles a bejelentést az ellenőri jelentésbe foglalni. Ennek hiányában az eljárás kezdeményezésének 

helye nincs. 

(2) Az eljárás díjköteles. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti indítvány esetén a Fegyelmi Bizottság, ideiglenes intézkedéssel dönt az érintett sportoló játék-, 

közreműködői jogának felfüggesztése tárgyában. (nincs fellebbezés, végzés) 

405./A. § Amennyiben egy egyesületen belül, egy bajnoki idényben, egy korosztályon belül, 3 alkalommal, bármely 

korosztályon belüli játékos (nem feltétlenül ugyanaz a játékos) brutalitás elkövetése miatt kerül szankcionálásra, a VB külön 

eljárásban pénzbüntetést szab ki az érintett egyesülettel szemben. 

 

A büntetés 500.000,-Ft ig terjedhet, ha OB I-es bajnoki mérkőzés is érintett a fenti 3 alkalomban, 300.000,-Ft-ig terjedhet, ha 

OB I-es bajnoki meccs nem érintett. A pénzbüntetés kiszabására   minden 3. alkalommal sor kerül és a VB az ismételt kiszabás 

esetén köteles a korábbinál magasabb pénzbüntetést alkalmazni.A VB határozata ellen a SEB-hez lehet fellebbezni az általános 

szabályok alapján. 

406. § A brutalitás utólagos megítélése kizárólag jó minőségű videófelvétel alapján történhet.Jó minőségűnek minősül a 
videofelvétel, ha a brutalitást eredményező mozdulat és annak ilyen jellegű célja a felvételből kétséget kizárólag 
megállapítható.Ennek hiányában a felvétel nem minősül bizonyító erejűnek. 

407. § A szabályzat az eljárás további részletszabályait különeljárásként (20. fejezet) rendezi. 

 
8.4. Jogorvoslat 
408. § A bizottságok döntése ellen előterjesztett jogorvoslat szabályait jelen szabályzat eljárásjogi része rendezi részletesen. 

 
 

9.        KÖLTSÉGEK VISELÉSE 
409. § (1) A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó csapatok viselik, ha a Versenykiírás másképp nem rendelkezik. 

(2) A bajnoki és kupamérkőzésekre utazó csapat összes utazási költsége az utazó csapatot terheli. Ez a rendelkezés vonatkozik 

az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve ha a VB másképp nem rendelkezik. 

410. § (1) Bajnoki és kupamérkőzések játékvezetői, ellenőri, versenybírói költségeit és azok fizetési rendjét az MVLSZ Díjfizetési 

táblázata és a Versenykiírásai szabályozzák. 

(2) Az  MVLSZ  Elnöksége  a  bajnokság  tartama  alatt  jogosult  a  díjak  megváltoztatására,  melyeket  az  MVLSZ  honlapján 

nyilvánosságra hoz. 

(3) A díjak megváltoztatása nem történhet visszaható hatállyal. 
 

 

 

III. Fegyelmi vétségek 
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10. AZ MVLSZ SZABÁLYZATAIBAN FOGLALTAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

10.1. Büntetések rendszere 
411. § (1) A VB által a szabályzatokban előírtak megsértése okán a sportszervezetre versenyfelügyeleti büntetésként: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) az MVLSZ által adható juttatások csökkentése (megvonása), 

c) a rendezői létszám felemelésére kötelezés, beleértve a rendezők alkalmazására kötelezést is, 

d) ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezés, 

e) a  sportrendezvény  nézők  nélkül,  zárt  sportlétesítményben  történő  megtartásának  előírása  vagy  szektor  lezárásának 

elrendelése, mindkettő legfeljebb tizenkét havi időtartamra, 

f) a pályaválasztási jog legfeljebb tizenkét hónapra történő megvonása, 

g) a mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása, 

h) büntetőpontok megállapítása, 

i) nemzetközi sportrendezvényen történő részvételtől eltiltás, legfeljebb kétévi időtartamra, 

j) sportoló igazolásához (átigazolásához) való jog megvonása, legfeljebb kétévi időtartamra, 

k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás, abban az esetben, ha az adott versenyrendszerben (vegyes, amatőr) van 

alacsonyabb osztály, 

l) meghatározott számú versenyből vagy a - vegyes vagy amatőr - versenyrendszerből, bajnokság egészéből történő - –

kizárás határozott időre. 

m) a sportszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés, 

n) , 

o) legfeljebb 10.000.000 - Ft. pénzbüntetés szabható ki. 

(2) Általános szabály szerint főbüntetésként pénzbüntetés, mellékbüntetésként a b)-m) pontokban meghatározott büntetés 

szabható ki. 

(3) A pénzbüntetés a (1) bekezdés b)-m) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel együtt is alkalmazható. A c), d) és m) 

pontban meghatározott büntetések egymással és bármely más büntetéssel együtt is alkalmazhatók. A g) és h) pontban 

megállapított büntetések egymással és az i), illetve j) pontban meghatározott büntetésekkel együtt is alkalmazhatók. 

(4) Ha a pénzbüntetés büntetési tétele 200.000,- Ft-nál, azaz Kettőszázezer Forintnál nem súlyosabb, a pénzbüntetés helyett az 

(1) bekezdés a)-m) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetés, illetve e büntetések közül több is kiszabható. 

(5) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során azon mérkőzéseken, amelyeken a Vsz. alapján rendező alkalmazása nem 

kötelező, a VB rendezők alkalmazását írhatja elő. Ebben az esetben a VB meghatározza a rendezők alkalmazásának időtartamát, 

valamint az alkalmazandó rendezőség létszámát. Amennyiben a sportszervezet ezen büntetést nem vagy nem az előírtak szerint 

hajtja végre, a mérkőzés nem tartható meg, és a kiállás elmulasztásának szabályait kell alkalmazni. 

412. § (1) A VB a pénzbüntetést az eset súlyához mérten, a Vsz. 10.4. fejezetben az egyes szabálysértésekre előírt maximális 

tételplafon erejéig szabja ki. 

(2) A VB különös méltánylást érdemlő esetben jogosult a büntetéstől eltekinteni. 

(3) A VB egy bajnoki szezonban egy sportszervezet vonatkozásában legfeljebb 2 esetben jogosult írásbeli figyelmeztetést alkalmazni 
vagy a büntetéstől eltekinteni. Indokolt esetben a tételes pénzbüntetések vagy tételes díjak mérsékelhetőek. 

(4) Ha a VB vizsgálata az eljárás alá vont sportszervezettel szemben, ugyanabban az eljárásban több pénzbüntetéssel büntethető 

szabálysértést tár fel, úgy pénzbüntetés felső határa a kiszabható legmagasabb pénzbüntetés felével emelkedik. 

(5) Amennyiben a szabálysértés nem azonosítható egyértelműen a 10.4. fejezetben felsorolt esetek egyikével sem, úgy a VB 

az ügyet végzéssel a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe utalja. 

(6) Ha az eset rendkívüli súlyosságú, és a VB megítélése szerint a sportszervezettel szemben a 10.4. fejezet alapján alkalmazható 

büntetés nem kellő mértékű, úgy a VB az ügyet az FB hatáskörébe utalja. 

413. § A versenyszabályzat 10.8. fejezetének rendelkezései, jelen általános fejezettől eltérő szabályokat is előírhatnak. 

414. § A szankciók alkalmazása szempontjából a mérkőzés teljes időtartama a mérkőzés megkezdése előtti 30 perctől a mérkőzés 

befejezése után az uszoda elhagyásáig, vagy a befejezés utáni 30 percig tart. 

415. § Jelen szabályzatban szereplő büntetések alanyi adómentes (AAM) befizetésnek minősülnek. 

10.2. Kiszabott büntetések teljesítése, a teljesítés elmaradásának szankciói 
416. § (1) A pénzbüntetéseket a jogerőre emelkedésüktől számított 15 napon belül kötelesek a sportszervezetek készpénzben 

befizetni, vagy átutalni az MVLSZ részére. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidő elmulasztása esetén a sportszervezet a pénzbüntetésen felül köteles késedelmi 

pótlékot fizetni, amelynek mértéke a határidő utolsó napjától számított 15 napig a pénzbüntetés 25%-a. 

(3) Amennyiben a sportszervezet a jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül a pótlékkal kiegészített díjat nem rendezi, 

úgy az érintett sportszervezettel szemben jelen szabályzat 417. § (1) bekezdésben megjelölteket kell alkalmazni. 

(4) Az MVLSZ jogosult a pénzbüntetés és az azt terhelő pótlék, késedelmi kamat összegéig kielégítést keresni a sportszervezet 
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felé teljesítendő bármilyen kifizetésből. 

417. § (1) Amennyiben a sportszervezet ebben a fejezetben taglalt szabálysértések okán kiszabott pénzbüntetést határidőn belül 

nem fizeti meg, úgy a VB a vétkes sportszervezett összes versenyengedélyét jogosult felfüggeszteni. 

(2) A felfüggesztő határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

(3) A felfüggesztés ideje alatt esedékes mérkőzésekre a kiállás elmulasztásának szabályait kell alkalmazni. 

418. § A 421., 422., 423. (1), 424., 425., 426., §-ok rendelkezéseinek megsértése esetén a VB büntetés kiszabása mellett a 

találkozót jogosult  0-5 végeredménnyel a vétlen sportszervezet csapatának javára igazolni. 

419. § Az 170. § (2) és 185.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben a VB szankció alkalmazása mellett a mérkőzést 

törölheti  a bajnoki (kupa) rendszerből. 

 
10.3. Egyenértékűség szabályai 
420. § (1) Az egyenértekűség szempontjából jelen szabályzat 115. § rendelkezései az irányadók. 

(2) Korosztályváltás esetén a sportoló a soron következő korosztályba viszi magával az automatikus büntetését.A sportvezető 
csapatváltás esetén a sportvezető szintén viszi magával a büntetését a következő csapathoz vagy bajnokságba. 

(3) A Komjádi kupa vonatkozásában azon osztály az egyenértékűség megállapításának az alapja, ahol az eltiltott sportoló adott 

bajnoki szezonban országos szinten a legtöbb mérkőzésen szerepelt. 

(4) Egyéb sportszervezet által rendezett kupa-, torna- vagy barátságos mérkőzéseken szerzett eltiltások egyenértékűségének 

vonatkozásában a VB a fenti elvek figyelembe vételével határoz. 

(5) Azon eltiltások vonatkozásában, ahol az egyenértékűség jelen szakasz szerint egyértelműen nem beazonosítható, ott a VB 

javaslatára az FB határozza meg a letöltés helyét. 

 

10.4. Sportszervezetek vétségei 

10.4.1. MÉRKŐZÉS ELMARADÁSA 

10.4.1.1. Kiállás elmulasztása 

421. § (1) Az a sportszervezet, amelynek a csapata a mérkőzésre önhibájából nem áll ki vagy a kiállást megtagadja, kiállás 

elmulasztása miatt pénzbüntetéssel és büntetőpont levonásával büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint minősül a sportszervezet mulasztása akkor is, ha az általa benyújtott, a kiállás elmulasztására 

vonatkozó igazolást a VB elutasítja. 

(3) Kiállás elmulasztásának minősül továbbá, ha az elhalasztott találkozó időpontjáról az érdekelt sportszervezetek az eredeti 

mérkőzésnapot követő 3 napon belül nem tudnak megegyezni. Ez esetben mindkét sportszervezettel szemben büntetés 

alkalmazásának van helye. 

(4) A büntetés 

a) 500.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(5) Jelen szabálysértés esetén mellékbüntetésként maximálisan 2 büntetőpont levonásának van helye. 

(6) Amennyiben ugyanazon csapat a kiállás elmulasztását egy bajnoki szezonban második alkalommal követi el, úgy a csapat a 

bajnokságból történő kizárással büntetendő. 

(7) OBII, női OBI/B, illetve olyan osztályokban, ahol tornarendszerben kerülnek a mérkőzések megrendezésre és adott csapat egy 

napon két találkozó lejátszására köteles, a (6) bekezdés szerinti kizárást a harmadik alkalom megvalósulásánál kell alkalmazni. 

(8) A kizárás feltételeként szabott két, illetve a (7) bekezdés szerinti három alkalomba a kiállás elmulasztását és a levonulást 

egybe kell számítani, de nem számít bele a (3) bekezdésben körülírt megegyezés hiánya. 

(9) Nem  büntethető  kiállás  elmulasztásáért  a  sportszervezet,  ha  igazolja,  hogy  a  mulasztás  vis  maior  következménye. 

Köztudomású tény igazolása nem kötelező, ebben az esetben elegendő, ha a sportszervezet a köztudomású tényre hivatkozik. 

 
10.4.1.2. Orvos, rendező hiány 

422. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a mérkőzés teljes idejére nem gondoskodik orvos jelenlétéről, és emiatt a mérkőzés 

elmarad, orvos hiánya miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint minősül a mulasztás akkor is, ha az orvos mérkőzés közben elhagyja a helyszínt, és a rendező 

sportszervezet másik orvos jelenlétéről azonnal nem gondoskodik. 

(3) A büntetés 

a) 400.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban 

követik el. 

423. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a férfi OB I osztályú mérkőzés teljes idejére nem gondoskodik az előírt létszámú 

rendezőről, és emiatt a mérkőzés elmarad, rendező hiánya miatt 600.000,- Ft- ig terjedő  pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Amennyiben a rendezők létszáma a hatóság által megszabott létszám minimum 70%-a, úgy a találkozó zárt kapuk mögött 

megtartható. Ez esetben a büntetés mértéke 400.000,- Ft-ig terjedhet.. 
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(3) A (2) bekezdés alkalmazásának nincs helye és az (1) bekezdést kell alkalmazni, ha a rendezői létszám a hatóság által előírt 

70%-át nem éri el. 

 
10.4.1.3. Alkalmatlan pálya 

424. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely nem biztosít a FINA szabályok WP 1. pontjának megfelelő, a Vsz-ben és a 

Versenykiírásokban előírt felszereltséggel rendelkező pályát a mérkőzés teljes időtartamára, és a hiányosság olyan súlyú, hogy a 

mérkőzés nem játszható le, alkalmatlan pálya miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

  

10.4.1.4. Adminisztráció elmulasztása 

425. § (1) Amennyiben a rendező sportszervezet a mérkőzés helyszínét vagy annak időpontját a mérkőzés napját megelőző 7. 

napig önhibájából nem adja meg az ÜVR-ben, a VB a mérkőzést 418. § szerint igazolja és a rendező sportszervezet 

pénzbüntetéssel sújtja. 

(2) A büntetés 

a) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban 

követik el. 

(3) A VB az ellenfél írásos kérelmére dönthet mérkőzés lejátszásának engedélyezéséről a (2) bekezdésben foglalt büntetés 

kiszabása mellett. 

 
10.4.2. MÉRKŐZÉS FÉLBESZAKADÁSA 

10.4.2.1. Levonulás 

426. § (1) Az a sportszervezet, amelynek a csapata a mérkőzés közben levonul a játéktérről, és emiatt a mérkőzés félbeszakad, 

levonulás miatt pénzbüntetéssel és büntetőpont levonással büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 500.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban 

követik el. 

(3) Jelen szabálysértés esetén mellékbüntetésként maximálisan 2 büntetőpont levonásának van helye. 

 
10.4.3. VISSZALÉPÉS A BAJNOKSÁGTÓL 

427. § Az a sportszervezet, amely a nevezés jogerős elfogadását követően visszalép a bajnokságtól a következő szezonban óvadék 

fizetése mellet a legalacsonyabb osztályban indulhat. 

 
10.4.4. KELLÉKHIÁNY 

10.4.4.1. MVLSZ kártya hiánya 

428. § (1) Az a sportszervezet, amelynek önhibájából nem áll rendelkezésre a mérkőzést megelőzően egy játékos MVLSZ kártyája, 

de a játékos arcképes igazolvány bemutatásával kétséget kizáróan azonosítható az ÜVR-ben, adott osztályban teljes 

játékjogosultsággal rendelkezik (az MVLSZ kártya kivételével) és a mérkőzés hivatalos ellenőre engedélyezi a szereplését, MVLSZ 

kártya hiánya miatt - ismételt szabályszegés esetén,  - pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 15.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 10.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Ha három vagy több játékos MVLSZ kártyája hiányzik, a büntetés 

a) 60.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 40.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

10.4.4.2. Rajtlista hiányossága 

429. § (1) Az a sportszervezet, amelynek a csapata a mérkőzés kezdési időpontja előtt legkésőbb 30 perccel nem adja le a 

rajtlistát, vagy a leadott rajtlista nem vagy nem megfelelően tartalmazza a kötelezően kitöltendő adatokat, rajtlista hiányossága 

miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 15.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 
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10.4.4.3. Orvos késése                                                                                                                                                                   

430 § (1) Az a rendező sportszervezet, amely nem gondoskodik arról, hogy az orvos a mérkőzés kezdési időpontja előtt 10 perccel 

a helyszínen legyen, orvos késése miatt pénzbüntetéssel büntetethető. 

(2) A büntetés 

a) 30.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.4.4. Pálya hiányossága 

431. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a mérkőzés kezdési időpontjára nem biztosít a FINA szabályok WP 1. pontjának 

megfelelő, az Vsz-ben és a Versenykiírásokban előírt felszereltséggel rendelkező pályát, a pálya hiányossága miatt 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szempontjából a pálya egyes hiányosságai külön vétségnek minősülnek. 

(3) A büntetés 

a) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 10.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban 

követik el. 

 
10.4.4.5. Általánosan gyenge rendezés 

432. § (1) Az a rendező sportszervezet, amellyel szemben egy mérkőzésen legalább három, a 431. § (1) bekezdésébe (pálya 

hiányossága) ütköző vétség állapítható meg, általános gyenge rendezés miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdésen felül általánosan gyenge rendezésnek minősül, ha 

a) a rendező sportszervezet a mérkőzés kezdési időpontjára nem gondoskodik felszerelt pályáról, vagy 

b) az uszoda körülményei - alacsony levegő hőmérséklet, pára, higiéniai problémák, stb. - elfogadhatatlanok. 

(3) A büntetés 

a) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 30.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban 

követik el. 

(4) Jelen szakasz (2) bekezdésének a) pontjában körülírt szabálysértést az előírt időponthoz képest 10 perc késéssel a rendező 

nem hárítja el maradéktalanul, úgy a mérkőzés elmarad és a kiállás elmulasztásának szabályait kell alkalmazni. 

 
10.4.4.6. Labdaszedő hiány 

433. § Az a rendező sportszervezet, amely OB I osztályú mérkőzésen a labdaszedőre vonatkozó szabályokat megszegi, 20.000,- 

forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. 

 
10.4.4.7. Előírt labda mellőzése 

434. § Az a rendező sportszervezet, amely az MVLSZ által kijelölt labdaszállító labdájának használatát OB I osztályú mérkőzésen 

mellőzi, előírt labda mellőzése miatt 50.000,- forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. 

 
10.4.4.8. Öltöző hiányossága 

435. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely mérkőzés közreműködői vagy a vendégcsapat részére külön-külön nem biztosít a 

vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, más által nem használt öltöző helyiséget, öltöző 

hiányossága miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

10.4.4.9. Számítógépes jegyzőkönyvvezetés feltételeinek hiányossága 

436. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a mérkőzés teljes idejére nem biztosítja a Vsz. 142. §-ában előírt valamennyi 

feltételt, számítógépes jegyzőkönyvvezetés feltételeinek hiányossága miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 10.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Amennyiben a találkozó a jegyzőkönyvvezetés feltételeinek hiányossága miatt nem tartható meg, úgy a sportszervezettel 

szemben az alkalmatlan pályára vonatkozó szankció alkalmazásának van helye. 

 
10.4.4.10. Egységes öltözet hiánya 

437. § (1) Az a sportszervezet, amely csapata OB I osztályú mérkőzésen nem egységes öltözetben szerepel, egységes öltözet 

hiánya miatt 20.000,- forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. 
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(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából a köpeny vagy ruha, az úszónadrág és a medence partján tartózkodó sportvezetők 

felső és alsó ruházatát kell figyelembe venni. 

(3) Amennyiben a sportszervezet az (1) bekezdésbe ütköző vétséget TV által közvetített mérkőzésen követi el, 50.000,- forintig 

terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. 

 
10.4.5. REKLÁMCÉLÚ KÖTELEZETTSÉGSZEGÉS 

10.4.5.1. Sportoló reklámcélú biztosítására vonatkozó együttműködési kötelezettségszegés 

438. § (1) Az a sportszervezet, amelyik az együttműködési kötelezettségének első alkalommal nem tesz eleget, a főtitkár által 

közölt választható napok közül, az első naptól számított 15 napon belül 3.000.000,- Ft (azaz hárommillió forint) meghiúsulási 

kötbért (Ptk.: 6:186. §) tartozik átutalással megfizetni az MVLSZ számlájára. 

(2) Amennyiben a sportszervezet a kötbérfizetési kötelezettségének határidőben maradéktalanul nem tesz eleget, az adott 

bajnoki szezon alapszakaszában elért pontjaiból öt pont levonásra kerül. 

(3) Az a sportszervezet, amelyik az együttműködési kötelezettségének második alkalommal nem tesz eleget, a főtitkár által közölt 

választható napok közül, az első naptól számított 15 napon belül 6.000.000,- Ft (azaz hatmillió forint) meghiúsulási kötbért (Ptk. 

6:186. §) tartozik megfizetni átutalással az MVLSZ számlájára. 

(4) Amennyiben a sportszervezet a kötbérfizetési kötelezettségének határidőben maradéktalanul nem tesz eleget, az adott 

bajnoki év alapszakaszában elért pontjaiból tíz pont levonásra kerül. 

 
10.4.5.2. Reklámcélú és arculati eszközök alkalmazásának elmulasztása 

439. § (1) Az a sportszervezet, amely az MVLSZ elnöksége által kötelezően kihelyezendő, illetve alkalmazandó reklámcélú és 

arculati eszközök kihelyezését elmulasztja pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 120.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott büntetés a kétszeresére emelkedik, amennyiben a mulasztás televízió által közvetített 

mérkőzésen valósul meg. 

 
10.4.5.3. Reklámkihelyezés előírásainak megsértése 

440. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a Vsz. 3.4. fejezetében foglalt, reklám kihelyezés módjára, elnökség által 

meghatározott reklámidőre vonatkozó előírásokat megszegi, reklámkihelyezés megsértése miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 200.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 70.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott büntetés a kétszeresére emelkedik, amennyiben a mulasztás televízió által közvetített 

mérkőzésen valósul meg. 

 
10.4.6. SPORTSZERVEZETHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK FEGYELMEZETLENSÉGE 

 

10.4.6.1. Fegyelmezetlenség 

441. § (1) Az a sportszervezet, amelynek sportolója, edzője, sportvezetője, illetve bármely egyéb sportszakembere, továbbá a 

sportszervezettel közvetlenül vagy közvetetten jogviszonyban álló más személy ( például a nézőtéren elhelyezkedő szülő, 

rokon, egyéb szurkoló) a mérkőzés során olyan szintű fegyelmezettlenséget engedetlenséget tanúsít, amely a mérkőzés 

további folytatását veszélyezteti, ez esetben a mérkőzést félbe kell szakítani  és a sportszervezettel szemben a levonulásra 

vonatkozó szankció alkalmazásának van helye. 

(2) A  (1)  bekezdésben  körülírt  cselekmény  elkövetőjével  szemben,  amennyiben  az  a  sportszervezet  sportolója,  edzője, 

sportvezetője, illetve bármely egyéb sportszakembere fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. 

(3) Jelen vétség megállapításához, és a fegyelmi eljárás megindításához nem szükséges, hogy az adott személy a mérkőzés 

rajtlistáján szerepeljen. 

(4) A sportszervezetre vonatkozó büntetés mértékének felső határa a kétszeresére emelkedik, amennyiben a fejezetben szereplő 

vétséget visszaesőként, vagy TV mérkőzésen követik el. Visszaesés megítélésének az alapja berekesztés esetén, a VB eljárásában 

a sportszervezet azonossága. 

 
10.4.6.2. Fenyegetés 

442. § (1) Az a sportszervezet, amelynek sportolója, edzője, sportvezetője, illetve bármely egyéb sportszakembere, továbbá a 

sportszervezettel közvetlenül vagy közvetetten jogviszonyban álló más személy a mérkőzés során a mérkőzés valamely 

közreműködőjét megfenyegeti, és a fenyegetés miatt a mérkőzést félbe kell szakítani és az érintett a sportszervezettel szemben 

a levonulásra vonatkozó szankció alkalmazásának van helye. 
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(2) A (1) bekezdésben körülírt cselekmény elkövetőjével szemben, akkor is, ha a fenyegetésre a mérkőzést követően kerül sor,  

amennyiben az a sportszervezet sportolója, edzője, sportvezetője, illetve bármely egyéb sportszakembere fegyelmi eljárás 

lefolytatásának van helye. 

(3) Jelen vétség megállapításához, és a fegyelmi eljárás megindításához nem szükséges, hogy az adott személy a mérkőzés 

rajtlistáján szerepeljen. 

(4) A sportszervezetre vonatkozó büntetés mértékének felső határa a kétszeresére emelkedik, amennyiben a fejezetben szereplő 

vétséget visszaesőként, vagy TV mérkőzésen követik el. Visszaesés megítélésének az alapja berekesztés esetén, a VB eljárásában 

a sportszervezet azonossága. 

 
10.4.6.3. Erőszakos magatartás 

443. § (1) Az a sportszervezet, amelynek sportolója, edzője, sportvezetője, illetve bármely egyéb sportszakembere, továbbá a 

sportszervezettel közvetlenül vagy közvetetten jogviszonyban álló más személy a mérkőzés során a mérkőzés valamely 

közreműködőjével szemben erőszakos magatartást tanúsít és emiatt a mérkőzés félbeszakításra kerül, a sportszervezet 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű 

fizikai ráhatás, verbális fenyegetés abban az esetben is, ha a fizikai ráhatás nem alkalmas testi sérülés okozására. Az erőszakos 

magatartás szankciója ugyanaz abban az esetben is, ha erre a mérkőzést követeőn kerül sor 

(3) A büntetés 

a) 600.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(4) A sportszervezetre vonatkozó büntetés mértékének felső határa a kétszeresére emelkedik, amennyiben a fejezetben szereplő 

vétséget visszaesőként, vagy TV mérkőzésen követik el. Visszaesés megítélésének az alapja a VB eljárásában a sportszervezet 

azonossága. 

(5) Mellékbüntetésként zárt kapuk mögötti mérkőzésrendezés elrendelése kötelező. 

(6) Az (1) bekezdésben körülírt cselekmény elkövetőjével szemben, amennyiben az a sportszervezet sportolója, edzője, 

sportvezetője, illetve bármely egyéb sportszakembere fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye azzal, hogy az eltiltás mértéke 

nem lehet kevesebb, mint 6 hónap, továbbá az eltiltás időszakában a cselekmény elkövetője a mérkőzés teljes időtartama során 

nem léphet be a medencetérbe. 

(7) Jelen vétség megállapításához, és a fegyelmi eljárás megindításához nem szükséges, hogy az adott személy a mérkőzés 

rajtlistáján szerepeljen. 

 
10.4.6.4. Eredményhirdetés elmulasztása 

444. § (1) Az a sportszervezet, amelynek a csapata önhibájából nem teljes létszámmal vesz részt az eredményhirdetésen, 

eredményhirdetésen való hiányos részvétel miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 150.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Az a sportszervezet, amelynek a csapata önhibájából nem vesz részt az eredményhirdetésen, eredményhirdetés elmulasztása 

miatt pénzbüntetéssel, valamint a helyezési jutalmazásból való kizárással büntetendő. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt vétség esetén a pénzbüntetés mértéke 

a) 200.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 40.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

10.4.7. KÖZÖNSÉG FEGYELMEZETLENSÉGE 

445. § (1) Ezen fejezetben szereplő vétségek esetén általános szabály szerint a rendező sportszervezet büntetendő. 

(2) Amennyiben a rendező sportszervezet a vendégszurkolók számára elkülönített helyet biztosít illetve, ha kétséget kizáróan 

megállapítható, hogy a vétséget a vendégszurkolók valamelyike követte el, úgy a vendég sportszervezet felelősségét is meg kell 

állapítani. 

(3) A büntetés mértékének felső határa a kétszeresére emelkedik, amennyiben a fejezetben szereplő vétséget TV mérkőzésen 

követik el. 

 
10.4.7.1. Tiltott területre való belépés 

446. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzésen a közönség valamely tagja a játékvezetők vagy a zsűri 

részre fenntartott területre - engedély nélkül - a mérkőzés kezdete előtt 30 perccel , a mérkézés tartama alatt vagy az azt követő 30 

percben belép, tiltott területre való belépés miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A játékvezetők részére fenntartott területnek minősül különösen a játékvezetői sáv, továbbá a medencetér mindazon része, 

amely a játékvezetők szabad mozgását szolgálja. A zsűri részére fenntartott területnek minősül a zsűriasztal, és az azt körülvevő 

terület, amely a mérkőzés közreműködőinek szabad mozgását szolgálja. 



63  

(3) A büntetés 

a) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.7.2. Hangeszköz tiltott használata 

447. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzésen a közönség játékvezetői síp vagy a jelzőkürt hangjához 

hasonló hangeszközt használ, és annak használatával a rendező sportszervezet vagy a mérkőzés hivatalos közreműködőinek 

felszólítását követően sem hagy fel, hangeszköz tiltott használata miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 10.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.7.3. Trágár szavalókórus 

448. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzésen a közönség tagjai a hangosbeszélőn történő felszólítást 

követően sem hagyják abba a trágár szavak bekiabálását, vagy a trágár szavalókórus nem szünteti be a működését, 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.7.4. Tárgy bedobása a játéktérre 

449. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzésen a közönség valamely tagja a játéktérre egy tárgyat 

bedob, pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Amennyiben a közönség tagja által bedobott tárgy sérülés okozására alkalmatlan, a büntetés 

a) 75.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 40.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Amennyiben a közönség tagja által bedobott tárgy sérülés okozására alkalmas, a büntetés 

a) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 200.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(4) Amennyiben a sérülés okozására alkalmatlan tárggyal a mérkőzés bármely résztvevőjét eltalálják, a büntetés 

a) 200.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(5) Amennyiben a sérülés okozására alkalmas tárggyal a mérkőzés bármely résztvevőjét eltalálják, a büntetés 

a) 400.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 200.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

10.4.7.5. Közönség rendbontása 

450. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzésen a közönség tagjai a nézőtéren tanúsított 

magatartásukkal a mérkőzést megzavarják, és emiatt a mérkőzés megszakad, a közönség rendbontása miatt pénzbüntetéssel 

büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 150.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Amennyiben a közönség rendbontása miatt a mérkőzés félbeszakad, a büntetés 

a) 600.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabálysértés esetén mellékbüntetésként a következő hazai találkozó zárt kapuk 

mögötti megrendezésére kötelezésnek van helye. 

 
10.4.7.6. Résztvevőkkel szemben tanúsított megalázó magatartás 

451. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzésen a közönség tagja a mérkőzés bármely résztvevőjével 

szemben, a résztvevőt megalázó magatartást tanúsít pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A mérkőzés résztvevőjének minősülnek a csapatok sportvezetői és játékosai, a közreműködők, valamint a jelen lévő 

személyzet (orvos, rendező, stb.) 

(3) A büntetés 

a) 150.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 
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10.4.7.7. Fenyegetés 

452. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzés során vagy a mérkőzés miatt annak befejezését követően 

a közönség tagja a vendég sportszervezet tagját, vagy a mérkőzés valamely közreműködőjét megfenyegeti, fenyegetés miatt 

pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából fenyegetésnek az olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése minősül, amely 

alkalmas arra, hogy a megfenyegetett személyben félelmet keltsen. 

(3) A büntetés 

a) 150.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.7.8. Erőszakos magatartás 

453. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely által szervezett mérkőzés során vagy a mérkőzés miatt annak befejezését követően 

a közönség tagja a vendég sportszervezet tagjával, vagy a mérkőzés valamely közreműködőjével szemben erőszakos magatartást 

tanúsít, erőszakos magatartás miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű 

fizikai ráhatás, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására. 

(3) A büntetés 

a) 400.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 300.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(4) Amennyiben az erőszakos magatartás miatt a mérkőzés lefújásra kerül, a büntetés 

a) 600.000,- forintig és 2 zárt kapus mérkőzés lejátszásáig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 400.000,- forintig és 2 zárt kapus mérkőzés lejátszásáig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(5) Mellékbüntetésként zárt kapuk mögötti mérkőzésrendezés elrendelése kötelező. 

453/ .A.§. Az a sportszervezet, amelynek sportvezetője vagy és játékosai  az adott versenyszezonban 5 -nél több büntetést 
szereznek (piros lap, brutalitásért járó eltiltás, feljelentés, stb.)  pénzbüntetéssel büntetendő,  melynek mértéke : 

-   OBI osztályban 500.000,- Ft-ig terjedhet 

- Minden más osztályban 200.000,-Ft ig terjedhet.  

A büntetést a versenyszezon végén jogosult a VB kiszabni a rendelkezésére álló adatok alapján. A VB határozata ellen a SEB felé 
van helye jogorvoslatnak az általános szabályok alapján. 

10.4.8. SOCIAL MÉDIÁBAN, MÉDIÁBAN ELKÖVETETT SPORTSZERŰTLENSÉG 

454. § (1) Az a sportszervezet, amely a saját internetes oldalán vagy közösségi oldalán az MVLSZ-ről, az MVLSZ tisztségviselőiről, 

a mérkőzés közreműködőiről vagy az ellenfélről személyüket sértő módon nyilatkozik vagy egyébként őket kiemelkedően negatív 

színben tünteti fel, pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Pénzbüntetést kell alkalmazni a sportszervezettel szemben abban az esetben is, ha a sportszervezet képviselője, 

sportvezetője, edzője, játékosa a médiában, illetve az adott médiához tartozó közösségi oldalt felhasználva követei el az (1) 

bekezdésben meghatározott cselekmények bármelyikét. 

(3) A  (2)  bekezdésben  körülírt  esetben,  a  pénzbüntetés  alkalmazása  mellett  az  elkövetővel  szemben  fegyelmi  eljárás 

megindításának van helye. 

(3) A büntetés 

a) 200.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban szereplő sportszervezet, 

b) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban szereplő sportszervezet követi el. 

455. § Amennyiben a 454. §-ban meghatározott cselekményt a sportszervezet edzője, sportvezetője, sportolója saját közösségi 

oldalán követi, vagy az MVLSZ tisztségviselői részére ír sértő (elektronikus) leveleket vagy tesz sértő kijelentéseket, fegyelmi eljárás 

megindításának van helye. 

 
10.4.9. TISZTELETJEGY ELŐÍRÁSAINAK MEGSÉRTÉSE 

456. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely megtagadja a tiszteletjeggyel rendelkező személy vagy a kísérője beengedését a 

mérkőzésre, tiszteletjegy előírásainak megsértése miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Nem büntethető a sportszervezet, ha bizonyítja, hogy a beengedés megtagadására a tiszteletjeggyel rendelkező személy 
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mulasztása vagy az általa, illetve a kísérője által tanúsított olyan magatartás miatt került sor, amely alkalmas arra, hogy másokban 

riadalmat vagy megbotránkozást keltsen. 

 
10.4.10. ELLENŐRI VAGY JÁTÉKVEZETŐI UTASÍTÁS MEGTAGADÁSA 

457. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a mérkőzés hivatalos ellenőrének, vagy játékvezetőinek rendfenntartásra 

vonatkozó utasítását figyelmen kívül hagyja, ha súlyosabb szabálysértés nem valósul meg pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A (1) bekezdés esetén a büntetés 

a) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.11. ADMINISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSE 

10.4.11.1. Digitális fénykép hiánya 

458. § (1) Az a sportszervezet, amely az igazolt játékosának digitális fényképét elmulasztja a Vsz-ben előírt határidőben, 

megfelelő formában beküldeni a Magyar Vízilabda Szövetség részére, játékosonként 2.000,- forint pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A második büntetés kiszabása után a játékos versenyengedélyt a VI visszavonhatja.  

 
10.4.11.2. Mérkőzésnap, helyszín, időpont beírás elmulasztása 

459. § (1) Az a rendező sportszervezet, amely a Vsz. 134. §-ában foglalt előírásokat megsérti, pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 40.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 20.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

10.1.1.1.Időpontváltoztatás   megadása 

460. § (1) Amennyiben a módosítást kérő sportszervezet a mérkőzés eredeti időpontjától számított 3 napon belül nem jelenti be 

a találkozó ellenfél által elfogadott új játéknapját, illetve nem fizeti meg az eljárás díját, a VB büntetés kiszabása mellett, jelen 

szabályzat 418. § rendelkezéseit alkalmazására köteles. 

(2) A büntetés 

a) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

461. § (1) Ha a bejelentés elmulasztása az érintett sportszervezetek megegyezésének hiánya okán hiúsul meg, úgy a mérkőzést 

a VB büntetés kiszabása mellett, jelen szabályzat 419. § rendelkezéseit alkalmazására köteles. Jelen bekezdés esetében minden 

érdekelt sportszervezetet pénzbüntetéssel kell sújtani. 

(2) A büntetés 

a) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

 
10.4.11.3. Sportolói szerződés leadásának megsértése 

462. § (1) Az a sportszervezet, amely az általa igazolt hivatásos sportoló szerződését jelen szabályzatban előírtak szerint ismételt 

felhívásra sem megfelelő adattartalommal adja le a Magyar Vízilabda Szövetség részére, pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 10.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

(3) Amennyiben a sportszervezet az általa igazolt hivatalos sportoló szerződését a leadás határidejét követő 15 napon belül nem 

adja le, a játékos versenyengedélye a szerződés leadásáig felfüggesztésre kerül. 

10.4.12. UTÁNPÓTLÁS CSAPAT HIÁNYA 

463. § Az az OB I osztályú bajnokságba nevezést benyújtó sportszervezet, amelyik nem rendelkezik valamennyi utánpótlás 

korosztályban csapattal, hiányzó csapatonként 3.000.000,- forint pénzbüntetéssel büntetendő. 

 
10.5. Sportolók és sportszakemberek vétségei 

10.5.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

464. § Jelen fejezet a sportolók, sportszakemberek által elkövetett vétségeket és a hozzájuk tartozó büntetéseket tartalmazza, 

melyet a mérkőzés előtt, alatt vagy után, továbbá a mérkőzés miatt követnek el. 

465. § (1) A rajtlistán megjelölt sportolók és sportszakemberek, vezetők a mérkőzés megkezdése előtti 30 perctől a mérkőzés 

befejezése után az uszoda elhagyásáig, vagy a befejezés utáni 30 percig fegyelmi szempontból a mérkőzés játékvezetői és 

ellenőre fegyelmi hatáskörének teljes hatálya alá tartoznak az általános szabályok szerint. 

(2) Ezen időszakon kívül az általuk elkövetett súlyos fegyelmezetlenség esetén, velük szemben fegyelmi eljárás megindításának 

van helye, esetleges felfüggesztésükről a Fegyelmi Bizottság, halaszthatatlan esetben a VB dönt. 
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(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azon sportoló, sportszakember esetében, aki nincs feltüntetve az adott 

mérkőzés rajtlistáján, de bizonyíthatóan adott sportszervezethez tartozik. 

466. § (1) Amennyiben adott szabálysértésre rendelt automatikus szankciót a sportszervezet edzője, szakvezetője nem fogadja 

el, és fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi a kérelemre indult eljárás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás díjköteles. 

Az eljárás díja OB I Bajnokságban 50.000,-Ft, minden egyéb bajnokságban 20.000,Ft. 

A fenti esetben – a fegyelmi eljárás kezdeményezése ellenére – a brutalitást elkövető játékos játékjoga, az ellenőri feljelentés 

következményeként azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül. 

 
10.5.2. TÖBBES JOGÁLLÁSÚ SPORTSZAKEMBEREK 

467. § (1) Azon sportolók, sportszakemberek, akik a vízilabdasportágon belül több funkcióban is szerepelnek fokozott felelősség 

terheli az általuk elkövetett szabálysértések okán. 

(2) Ezen sportolók, sportszakemberek által elkövetett vétségeknek következménye szankciója kihat minden általuk betöltött 

pozícióra. 

(3) A (2) bekezdés értelmében, egy többes jogállású sportszakember bármely pozícióban elkövetett vétsége következtében a 

játék-, vagy közreműködői joga felfüggesztésre kerül (akár automatikusan, akár határozat által), úgy a felfüggesztés ideje alatt 

semmilyen pozícióban nem tölthet be tisztséget. 

(4) E szakasz alkalmazásában közreműködői jognak minősül az edző, szakvezető, játékvezető, ellenőr mérkőzésen történő 

szerepelésének joga. 

468. § (1) A többes jogállású sportolók, sportszakemberek vonatkozásában, ha az eltiltás, illetve a felfüggesztés az elérni kívánt 

eredményhez képes indokolatlanul súlyos hátrányt okoz, úgy az érintett 8 napon belül méltányossági kérelmet terjeszthet elő a 

SEB-hez. 

(2) Méltányossági kérelemben hozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. 

 
10.5.3. A LETÖLTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

469.§ (1) Azon sportoló, sportszakember, akiknek a játék-, illetve közreműködői joga bármely formában felfüggesztésre kerül, a 

büntetés kitöltéséig, illetve a játék-, illetve közreműködői jog visszaállításáig kizárólag a büntetést kiszabó határozat 

rendelkezéseinek megfelelően vehet részt bármilyen sporttevékenységben. .  

470. § (1) Az automatikus, időtartamban (hetekben, hónapokban) meghatározott büntetést a szankciót megalapozó mérkőzést 

követően azonnal meg  kell megkezdeni, és az a letöltés megkezdésének napjával: 

a) hetekben meghatározott büntetés esetén, az azonos elnevezésű naptári napig tart, 

b) hónapokban meghatározott büntetés esetén, az azonos számú naptári napig tart. 

(2) A zárónapon a sportszakember már korlátozás nélkül szerepelhet, ha a letöltés további szabályai szerint (pl. meghatározott 

mérkőzésszám) is kitöltötte a büntetését. 

(3) A büntetések időtartamában nem számít bele a bajnoki (kupa) szezonok közötti szünet, illetve a bajnoki (kupa) szakaszok 

közötti szünet, amennyiben az kettő hét időtartamnál hosszabb. 

(4) Egy játéknapra kizárólag egy mérkőzés számítható be. Azokban a bajnokságokban, ahol a mérkőzések tornarendszerben 

kerülnek lebonyolításra, ott a VB egy játéknapra két mérkőzés beszámítását is engedélyezheti. 

471. § (1) A letöltés halasztásának helye nincs, azt a soron következő, elkövetés helye szerinti, illetve azzal egyenértékű bajnoki- 

, kupa-, vagy egyéb mérkőzésen meg kell kezdni. 

(2) Az eltiltását töltő sportolót, sportszakembert a sportszervezet a rajtlistán szerepeltetni köteles (be kell írni) és a neve mellett 

fel kell tüntetni az „eltiltás alatt” megjegyzést, így azon mérkőzéseken, amelyek a játékos eltiltásába beszámítanak, csapata egy 

játékossal kevesebbet szerepeltethet. Ezen pontban foglaltak alkalmazásakor egy adott kupamérkőzés besorolásánál a résztvevő 

két csapat közül az alacsonyabb osztályú bajnokságban szereplő csapat besorolása a mérvadó. 

(3) Azon játékosnak, edzőnek, szakvezetőnek, akit adott mérkőzés rajtlistájára és jegyzőkönyvébe „eltiltás alatt” megjegyzéssel 

beírtak (tehát eltiltását tölti) nem kötelező a mérkőzés helyszínén megjelenni. 

(4) Amennyiben a sportszervezet választása szerint az érintett nem jelenik meg, úgy a letöltés napján más mérkőzésen semmilyen 

funkcióban nem tevékenykedhet. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 

(6) A (4) bekezdésben meghatározott tiltás egyaránt vonatkozik az automatikus kapott és a fegyelmi során kiszabott eltiltásokra, 

továbbá a fegyelmi eljárás alatt letöltöttként beszámításra kerülő mérkőzésekre is alkalmazni kell. 

(7) Edző, sportszakember esetében az eltiltását töltő személynek a mérkőzés hivatalos ellenőre által kijelölt helyen kell 

tartózkodni a találkozó teljes időtartam alatt. 

472.§ (1) Amennyiben a sportszervezet képviselője elmulasztja az eltiltást töltő sportolót vagy sportvezetőt  a rajtlistán 

feltüntetni, a sportszervezet pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 

a) 100.000,- forintig terjed, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forintig terjed, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott büntetési tétel ismételt elkövetés esetén a kétszeresére emelkedik és ismétlőlegesen is 

kiszabható. 

(4) Az így le nem töltött mérkőzés nem számít bele a sportoló eltiltásának letöltésébe. 

473.§ A játékos az eltiltását, illetve mindenkori csapata az egy fővel kevesebb létszámmal való szerepeltetési kötelezettségét 

átigazolása esetén magával viszi. Az eltiltás letöltésével kapcsolatos szabályok az új sportszervezetnél is megegyezőek az 

eredetivel. 

474.§ A határozatban kiszabott büntetés letöltésének részletes szabályait jelen fejezet rendelkezéseinek figyelembevételével a 

határozat rögzíti. 

475.§ (1) Az egyenértékűség szabályait jelen szabályzat 420. §-a tartalmazza. 

(2) A cselekmény elkövetésétől számított 2 év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. 

 
10.5.4. SPORTOLÓK VÉTSÉGEI 

10.5.4.1. Brutalitás 

476.§ (1) Brutalitás a sportoló által, a mérkőzés teljes időtartama alatt a FINA vízilabda szabályok WP 21.14. pontjába ütköző 

cselekmény. 

(2) A jegyzőkönyvben brutalitásként rögzített kiállítás egyben a játékjogot, közreműködői jogot felfüggesztő határozatnak is 

minősül, függetlenül a játékvezető, vagy az ellenőr írásos jelentésétől. 

(3) A brutalitás miatt véglegesen kiállított játékos büntetése a játék-, és közreműködői jogának OBI osztályban kettő mérkőzésre, 

minden más osztályban kettő hét időtartamra, és kettő mérkőzésre történő felfüggesztése (eltiltás), mely kettő mérkőzést, az 

elkövetés helye szerinti (illetve azzal egyenértékű) bajnoki osztályban kell kitölteni (alapbüntetés). 

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kettő mérkőzés (elkövetés helye szerinti, illetve azzal egyenértékű) a két hét alatt 

letöltésre kerül, úgy a büntetés kitöltöttnek számít. 

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti mérkőzés letöltésére a kettő hét alatt bármely okból nem került sor, úgy a kettő hét után más 

osztályban a játék-, és közreműködői jog visszaállításra kerül, kizárólag az érintett osztály vonatkozásában marad fent a büntetés 

kitöltéséig. 

477.§ (1) Amennyiben a sportoló adott bajnoki szezonban másodszor, visszaesőként követi el a brutalitás vétségét, úgy az 

automatikus büntetése a kétszeresére emelkedik (minősített büntetés). 

- OBI osztályban négy mérkőzésre, 
- minden más osztályban négy hét időtartamra, és négy mérkőzésre történő felfüggesztés. (eltiltás). 
(2) Kettőnél több elkövetés esetén fegyelmi eljárás megindításának van helye azzal, hogy az FB a visszaesőre vonatkozó eltiltás 

minimális mértékét meghaladó büntetést köteles kiszabni. 

(3) Visszaeső esetében felfüggesztett büntetés kiszabásának az FB eljárásában helye nincs. 

478.§ (1) A brutalitás miatt kiállított sportoló büntetése egyéb nyilatkozat hiányában automatikusan kerül kiszabásra. 

(2) Az automatikus eltiltás jogerős és végrehajtható, ellene jogorvoslatnak helye nincs. 

479.§ (1) Nem lép életbe az eltiltásra vonatkozó automatikus szankció, amennyiben a játékvezető, vagy az ellenőr, az eset 

súlyossága miatt, fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi. 

(2) Az érdekelt sportszervezet edzője, szakvezetője a mérkőzés befejezése után 15 percen belül jelezni köteles a találkozó 

hivatalos ellenőre felé, amennyiben az automatikus büntetés helyett fegyelmi eljárás megindítását kérvényezi a sportolójával 

szemben. Ez esetben nem lép életbe az eltiltásra vonatkozó automatikus szankció, de az elkövető játékos játékjoga - az 

automatikus büntetés elfogadásához hasonlóan - szintén azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül. Az indítvány az ellenőri 

jelentésen történő feltüntetéssel joghatályos. Az eljárás díjköteles, OB I Bajnokságban 50.000,-Ft minden más bajnokságban 20.000,-Ft. 

(3) Az ellenőri jelentés aláírásán kívül egyebekben nem kell nyilatkozni az automatikus büntetések kapcsán, az (1) 

bekezdésben meghatározott kérelem határidőn belüli elmaradása az automatikus büntetés tudomásul vételét eredményezi. 

(4) A határidő jogvesztő. 

(5) Az ellenőri jelentésen feltüntetett ilyen tartalmú bejegyzés a játék-, közreműködői jog automatikus felfüggesztésének 

minősül, és a VI, halasztást nem tűrő esetben a VB a fegyelmi eljárást haladéktalanul kezdeményezni köteles. 

480.§ (1) Az automatikus eltiltást el nem fogadó edző, szakvezető ellenőri jelentésre felvezetett indítványára megindult 

fegyelmi eljárásban, amennyiben az FB megállapítja a játékos vétkességét, úgy minimálisan a korábbiakban meghatározott alap- 

, illetve visszaeső esetén minősített büntetés másfélszeresét köteles a vétségért kiszabni. 

(2)Az FB határozatában kiszabott eltiltás letöltéséig a sportoló általános játék- és közreműködői joga (edző, versenybíró, 

játékvezető) minden bajnokságban és rendezvényen felfüggesztésre kerül. 

480.§ /A.(1) Amennyiben a fegyelmi eljárás elhúzódása miatti felfüggesztés az elérni kívánt eredményhez képes 

indokolatlanul súlyos hátrányt okoz, úgy az érintett 8  napon belül méltányossági kérelmet terjeszthet elő az MVLSZ 

Sportági Egyeztető Bizottságához. 

(2) Méltányossági kérelemben hozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. 
  481.§. Az ellenőr és a játékvezetők jogosultak fegyelmi eljárást kezdeményezni az FB-nél a brutalitás olyan eseteiben ahol az   
eset súlyos sérüléssel jár és / vagy a sértett játékos utólag orvosi kezelésre szorul. 
 (2) Ezen esetekben a kiszabható büntetés mértéke az elkövetett vétség súlyától, az enyhítő és súlyosbító körülményektől függően 
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a Fegyelmi Bizottság önálló mérlegelési jogkörébe tartozik.  
(2) A fegyelmi eljárás kezdeményezéséről az érintett sportszervezetet az ellenőri jelentésen az ellenőr tájékoztatni köteles. A 
tájékoztatást az érintett sportszervezet vezetője aláírásával igazolja.  

 
10.5.4.2. Tiszteletlen viselkedés 

482.§ (1) Tiszteletlenség a sportoló vagy sportvezető által, a mérkőzés teljes időtartama alatt a FINA vízilabda szabályok WP 

21.13. pontjába ütköző cselekmény. 

483. § (1) A játékos által elkövetett tiszteletlenség fokozatai és a hozzá tartozó szankciók:  
a) A játékvezető cserés kiállítással sújtja az érintett sportolót, amennyiben a tiszteletlenség, káromkodás nem célzott személynek 
vagy személyeknek szól. 
b) A játékvezető cserés kiállítással és piros lapos büntetéssel sújtja az érintett sportolót, amennyiben a tiszteletlenség, káromkodás 
célzott személynek vagy személyeknek szól. 
Az így, véglegesen kiállított játékos büntetése a játék-, és közreműködői jogának  

- OBI osztályban egy mérkőzésre,  
- minden más osztályban egy hét időtartamra, és egy mérkőzésre történő felfüggesztése (eltiltás), mely egy mérkőzést, az 

elkövetés helye szerinti (illetve azzal egyenértékű) bajnoki osztályban kell kitölteni (alapbüntetés). Amennyiben az egy mérkőzés 
(elkövetés helye szerinti, illetve azzal egyenértékű) az egy hét alatt letöltésre kerül, úgy a büntetés kitöltöttnek számít.  
c) A játékvezető cserés kiállítással, piros lappal és feljelentéssel sújtja az érintett sportolót, amennyiben a sportoló olyan kirívó 
tiszteletlenséget követ el, amely célzott személynek vagy személyeknek szól. Ezen esetekben a játékossal szemben a feljelentés 
alapján fegyelmi eljárás megindításának van helye.                                          
(2) A fegyelmi eljárást a VI, halasztást nem tűrő esetben a VB kezdeményezi. 
(3) Feljelentés esetén a büntetés vonatkozásában az FB önálló jogkörben mérlegel az elkövetett vétség súlyához mérten.  
A minimális büntetés  : 
- OB I osztályban 1 mérkőzés 
- minden más osztályban az FB mérlegelésétől függően minimum két hét és 2, maximum 4 mérkőzés.   
 
(4) A jegyzőkönyvben a tiszteletlenségként rögzített feljelentés egyben a játékjogot, közreműködői jogot felfüggesztő 
határozatnak is minősül, függetlenül a játékvezető, vagy az ellenőr írásos jelentésétől.  
 
(5) Ha a büntetésnek megfelelő számú mérkőzés letöltésére a piros lap esetén egy hét illetőleg a feljelentés esetén a két hét alatt 
bármely okból nem került sor, úgy az egy vagy két hét után más osztályban a játék-, és közreműködői jog visszaállításra kerül, 
kizárólag az érintett osztály vonatkozásában marad fent a büntetés kitöltéséig. 

  
 484.§. (1) Amennyiben a sportoló adott bajnoki szezonban másodszor, visszaesőként követi el az 483. § (1) bekezdés b) vagy 

pontja szerinti tiszteletlenséget, úgy az automatikus büntetése a kétszeresére emelkedik. 

- OBI osztályban 2 mérkőzésre,  
- minden más osztályban 2 hét időtartamra, és 2 mérkőzés. 
(2) Kettőnél több elkövetés esetén fegyelmi eljárás megindításának van helye azzal, hogy az FB a visszaesőre vonatkozó eltiltás 

minimális mértékét meghaladó büntetést köteles kiszabni. (lsd. 484.§. (1) bek.  Visszaeső esetében felfüggesztett büntetés 

kiszabásának az FB eljárásában helye nincs. 

485.§ Ha a sportoló az 483. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző cselekményét visszaesőként követi el fegyelmi eljárás 

megindításának van helye azzal, hogy az FB az 477. §-ban (brutalitás) meghatározott visszaesőkre vonatkozó tételkeret 

(minősített büntetés) minimális mértékét elérő büntetést köteles kiszabni.  

- OBI osztályban kettő mérkőzés, 
- minden más osztályban kettő hét időtartamra, és kettő mérkőzésre történő közreműködői jog felfüggesztés. (eltiltás), mely 
kettő mérkőzést, az elkövetés helye szerinti (illetve azzal egyenértékű) bajnoki osztályban kell kitölteni. 
Visszaeső esetében felfüggesztett büntetés kiszabásának az FB eljárásában helye nincs. 

486.§ Az 483. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak miatt véglegesen kiállított sportoló büntetése egyéb nyilatkozat 

hiányában automatikusan kerül kiszabásra. 

(2) Az automatikus eltiltás jogerős és végrehajtható, ellene jogorvoslatnak helye nincs. 
 
487.§. (1) Az 483. § (1) bekezdés b) pontjában körülírt cselekmény miatt nem lép életbe az eltiltásra vonatkozó automatikus 
szankció, amennyiben az érintett sportoló edzője, szakvezetője a mérkőzés befejezése után 15 percen belül a mérkőzés hivatalos 
ellenőrének jelzi a fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó indítványát. Az indítvány az ellenőri jelentésen történő 
feltüntetéssel joghatályos.Az eljárás díjköteles. 
(2) Az ellenőri jelentésen feltüntetett ilyen tartalmú bejegyzés a játék-, közreműködői jog automatikus felfüggesztésének minősül 
, és a VI, halasztást nem tűrő esetben a VB a fegyelmi eljárást haladéktalanul kezdeményezni köteles.  
 

488.§ (1) Az automatikus eltiltását el nem fogadó edző, szakvezető ellenőri jelentésre felvezetett indítványára megindult 

fegyelmi eljárásban, amennyiben az FB megállapítja a játékos vétkességét, úgy minimálisan az 476-477. §-ban (a brutalitásra) 

meghatározott alap-, illetve visszaeső esetén minősített büntetést köteles a vétségért kiszabni. 
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(2)A Fegyelmi bizottság határozatában kiszabott eltiltás letöltéséig a sportoló általános játék- és közreműködői joga (edző, 

versenybíró, játékvezető) minden bajnokságban és rendezvényen felfüggesztésre kerül. 

489.§ (1) Amennyiben a fegyelmi eljárás elhúzódása miatti felfüggesztés az elérni kívánt eredményhez képes indokolatlanul 

súlyos hátrányt okoz, úgy az érintett 8 napon belül méltányossági kérelmet terjeszthet elő a SEB-hez. 

(2) Méltányossági kérelemben hozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. 

490.§ Jelen fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha az 483. § (1) bekezdés c) pontjában elkövetett vétséget a sportoló a 

mérkőzés után követi el. Ez esetben lehetetlenülés okán cserés kiállítás alkalmazásának helye nincs. 

491.§ (1) Amennyiben jelen szabályzat „Sportszervezethez kapcsolódó személyek” című fejezetében meghatározott 441. § 

szerinti Fegyelmezetlenség, 442. § szerinti Fenyegetés vétségét azon sportoló követi el, aki az adott mérkőzés rajtlistáján 

szerepel, úgy a cselekményre a fenti szakaszok az irányadóak azzal, hogy az FB a fegyelmi eljárás során a 485. §-ban megjelölt 

(visszaesőkre vonatkozó) büntetési tételt meghaladó mértékű eltiltás kiszabására köteles. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fejezet 443. §-ban leírt Erőszakos magatartás esetén az ott meghatározott büntetési tétel az 

irányadó. 

 
10.5.4.3. Fegyelmi eljárás egyéb okból 

492.§ Amennyiben a sportoló magatartása a magyar vízilabda hírnevéhez, eredményeihez méltatlan, illetve viselkedésével 

lejáratja a magyar vízilabda sportot, az MVLSZ-t, ez esetben fegyelmi eljárás megindításának van helye. 

493.§ A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló feljelentésről a mérkőzés hivatalos ellenőre a mérkőzést követően szóban tájékoztatni 

köteles az érintett sportszervezet edzőjét vagy szakvezetőjét. 

(2) A tájékoztatás annak tudomásul vétele nélkül is közöltnek tekintendő. 

(3) Feljelentés esetén a játékvezetőnek és az ellenőrnek azonnali szóbeli (a VI és a JB/EB felé) és 12 órán belül írásbeli jelentési 

kötelezettsége áll fenn a VB, JB, EB, VI felé. 

494. § (1) A VB/JB/EB saját hatáskörben is jogosult fegyelmi eljárás kezdeményezésére a Fegyelmi Szabályzat 2.§ (3) bekezdése 

alapján akkor is, ha sem az ellenőr, sem a játékvezetők nem jelezték a sportszerűtlenséget. 

(2) Súlyos sportszerűtlenség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló döntés meghozatala előtt, az egyéb rendelkezésre 

álló bizonyítékokon túlmenően, a fenti bizottságok kötelesek a mérkőzésről készült videófelvételt is figyelembe venni, ennek 

hiányában a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján döntenek az eljárás kezdményezéséről. 

(3) Az ellen a játékos ellen aki az MVLSZ Versenyrendszerében kettőnél több büntetést szerez (brutalitás, piros lap, 

tiszteletlenségért járó feljelentés stb.) a Fegyelmi Bizottság jogosult fegyelmi eljárást lefolytatni. A büntetés mértéke ilyen 

esetekben minimálisan 2 hét és 2 mérkőzés minden osztályban.  

 

 
10.5.5. EDZŐK, SPORTSZAKEMBEREK VÉTSÉGEI 

10.5.5.1. Piros lap 

495.§ (1) A játékvezető a vezetőedzőt fegyelmezetlensége esetén sárga lap felmutatásával figyelmeztetik. A sárga lap 

figyelmeztetés, korlátozással nem jár, a játékvezető ezzel jelzi, hogy ismételt fegyelmezetlenség esetén piros lap felmutatása 

következik. 

(2) Piros lap felmutatása esetén az érintett edző, vagy szakvezető a mérkőzésen a továbbiakban semmilyen tisztségben nem 

vehet részt. 

(3) A fegyelmezetlenség súlyától függően a játékvezető dönthet az azonnali piros lap felmutatása mellett is. 

(4) A lapokat fel kell mutatni a vétkes személy felé és a versenybíróság felé mindaddig, amíg a játékvezető meg nem győződött 

arról, hogy a lap felmutatását észlelték. Ha a játékot az előnyszabály alkalmazása miatt nem szakítja meg a játékvezető, akkor az 

első játékmegállás alkalmával kell felmutatnia a lapot az előzőek szerint. 

496.§ (1) A kispadon helyet foglaló további edző, illetve szakvezető sárga lapot nem kaphat, fegyelmezetlenségüket azonnal 

piros lappal kell szankcionálni. 

(2)A vezetőedző felelős a kispadon ülők fegyelméért, ezért amennyiben a játékvezető nem tudja megállapítani, hogy egy adott 

fegyelmezetlenséget mely sportoló, vagy sportszakember követett el, az edzőnek adhat az eset súlyától függően sárga, vagy 

piros lapot. 

(3) A piros lap felmutatása után az edző, illetve szakvezető az ellenőr utasításainak köteles eleget tenni. A hivatalos ellenőr 

jogosult dönteni a piros lapot kapott edző, vagy szakvezető tartózkodási helyéről a mérkőzés további részében. 

497.§ (1) A „játékos-edző” edzőként kapott piros lapja után az adott mérkőzésen a továbbiakban már nem szerepelhet. 

(2) A „játékos-edzőre” a „Többes jogállású személyekről” szóló fejezet rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

498.§ (1) Az edző kispadról történő elküldése esetén a rajtlistán szereplő és a kispadon ülő edzők, vagy szakvezetők egyike veheti  

át az edző bizonyos feladatainak ellátását, de a padról nem állhat fel, hangosan nem utasíthatja a játékosokat. Vele szemben 

sárga lapos figyelmeztetésnek nincs helye, fegyelmezetlensége esetén kizárólag piros lappal büntethető. 

(2) Utánpótlás mérkőzéseken a piros lapot kapott edző helyét, a rajtlistában szereplő, a padon helyet foglaló edző, szakvezető 

veheti át az edző összes jogával, de vele szemben sárga lapos figyelmeztetésnek nincs helye, fegyelmezetlensége esetén 



70  

kizárólag piros lappal büntethető. 

(3) Utánpótlás mérkőzésen a (2) bekezdéstől eltérően, a rajtlistán szereplő további edzőnek nem kell a padon helyet foglalni az 

idő alatt, amikor a saját csapata részére a mérkőzést megelőzően megbeszélést, vagy bemelegítést, a mérkőzés után 

megbeszélést tart. 

(4) Ahogy az edző a (3) bekezdésben foglalt, felmentést eredményező feladatait befejezte, úgy köteles (akár mérkőzés közben 

is) a kispadon helyet foglalni, azon mérkőzésen, ahol a rajtlistán szerepeltetésre került. 

499.§ (1) Amennyiben további edzővel, szakvezetővel a csapat nem rendelkezik vagy nem szerepel a jegyzőkönyvben, úgy a 

csapattal kapcsolatos edzői teendőket a továbbiakban a csapatkapitány láthatja el. 

(2) A jegyzőkönyvben piros lapként rögzített büntetés egyben a játékjogot, közreműködői jogot felfüggesztő határozatnak is 

minősül, függetlenül a játékvezető, vagy az ellenőr írásos jelentésétől. 

(3) A piros lappal véglegesen kiállított edző, szakvezető büntetése a játék-, és közreműködői jogának OBI osztályban egy 

mérkőzésre, minden más osztályban egy hét időtartamra, és egy mérkőzésre történő felfüggesztése (eltiltás), mely egy 

mérkőzést, az elkövetés helye szerinti (illetve azzal egyenértékű) bajnoki osztályban kell kitölteni. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti egy mérkőzés (elkövetés helye szerinti, illetve azzal egyenértékű) egy hét alatt letöltésre 

kerül, úgy a büntetés kitöltöttnek számít. 

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti mérkőzés letöltésére egy hét alatt bármely okból nem került sor, úgy az egy hét után más osztályban 

a játék-, és közreműködői jog visszaállításra kerül, kizárólag az érintett osztály vonatkozásában marad fent a büntetés kitöltéséig. 

(6) Az önálló egy mérkőzéses büntetés könnyítés kizárólag OB I osztályra vonatkozik, minden más osztályban adott sportoló 

vagy sportvezető az egy hét-egy mérkőzése eltiltás szabálya alatt áll akkor is, ha a tiszteletlen viselkedést az OB I osztályban 

követte el. 

500.§(1)  Amennyiben az edző, szakvezető adott bajnoki szezonban másodszor, visszaesőként kap piros lapos büntetést, úgy az 

automatikus büntetése a kétszeresére emelkedik (brutalitással megegyező minősített büntetés). 

(2) Kettőnél több elkövetés esetén fegyelmi eljárás megindításának van helye azzal, hogy az FB a visszaesőre vonatkozó eltiltás 

minimális mértékét meghaladó büntetést köteles kiszabni. Visszaeső esetében felfüggesztett büntetés kiszabásának az FB 

eljárásában helye nincs. 

501.§ (1) Amennyiben az edzőt, szakvezetőt televízió által közvetített vagy utánpótlás mérkőzésen a piros lappal sújtják, úgy 

további büntetésként pénzbüntetést kell kiszabni. Utánpótlás mérkőzésen az automatikus pénzbüntetést a második piroslaptól 

kell kiszabni. 

(2) A büntetés: 

a) 100.000,- forint, ha a vétséget OB I osztályban, 

b) 50.000,- forint, ha a vétséget egyéb osztályban követik el. 

502. § (1) A piros lap miatt kiállított edző, szakvezető büntetése egyéb nyilatkozat hiányában automatikusan kerül kiszabásra. 

(2) Az automatikus eltiltás jogerős és végrehajtható, ellene jogorvoslatnak helye nincs. 

503.§ (1) Nem lép életbe az eltiltásra vonatkozó automatikus szankció, amennyiben a játékvezető, vagy az ellenőr, az eset 

súlyossága miatt, fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi. 

(2) Az érdekelt sportszervezet edzője, szakvezetője a mérkőzés befejezése után 15 percen belül jelezni köteles a találkozó 

hivatalos ellenőre felé, amennyiben az automatikus büntetés helyett fegyelmi eljárás  megindítását kérvényezi az  érintett 

edzővel, szakvezetővel szemben. Ez esetben nem lép életbe az eltiltásra vonatkozó automatikus szankció. Az indítvány az ellenőri 

jelentésen történő feltüntetéssel joghatályos.. 

(3) Nem kell nyilatkozni az automatikus büntetések kapcsán, (2) az első bekezdésben meghatározott kérelem határidőn belüli 

elmaradása az automatikus büntetés tudomásul vételét eredményezi. 

(4) A határidő jogvesztő. 

(5) Az ellenőri jelentésen feltüntetett ilyen tartalmú bejegyzés a játék-, közreműködői jog automatikus felfüggesztésének 

minősül, és a VI, halasztást nem tűrő esetben a VB a fegyelmi eljárást haladéktalanul kezdeményezni köteles az FB-nél. 

504.§ (1) Az automatikus eltiltását el nem fogadó edző, szakvezető ellenőri jelentésre felvezetett indítványára megindult 

fegyelmi eljárásban, amennyiben az FB megállapítja az edző, szakvezető vétkességét, úgy minimálisan a korábbiakban 

meghatározott alap-, illetve visszaeső esetén minősített büntetés másfélszeresét köteles a vétségért kiszabni. Ezt a rendelkezést 

kell alkalmazni a televízió által közvetített vagy utánpótlás mérkőzésre vonatkozó, kötelezően kiszabásra kerülő pénzbüntetés 

mértékére is. 

(2)A Fegyelmi bizottság határozatában kiszabott eltiltás letöltéséig az edző, szakvezető általános játék- és közreműködői joga 

(sportoló, edző, versenybíró, játékvezető) minden bajnokságban és rendezvényen felfüggesztésre kerül. 

 505.§ (1) Amennyiben a fegyelmi eljárás elhúzódása miatti felfüggesztés az elérni kívánt eredményhez képes indokolatlanul  

súlyos hátrányt okoz, úgy az érintett 8 napon belül méltányossági kérelmet terjeszthet elő az MVLSZ Sportági Egyeztető   

Bizottságához. 

(2) Méltányossági kérelemben hozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. 

506.§ Jelen fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a piros lapot megalapozó vétséget az edző, szakvezető a mérkőzés után 

követi el. 

507.§ (1) Amennyiben jelen szabályzat „Sportszervezethez kapcsolódó személyek” című fejezetében meghatározott 441. § 
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szerinti Fegyelmezetlenség, 442. § szerinti Fenyegetés vétségét  azon edző,  sportvezető követi el, aki az adott mérkőzés 

rajtlistáján szerepel, úgy a cselekményre a fenti szakaszok az irányadóak azzal, hogy az FB a fegyelmi eljárás során a 485. §-ban 

megjelölt (visszaesőkre vonatkozó) büntetési tételt meghaladó mértékű eltiltás kiszabására köteles. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt fejezet 443. §-ban leírt Erőszakos magatartás esetén az ott meghatározott büntetési tétel az 

irányadó. 

 
10.5.5.2. Fegyelmi eljárás kezdeményezése 

508.§ (1) Súlyos fegyelmezetlenségnek, sportszerűtlenségnek számít, ha a piros lapot kapott, vagy eltiltott és/vagy felfüggesztett 

edző, vagy szakvezető csapatának bármilyen utasítást, jelzést ad. 

(2) Fegyelmezetlensége esetén az ellenőr jogosult az uszoda területének elhagyására kötelezni. 

(3) Amennyiben az edző, szakvezető a (2) bekezdésben körülírt ellenőri utasításnak nem tesz eleget, az ellenőr dönthet a 

mérkőzés berekesztése mellett. Ez esetben az 441. §-ban meghatározott Fegyelmezetlenség szabályait kell alkalmazni. 

509.§ (1) Súlyos fegyelmezetlenségnek számít, és fegyelmi eljárás megindításának van helye, ha az edző, szakvezető a piros lap 

felmutatása után a mérkőzésen, vagy eltiltása és/vagy felfüggesztése alatt további reklamálással, vagy egyéb 

fegyelmezetlenséggel zavarja a mérkőzést, vagy a hivatalos tisztségviselők munkáját. 

(2) Fegyelmezetlensége esetén az ellenőr jogosult az uszoda területének elhagyására kötelezni. 

(3) Amennyiben az edző, szakvezető a (2) bekezdésben körülírt ellenőri utasításnak nem tesz eleget, az ellenőr dönthet a 

mérkőzés berekesztése mellett. Ez esetben az 441. §-ban meghatározott Fegyelmezetlenség szabályait kell alkalmazni. 

510.§ Amennyiben az edző, szakvezető magatartása a magyar vízilabda hírnevéhez, eredményeihez méltatlan, illetve 

viselkedésével lejáratja a magyar vízilabda sportot, az MVLSZ-t, ez esetben fegyelmi eljárás megindításának van helye. 

511.§ (1)  A fegyelmi eljárás alapjául szolgáló feljelentésről a mérkőzés hivatalos ellenőre a mérkőzést követően szóban    

tájékoztatni köteles az érintett sportszervezet edzőjét vagy szakvezetőjét. 

(2) A tájékoztatás annak tudomásul vétele nélkül is közöltnek tekintendő. 

(3) Feljelentés esetén a játékvezetőnek és az ellenőrnek 12 órán belül írásbeli jelentési kötelezettsége áll fenn a VB, JB, EB, VI 

felé. 

512.§ (1) A VB/JB/EB/ FB és a SEB elnökének valamint az MVLSZ Főtitkárának többségi döntése esetén lehetőség van fegyelmi 

eljárás kezdeményezésére a Fegyelmi Szabályzat 2.§ (3) bekezdése alapján akkor is, ha sem az ellenőr, sem a játékvezetők nem 

jelezték a sportszerűtlenséget. 

(2) Súlyos sportszerűtlenség esetén fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló döntés meghozatala előtt, az egyéb rendelkezésre 

álló bizonyítékokon túlmenően, a fenti személyek kötelesek a mérkőzésről készült videófelvételt is figyelembe venni, valamint az 

esetről a mérkőzés közreműködőit is meghallgatni. 

A fenti eljárás megindításának határideje az eseménytől számítot 4 nap. Ha a sportszerűtlenség tárgya brutaliás utólagos 

megállapítása, úgy az elkövető egyesülete – a vétkesség megállapítása esetén – az egyéb szankciók mellett, köteles a brutaliás 

utólagos megállításával kapcsolatos eljárás megindítási költégek befizetésére is. 

(3) Az FB a fegyelmi eljárást köteles az eljárás kezdeményezésétől számított 72 órán belül megindítani az eljárást és azt 

haladéktalanul lefolytatni. Az eljárás alatt az eljárás alá vont játékos játékjoga nem függesztető fel. 

 

10.6. Játékvezetők vétségei 
513.§ A Játékvezető Bizottság által szakmai, vagy etikai eljárás hatálya alatt álló, ideiglenes intézkedéssel felfüggesztett, illetve 

a JB által határozattal kiszabott felfüggesztését töltő játékvezető a büntetés kitöltéséig a sportág versenyrendszerében 

semmilyen tevékenységet nem végezhet. 

514.§ (1) A játékvezető alacsony szintű teljesítménye, bukása okán alkalmazott szankciókat és annak eljárásrendjét a SEB 

határozza meg. 

(2) A SEB erre vonatkozó határozata nyilvános és az MVLSZ weblapján a szakmai letöltések oldalon elérhető. 

(3) A JB egyedi határozatai, a játékvezetők felfüggesztéséről nyilvánosak és az MVLSZ honlapján a 

Játékvezető/Ellenőr/Versenybíró aloldal letöltések menüpontjában elérhető. 

 

10.7. Ellenőrök vétségei 

515.§ Az Ellenőri Bizottság által szakmai, vagy etikai eljárás hatálya alatt álló, ideiglenes intézkedéssel felfüggesztett, illetve az 

EB által határozattal kiszabott felfüggesztését töltő ellenőr a büntetés kitöltéséig a sportág versenyrendszerében semmilyen 

tevékenységet nem végezhet. 

516.§ (1) Az ellenőr bukása okán alkalmazott szankciókat és annak eljárásrendjét a SEB határozza meg. 

(2) A SEB erre vonatkozó határozata nyilvános és az MVLSZ weblapján a szakmai letöltések oldalon elérhető. 

(3) Az EB egyedi határozatai, az ellenőrök felfüggesztéséről nyilvánosak és az MVLSZ honlapján a 

Játékvezető/Ellenőr/Versenybíró aloldal letöltések menüpontjában elérhető. 

10.8. Etikai vétség 
517.§ (1) Az etikai vétségre vonatkozó alapnormákat, anyagi és eljárásjogi szabályokat a Magyar Vízilabda Játékvezetők, 
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Ellenőrök, Versenybírók Etikai Kódexe tartalmazza. 

(2) Az (1) bekezdésben nevezett kódexet kell alkalmazni a játékvezető, ellenőr, versenybíró etikai vétsége vonatkozásában. 
 

 

 

IV. Általános eljárási szabályok 
 

 

 

11.      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

518. § (1) A jelen fejezetben rögzített rendelkezések általánosan, a Magyar Vízilabda Szövetség nevében eljáró szervek által 

lefolytatott valamennyi eljárására irányadók. 

(2) Amennyiben jelen szabályzat „Különeljárások” című fejezete, továbbá az MVLSZ Fegyelmi-, Igazolási és Átigazolási 

Szabályzata, illetve Etikai Kódexe az ebben a fejezetben található általános eljárási szabályoktól eltérő rendelkezések 

alkalmazását rendeli, úgy az eljárásra azon speciális szabályok az irányadók. 

 

11.1. Alapelvek 

11.1.1. ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ALAPELVEK 

519. § (1) Az eljáró szervek a tevékenységük során biztosítják a jogszabályok, valamint az MVLSZ szabályzatainak érvényesülését. 

(2) Az eljáró szervek az eljárás során kötelesek a jogszabályoknak, valamint a Magyar Vízilabda Szövetség szabályzatainak 

megfelelően eljárni. 

(3) Az eljáró szervek elnökei, vezetői és tagjai függetlenek, az eljárások során meggyőződésüknek megfelelően döntenek, 

döntéseik meghozatalával összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. 

(4) Az eljáró szervek az egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és 

részrehajlás nélkül járnak el. 

520. § (1) Az eljáró szerv az eljárás során felmerült bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, azokat szabad 

meggyőződése alapján bírálja el. 

(2) Az eljáró szerv nem korlátozható és nem utasítható a bizonyítékok befogadása vagy kizárása tekintetében. 

521. § (1) Az eljáró szerv a határozatát - ha a VSZ másképp nem rendelkezik – indokolni köteles. 

(2) A határozatot írásba kell foglalni. 

(3) Az eljáró szerv határozata ellen – ha a VSZ másképp nem rendelkezik – jogorvoslatnak van helye. 

(4) Az anonimizált határozat bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen és díjmentesen hozzáférhető. 

522. § (1) Amennyiben a szervezeti felépítés lehetővé teszi az eljáró szerv tanácsban jár el. 

(2) Ha a tanácsban történő eljárásra nincs mód, vagy a szabályzatok lehetővé teszik a tanács helyett az eljáró szerv elnöke vagy 

vezetője jár el. 

 
11.1.2. AZ ELJÁRÁS RÉSZTVEVŐIRE VONATKOZÓ ALAPELVEK 

523. § (1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

(2) Az eljáró szerv biztosítja 

a) az ügyfél, továbbá 

b) a tanú, a szakértő, a tolmács és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat 

és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

(3) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

(4) Az eljárás résztvevőinek magatartása nem irányulhat az eljáró szerv megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 

11.2. Eljárás nyelve 
524. § (1) Az eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány. 

(2) Tolmácsról az eljárás alá vont ügyfél köteles gondoskodni. Amennyiben az ügyfél tolmácsról nem tud gondoskodni, az 

MVLSZ biztosít tolmácsot, amelynek várható költségét az ügyfél köteles megelőlegezni. 

(3) Ha az MVLSZ biztosít tolmácsot, az eljáró szerv az eljárást befejező határozatban köteles megjelölni a tolmács pontos díját. 

Amennyiben a tolmács díja az ügyfél által megelőlegezett összegnél kevesebb, az MVLSZ köteles visszafizetni a különbözetet, 

amennyiben több, az ügyfél köteles a különbözetet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetni. 

 

11.3. Az eljárás résztvevői 
525. § (1) Ügyfél az a természetes (sportoló, sportszakember) vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét 

az eljárás közvetlenül érinti, vagy akit (amelyet) eljárás alá vontak. 

(2) Az ügyfél jogai az eljárás folyamán: 

a) jogosult megismerni, az eljárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

b) az eljárás valamennyi szakaszában az eljárás résztvevőihez az eljáró szerven keresztül kérdést intézhet, észrevételeket, 
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indítványokat tehet, az eljáró szervtől felvilágosítást kérhet, 

c) az ügy iratait az eljárás bármely szakaszában megtekintheti, azokról másolatot kérhet saját költségére, 

d) képviselőt vehet igénybe. 

(3) Ha az ügyfél kiskorú, a törvényes képviselőjének az eljárás során való jelenléte kötelező. 

526. § (1) Az eljáró szerv lehet a Magyar Vízilabda Szövetség állandó vagy ideiglenes bizottsága, igazgatósága, versenyirodája, 

amely az eljárás lefolytatására az MVLSZ Szervezeti és Működési Szabályzata vagy egyéb szabályzata alapján hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik. 

(2) Az eljárás egyéb résztvevői a tanú, szakértő, tolmács és az ügyfél képviselője. 

 
11.4. Képviselet 
527. § Az ügyfél az eljárásban személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jár el. 

528. § (1) A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni. 

(2) A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 

(3) A meghatalmazásban fel kell tüntetni a meghatalmazott képviselő elektronikus kézbesítési címét (e-mail). 

(4) Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. 

(5) Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a meghatalmazott halála miatt megszűnik, a 

megszűnés az eljáró szervvel szemben az eljáró szervnek való bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben a velük való közléstől 

hatályos. 

(6) Ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat az eljáró szerv - a személyes megjelenésre 

szóló idézés kivételével - a képviselő részére küldi meg, 

(7) Ha az eljárás során az ügyfél és a képviselő eltérően nyilatkozik, az eljáró szerv az időben később tett nyilatkozatot tekinti 

érvényesnek. 

 
11.5. Hatáskör és illetékesség 
529. § Az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet a Magyar Vízilabda Szövetség Szervezeti és Működési 

Szabályzata, a Fegyelmi Szabályzat, valamint a jelen szabályzat határozza meg. 

 
11.6. Összeférhetetlenség, kizárás 

530. § (1) Az eljárásban és a döntéshozatalban az eljáró szerv elnökként, tagként, vezetőjeként, illetve tárgyalás tartása esetén 

jegyzőkönyvvezetőként nem járhat el 

a) az eljárás alá vont sportoló, sportszakember Polgári Törvénykönyvben meghatározott hozzátartozója, 

b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, 

c) akinek az eljárás kimeneteléhez érdeke fűződik, 

d) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el. 

(2) A másodfokú eljárásban nem működhet közre az, aki az első fokú eljárásban az eljáró szerv elnöke, vezetője vagy tagja volt. 

(3) Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezető köteles az összeférhetetlenséget az eljáró szervnek bejelenteni, és tevékenységét 

az eljárásban egyidejűleg megszüntetni. Az összeférhetetlenséget az ügyfél is bejelentheti. 

(4) Az eljáró szerv tagjainak és a jegyzőkönyvvezetőnek az érintettségéről, esetleges kizárásáról az eljáró szerv elnöke, vezetője 

dönt. Az eljáró szerv elnökének, vezetőjének érintettségéről és kizárásáról a másodfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szerv dönt. 

(5) A kizárásra vonatkozó döntést határozatba kell foglalni, azzal szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(6) Amennyiben az összeférhetetlenség az eljárás során kerül megállapításra, az eljárás azon részét, amelyben a kizárt elnök, tag 

vagy jegyzőkönyvvezető részt vett, meg kell ismételni. 

(7) Amennyiben az ügyfél valamely eljáró személy összeférhetetlenségét jelenti be, a bejelentés az eljárás lefolytatásának nem 

akadálya, azonban az eljárás mindaddig nem fejezhető be, amíg az összeférhetetlenségről nem születik döntés. Ha az 

összeférhetetlenség megállapításra kerül, a (6) bekezdés szerint kell eljárni. 

531. § (1) Amennyiben az 530. § (1) bekezdés d) pontja alapján a teljes eljáró szerv összeférhetetlensége áll fenn, a másodfokú 

szerv jelöli ki az eljárás lefolytatására jogosultat. 

(2)  Fegyelmi  ügyben  kizárólag a   Fegyelmi-  Bizottság,  jelölhető  ki,  amennyiben az FB összeférhetetlen, úgy a Fellebbviteli 

Tanács jár el. 

11.7. Kapcsolattartás 
532. § (1) Az eljáró szerv - ha az MLVSZ szabályzata másképp nem rendelkezik – elektronikus úton (írásban), vagy személyesen, 

írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel, az eljárásban 

résztvevőkkel és más bizottságokkal vagy szervekkel. 

(2) Amennyiben az eljáró szerv eljáró tagja szóbeli kapcsolattartást alkalmaz, úgy a beszélgetés lényegi tartalmáról hivatalos 

feljegyzést készít.                                                                                                                                                                                        

(3) Ha az ügyfél meghatalmazott képviselővel jár el, az eljáró szerv a meghatalmazott képviselővel tart kapcsolatot. Az iratokat az 
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ügyfél helyett a képviselőnek kell kézbesíteni. 

 

(4) A sportszervezet, valamint a közreműködő köteles olyan e-mail címet megadni az ÜVR-ben, amelyet legfeljebb három 

naponta rendszeresen ellenőriz. 

(5) Ha a sportoló vagy sportszakember e-mail címe nem került rögzítésre az ÜVR-ben, az eljáró szerv a vele jogviszonyban álló 

sportszervezeten keresztül tart kapcsolatot. A sportszervezet ebben az esetben köteles biztosítani a folyamatos kapcsolattartást. 

 

11.8. Adatkezelés 
533. §  (1)  Az  eljáró  szerv  jogosult  a  sportolók,  sportszakemberek,  valamint  a  sportszervezetek  hivatalos  képviselői 

személyazonosító adatainak a megismerésére és kezelésére. 

(2) Az eljáró szerv gondoskodik arról, hogy a törvény által védett érzékeny adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson 

illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

 

11.9. Áttétel, egyesítés, elkülönítés 
534. § (1) Az eljáró szerv a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában vizsgálja. 

(2) Amennyiben az eljáró szerv megállapítja, hogy az eljárás más szerv hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, az eljáró szerv 

elrendeli az ügy iratainak áttételét az elrájásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. 

(3) Az eljáró szerv az áttételről végzést hoz, amelyet indokolni köteles. 

(4) Az áttételt elrendelő végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. 

535. § (1) Az eljáró szerv, ha az ügy eldöntése szempontjából célszerű, rendelkezhet egy tényállás, illetve kapcsolódó tényállások 

esetén az ügyek elkülönítéséről, vagy egyesítéséről. 

(2) Elkülönítés, illetve egyesítés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. 

 
11.10. Ügyintézési határidő 
536. § (1) Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. 

(2) Az ügyintézési határidő - ha az MVLSZ szabályzata másképp nem rendelkezik - harminc nap. 

(3) Az ügy bonyolultsága esetén az eljáró szerv elnöke, vezetője az eljárást egy alkalommal harminc nappal meghosszabbíthatja. 

(4) Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. 

(5) Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha az ügyfél méltányolható érdeke indokolja, vagy a bajnokság megfelelő lebonyolítása 

érdekében szükséges. 

(6) Az ügyfél a soron kívüli eljárás kérelmezése esetén a méltányolható érdekét igazolni köteles. 

 
11.11. Az eljárás felfüggesztése 

537. § (1) Az eljáró szerv az eljárást felfüggeszti, ha előzetes kérdésben más szerv döntése vagy iránymutatása szükséges, illetve 

az eljáró szervnek az adott üggyel szorosan összefüggő más döntése nélkül az ügy megalapozottan nem dönthető el. 

(2) A felfüggesztés ideje alatt végzett eljárási cselekmény nem végezhető, kivéve a felfüggesztéssel, az eljárás folytatásával vagy 

annak megszüntetésével kapcsolatos rendelkezéseket. 

(3) Az eljárás folytatásának elrendeléséről az eljáró szerv a döntés meghozatalát, vagy az iránymutatás közlését követő 8 napon 

belül végzéssel határoz. 

(4) Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama. 

(5) Az eljáró szerv (1) és (3) bekezdés szerint hozott végzésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

(6) Ha az eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény az ügy elkülöníthető részével kapcsolatos, de az eljárás az ügy többi része 

tekintetében folytatható, és azokban döntés hozható, az eljáró szerv rendelkezhet az ügy elkülönítéséről. 

12. ELSŐ FOKÚ ELJÁRÁS 

12.1. Az eljárás formái 
538.  §  (1)  Az  eljáró  szerv  általános  szabály  szerint  -  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivételekkel  -  tárgyalás  mellőzésével,  a 

rendelkezésére álló vagy általa beszerzett bizonyítékok alapján jár el. 

(2) Az eljáró szerv tárgyalást tart, ha 

a) megítélése szerint annak megtartása szükséges az eljárás eredményes lefolytatásához, 

b) az ügyfél az eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül a tárgylás tartását kéri, 

c) az MVLSZ szabályzata kötelezően előírja. 

 
12.2. Eljárás előkészítése 

539. § (1) Az eljáró szerv az eljárás megindítását megelőzően számba veszi a rendelkezésére álló információkat annak 

megállapítása érdekében, hogy helye van-e az eljárás megindításának, ideiglenes intézkedés alkalmazásának, illetőleg a kérelem 

visszautasításának vagy hiánypótlásnak. 

(2) Az eljáró szerv az eljárás előkészítése során további adatokat szerezhet be, nyilatkozattételre hívhatja fel az érintetteket. 
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(3) Amennyiben az eljárás előkészítése során az eljáró szerv megállapítja, hogy az eljárás megindításának van helye, dönt az 

eljárás formájáról is. 

 

12.3. Eljárás tárgyalás mellőzésével 
540. § (1) A tárgyalás mellőzésével lefolytatott eljárást az eljáró szerv egyszerűsített- vagy teljes eljárásban folytatja le. 

(2) Az eljáró szerv, amennyiben a szervezeti forma lehetővé teszi minimum három fős tanácsban, tanácsülésen jár el. 

(3) Az  eljáró  szerv  a  tanácsülést  az  MVLSZ  által  biztosított  hivatalos  helyiségben  tartja,  kivételesen  azonban  máshol  is 

megtartható. Az eljáró szerv az eljárás mielőbbi lefolytatása érdekében a tanácsülést zártcélú távközlő hálózat útján is tarthatja. 

541. § (1) Egyszerűsített eljárásnak van helye, ha az előterjesztett kérelem, valamint az eljáró szerv rendelkezésére álló adatok 

alapján a tényállás tisztázott. 

(2) Egyszerűsített eljárás lefolytatásakor az eljáró szerv mellőzi az eljárás megindításáról szóló értesítést. 

(3) Bizonyításnak az eljárás során nincs helye. 

542. § Bizonyítás felvétele esetén az eljáró szerv teljes eljárást folytat le. 

 
12.4. Az eljárás megindítása 
543. § (1) Az eljáró szerv a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból jogosult eljárást indítani. 

(2) A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel az eljáró szerv eljárásának lefolytatását kéri. 

(3) A kérelmet az eljáró szervhez írásban, elektronikus úton lehet előterjeszteni. 

(4) Ha az egyes eljárásokra vonatkozó szabályok további követelményt nem állapítanak meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél 

azonosításához szükséges adatokat, valamint a kérelem tárgyának leírását. 

(5) A kérelmet a tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

(6) A kérelem előterjesztésére, típusától függően jelen szabályzat eltérő határidőket állapíthat meg. 

544. § (1) Az eljáró szerv hivatalból eljárást indíthat, ha annak szükségességéről hivatalos tudomása van. 

(2) Hivatalos tudomásnak minősül, ha az eljáró szerv hivatalos irat alapján értesül az eljárás megindításának szükségességéről. 

(3) Ha az eljáró szerv eljárását másik szerv kezdeményezi, az eljárást köteles lefolytatni. 

 
12.5. Hiánypótlás 
545. § (1) Ha a kérelem az adott eljárásra irányadó szabályokban foglalt követelményeknek 

a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, 

az eljáró szerv rövid határidő megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

(2) Az eljáró szerv ezzel egyidejűleg figyelmezteti a kérelmezőt, hogy ha a hiányokat nem pótolja vagy a kérelmet újból hiányosan 

adja be, az eljáró szerv vissza fogja utasítani, vagy hiányos tartalma szerint fogja elintézni. 

(3) Ha a kérelem elintézése eljárási díj köteles, és a kérelmező az eljárási díjat nem vagy hiányosan rója le, az eljáró szerv a 

kérelmet visszautasítja. 

(4) Ha a kérelmező a hiányokat a kitűzött határidő előtt pótolja, a kérelmet úgy kell tekinteni, mintha azt a kérelmező már 

eredetileg is helyesen adta volna be. 

(5) Ha a kérelmező a hiányokat újból hiányosan adja be, de ez a kérelem elintézést nem gátolja, az eljáró szerv azt – az MVLSZ 

szabályzatainak eltérő rendelkezése hiányában – hiányos tartalma szerint intézi el. 

12.6. Kérelem visszautasítása 
546. § (1) Az eljáró szerv a kérelmet visszautasítja, ha 

a) a kérelmező a hiányokat – a hiánypótlási felhívás ellenére – a kitűzött határidő alatt nem pótolja vagy a kérelmet újból 

hiányosan adja be és a hiányos tartalom a kérelem elintézést gátolja, 

b) a kérelmező az eljárási díjat a kitűzött határidő alatt nem rója le vagy a hiányzó díjat nem pótolja, 

c) az   eljárás   megindításának   az   MVLSZ   szabályzataiban   megjelölt   feltétele   hiányzik,   és   a   szabályzat   ahhoz   más 

jogkövetkezményeket nem fűz, 

d) ugyanolyan eljárás lefolytatására irányuló kérelmet az eljáró szerv érdemben már elbírálta, és a kérelem tartalma, valamint az 

irányadó szabályozás nem változott. 

(2) Az eljáró szerv a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. 

 
12.7. Eljárás megszüntetése 

547. § (1) Az eljáró szerv az eljárást hivatalból megszünteti, ha 

a) megállapítja, hogy az 546. § előírásai alapján a kérelem visszautasításának lett volna helye, 

b) az ügyfél elhalálozott vagy megszűnt, feltéve, ha a jogviszony természete a jogutódlást kizárja, 

c) megállapítja, hogy az eljárás folytatásától eredmény nem várható, 

d) az MVLSZ szabályzatai ekként rendelkeznek. 

(2) Az eljárást a megszüntető végzés ellen – az (1) bekezdés b) pont kivételével – külön fellebbezésnek van helye. 
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548. § (1) Az eljáró szerv az eljárást megszünteti, ha a kérelemre indult eljárás során az ügyfél kéri annak megszüntetését. 

(2) Az eljáró szerv (1) bekezdés szerint hozott végzésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 
12.8. Értesítés az eljárás megindításáról 
549. § (1) Az eljáró szerv az eljárás megindításáról nyolc napon belül értesíti az ügyfelet. 

(2) Az értesítésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, valamint az annak alapjául szolgáló 

cselekményt. 

(3) Az eljáró szerv az értesítéssel egyidejűleg felhívja az ügyfelet, hogy az értesítés kézhezvételétől számított három napon belül 

írásban nyilatkozatot tehet, a nyilatkozattételt megtagadhatja vagy – ha azt az MVLSZ szabályzata nem zárja ki – tárgyalás tartását 

kérheti. A nyilatkozattétel, illetve a tárgyalás kérésének elmulasztása az eljárás lefolytatásának nem akadálya. 

(4) Tárgyalás tartásának kérése esetén az ügyfél köteles a tárgyaláson megjelenni. Amennyiben a tárgyalást elmulasztja, ismételt 

tárgyalás tartása nem kérelmezhető. 

(5) Az eljáró szerv az ügyfél (3) bekezdés szerinti nyilatkozatától függetlenül jogosult tárgyalást tartani. 

(6) Amennyiben az eljáró szerv tárgyalást tart, az értesítésben köteles megjelölni az ügyfél meghallgatásának, illetve a tárgyalás 

helyét és időpontját. Ebben az esetben az eljáró szerv mellőzi a (3) bekezdés szerinti felhívást. 

(7) Fegyelmi eljárás során az értesítéshez csatolni kell az eljárás elrendelésének alapjául szolgáló, az eljárás során bizonyítékként 

felhasználható iratok másolatát. 

(8) A Versenyiroda és a Főtitkár eljárásban tárgyalás tartásának nincs helye.,. 

 
12.9. A tényállás tisztázása, bizonyítás 

12.9.1. A TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA 

550. §  (1)  Amennyiben  az  eljáró  szerv  rendelkezésére  álló  adatok  nem  adnak  elegendő  alapot  az  eljárás  eredményes 

lefolytatására, illetőleg az eljárás megszüntetésére, a tényállás tisztázása érdekében az eljáró szerv 

a) felhívja a kérelmezőt további adatok közlésére, meghallgatja, vagy nyilatkoztatja az ügyfelet, illetve más, tanúként vagy 

szakértőként számításba vehető személyt, 

b) iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerez, illetve szereztet be, 

c) adatok közlésére hívja fel az MVLSZ más bizottságait, szerveit, 

d) más bizottságok állásfoglalását szerzi be, 

e) helyszíni szemlét tart. 

(2) A megkeresett bizottságok, szervezetek az adatok szolgáltatását nem tagadhatják meg. 

 
12.9.2. A BIZONYÍTÁS ELVEI 

551. § (1) Az eljáró szerv az ügy megítélése szempontjából lényeges körülményeket köteles tisztázni. 

(2) Szabadon felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz, amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. 

(3) Köztudomású tényeket, továbbá azokat a tényeket, amelyekről az eljáró szervnek hivatalos tudomása van, nem kell 

bizonyítani. 

12.9.3. A BIZONYÍTÁS ESZKÖZEI 

552. § (1) A bizonyítás eszközei különösen az ügyfél nyilatkozata, a tanúvallomás, a szakvélemény, a szakbizottság állásfoglalása, 

a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, és a helyszíni szemle. 

(2) Az eljárásban bizonyítékként felhasználhatók azok a bizonyítási eszközök is, melyeket az arra feljogosított hatóságok 

törvényes eljárásuk keretében szereztek meg. 

 
12.9.3.1. Az ügyfél nyilatkozata 

553. § (1) Az ügyfélnek - a MVLSZ szabályzataiban foglalt kivételekkel - módot kell adni arra, hogy írásban nyilatkozatot tegyen 

vagy a nyilatkozatát összefüggően előadhassa. Ezek után kérdések intézhetők az ügyfélhez. 

(2) Az ügyfelet az eljárásról szóló értesítésben, valamint ha szóbeli meghallgatására kerül sor, a meghallgatásának 

megkezdésekor figyelmeztetni kell, hogy nem köteles nyilatkozatot tenni, illetve a nyilatkozattételt bármikor megtagadhatja. A 

nyilatkozattétel megtagadása nem akadálya az eljárás lefolytatásának. Az eljárás során tett nyilatkozatai bizonyítékként 

felhasználhatók. 

 
12.9.3.2. A tanúvallomás 

554. § (1) Tanúként az hallgatható meg, akinek olyan tényről van tudomása, amelynek az eljárás szempontjából jelentősége van. 

(2) A tanúvallomás indokolás nélkül megtagadható. 

(3) A vallomástétel történhet szóban, jegyzőkönyvi rögzítés mellett, vagy írásban. 

(4) A (2) bekezdésben foglaltakról a tanút a meghallgatását megelőzően, vagy ha az eljáró szerv írásban hívja fel a vallomás 

megtételére, írásban tájékoztatni kell. 
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12.9.3.3. A szakvélemény 

555. § (1) Szakértőt kell meghallgatni vagy szakvéleményt kell kérni, ha az eljárásban jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró szerv nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 

(2) A szakvélemény történhet szóban, jegyzőkönyvi rögzítés mellett, vagy írásban. 

(3) A szakértő jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának teljesítéséhez szükségesek, e célból az ügy 

iratait megtekintheti, az eljáró szervtől felvilágosítást kérhet. 

 
12.9.3.4. Tárgyi bizonyítási eszköz 

556. § (1) Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy, amely a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas. 

(2) Tárgyi bizonyítási eszköznek minősül különösen azon tárgy, amely műszaki vagy vegyi úton adatokat rögzít (fénykép, film-, 

hangfelvétel, mágnesszalag stb.). 

 
12.9.3.5. Szakbizottság állásfoglalása 

557. § (1) Az eljáró szerv az MVLSZ más bizottságának vagy egyéb szervének állásfoglalását szerezheti be, ha egy szakkérdésben 

az adott bizottság rendelkezik szakértelemmel, vagy az eljárás végkimenetelében a bizottság vagy szerv egyébként érintett. 

(2) Az állásfoglalás adására felkért bizottság vagy szerv jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának 

teljesítéséhez szükségesek, e célból az ügy iratait megtekintheti, az eljáró szervtől felvilágosítást kérhet. 

(3) Az állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 
12.9.3.6. Okirat 

558. § (1) Az okirat az eljárás szempontjából jelentős tény, adat, esemény vagy nyilatkozat megtételének igazolására alkalmas 

irat. 

(2) A vallomást (nyilatkozatot) tartalmazó okirat akkor is felhasználható, ha a vallomást tevő, illetve a nyilatkozat készítője 

egyébként meghallgatható. 

 
12.9.3.7. Helyszíni szemle 

559. § (1) Az eljáró szerv a jelen szabályzatban meghatározott esetekben helyszíni szemlét tart, ha a helyszín megtekintése az 

eljárás lefolytatásához szükséges. 

(2) A szemléről az érintetteket előzetesen értesíteni kell. 

(3) Az eljárás szempontjából jelentős körülményeket részletesen rögzíteni kell a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvben. 

(4) Az eljáró szerv tagjai a szemle során jogosultak az érintett területre, létesítménybe belépni, az eljáráshoz szükséges iratokat, 

tárgyakat megvizsgálni, felvilágosítást kérni. 

12.9.4. ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK RÖGZÍTÉSE 

560. § (1) A tényállás tisztázása érdekében lefolytatott eljárási cselekményről az ügyfél vagy az eljárás más résztvevője részvétele 

esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést kell készíteni. 

(2) A feljegyzés tartalmazza készítésének helyét és idejét, az eljárási cselekményen részt vevő személyek azonosításához 

szükséges adatokat, nyilatkozataik lényegét, illetve a cselekmény lefolytatása során a tényállás tisztázásával összefüggő 

ténymegállapításokat. A jegyzőkönyv ezen túlmenően tartalmazza a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést. 

(3) A feljegyzést annak készítője, a jegyzőkönyvet - annak minden oldalán - az eljárási cselekményen részt vevő személyek aláírják. 

 
12.10. Eljárás tárgyalás tartása esetén 
561. § (1) Tárgyalás tartásának kizárólag bizottsági eljárásban van helye. 

A tárgyalást az MVLSZ által biztosított hivatalos helyiségben kell tartani, kivételesen azonban máshol is megtartható. 

(2) A technikai, ügyviteli és adminisztratív feltétek biztosításáról az MVLSZ gondoskodik. 

(3) Az ügyfél az érdekkörében felmerült költségeket saját maga viseli. 

 
12.10.1. TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

562. § (1) Az eljáró szerv, amennyiben a szervezeti forma lehetővé teszi, minimum három fős tanácsban jár el. 

(2) A tárgyalás nyilvános. 

(3) A Bizottság elnöke a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, méltóságának és biztonságának megőrzése érdekében, helyszűke 

esetén meghatározhatja a hallgatóság létszámát. 

(4) A Bizottság elnöke kiskorú ügyfél védelme érdekében, rendzavarás esetén vagy erkölcsi okból a nyilvánosságot a tárgyalásról 

vagy annak egy részéről kizárhatja. 

563. § (1) A tárgyalást az eljárás megindítását követő 15 napon belül meg kell tartani. 
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(2) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról az érintettek az idézést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban 

megkapják. 

(3) Ha az eljárás egy tárgyalás alatt nem fejezhető be, az ismételt tárgyalást az első tárgyalást követő nyolc napon belül meg kell 

tartani. 

(4) A Bizottság a tárgyalást megelőzően is jogosult bizonyítás felvételére, bizonyítékok beszerzésére. 

 
12.10.2. IDÉ ZÉ S 

564. § (1) A Bizottság azt idézi, akinek jelenléte a tárgyaláson kötelező, vagy a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül 

szükséges. A Bizottság egyéb érdekeltet a tárgyalásra meghívhat. 

(2) Az idézés kézbesítésére a kapcsolattartás szabályai irányadók. 

(3) Ha az ügyfél kiskorú, a Bizottság a törvényes képviselőjén keresztül idézi. A tárgyaláson a törvényes képviselő is köteles részt 

venni. Erről az idézésben a törvényes képviselőt a Bizottság tájékoztatja. 

(4) Az idézésnek tartalmaznia kell, hogy a megidézettnek milyen minőségben, hol és mikor kell megjelennie, továbbá a 

távolmaradás következményeire történő figyelmeztetést. 

(5) A (4) bekezdésen felül az idézésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát és megindításának jogalapját, a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat, valamint a tárgyalás időpontját. 

(6) A megidézett személy nem köteles megjelenni. 

(7) Ha a megidézett a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos indokkal előzetesen nem menti ki, vagy a 

tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, valamint, ha a megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a tárgyalás alatt 

nem hallgatható meg, a Bizottság a megidézet meghallgatását mellőzi. 

(8) Amennyiben a megidézett személy az eljárás korábbi szakaszában már tett nyilatkozatot, az eljáró szerv ezt a nyilatkozatot 

felolvasással a tárgyalás anyagává teheti. 

 
12.10.3. JEGYZŐKÖNYV 

565. § (1) Tárgyalás esetén jegyzőkönyv készítése kötelező. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

a) az eljárás tárgyának megjelölését, 

d) a tárgyalás helyét és idejét, 

c) az ügyfél személyes adatait (hozzájárulása esetén), 

d) a Bizottság jelenlévő tagjainak nevét, 

e) az ügyfél érdekében eljáró képviselő nevét, elérhetőségét, 

f) a bizonyítási eszközök és eljárások eredményeinek pontos és részletes leírását, 

g) a ügyfélre, tanúra és szakértőre vonatkozó figyelmeztetéseket. 

(3) A jegyzőkönyvben a szükséges részletességgel le kell írni az eljárás eseményeit oly módon, hogy a jegyzőkönyv alapján az 

eljárási szabályok megtartását is nyomon lehessen követni. A Bizottság részéről kijelölt jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet 

jegyzetei alapján pótlólag is elkészítheti, azt aláírásával hitelesítenie kell. 

(4) Az ügyfél a Bizottság előtt tett meghallgatását, vagy írásban megküldött anyagát a szükséges részletességgel, indokolt esetben 

szó szerint kell jegyzőkönyvbe foglalni. 

(5) A Bizottság ülésén elhangzottak hangfelvevővel vagy egyéb berendezéssel is rögzíthetők, de a rögzítés ilyen módja a 

jegyzőkönyvet nem pótolja. 

 
12.10.4. TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

567. § (1) A tárgyalás vezetője az eljáró Bizottság elnöke. 

(2) A Bizottság elnökének összeférhetetlensége vagy akadályoztatása esetén a Bizottság tagjai maguk közül kijelölik a tárgyalás 

vezetőjét. A kijelölt vezető a Bizottság elnökének jogkörében jár el a tárgyalás alatt. 

568. § (1) Ha az ügyfél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak 

akkor lehet, ha az ügyfelet szabályszerűen értesítették. 

(2) A tárgyalásról történő igazolatlan távolmaradás a tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. 

(3) Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az ügyfél vagy képviselője írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 

(4) Ha az ügyfél vagy képviselője legkésőbb a tárgyalás napját megelőző napon írásban jelzi a Bizottságnak, hogy a tárgyaláson 

önhibáján kívül nem tud részt venni, és kéri a tárgyalás más időpontban való megtartását, a Bizottság elnöke új időpontot tűz ki. 

(5) A Bizottság a (4) bekezdés esetén az új időpontot a tárgyalás eredeti időpontjától számított nyolc napon belülre tűzi ki. Ha az 

ügyfél vagy képviselője az új időpontra kitűzött tárgyaláson sem tud megjelenni, a Bizottság távollétükben folytatja le az eljárást 

és hoz határozatot. 

569. § (1) A Bizottság elnöke ügyel az MVLSZ szabályzatainak megtartására, a tárgyalás tekintélyének megóvására, gondoskodik 

arról, hogy a tárgyaláson résztvevő személyek jogaikat gyakorolhassák, és ezekre a figyelmüket felhívja. 

(2) A Bizottság elnöke a jelen szabályzatra figyelemmel, belátása szerint határozza meg az eljárási cselekmények sorrendjét. 
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(3) A tárgyalás rendjét a Bizottság elnöke felügyeli. Azt, aki a tárgyalást zavarja vagy a tanács bármelyik tagjával tiszteletlenül 

viselkedik, a tárgyalást vezető rendre utasíthatja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén pedig a tárgyalásról kiutasíthatja. 

(4) A Bizottság a tárgyalást a kiutasított személy távollétében is folytathatja és határozatot hozhat. 

(5) A rendreutasítás és kiutasítás ellen nincs helye fellebbezésnek. 

570. § (1) A tárgyalást a Bizottság elnöke az eljárás tárgyának ismertetésével nyitja meg, ezután a jelenlévőket a csend és rend 

megtartására és a rendzavarás következményeire figyelmezteti. Számba veszi a megjelenteket és megállapítja, hogy a 

megidézettek jelen vannak-e, ettől függően megvizsgálja, hogy a tárgyalást meg lehet-e tartani. 

(2) Ha a Bizottság elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a tanács a tárgyalást megkezdi és az ügy 

befejezéséig lehetőség szerint, nem szakítja meg. 

571. § (1) A tárgyalás megnyitása után a Bizottság elnöke felveszi az ügyfél személyi adatait. Az ügyfél a személyét érintő 

kérdésekre köteles választ adni. 

(2) A Bizottság elnöke a személyi adatok felvételét követően ismerteti az ügyféllel az eljárás alapjául szolgáló tényeket, közli a 

megállapításokat és azok bizonyítékait. 

(3) Ezt követően a Bizottság elnöke meghallgatja az ügyfelet, illetve annak képviselőjét, módot ad véleményének kifejtésére, 

bizonyítékainakelőterjesztésére. 

572. § (1) A Bizottság - ha szükséges – a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. 

(2) A bizonyítás sorrendjét a Bizottság elnöke határozza meg. 

(3) Tanúkat, szakértőket hallgathat meg, okiratot tekinthet meg. 

573. § (1) A Bizottság - hivatalból vagy kérelemre - elrendelheti a bizonyítás kiegészítését, ha a tárgyaláson rendelkezésre álló 

bizonyítékok a tényállás teljes felderítéséhez nem elegendők. 

(2) A Bizottság további tanúkat hallgathat meg, szakértői véleményt, okiratot, tárgyi bizonyítási eszközt szerezhet be, más 

bizottság állásfoglalását kérheti, szükség esetén helyszíni szemlét tarthat. 

(3) A Bizottság a bizonyítás kiegészítésének elrendelésével egyidejűleg a tárgyalást elhalasztja. 

574. § (1) Az eljárást lehetőleg egy tárgyalás alatt le kell folytatni. 

(2) Ha az ügy terjedelme, bonyolultsága, valamint bizonyítás kiegészítése céljából vagy egyéb ok miatt szükséges, a Bizottság 

elnöke a megkezdett tárgyalást legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja, és a tárgyalás folytatásának a napját megjelöli. 

(3) A megismételt tárgyalást a korábbi tárgyalásról készült jegyzőkönyv ismertetésével kell kezdeni. 

12.10. Az eljáró szerv döntései 
575. § (1) Az eljáró szerv az eljárás során határozatot vagy végzést hoz. 

(2) Az eljárás érdemében - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az eljáró szerv határozatot, minden más kérdésben végzést hoz. 

(3) Az eljáró szerv az eljárás megszüntetése esetén önálló fellebbezéssel megtámadható végzést hoz. 

 
12.11.1. A DÖNTÉS TARTALMA ÉS FORMÁJA 

576. § (1) A döntésnek tartalmaznia kell: 

a) az eljáró szerv megnevezését, az eljáró szerv elnökének és tagjainak, valamint az ügyfél azonosítására szolgáló adatokat, az 

ügy iktatószámának megjelölését, 

b) a rendelkező részben az érdemi döntést, a döntéssel szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást, az eljárással 

kapcsolatban felmerült költségek viseléséről való döntést, 

c) az indokolásban a megállapított tényállást, az eljáró szerv által elfogadott vagy mellőzött bizonyítékokat, a mérlegelés és 

döntés indokait, a döntés alapjául szolgáló szabályhelyek megjelölését, 

d) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadmányozójának nevét. 

(2) Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését 

tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha az eljáró szerv az ügyfél kérelmének helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű 

ügyfél. 

(3) Az önállóan nem fellebbezhető végzésről az indokolásban csak az azt megalapozó szabályhelyek megjelölését tartalmazó 

egyszerűsített döntés hozható. 

(4) A tárgyalás során hozott, nem ügydöntő végzést elegendő jegyzőkönyvbe foglalni. 

 
12.11.2. JOGERŐ 

577. § (1) Az eljáró szerv döntése végleges, ha azt az eljáró szerv már – a jelen szabályzatban foglalt kivételekkel – nem 

változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be (jogerő). 

(2) Ha az adott eljárásban az MVLSZ szabályzata a fellebbezést lehetővé teszi, az eljáró szerv döntése jogerőssé válik, ha 

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 

b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, 

c) a másodfokon eljáró szerv az elsőfokú szerv döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével. 

(3) Az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései véglegessé válnak, ha kizárólag a döntés egyes rendelkezései 

ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem 



80  

támadott rendelkezésekre. 

 
12.11.3. DÖNTÉS KÖZLÉSE 

578. § (1) A határozatot az eljáró szerv közli az ügyféllel, és azzal, akire nézve rendelkezést tartalmaz. 

(2) A végzést azzal közli, akire nézve rendelkezést tartalmaz, és akinek jogát vagy jogos érdekét érinti. 

(3) Ha az ügyfél meghatalmazott képviselővel jár el, a döntést a meghatalmazott képviselővel is közölni kell. 

(4) Az eljáró szerv a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén elektronikus úton kézbesíti. 

(5) Ha a Bizottság tárgyalást tart, a határozat rendelkező részét és a rövidített indokolást szóban is közli az (1), (2) és (3) 

bekezdésben meghatározott személlyel. 

(6) A tárgyalás során kihirdetett szóbeli közléstől függetlenül a határozat írásba foglalt változatát az érdekelteknek kézbesíteni 

kell. 

(7) A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt elektronikus úton vagy az (5) bekezdés esetén szóban közölték. 

 
12.11.4. KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI 

579. § (1) A döntést, valamint az eljárás során keletkezett iratokat az ÜVR-ben megadott hivatalos e-mail címre, kell kézbesíteni. 

(2) Az e-mail a kiküldést követő naptári napon kézbesítettnek minősül. A hétvégén vagy egyéb munkaszüneti napon küldött e- 

mail üzenetek a küldéstől számított következő munkanapon, de legkésőbb negyvennyolc óra elteltével kézbesítettnek 

tekintendők. 

 
12.11.5. DÖNTÉS KIJAVÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE 

580. § (1) Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, az eljáró szerv a döntést hivatalból 

vagy kérelemre végzéssel kijavíthatja. 

(2) A kijavítást az eljáró szerv közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

(3) A kijavítással szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

581. § (1) Ha a döntésből az MVLSZ szabályzatai által előírt kötelező elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó kérdésben 

nem született döntés, az eljáró szerv a döntést kiegészíti. 

(2) A kiegészítést az eljáró szerv határozatával egységes döntésbe foglalva, a döntés kicserélésével közli. 

(3) Nincs helye a döntés kiegészítésének, ha a döntés jogerőssé válásától számított egy év eltelt. 

(4) A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

(5) A kiegészítést az eljáró szerv közli azzal, akivel a kiegészített döntést közölték. 

 
12.11.6. JOGORVOSLAT 

582. § (1) Az első fokon eljáró szerv ügydöntő határozatával szemben – a jelen szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – 

fellebbezésnek van helye a MVLSZ Szervezeti és Működési Szabályzatában, Fegyelmi Szabályzatában vagy a jelen szabályzatban 

meghatározott másodfokon eljáró szervhez (a továbbiakban: „másodfokú szerv”). 

(2) Fellebbezés benyújtására az ügyfél jogosult, az első fokú határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A határidő 

elmulasztása esetén kimentésnek helye nincs. 

(3) A fellebbezésben elő kell adni annak okát, és az ok alátámasztásául szolgáló tényeket, továbbá csatolni kell azok bizonyítékait. 

(4) A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani. Az eljáró szerv a fellebbezés kézhezvételétől számított 8 napon 

belül – az 585. §-ban meghatározott eset kivételével (módosítás, visszavonás) – megküldi az iratokat a másodfokú szervhez. 

(5) Nincs helye fellebbezésnek a kérelemre indult eljárásban, ha az eljáró szerv a kérelemnek megfelelően döntött, és az 

eljárásban nincs ellenérdekű ügyfél. 

(6) A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 

583. § (1) A fellebbezést a másodfokon eljáró szerv bírálja el. 

(2) A fellebbezéssel megtámadott döntést, és az annak alapjául szolgáló eljárást vizsgálja. A másodfokú szerv nincs kötve a 

fellebbezésben foglaltakhoz. 

584. § (1) A főtitkár az MVLSZ érdekében általános fellebbezési jogot gyakorol. 

(2) Fellebbezést nyújthat be az első fokon eljáró szerv azon döntéseivel szemben, amelyekkel szemben az ügyfélnek fellebbezési 

joga van. 

(3) Azon döntések ellen, amelyekkel szemben fellebbezésnek nincs helye, a főtitkár az MVLSZ érdekében felülvizsgálati 

kérelemmel fordulhat a másodfokú eljárás lefolytatására jogosult szervhez. 

(4) A felülvizsgálati kérelem elintézésére a fellebbezésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók. 

 
12.11.7. DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA A FELLEBBEZÉS ALAPJÁN 

585. § (1) Ha a fellebbezés alapján az első fokon eljárt szerv megállapítja, hogy döntése az MVLSZ szabályzataiba ütközik, vagy 

egyébként a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, azt határozattal módosítja vagy visszavonja. 
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(2) A határozat ellen az eredeti döntéssel megegyező jogorvoslatnak van helye. 
 
 

 

13.      A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SZABÁLYAI 
586. § A másodfokú eljárásban az általános eljárási szabályokról szóló 11 és 12. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

13.1. Kötöttség a felülbírált határozat tényállásához 
587. § (1) A másodfokú szerv a határozatát arra a tényállásra alapítja, amelynek alapján az első fokon eljárt szerv a megtámadott 

határozatát hozta, kivéve, ha ez a tényállás megalapozatlan. 

(2) A másodfokú eljárásban nincs helye bizonyításnak. Ha az a tényállás, amelynek alapján az eljáró szerv a megtámadott 

határozatot meghozta, megalapozatlan, és a helyes tényállás az iratok alapján megállapítható, vagy a helytelen ténybeli 

következtetés az iratok alapján kiküszöbölhető, a másodfokon eljáró szerv a tényállást hivatalból kiegészíti vagy helyesbíti. 

 

13.2. A fellebbezés elintézése 
588. § (1) A másodfokú szerv tárgyalás tartása nélkül, a rendelkezésére álló iratok alapján, tanácsülésen jár el. 

(2) A másodfokú szerv az iratok beérkezését követő harminc napon belül indokolással ellátott határozatot hoz. 

13.3. A másodfokon eljáró szerv határozatai 
589. § (1) A másodfokú szerv az elsőfokú szerv határozatát helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, illetőleg a 

fellebbezést elutasítja. 

(2) A másodfokú szerv a határozatot helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, illetőleg egyébként az határozatot nem kell 

hatályon kívül helyezni, vagy nem kell, illetőleg nem lehet megváltoztatni. 

(3) A másodfokú szerv az első fokú Bizottság határozatát megváltoztatja, ha 

a) az elsőfokú szerv szabályzatot helytelenül alkalmazott, 

b) az elsőfokú szerv a helyes tényállás alapján helytelen ténybeli vagy logikai következtetést vont le, 

c) az elsőfokú határozat megalapozatlan,                                                                          abban 

az esetben, ha hatályon kívül helyezés nélkül, az iratok alapján a hiba orvosolható. 

(4) A másodfokú szerv az elsőfokú szerv határozatát hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti, ha az 547. § alapján az 

eljárás megszüntetésének van helye. 

(5) A másodfokú szerv az elsőfokú szerv határozatát hatályon kívül helyezi és az első fokon eljárt szervet új eljárás lefolytatására 

utasítja, ha 

a) az elsőfokú szerv az indokolási kötelezettségének oly mértékben nem tett eleget, hogy emiatt a határozat felülbírálatra 

alkalmatlan, 

b) az elsőfokú szerv olyan eljárási szabályt sértett, amely a másodfokú eljárás során nem küszöbölhető ki, 

c) az első fokú határozat indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes, 

d) az eljáró szerv a tényállást nem kellő mértékben tisztázta, vagy tárta fel, 

e) az eljáró szerv a hatáskörét túllépte vagy más szerv hatáskörébe tartozó ügyet bírált el, 

f) a határozat meghozatalában kizárt vezető, bizottsági elnök, tag vett részt. 

(6) A másodfokú szerv határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye, a kézbesítéssel jogerőssé válik. 

(7) A másodfokú szerv ügydöntő határozatával szemben az ügyfél bírósághoz fordulhat. 

 
13.4. Méltányossági eljárás 

13.4.1. Az első fokú határozattal szembeni méltányossági kérelem 
590. § (1) Az első fokú határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül méltányossági kérelem benyújtásának van helye 

az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 

a) az eljáró szerv büntetést szabott ki, 

b) az ügyfél az első fokú határozatban foglalt rendelkezéseket nem vitatja, és 

c) a kérelem a kiszabott büntetés csökkentésére irányul. 

(2) A méltányossági kérelemben meg kell jelölni azon méltányolható körülményeket, amelyre az ügyfél a kérelmet alapítja. A 

kérelemhez egyúttal csatolni kell a méltányosság alapjául szolgáló tények bizonyítékait. 

(3) A méltányossági kérelem benyújtása egyúttal a fellebbezési jogról való lemondásnak minősül. 

(4) A kérelmet a másodfokú eljárásra hatáskörrel rendelkező szervhez kell címezni, és az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani. 

 
13.4.2. A kérelem elintézése 
591. § (1) A másodfokú szerv tárgyalás tartása nélkül, a rendelkezésére álló iratok alapján, tanácsülésen jár el. 

(2) Az első fokú szerv a méltányossági kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldi az iratokat a másodfokú 
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szervhez. 

(3) A másodfokú szerv az iratok beérkezését követő harminc napon belül indokolással ellátott határozatot hoz. Határozatában a 

másodfokon eljáró szerv a következő döntéseket hozhatja: 

a) a kérelemnek helyt ad, és a kiszabott büntetést csökkenti, 

b) a kérelmet elutasítja. 

(4) A másodfokú szerv határozatával szemben jogorvoslatnak nincs helye, a kézbesítéssel jogerőssé válik. 

 
 

 

 

V. Különeljárások 
 

 

 

 
592. § A különeljárásokra a 11-13. fejezetben foglalt rendelkezéseket a jelen fejezetben szereplő eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

 

14.      NEVEZÉSI ELJÁRÁS 

 
593. § (1) A nevezési eljárás kizárólag kérelemre indul. 

(2) Az eljáró szerv tárgyalás mellőzésével, egyszerűsített eljárás keretében bírálja el a kérelmet. 

(3) Az eljárásban ügyfélként kizárólag sportszervezet terjeszthet elő kérelmet. 

 
14.1. A nevezés lépései 
594. § (1) A nevezést az ÜVR-en keresztül, az online nevezési űrlap (nevezési lap) elektronikus kitöltésével kell kezdeményezni. 

(2) A nevezési lapon a sportszervezet köteles megjelölni azt a sportlétesítményt, amely a pályaválasztóként megrendezendő 

mérkőzéseinek helyszínéül szolgál. 

(3) Az  elektronikusan  kitöltött,  és  elektronikus  aláírással  ellátott  nevezési  lap,  valamint a  108.  §-ban előírt igazolások és 

nyilatkozatok képezik a nevezni kívánó sportszervezet adott bajnokságra érvényes nevezési dokumentációját. 

595. § (1) A nevező sportszervezetnek a nevezési dokumentációt a nevezési határidőn belül kell elektronikus úton benyújtania a 

VI részére. 

(2) Azon sportszervezet, amely székhelyétől eltérő más területi bajnokságban is nevezni kíván, a további területi bajnokságba 

történő nevezésre kizárólag az illetékessége szerinti területi bajnokságba való nevezés benyújtását követően jogosult. 

595/A. § A 595. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1.. napjával lép hatályba. 

596. § (1) A nevezési díj összegét (lásd.: Versenykiírások) az MVLSZ Erste Banknál vezetett 11991102-02110349 számú számlájára 

a Versenykiírásban megjelölt nevezési határidő utolsó napjáig beérkezően kell banki átutalás útján vagy az MVLSZ pénztárába 

készpénzben megfizetni. Banki átutalás esetén a „Közlemény” rovatban - a Versenykiírásban esetlegesen előírtakon felül - a 

bajnokság nevének feltüntetése szükséges. 

(2) A nevezési díj kizárólag akkor minősül határidőben megfizetettnek, ha az összeg a nevezési határidő utolsó napján a (1) 

bekezdésben megjelölt számlán jóváírásra kerül, vagy az MVLSZ házipénztárába a nevezési határidő utolsó napján 12:00 óráig 

készpénzben megfizetik. 

597. § (1) Amennyiben a Versenykiírás fizetési kedvezményt (részletfizetést) biztosít, és a sportszervezet bármelyik részlettel 

késedelembe esik, a fizetési kedvezményt elveszíti. 

(2) A részletfizetés Versenykiírásban meghatározott határidejének elmulasztása esetén a VI határozatban megállapítja a 

mulasztás, és 15 napos határidő mellett - a (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekkel - felszólítja a teljes nevezési díj - még 

meg nem fizetett részletek - egy összegben történő kiegyenlítésére. 

(3) Amennyiben a sportszervezet a határozat kézhezvételét követő 8 napon belül nem fizeti meg a fennmaradó nevezési díjat, a 

VI a sportszervezet versenyengedélyeit - a (2) bekezdés szerinti határozat alapján automatikusan, további értesítés nélkül – 

felfüggeszti. A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen leteltét követően a VI kezdeményezi a VB-nél a sportszervezet 

kizárását a bajnokságból. 

(4) A (2) bekezdés szerinti határozattal szemben, annak kézhezvételétől számított 3 napon belül a főtitkárhoz címzett, és a VI- 

hez benyújtott fellebbezésnek van helye. 

(5) A főtitkár a fellebbezést annak kézhezvételétől számított 5 napon belül bírálja el. 

 
14.2. Nevezés elbírálása 

598. § (1) A nevezési eljárás előkészítéseként a VI előzetes eljárást folytat le. 

(2) A nevezés beérkezését követő 3 munkanapon belül a VI megvizsgálja a 108. §-ban előírt formai feltételek meglétét. 

(3) Ha a nevezés nem felel meg a Vsz. rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, a VI a hiányok 

megjelölése mellett 8 napos jogvesztő határidővel hiánypótlásra hívja fel a sportszervezetet. 
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(4) A hiányosan kitöltött nevezési lappal benyújtott nevezést a VI hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. 

(5) Amennyiben a VB a sportszervezet indulási jogát óvadék letételéhez kötötte, és a sportszervezet a nevezési dokumentációhoz 

nem csatolta az óvadék megfizetéséről szóló igazolást, a VI a hiánypótlási felhívásban felszólítja a sportszervezetet az óvadék 

megfizetésére. 

(6) A VI a nevezést visszautasítja, ha 

a) a sportszervezet a hiányokat – a (3) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás ellenére – a kitűzött határidő alatt nem pótolja vagy 

a nevezést újból hiányosan adja be és a hiányos tartalom a beadvány elintézését gátolja, vagy 

b) a sportszervezet a nevezési díjat az előírt határidőn belül nem fizeti meg. 

(7) A VI a hiánytalanul benyújtott nevezést 3 munkanapon belül felterjeszti a VB-hez. 

(8) IVSZ által szervezett sportesemény esetén a VI feladatait az IVSZ látja el. 

599. § (1) A VB a VI által felterjesztett nevezéseket a nevezési határidő lejártát követő 15 napon belül, tárgyalás mellőzésével, a 

rendelkezésére álló nevezési dokumentációk alapján bírálja el. 

(2) A VB a szabályzatok előírásainak megfelelő nevezést elfogadja, ellenkező esetben azt elutasítja. 

(3) A VB az egyes bajnokságokra, kupákra elfogadott nevezésekről összevont határozatban is rendelkezhet az összes csapat 

feltüntetésével. 

600. § (1) A 108. § (7) bekezdése esetén, a nevezés elbírálása mindaddig függőben marad, amíg a sportszervezet a pénzbüntetést 

ki nem egyenlíti. A határozat meghozatala és a pénzbüntetés megfizetése közötti idő az ügyintézési határidőbe nem számít bele. 

(2) Ha a sportszervezet a pénzbüntetést a nevezési határidő lejártáig, de legkésőbb az (1) bekezdés szerint hozott határozat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül nem fizeti meg, a VB a nevezését elutasítja. 

601. § (1) Ha az országos utánpótlás bajnokság nevezési határideje az OB I osztályú bajnokság nevezési határidejét követően jár 

le, a VB az OB I osztályú bajnokságan induló sportszervezet nevezésének elbírálását függőben tartja az az országos utánpótlás 

bajnokságba való nevezés benyújtásáig, vagy a nevezés határidejének lejártáig. 

(2) A függőben tartás ideje az ügyintézési határidőbe nem számít be. A függőben tartás a nevezés benyújtását követő napon, 

vagy a nevezési határidő utolsó napját követő napon megszűnik. 

(3) A VB a nevezés elbírálásának függőben tartásáról értesíti az érintett sportszervezetet. 

(4) Amennyiben a sportszervezet az országos utánpótlás bajnokságba a nevezést nem nyújtja be, a VB az 600. § előírásai szerint 

jár el. 

 
14.3. Jogorvoslat 

602. § (1) A VI visszautasító végzésével - 598. § (4)-(6) bekezdés - szemben a kézhezvételtől számított 3 napon belül a VB-hez 

címzett, és a VI-hez benyújtott fellebbezésnek van helye. 

(2) A VB a fellebbezést a hiánypótlási határidő lejártát megelőzően benyújtott dokumentumok alapján, az adott bajnokság, kupa 

sorsolását megelőzően bírálja el. 

(3) A VB másodfokon hozott döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs. 

603. § (1) A VB első fokon hozott elutasító határozatával szemben a kézhezvételtől számított 3 napon belül a SEB-hez címzett, 

és a VB-hez benyújtott fellebbezésnek van helye. 

(2) A SEB a fellebbezést a hiánypótlási határidő lejártát megelőzően benyújtott dokumentumok alapján, az adott bajnokság, kupa 

sorsolását megelőzően bírálja el. 

(3) A SEB határozatával szemben további jogorvoslatnak helye nincs.                                                                                                 

604. § Amennyiben a nevezés elutasításának oka a nevezés hiányos benyújtása, az érintett sportszervezet az 605. § rendelkezései 

szerint jogosult a nevezés ismételt benyújtására. 

 

14.4. Méltányossági kérelem elkésett nevezés estén 
605. § (1) A 107. § szerinti esetben, a határidőn túl benyújtott nevezéshez a sportszervezet indokolással ellátott méltányossági 

kérelmet köteles előterjeszteni. 

(2) Az eljárásban VI által lefolytatott előzetes eljárásnak, valamint hiánypótlás kibocsátásának nincs helye, a hiányosan benyújtott 

nevezést a VB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(3) Az eljárás díjköteles, annak mértékét a 107. § (1) bekezdése határozza meg. A sportszervezet az eljárási díjat a nevezés 

benyújtásával egyidejűleg fizetheti meg. A befizetést igazoló bizonylat a nevezési dokumentáció részét képezi. A díjfizetési 

kötelezettség elmulasztása esetén a VB a nevezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(4) A VB a nevezést az adott bajnokság, kupa sorsolását megelőzően bírálja el. 

(5) A VB döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

15.      PÁLYAMINŐSÍTÉSI ÉS PÁLYAHITELESÍTÉSI ELJÁRÁS 

 
606. § (1) A pályaminősítési és pályahitelesítési eljárás kérelemre indul. 

(2) Az eljárásban ügyfélként kizárólag sportszervezet vehet részt. 
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15.1. Pályaminősítési eljárás 
607. § (1) A sportszervezet a 150. § (1) bekezdése alapján, a nevezés benyújtásával automatikusan kezdeményezi a nevezés 

során megjelölt uszoda és pálya nyilvántartásba vételét, valamint a pályaminősítési eljárás lefolytatását. 

 

 (2) A pályaminősítési eljárás során az eljáró szerv a rendelkezésére álló információk alapján, tárgyalás mellőzésével, 

egyszerűsített eljárásban meghatározza az adott uszodában, annak meghatározott pályáján megrendezhető legmagasabb szintet 

és osztályt. 

(3) Ha az eljáró szerv nem rendelkezik elegendő információval az adott létesítményről, helyszíni szemlét tarthat. 

608. § (1) Az eljáró szerv az uszodát és a pályát határozatával a (2) bekezdés szerint minősíti. 

(2) Az uszoda és a pálya besorolása szerint: 

a) OB I osztályú mérkőzés megrendezésére alkalmas , 

b) országos szintű bajnokság mérkőzésinek megrendezésére alkalmas, 

c) területi szintű bajnokság mérkőzéseinek megrendezésére alkalmas, 

d) nem alkalmas vízilabda mérkőzés rendezésére. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felsorolás erősorrendnek minősül. 

(4) A pályaminősítési eljárás során az eljáró szerv az uszoda körülményeit, a pálya kialakítását és felszereltségét, valamint helyszíni 

szemle tartása esetén az arról készült jegyzőkönyvet veszi figyelembe. 

(5) A határozatban a legmagasabb besorolási szintet és osztályt határozza meg. 

(6) Az eljáró szerv határozatával szemben, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a SEB-hez címzett, és a VB-hez 

benyújtott fellebbezésnek van helye. 

609. § A 14. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt versenyrendszerben (szabadidős tömegsport tevékenység) pályaminősítési 

eljárás lefolytatására nem kerül sor. 

610. § Az eljáró szerv egyszerűsített döntésével a korábban megállapított szintet és osztályt a következő bajnoki szezonra - a 

jelen szabálypontra hivatkozással - meghosszabbítja, kivéve, ha az uszoda körülményeiben olyan lényeges változás történt, amely 

a besorolás felülvizsgálatának szükségességét indokolja. 

 

15.2. Pályahitelesítési eljárás 
611. § (1) A sportszervezet a pályahitelesítési eljárást az ÜVR-ben található pályahitelesítési kérelem elektronikus kitöltésével 

kezdeményezi. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell a 151. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumokat. Azok hiányában a kérelem érdemben 

nem bírálható el. 

612. § (1) A sportszervezet a kérelmet elektronikus aláírással ellátva, a szükséges dokumentumokkal együtt elektronikus úton 

nyújtja be a VB részére. 

(2) A kérelmet a nevezéssel egyidejűleg kell előterjeszteni. 

613. § (1) Az eljáró szerv a kérelmet teljes eljárásban, helyszíni szemle tartását követően bírálja el. 

(2) Az eljáró szerv a pályarajz megvizsgálását követően rövid úton értesíti az ügyfelet, amennyiben annak kijavítása szükséges. 

(3) A helyszíni szemle lefolytatásakor az eljáró szerv vizsgálja az OB I osztályú mérkőzés lejátszásához szükséges felszereltségeket, 

körülményeket, valamint a pályarajz hitelességét. 

(4) Az ügyfél a helyszíni szemle idejére köteles felállítani a pályarajznak megfelelő játékteret, az irányadó előírások szerinti 

felszereltséggel. 

(5) Amennyiben a helyszíni szemle során a pálya nem felel meg a FINA vízilabda szabályok, a versenyrendszerre irányadó 

versenykiírás, valamint a jelen szabályzat előírásainak, az eljáró szerv azt részletesen rögzíti a jegyzőkönyvben. 

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti hiányosság(ok) olyan mértékű(ek), amely a Pályahitelesítési Engedély megadását nem teszi 

lehetővé, az eljáró szerv 8 napon belül ismételt helyszíni szemlét tart. 

(7) Az ismételt eljárási cselekménnyel kapcsolatban felmerülő költségeket az ügyfél viseli. 

614. § (1) Az eljáró szerv a pályahitelesítési eljárás lefolytatását követően a Pályahitelesítési Engedélyt megadja, ellenkező estben 

azt megtagadja (62. § (6) bekezdés a) vagy c) pont). 

(2) Az eljáró szerv a határozatában méltányosságból engedélyezheti a FINA vízilabda szabályoktól, a vonatkozó versenykiírástól, 

valamint a jelen szabályzattól való olyan eltérést, amely az OB I osztályú mérkőzések lebonyolítását érdemben nem befolyásolja. 

615. § (1) A Pályahitelesítési engedély érvényességére, és annak meghosszabbítására a 151. § (4) bekezdése irányadó. 

(2) A Pályahitelesítési engedély meghosszabbítása iránti kérelmet az eljáró szerv egyszerűsített eljárásban bírálja el. 

(3) A meghosszabbított Pályahitelesítési engedély további egy szezonra nem hosszabbítható meg, az ügyfél a Pályahitelesítési 

eljárás általános szabályai szerint jogosult az engedély ismételt kérelmezésére. 

616. § (1) Az eljáró szerv a kérelem megadásáról szóló határozatát végzéssel felfüggeszti, ha az annak alapjául szolgáló tények 

megváltozásáról szerez tudomást. 

(2) A felfüggesztést követően az eljáró szerv a Pályahitelesítési eljárásra irányadó szabályok szerint helyszíni szemlét tart, amely 

alapján dönt az engedély fenntartásáról vagy annak visszavonásáról. 



85  

(3) A Pályahitelesítési engedély visszavonása esetén az ügyfél jogosult a pályahitelesítési kérelem ismételt előterjesztésére. 

(4) Az eljárás díjköteles. A díj mértéke 100.000,- forint. Az eljárás során felmerült költségeket az ügyfél viseli. 

617.  §  ( 1 )  Az  eljáró  szerv  különös  méltánylást  érdemlő  esetben  jogosult  az  eljárás  befejezését  megelőzően  

Ideiglenes Pályahitelesítési engedély adására, amelynek érvényességi ideje 30 napnál hosszabb nem lehet. 

(2) Az Ideiglenes Pályahitelesítési engedély érvényességi ideje alatt az ügyintézési határidő nyugszik. Az eljáró szerv az 

érvényességi időtől függetlenül jogosult az eljárást döntéshozatallal befejezni. 

(3) Az (1) bekezdés szerint hozott végzéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

618. § (1) Az eljáró szerv a pályahitelesítési eljárásra irányadó szabályok szerint jogosult eseti jelleggel Pályahitelesési engedély 

kibocsátására, amennyiben az eseti sportrendezvény megtartásához pályahitelesítés szükséges. 

(2) Az engedély érvényességi ideje az eseti sportrendezvény idejére szól. 

 
15.3. Jogorvoslat 
619. § (1) A VB első fokon hozott megtagadó határozatával szemben a SEB-hez címzett, és a VB-hez benyújtott fellebbezésnek 

van helye. 

(2) A SEB a fellebbezést a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, az adott bajnokság, kupa sorsolását megelőzően bírálja el. 

(3) A Pályahitelesítési engedély visszavonása esetén a határozat kézhezvételtől számított 3 napon belül a SEB-hez címzett, és a 

VB-hez benyújtott fellebbezésnek van helye. A SEB a fellebbezést soron kívül, a fellebbezés beérkezését követő 3 napon belül 

bírálja el. 

(4) A SEB határozatával szemben további jogorvoslatnak helye nincs, a határozat felülvizsgálatát az illetékes bírósághoz benyújtott 
keresettel lehet kérni. 

 
 

 

16. VERSENYENGEDÉLY, VERSENYIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

16.1. Igénylés szabályai 
620. § (1) A versenyengedély kiadása iránti eljárás kérelemre indul, amelyet a VI általános szabályok szerint egyszerűsített 

eljárásban folytat le. 

(2) A kérelmet az amatőr sportoló érdekében a sportszervezet nyújtja be, hivatásos sportoló a kérelmet személyesen terjesztheti 

elő. 

(3) Az ügyfél az ÜVR-en keresztül benyújtott versenyengedély igénylése iránti kérelem útján kezdeményezheti az eljárás 

lefolytatását. 

(4) A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok: 

a) fehér hátterű, színes, jó minőségű igazolványkép, 

b) sportolói, illetve szükség esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat a versenyengedély igényléséhez, 

c) személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat, 

d) sportszerződés (sportvállalkozás vagy alapítvány esetén), 

e) sportorvosi engedély. 

(5) A sportszervezet a játékos ÜVR-be feltöltött digitális fényképét utánpótlás korú játékos esetén évente, felnőtt korú játékos 

esetén 3 évente frissíteni köteles, legkésőbb minden év szeptember 15. napjáig. Ennek elmulasztása esetén a sportszervezet a 

458. § szerinti büntetés megfizetésére köteles. 

(6) Az igénylés díjköteles, annak mértékét - a jelen szabályzat figyelembe vételével - az adott versenykiírás határozza meg.      

621. § (1) A versenyengedély iránti kérelmet - a 211. § és a 232. § kivételével - legkorábban a nevezés benyújtásával egyidejűleg, 

legkésőbb az adott versenyrendszer kezdő napját megelőző utolsó munkanapig lehet érvényesen benyújtani. 

(2) A kérelem mellékleteként az ügyfél csatolhatja a sportoló 32. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a hazai sportolók 

csoportjába való besorolásól. Nyilatkozat hiányában a VI a sportolót automatikusan a külföldi sportolók közé sorolja. 

(3) A VI szükség esetén 72 óra határidő tűzésével a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat valóságtartalmának igazolására hívhatja fel 

az értintett sportolót (32. § (2) bekezdés). 

(4) A VI a kérelem beérkezését követő 3 napon belül végzéssel határoz a versenyengedély díjáról. A végzéssel szemben önálló 

fellebbezésnek van helye. 

(5) A díjat az ügyfél a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a VI a 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

622. § (1) A VI a díj megfizetése után, – a 211. § és 232. § kivételével – a nevezés VB általi jogerős elfogadását követően érdemben 

megvizsgálja, hogy az igénylés megfelel-e a jelen szabályzat szerinti feltételeknek. Az eljárás lefolytatását követően a 

versenyengedélyt megadja, vagy a kérelmet elutasítja. 

(2) A nevezés elutasítása esetén a versenyengedély kiadási iránti kérelmet is el kell utasítani. 

(3) A  VI a csoportosan benyújtott, valamint az ugyanazon sportszervezethez tartozó sportolók vonatkozásában jogosult 

összevont határozatot hozni. 
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(4) A versenyengedély megadása esetén a VI a versenyengedélyt elektronikusan rögzíti az ÜVR-ben. 

623. § (1) A VI elutasító döntésével szemben az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottságához címzett, de a VI-hez benyújtott 

fellebbezésnek van helye az általános eljárási szabályok szerint. 

(2) A másodfokon eljáró szerv a fellebbezést annak beérkezését követő 3 napon belül, a rendelkezésére álló dokumentumok 

alapján bírálja el. 

(3) Amennyiben az IÁB a kérelmet elutasítja, a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat 

be az MVLSZ elnökségéhez. 

624. § (1) Versenyengedély csak érvényes versenyigazolvány birtokában igényelhető. 

(2) Versenyigazolvány az igazolással vagy átigazolással egyidejűleg kérelmezhető, eljárási díj ellenében. 

(3) A versenyigazolvány díja - amelyet az adott versenyrendszer Versenykiírása határoz meg - tartalmazza az elsődleges 

versenyengedély díját. 

(4) Az ügyfél a versenyigazolvány elvesztése vagy megsemmisülése esetén a bajnoki szezon közben is jogosult elektronikus úton 

pótlás iránti kérelem benyújtására a VI felé. 

(5) Amennyiben  az  igazolási  eljárás  során  az  ügyfél  versenyigazolványt  versenyengedély  nélkül igényel,  akkor  az  alábbi 

dokumentumok csatolása szükséges: 

a) fehér hátterű, színes, jó minőségű igazolványkép, 

b) sportolói, illetve szükség esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat az igazoláshoz, 

c) személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 

(6) Versenyigazolvány kiadásának megtagadása esetén a VI határozatával szemben az IÁB-hoz címzett, és a VI-hez benyújtott 

fellebbezésnek van helye. 

625. § Kettős játékengedély esetén a kérelmező külön versenyigazolvány igénylésére köteles. 

 
16.2. Kettős játékengedély igénylésének szabályai 

16.2.1. ÁLTALÁNOS KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLY 

626. § (1) Általános kettős játékengedély iránti kérelmet az OB I/B osztályú bajnokság első mérkőzését megelőző 10. napig lehet 

papír alapon előterjeszteni a VI felé. A kérelemnek a jelen bekezdés szerinti határidőben meg kell érkeznie az MVLSZ székhelyére. 

A határidő elmulasztása esetén a VI a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(2) Kérelem benyújtására az OB I osztályban induló sportszervezet jogosult. 

(3) A kérelmező köteles az érintettek jelen szabályzat szerinti megállapodását a kérelemhez mellékelni. 

(4) Az eljárás díjköteles, annak összegére a 246. § (1) bekezdés irányadó. 

(5) A kérelmező az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles banki átutalás útján, vagy az MVLSZ házi pénztárába 

készpénzben megfizetni. Ennek elmulasztása esetén a VI a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

627. § (1) A VI a kérelmet egyszerűsített eljárásban, annak beérkezését követő 5 napon belül bírálja el. 

(2) Az eljárás során a VI ellenőrzi a jelen szabályzatban, valamint a versenykiírásokban előírt feltételek teljesülését. 

(3) Amennyiben a kérelem a jelen szabályzat, valamint a versenykiírások előírásainak megfelel, a VI a kettős játékengedélyt kiadja, 

ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. 

628. § (1) A VI elutasító határozatával szemben, annak kézhezvételétől számított 3 napon belül az IÁB-hoz címzett, és a VI-hez 

benyújtott fellebbezésnek van helye. 

(2) A másodfokú szerv a fellebbezést a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a fellebbezés beérkezését követő 3 napon 

belül bírálja el. 

629. § (1) A 246. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az IÁB az OB I osztályban induló sportszervezet indokolással ellátott 

méltányossági kérelmére a bajnokság közben is megadhatja a kettős játékengedélyt. 

(2) A méltányossági kérelemhez csatolni kell az általános szabályok szerinti igénylés során benyújtandó dokumentumokat. 

(3) Az eljárás díja az 626. § (4) bekezdése szerint fizetendő összeg ötszörösének megfelelő díj. A kérelmező az eljárási díjat a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. 

(5) Az IÁB döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs, a határozat felülvizsgálatát az illetékes bírósághoz benyújtott keresettel 
lehet kérni. 

16.2.2. SPECIÁLIS KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLYEK                                                                                                                                                           

630. § A jelen fejezet szerinti speciális kettős játékengedélyek igénylésére a kettős játékengedély igénylésére vonatkozó általános 

eljárási szabályok irányadók, a jelen fejezet szerinti eltérésekkel. 

631. § (1) Az MVLSZ Elnöksége által jóváhagyott fiókcsapat megállapodással rendelkező sportszervezetek esetén azon 

sportszervezet jogosult a kettős játékengedély iránti kérelem benyújtására, amely az érintett másik sportszervezet játékosát a 

csapatában szerepeltetni kívánja. 

(2) A kérelmet ÜVR-en keresztül kell benyújtani, az adott bajnokság első mérkőzését megelőző 10. napig. A kérelemről az átadó 

sportszervezet automatikus értesítést kap. A sportszervezet az ÜVR-en keresztül 3 napon belül nyilatkozik az ahhoz való 

hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról. 

(3) A kérelemhez külön megállapodás nem szükséges, azt a fiókcsapat megállapodás pótolja. 
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632. § (1) Női vagy leány sportolók esetén a kettős játékengedély igénylésre vonatkozó általános eljárási szabályok irányadók a 

jelen §-ban foglalt eltérésekkel. 

(2) Női vagy leány sportolók esetén a kettős játékengedély iránti kérelmet a fogadó sportszervezet nyújtja be a VI felé, az adott 

bajnokság első mérkőzését megelőző 10. napig. A kérelemből ki kell tűnnie az átadó sportszervezet hozzájárulásának. 

(3) Kérelem benyújtására bármelyik, női vagy leány csapattal rendelkező sportszervezet jogosult. 

633. § (1) Szenior korosztályú sportoló esetén a kettős játékengedély kérelem benyújtására a területi bajnokságba nevezett 

sportszervezet jogosult. 

(2) A kérelmet csak a 255. § szerinti feltételek teljesülése esetén lehet eredményesen benyújtani. 

(3) A kérelmet a sportszervezet a VI felé nyújtja be, adott területi bajnokság első mérkőzését megelőző 10. napig. A kérelemből 

ki kell tűnnie az átadó sportszervezet hozzájárulásának. 

(4) A jelen szakasz szerinti kérelmet kell benyújtani abban az esetben is, ha a sportszervezet saját OB I/B, illetve OBII osztályban 

szereplő játékosát kívánja a területi bajnokságban indított csapatában játszatni. 

 
 

 

17.      MÉRKŐZÉS HELYSZÍNÉNEK, IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

 
634. § (1) A pályaválasztó sportszervezet a mérkőzés helyszínének vagy időpontjának megváltoztatását a kitűzött játéknapot 

megelőző 21 – 14 napon belül az ÜVR-en keresztül benyújtott rövid indoklással ellátott, 14-7 nap között, illetőleg   7 napon belül 

benyújtott kérelem esetében részletes indoklással ellátott   módosítási kérelem útján kezdeményezheti. 

Az indoklás valószerűségét a VI és a VB vizsgálni köteles, kérésére a kérelmező dokumentumokkal köteles az indokokat 

alátámasztani. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező igazolni köteles az eljárási díj megfizetését, amely elutasítás 

esetén visszajár. 

(2) Az eljárás díjköteles, annak mértékét a jelen szabályzat 3.5.5. fejezete határozza meg. a díj megfizetéséig a VI és a  VB a 

kérelmet nem bírálja el.  

635. § (1) A kérelmet általános szabály szerint egyszerűsített eljárásban kell elbírálni, a jelen fejezet rendelkezési szerint.A 
kérelemnek a  VI és a VB csak méltánylandó esetben ad helyt, azzal, hogy a 21-14 napra vonatkozó kérelmeket a VI a többi 
kérelmet a VB bírálja el. 

(2) Az egyszerűsített eljárás során - az 540. § (2) bekezdésétől eltérően - a VB nevében a VB kijelölt tagja jár el. 

(3) Amennyiben a VB az eljárást teljes eljárásban folytatja le, az általános szabályok szerint jár el. 

 
17.1. Mérkőzés korábbi időpontban történő lejátszása iránti kérelem 

636. § (1) A pályaválasztó sportszervezet a mérkőzés korábbi lejátszására irányuló módosítási kérelemben köteles megadni az 

új időpontot, a helyszínt, valamint a fenteik szerinti indokolást a módosítás okáról. 

(2) A VI és a VB a kérelem beérkezését követő napon, amennyiben a kérelem a hét utolsó munkanapján vagy munkaszüneti 

napon kerül benyújtásra, akkor a kérelem beérkezését követő munkanapon végzéssel határoz a befizetett eljárási díj esetleges 

kiegészítéséről, amelyet megküld a kérelmező részére. A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. 

(3) A kérelmező az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. 

(4) A módosítási kérelem benyújtását követően a másik érintett sportszervezet automatikus értesítést kap a módosításról az 

ÜVR-en keresztül. A sportszervezet az ÜVR-en keresztül 3 napon belül nyilatkozik a módosítás elfogadásáról vagy  annak 

elutasításáról 

(5) Amennyiben a sportszervezet a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot a megadott határidőn belül nem teszi meg, úgy kell 

tekinteni, hogy a módosítást elutasította. 

637. § (1) Ha az ellenfél sportszervezet a módosítást elutasítja, vagy a kérelmező az eljárási díjat nem fizeti meg, a VI vagy a  VB 

végzést hoz a kérelem elutasításáról. A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Elutasítás esetén az eljárási díj visszajár. 

(2) Ha az ellenfél sportszervezet a módosítást elfogadta, és a VI az eljárási díj megfizetését igazolja, a kérelmet felterjeszti a VB 

részére. 

(3) A V I  é s  a  VB a felterjesztett kérelmet a 169. §-ban foglaltak szerint bírálja el azzal, hogy a módosítási kérelemnek 

csak akkor adhat helyt, ha az előterjesztés szabályszerű, indokolt és a kérelmező az előírt díjfizetési kötelezettségének eleget 

tett.  

(4) A VI és a VB határozatával szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

638. § (1) A kérelem elutasítása esetén a találkozót az eredeti időpontban és helyszínen kell lejátszani. 

(2) A kérelem elutasítása esetén a pályaválasztó sportszervezet jogosult ismételten módosítási kérelem benyújtására azzal, hogy 

az ugyanolyan tartalmú (időpont, helyszín) kérelmet a VI érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(3) Ismételt kérelem esetén az eljárás díjmentes.                                                                                                                                    

639. § (1) Ezen szabályok értelemszerűen irányadók arra az esetre is, ha a mérkőzés nap szerinti időpontja nem, csak a mérkőzés 

kezdési időpontja változik azzal, hogy az eljárás - legkésőbb a mérkőzés előtt 7 nappal való kezdeményezés esetén – díjmentes. 

(2) 7 napon belül benyújtott kérelem esetén az eljárás díjköteles (171. § (2) bekezdés). 



88  

 
17.2. Mérkőzés elhalasztása 

640. § A mérkőzés későbbi időpontban való lejátására irányuló módosításra (halasztás) a mérkőzés korábbi időpontban való 

lejátszása iránti kérelemre vonatkozó szabályok irányadók, az alábbi eltérésekkel. 

641. § (1) A módosítási kérelemben a mérkőzés új időpontjának és helyszínének megjelölése nem szükséges, az kizárólag a 

halasztásra való utalást, valamint annak rövid indokolását is tartalmazhatja. 

(2) A VI az eljárási díjról kibocsátott végzésében, valamint az ellenfél sportszervezet értesítésében felhívja az érintettek figyelmét 

az időpont megadás elmulasztásának 170. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeire. 

642. § (1) A VB kérelemhez való hozzájárulása esetén a pályaválasztó sportszervezet legkésőbb a találkozó eredeti időpontját 

követő 3 napon belül az ÜVR-en keresztül köteles bejelenteni a mérkőzés új időpontját. Ennek önhibából történő elmulasztása 

esetén a VB a 170. § (1) bekezdése szerint határoz. 

(2) Az új időpont bejelentését követően a másik érintett sportszervezet automatikus értesítést kap az ÜVR-en keresztül. A 

sportszervezet az ÜVR-en keresztül 3 napon belül nyilatkozik annak elfogadásáról vagy elutasításáról 

(3) Amennyiben a sportszervezet a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot a megadott határidőn belül nem teszi meg, úgy kell 

tekinteni, hogy a módosítást elutasította. 

643. § Ha az ellenfél sportszervezet a találkozó tervezett időpontját nem fogadja el, a VB feltárja a megegyezés hiányának okát. 

Mindkét sportszervezet felróható magatartása esetén a VB a 170. § bekezdése szerint határoz. 

644. § (1) Az új időpont elfogadása esetén a VI értesíti a VB-t a találkozó új időpontjáról. 

(2) Amennyiben a VB az új időpontot elfogadja, határozathozatal nélkül jóváhagyja azt. 

(3) Ha a két sportszervezet által elfogadott új időpont a 169. §-ban foglaltakba ütközik, a VB további 3 napos határidő tűzésével 

felhívja az érintetteket új időpont megjelölésére. Megegyezés hiányában a VB a 170. § bekezdése szerint határoz. 

 

17.3. Mérkőzés elhalasztása vis maior esetén 
645. § (1) Az érintett sportszervezet vis maior esetén jogosult indokolással ellátott halasztási kérelmet elektronikusan benyújtani 

a VB részére. 

(2) A kérelmező köteles mellékelni a kérelmet alátámasztó bizonyítékokat. 

(3) A VB a kérelmet egyszerűsített eljárásban bírálja el. 

(4) Amennyiben a kérelem megalapozott a VB azt - az ellenfél jóváhagyásától függetlenül - elfogadja, és hivatalból intézkedik a 

mérkőzés elhalasztásáról, ellenkező esetben azt elutasítja. 

(5) A VB döntésével szemben az általános szabályok szerint a SEB felé van helye jogorvoslatnak. 

646. §  (1)  A  mérkőzés  elhalasztásának  elfogadása  esetén  az  érintetett  sportszervezetek  legkésőbb  a  mérkőzés  eredeti 

időpontjától számított 3 napon belül megállapodnak a találkozó új időpontjáról, és azt a VB és VI felé jelentik. 

(2) A VB a sportszervezetek megállapodása alapján - kivéve, ha a 169. §-ban foglalt valamely ok áll fenn - megadja az ÜVR-ben a 

mérkőzés új időpontját. 

(3) A sportszervetek megállapodásának hiányában a VB a 170. §  bekezdése szerint határoz. 

 
17.4. Mérkőzés helyszínének megváltoztatása 

647. § (1) Amennyiben a pályaválasztó sportszervezet a mérkőzés időpontját nem, csak annak helyszínét kívánja megváltoztatni, 

az eljárásra a mérkőzés korábbi időpontban történő lejátszása iránti kérelemre vonatkozó szabályok - a jelen § szerinti 

eltérésekkel - irányadók. 

(2) A sportszervezet a kérelemben a mérkőzés eredeti időpontjának megjelölése mellett megadja az új helyszínt, valamint az 

indokolásban azon különösen méltányolható okot, amelyre a kérelmet alapítja. 

(3) A kérelem benyújtását követően köteles megküldeni a VB részére a különös méltánylást érdemlő ok alátámasztásául szolgáló 

bizonyítékokat is. 

(4) A VB kizárólag olyan helyszínt engedélyezhet, amelynek pályaminősítése az adott szintű mérkőzés lejátszását lehetővé teszi. 
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18.      ÓVÁS 
648. § (1) Az óvás a mérkőzés eredménye ellen bejelentettet, a jelen szabályzat előírásai szerinti speciális, indokolással ellátott 

kérelem. 

(2) Az eljárásban ügyfélként az óvással megtámadott mérkőzésen szereplő két sportszervezet vehet részt. 

(3) Óvást érvényesen kizárólag a 394. § szerint jogosultsággal rendelkező sportszervezet nyújthat be. 

(4) Óvás ismételt benyújtásának nincs helye. Ugyanazon mérkőzés eredménye ellen ismételten benyújtott óvást az eljáró szerv 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

649. § Az eljáró szerv az óvást általános szabály szerint tárgyalás mellőzésével, teljes eljárásban bírálja el. 

 
18.1. Óvás benyújtásának szabályai 
650. § (1) Az óvást a sportszervezet vezető tisztségviselőjének – vagy az általa meghatalmazott képviselőnek – aláírásával ellátva, 

a mérkőzés befejezését követő 48 órán belül kell elektronikusan vagy papír alapon előterjeszteni a VB részére. 

(2) Elektronikusan előterjesztett óvás esetén az eredeti dokumentumokat is meg kell küldeni az e-mail megküldését követő 2 

munkanapon belül, kivéve ha az óvás megküldése az ÜVR-en keresztül, elektronikus aláírással hitelesítve történt. Ezen 

kötelezettség elmulasztása az óvást érdemi vizsgálat nélkül elutasítását vonja maga után. 

(3) A papír alapon előterjesztett óvásnak az (1) bekezdés szerinti határidőben be kell érkeznie az MVLSZ-hez. 

(4) A  papír  alapon  előterjesztett  óvást,  valamint  az  eredeti  dokumentumokat  a  sportszervezet  tértivevényes,  ajánlott 

küldeményként küldheti meg, vagy személyesen adhatja le az MVLSZ székházában. 

(5) Az óvásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az az előterjesztésre jogosulttól származik. Közérdekből 

nyilvános adatot nem kell bizonyítani. 

(6) Meghatalmazott eljárása esetén az óváshoz mellékelni kell a képviseleti ellátás jogosultságot igazoló meghatalmazást is. 

651. § (1) Az eljárás díjköteles, annak pontos mértéket az adott bajnokság, kupa versenykiírása határozza meg. 

(2) Az eljárási díjat az MVLSZ Erste Banknál vezetett 11991102-02110349 számú számlájára az 650. § (1) bekezdése szerinti 

határidő lejártáig kell banki átutalás útján vagy az MVLSZ pénztárába készpénzben megfizetni. 

(3) Az óvás benyújtásával egyidejűleg - az (4) bekezdés szerinti kivétellel - mellékelni kell az eljárási díj befizetéséről szóló 

igazolást. 

(4) Amennyiben a benyújtás határideje munkaszüneti napon jár le, az ügyfél az eljárási díjat a határidő lejártát követő első 

munkanap 12.00-ig jogosult megfizetni, és az arról szóló igazolást elektronikusan megküldeni. Az óvás benyújtására a jelen 

bekezdéstől függetlenül az 650. § (1) bekezdése irányadó.                                                                                                                      

652. § (1) Az OB I osztályú bajnokságok rájátszásának, valamint a Magyar Kupa és Komjádi Kupa elődöntő és döntő mérkőzéseinek 

eredménye ellen óvást a mérkőzést követő nap reggel 9.00 óráig lehet elektronikusan előterjeszteni. Ebben az esetben az eredeti 

dokumentumokat nem kell megküldeni. 

(2) Az eljárási díj befizetési határidejére az (1) bekezdés irányadó azzal, hogy – amennyiben készpénz átvételére jogosult személy 

a helyszínen tartózkodik – lehetőség van annak készpénzben történő kifizetésére is a mérkőzés helyszínén. Amennyiben banki 

átutalás esetén a fizetési igazolás nem érkezne meg határidőben, az előterjesztő egyéb módon köteles bizonyítani a tranzakció 

elindítását. 

 

18.2. Az óvás tartalma 

653. § (1) Az ügyfél egyértelműen köteles megjelölni azt az óvási okot, amelyre az óvást alapítja (395. § (1) bekezdés). 

(2) Az óvási ok megjelölése történhet az adott pontra való hivatkozással is. 

(3) Az óvási okot az előterjesztő részletesen indokolni köteles. 

(4) Amennyiben az ügyfél a 395. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt óvási okra hivatkozik (műhiba), köteles megjelölni FINA 

vízilabda szabályok azon szabálypontját, amellyel kapcsolatban a játékvezető, vagy a zsűri a műhibát elkövette. Ennek 

elmulasztása az óvás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi. 

(5) Az óvásban meg kell jelölni az annak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat is. 

(6) Az előterjesztő a rendelkezésére álló bizonyítékokat mellékelni köteles az óváshoz. Ennek elmulasztása esetén azokra az 

eljárás további részében nem hivatkozhat. 

654. § Az óvás kiegészítésére, helyesbítésére az óvás benyújtására nyitva álló határidőn belül van lehetőség. Az azt követően 

benyújtott előterjesztéseket a VB figyelmen kívül hagyja. Az eljáró szerv hiánypótlásra nem hívja fel a figyelmet, a hiánytalan 

előterjesztés a kérelmező felelőssége. 
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18.3. Óvás érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 
655. § A VB az óvást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 

a) az nem jogosulttól származik, 

b) a sportszervezet elmulasztja az óvás benyújtására nyitva álló határidőt, 

c) a sportszervezet az eljárási díj megfizetését elmulasztja, vagy azt késedelmesen fizeti meg, 

d) a sportszervezet elmulasztja az óvási ok egyértelmű megjelölését és annak indokolását, 

e) a jelen szabályzat ekként rendelkezik. 

 
18.4. Elsőfokú eljárásra vonatkozó különös szabályok 
656. § (1) Az eljáró szerv az eljárást - a jelen szabályzatban foglalt kivételekkel - az óvás elektronikus vagy papír 

alapon való beérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon megindítja. 

(2) Az óvás ügyintézési ideje 15 nap. 

(3) Az eljáró szerv nem köteles beszerezni azon bizonyítékokat, amelyeket a kérelmező önhibájából nem mellékelt 

az óváshoz. Ilyennek minősül különösen a mérkőzésről készült videófelvétel. 

(4) Az eljáró szerv az eljárás megindításáról 3 napon belül értesíti az érintett sportszervezeteket. Az értesítésben 

felhívja az érintetteket, hogy annak kézhezvételétől számított 48 órán belül tárgyalás tartását kérhetik. 

(5) Az ellenérdekű sportszervezetet felhívja továbbá, hogy 48 órán belül nyilatkozat tételére jogosult a 

benyújtott óvással kapcsolatban, valamint előterjesztheti bizonyítékait. A határidőn túl benyújtott bizonyítékokat 

az eljáró szerv nem veszi figyelembe. 

(6) Az eljáró szerv a sportszervezetek (4) bekezdés szerinti nyilatkozatától függetlenül jogosult tárgyalást tartani. 

657. § (1) Az OB I osztályú bajnokságok rájátszás mérkőzéseinek eredménye ellen bejelentett óvást VB 24 órán 

belül, a Magyar Kupa és Komjádi Kupa elődöntő és döntő mérkőzéseinek eredménye ellen bejelentett óvást 

pedig a kérelem beérkezésének napján bírálja el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az eljáró szerv az ellenérdekű sportszervezetet szóban értesíti az eljárás 

megindításáról, továbbá arról, hogy a közlést követő 3 órán belül nyilatkozat tételére jogosult a benyújtott 

óvással kapcsolatban, valamint előterjesztheti bizonyítékait. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben tárgyalás tartásának csak kivételes esetben, az eljáró szerv hivatalbóli 

elrendelése esetén van helye. 

(4) Az eljáró szerv az óvás során hozott határozat rendelkező részét és a rövidített indokolást szóban, rövid 

úton közli az ügyfelekkel. A határozatot legkésőbb 3 napon belül írásba foglalja, és intézkedik annak kézbesítéséről. 

658. § (1) Az eljáró szerv az óvás kivizsgálását követően a 396-398. § előírásai szerint dönthet. 

(2) A határozatban rendelkezni kell az óvás díjáról is. 

18.5. Jogorvoslat 

659. § (1) A VB első fokon hozott határozatával szemben, annak kézhezvételétől számított 2 napon belül, az 

adott versenykiírásban meghatározott fellebbezési díj egyidejű megfizetése mellett az MVLSZ Sportfegyelmi és 

Versenyügyi Fellebbviteli Bizottságához címzett, és a VB-hez – elektronikusan vagy papír alapon – benyújtott 

fellebbezésnek van helye. 

(2) A területi igazgatóság versenyfelügyeleti albizottsága által hozott határozattal szemben a VB-hez címzett, 

és a versenyfelügyeleti albizottsághoz benyújtott fellebbezésnek van helye az (1) bekezdés szerint. 

(3) A fellebbezésnek – és a fellebbezési díjnak – az (1) bekezdés szerinti határidőben be kell éreznie. Ezen határidő 

elmulasztása esetén a másodfokon eljáró szerv a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

660. § Az OB I osztályú bajnokságok rájátszás mérkőzéseinek óvása tárgyában hozott első fokú határozattal 

szemben 3 órán belül, a Magyar Kupa és Komjádi Kupa elődöntő és döntő mérkőzései esetén 60 percen belül - 

szóban vagy írásban – előterjesztett fellebbezésnek van helye, a fellebbezési díj egyidejű megfizetése mellett. 

18.6. Másodfokú eljárásra vonatkozó különös szabályok 
661. § (1) A másodfokon eljáró szerv a fellebbezést a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a beérkezést 

követő 3 napon belül bírálja el. 

(2) Az OB I osztályú bajnokságok rájátszás mérkőzéseinek, valamint a Magyar Kupa és Komjádi Kupa 

elődöntő és döntő mérkőzéseinek tárgyában hozott első fokú határozattal szemben előterjesztett fellebbezést a 

másodfokú szerv legkésőbb a beérkezést követő napon bírálja el. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben, ha a következő mérkőzés, vagy a továbbjutó csapat következő mérkőzése 

az első fokú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásának ügyintézési határidején belülre esik, és a 

másodfokon eljáró szerv a döntését nem tudja a mérkőzést megelőzően meghozni, a másodfokú szerv értesíti a 

VB-t, aki intézkedik a találkozó elhalasztásáról. 

(4) A másodfokú szerv határozatában rendelkezik az óvási-, és fellebbezési díjról is. 

(5) A másodfokú szerv határozatával szemben további jogorvoslatnak helye nincs, a határozat felülvizsgálatát az 

illetékes bírósághoz benyújtott keresettel lehet kérni. 
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19.      JOGOSULATLAN JÁTÉKOS SZEREPELTETÉSE ELLENI FELÜLVIZSGÁLAT 

 
662. § A jogosulatlan játékos szerepeltetése elleni felülvizsgálatra az óvásra vonatkozó szabályok – a jelen 

fejezetben foglalt eltérésekkel – értelemszerűen irányadók. 

663. § (1) A felülvizsgálati kérelmet kizárólag a 401. § szerint jogosultsággal rendelkező azon sportszervezet 

nyújthat be, amely óvás benyújtására nem rendelkezik jogosultsággal. 

(2) A felülvizsgálati kérelmet a mérkőzést követő 8 napos jogvesztő határidővel, az óvás díjával megegyező 

felülvizsgálati díj egyidejű megfizetése mellett lehet benyújtani a VB-hez (vagy Versenyfelügyeleti 

albizottsághoz). A felülvizsgálati díj befizetésének elmulasztása esetén, valamint a határidőn túl benyújtott kérelmet 

az eljáró szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(3) Az ügyfél a kérelemben köteles megjelölni azt a felülvizsgálati okot, amelyre a kérelmet alapítja (400. § (1) 

bekezdés), továbbá mellékelni a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat. A bizonyítást a kérelmezőt terheli. 

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az eljáró szerv a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. 

664. § (1) Ha az eljáró szerv az eljárás lefolytatását követően megállapítja, hogy a kérelem alapos, a 403. § 

szerint határoz, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. 

(2) Az ügyfél az első fokon eljáró szerv döntésével szemben 3 napon belül jogosult fellebbezést benyújtani, az 

óvással szembeni fellebbezés díjával megegyező fellebbezési díj egyidejű megfizetése mellett. 

665. § Amennyiben az eljáró szerv a kérelmet szabályszerű előterjesztésének hiánya okán (pl. határidő, 

felülvizsgálati díj, felülvizsgálati ok megjelölése, jogosultság igazolása) elutasítja, azonban a kérelem alapján 

valószínűsíthető a jogosulatlan játékos szerepeltetése, az eljáró szerv a mérkőzés eredmények változatlanul 

hagyása mellett az érintettekkel szemben sportfegyelmi eljárás megindítására köteles. 

 

20.      BRUTALITÁS UTÓLAGOS MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
666. § (1) Brutalitás utólagos megállapítása iránti eljárás célja az érintett mérkőzésen meg nem ítélt brutalitás külön 

eljárásban történő utólagos megállapítása. 

(2) Az eljárás az érintett mérkőzést követő 48 órán belül előterjesztett külön kérelemre indul. 

(3) Az eljárás kezdeményezésére az érintett mérkőzésen részt vevő sportszervezetek jogosultak. 

(4) Saját játékosával szemben az ügyfél kérelem előterjesztésére nem jogosult. 

 
20.1. Kérelem benyújtásának szabályai 
667. § (1) A kérelmet az ügyfél vezető tisztségviselőjének – vagy az általa meghatalmazott képviselőnek – 

aláírásával ellátva, a mérkőzés befejezését követő 48 órán belül elektronikusan vagy papír alapon lehet 

előterjeszteni az FB részére. 

(2) Meghatalmazott képviselő esetén a meghatalmazást csatolni kell, annak elmulasztása a kérelem érdemi 

vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után. 

668. § (1) Az eljárás díjköteles, annak mértéke OB I osztályban 200.000,-Ft, egyéb osztályokban 100.000,-Ft. 

(2) A kérelmező az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles megfizetni. Ennek elmulasztása 

esetén az eljáró szerv a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

(3) Az eljárási díj a kérelemnek helyt adó döntés esetén visszatérítendő. 

669. § (1) Az ügyfél köteles a kérelemmel egyidejűleg a vitatott szituációról videofelvételt is beküldeni. 

(2) Videofelvétel beküldésének elmulasztása, valamint annak alkalmatlansága esetén az eljáró szerv a kérelmet 

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

 
20.2. A kérelem elintézése 

670. § Az eljárást a Fegyelmi Bizottság sportfegyelmi eljárás keretében - a jelen fejezet szerinti előírások 

figyelembe vételével - folytatja le. 

671. § (1) Hiánytalan kérelem esetén az eljáró szerv végzéssel mérlegelési jogkörében dönthet az érintett sportoló 

játék-, illetve közreműködői jogának felfüggesztéséről. 

(2) Halaszthatatlan esetben a VB ideiglenes intézkedéssel mérlegelési jogkörében dönthet a felfüggesztés 

tárgyában. A VB a döntését haladéktalanul megküldi az érintetteknek, valamint az eljáró szervnek. 

(3) A felfüggesztő végzéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.                                                                                            

672. § (1) Az eljáró szerv az eljárás megindítását követően haladéktalanul intézkedik a JB és EB állásfoglalásának 

beszerzése iránt. 

(2) A megkeresett szervek az állásfoglalást legkésőbb 3 napon belül kötelesek megküldeni az eljáró szerv részére. 

673. § (1) Amennyiben az eljáró szerv az eljárás lefolytatását követően megállapítja a brutalitás elkövetését, a 
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kérelemnek helyt ad, és határoz a sportoló 476-477. § szerinti eltiltásáról, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. 

(2) A jogorvoslatra, valamint a másodfokú eljárásra a Fegyelmi Szabályzat előírásai irányadók. 
 

21. SPORTFEGYELMI ELJÁRÁS 

 
674. § (1) Sportfegyelmi eljárást kell lefolytatni a sportszervezettel szemben, ha az MVLSZ alapszabályában, 

illetve más szabályzataiban foglalt előírásokat megszegi. 

(2) A  sportszervezek  által  elkövethető  egyes  fegyelmi  vétségeket,  valamint  az  azok  megállapítása  esetén  

alkalmazható büntetések felső határát a jelen szabályzat 10.4. fejezete határozza meg. 

(3) A sportolók és sportszakemberek által elkövethető egyes fegyelmi vétségeket, valamint az azok 

megállapítása esetén alkalmazható büntetések felső határát a jelen szabályzat 10.5. fejezete, valamint az MVLSZ 

Fegyelmi Szabályzata határozza meg. 

(4) A sportfegyelmi eljárásra - a jelen szabályzatban foglalt általános eljárási szabályokra figyelemmel - az MVLSZ 

Fegyelmi szabályzata irányadó. 
 

 

 

VI. Záró rendelkezések 
 

 

 

 
675. § Jelen módosított szabályzatot a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége 2019. év május 16. napján kelt 

határozattal fogadta el ( MVLSZ-38 /2019. (05.16.) számú Elnökségi Határozat). 


