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I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi
I. törvény (Stv.), valamint a MVLSZ Alapszabálya 21. § 2.21. pontja alapján elfogadta és az
alábbiak szerint közzéteszi az MVLSZ honlapján Versenyszabályzatát.
2. A Versenyszabályzat (VSZ) a versenyrendszer keretében folytatott vízilabda sporttevékenységre
és ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységre vonatkozó előírások rendszerbe foglalt
összessége.
A Versenyszabályzat hatálya a vízilabda sportágban versenyszerűen résztvevő személyekre (a
továbbiakban: sportolók), a mérkőzések hivatalos személyeire, rendezőire, az őket tagsági, vagy
egyéb jogviszony alapján foglalkoztató sportszervezetekre és sportvállalkozásokra, jogi
személlyé nyilvánított sportiskolákra, iskolai sportkörökre (a továbbiakban: sportszervezetek),
valamint az MVLSZ tisztségviselőire és alkalmazottaira terjed ki. Szabályozza a vízilabda
bajnokságok, kupák és egyéb sportesemények lebonyolítását, valamennyi bajnokságban, az
összes osztályban és korosztályban. Valamennyi, az MVLSZ, a területi szövetségei, valamint
külön engedéllyel, egyes tagjai(k) által kiírt bajnokságra, kupára, felkészülési tornára
(továbbiakban együttesen: bajnokságok) vonatkozóan tartalmazza az általános rendelkezéseket.
Az egyes bajnokságok vonatkozásában a Versenyszabályzatban foglaltak figyelembevétele
mellett kerülnek meghatározásra a speciális rendelkezések (Versenykiírás). Eltérő rendelkezések
esetén a Versenykiírásban meghatározottak az irányadók abban az esetben, ha azt az MVLSZ
elnöksége hagyta jóvá. Az MVLSZ területi szövetségei, elnökségi jóváhagyás
nélkül,versenykiírásaikban nem rendelkezhetnek a Versenyszabályzatban foglaltaktól eltérően.
A területi szövetségek Versenykiírásai csak az MVLSZ VB jóváhagyása esetén lépnek életbe.
3. A bajnokságok versenyrendszere: vegyes (nyílt) vagy amatőr bajnokság.
4. A bajnokságok céljai: a bajnoki címek és a helyezések, a nemzetközi kupákban való részvétel
lehetőségeinek eldöntése, a mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, a vízilabda
sportág népszerűsítése.
5. A bajnokságok kiírói az MVLSZ, illetve az MVLSZ által nyilvántartásba vett, irányítása
alattiterületi szövetségek, továbbá külön engedéllyel , egy - vagy közösen - több
sportszervezet. Az MVLSZ tagjai nem indíthatnak csapatokat olyan bajnokságban, eseti
rendezvényen, amelyek nem kerültek a versenykiírásuk benyújtása után engedélyezésre.
6. Bajnoki év, bajnoki szezon. A bajnoki év szeptember 1-vel kezdődik és következő év június 30.
napjáig tart. Automatikusan meghosszabbodik a bajnokság utolsó mérkőzéséig, ha a VB
valamely mérkőzést a fenti dátumot követő időpontra helyezi át. A bajnoki év két részből áll :
őszi és tavaszi szezonból, függetlenül attól, hogy mely hónapban fejeződik be az őszi és
kezdődik a tavaszi szezon.
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7. Az országos bajnokságok és kupák hivatalos elnevezéséről az MVLSZ elnöksége dönt. A
bajnokságokban és a kupákban induló csapatok, valamint az MVLSZ szervei kötelesek az általuk
végrehajtott mindennemű, írásban megjelenő kommunikáció során (levelezés, saját internet
honlap stb.) a bajnokságokat és a kupákat a hivatalos, teljes vagy rövidített elnevezést használni.
8. A bajnokságokat és kupákat az MVLSZ bizottságai, valamint területi szövetségei szervezik,
irányítják, ellenőrzik, és indokolt esetben, hatáskörükben határozatokat hoznak. Az MVLSZ
Bizottságai a területi szövetségeken, vagy azok bizottságain valamint az eseti rendezvények,
versenyek bejelentett rendezőin keresztül közvetlenül ellenőrzik a területi bajnokságokat,
kupákat, eseti versenyeket, szabályzataikat, határozataikat, és II. fokú szervként járnak el a
határozataikkal kapcsolatos fellebbezések esetén.
9. Az országos bajnokságokban résztvevő csapatok létszámát, osztályba sorolását, létszámnövelés
esetén a csapatok kiválasztásának módját, valamint egyéb feltételeit az elnökség határozza meg,
és ezeket a mindenkori Versenykiírások rögzítik.
10. A bajnokságokban, kupamérkőzéseken szereplő sportszervezetekre, sportolókra és
sportszakemberekre, a bajnokságban történő részvételükre a z Stv. vonatkozó rendelkezései,
a mérkőzések biztonsági előírásaira, a szükséges bejelentésekre az 54/2004. (III. 31.) Korm.
rendelet, a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, a sportorvoslás
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII.13.) Korm. rendelet, a
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. rendelet, az állami
sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a MVLSZ
vonatkozó szabályzatai érvényesek.
11. Az egyes bizottságok megállapítják a szervezeti felépítésükkel, működésükkel kapcsolatos
szabályokat, melyek az elnökség jóváhagyásával válnak hatályossá.
12. Az MVLSZ Versenybíró Bizottsága (továbbiakban: VB) ellátja a Versenyszabályzat és a
Versenykiírások alapján reá háruló feladatokat, szervezi és összehangolja az MVLSZ
szervezeteinek az országos bajnokságokkal, kupamérkőzésekkel kapcsolatos munkáját, elbírálja
I. fokon a benyújtott óvásokat, kérelmeket. A jelen Versenyszabályzatban, illetve az éves
Versenykiírásokban nem szabályozott, vagy mérlegelési lehetőséget tartalmazó kérdésekben,
első fokon a Versenybíró Bizottság jogosult dönteni. Fellebbezés esetén a Fellebbviteli Bizottság
dönt, amely döntés ellen az MVLSZ-ben további jogorvoslatnak helye nincs. A hatáskörébe
tartozó ügyekben határozatokat hoz, valamint ellátja a szükséges adminisztratív feladatokat,
továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. Felügyeleti jogkörében ellenőrzi a területi szövetségek és
az eseti rendezvények, versenyek Versenybíró Bizottságainak tevékenységét. Dönt a területi és
az eseti rendezvények, versenyek versenykiírásainak jóváhagyásáról, és a hatáskörébe utalt
ügyekben II. fokon eljár az eseti rendezvények, valamint a területi bajnokságok Versenybíró
Bizottságai határozataival szembeni fellebbezések esetén.
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13. A Sportági Egyeztető Bizottság (továbbiakban: SEB) összehangolja a VB, a JB
(Játékvezetői Bizottság) és az EB (Ellenőri Bizottság) munkáját, vizsgálja az ezek hatáskörébe
tartozó, esetenként felmerülő nagyobb jelentőségű ügyeket. Az MVLSZ JB-EB-VB Bizottságai
felügyelik a területi bajnokságok valamint eseti versenyek azonos bizottságainak munkáját,
határozataikat.
Szükség
szerint eljárnak, vagy SEB eljárást kezdeményeznek a
szabálytalanságokkal kapcsolatban.
14. A bajnokságok a FINA által elfogadott szabályok alapján, az MVLSZ elnöksége által
jóváhagyott eltérésekkel bonyolódnak. A mindenkori érvényes szabályokat, illetőleg azok
esetleges időközi módosításait az MVLSZ hivatalosan kiadja, azokat a honlapján megjelenteti. A
pálya és labdaméreteket az egyes versenykiírások tartalmazzák. A területi szövetségek, valamint
az eseti versenyek rendezői által kezdeményezett eltéréseket a SEB hagyja jóvá, ezek az MVLSZ
honlapján történő nyilvánosságra hozatallal lépnek hatályba.
15. Az elnökség részletes előírásokat fogalmazhat meg a bajnoki év alatt is az edzők,
vezetők, játékvezetők és a versenybíróság mérkőzés alatti jogait és kötelezettségeit illetően,
melyeket honlapján megjelenteti.
16. A hatályos Versenyszabályzatot és az országos és területi Versenykiírásokat az MVLSZ a
hivatalos honlapján (www.mvlsz.hu, www.waterpolo.hu) teszi közzé. Amennyiben a
Versenyszabályzat, vagy Versenykiírás már módosításra került az elnökség vagy a területi
szövetség által, de az a hivatalos honlapon még nem került közzétételre, úgy az adott napon reggel 08 óra 00 perckor a honlapon található szabály számít hatályosnak. A honlapon
közzétételre kerül valamennyi országos bajnoki és kupamérkőzés eredménye, a bajnokságok
állásai, továbbá játékosok, vezetők eltiltásai, játékvezetők felfüggesztései. A területi szövetségek
részére az MVLSZ a honlapon történő megjelenés technikai feltételeit biztosítja. A területi
szövetségek és az eseti rendezvények, versenyek szervezői a Versenykiírásaikat és a
bajnokságaikkal kapcsolatos összes szabályzásaikat az MVLSZ honlapján közzé kell tegyék,
azok csak a közzététellel válnak hatályossá.
17. Az MVLSZ a sportszervezeteknek, játékosainak, sportszakembereinek, vezetőinek a
hivatalos értesítéseket arra az e-mail címre küldi meg, melyet az érintettek az MVLSZ részére
a nevezéskor írásban megadtak. A sportszervezetek kötelesek biztosítani, hogy egy megbízottjuk a
hivatalos email fiókjukat naponta ellenőrizze. A sportszervezeteknek ezen címekre megküldött
email értesítések az adott sportszervezet érdekeltségi köréhez tartozó természetes személyeknek
(sportvezetők, edzők, játékosok) is kézbesítettnek tekintendők.
18. Az MVLSZ elnöksége és bizottságai határozatainak és döntéseinek hivatalos közzétételi módja a
honlapon való megjelentetés. Az MVLSZ a honlapon megjelent döntésekről, változásokról az
érintetteket a lehetőségekhez mérten, haladéktalanul figyelemfelhívó e -mailben is tájékoztatja.
Ezen figyelemfelhívó e-mail esetleges hiányára mulasztás esetén senki nem hivatkozhat.
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19. A sportszervezetekkel, a játékosokkal, a bajnokságok kiírásával és bonyolításával kapcsolatos
szövetségi nyilvántartási, szervezési, bajnokság működtetési feladatokat az MVLSZ illetékes
szervei, a bajnokságok résztvevői, az MVLSZ szervei a szövetség által központilag működtetett
elektronikus MVLSZ Ügyviteli és Információs Rendszer (ÜVR) használatával kötelesek bonyolítani.
Az adatok bevitelére jogosultak a bevitt adatok helyességéért felelősek, azokat folyamatosan
ellenőrizni kötelesek. Az adatszolgáltatás, adatbevitel megtagadása, vagy határidejének
elmulasztása, a változások átvezettetése szabálysértésnek tekintendő. A számítógépes rendszer
zavara, meghibásodása esetén a VB rendkívüli intézkedések meghozatalára jogosult.
20. Az MVLSZ elnöksége dönt minden olyan szabályozási kérdésben, amelyről a
Versenyszabályzat, a Versenykiírás és mellékletei, a vízilabdára vonatkozó szabályzatok,
valamint a vízilabdára vonatkozó egyéb határozatok, utasítások nem rendelkeznek.

II.

NEVEZÉSEK

21. A bajnokságokban csak azon csapatok vehetnek részt, amelyek az adott bajnokságban
indulni jogosultak és a nevezésüket a VB határozatával elfogadta. A nevezés és így a
bajnokságban való részvétel feltétele, hogy a nevező sportszervezet megfeleljen a Stv. 32. § (1)
alatti feltételnek, ne legyen 90 napot meghaladó köztartozása és ezt az adóhatóság igazolásával
tanúsítsa, valamint a ne álljon fent a 33. § (1) bekezdésében szereplő kizáró ok, és erről
hivatalosan írásban nyilatkozzon, ne legyen a szövetséggel szembeni pénzbeli tartozása, továbbá
a nevezési díjat a nevezési határidő végéig befizesse. Nyújtsa be hivatalos csapatorvosa
meglétéről szóló, az csapatorvosa aláírását és pecsétjét tartalmazó igazolását. Ha egy csapat több
bajnokságba nevez be, úgy az első nevezéskor kell benyújtsa az igazolásokat és a
nyilatkozatot. A VB az egyes bajnokságokra, kupákra elfogadott nevezésekről összevont
határozatot is hozhat az összes csapat feltüntetésével.
22. A bajnokságban való indulás joga (nevezés) nem ruházható át, az erre irányuló szerződés
semmis. Ez alól kivételt képez, ha a sportszervezet a bajnokságban történő részvétel céljából
gazdasági társaságot alapít és az indulási jogot erre a társaságra ruházza át , vagy ha a
társas vállalkozás az indulás jogát a tagjaként működő sportszervezetre ruházza át.
Kivételesen indokolt esetben az elnökség bajnokság közben is engedélyezheti a részvételi jog
átruházását. Ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik meg, az indulási, részvételi jog
az általános jogutódra száll át, ha jogutód nélkül szűnik meg, az indulási jog megszűnik.
23. A bajnokságokba külföldi csapatok is nevezhetnek, a nevezés feltételeiről az Elnökség
esetenként dönt, az illetékes Liga és a SEB véleményét figyelembe véve. A területi bajnokságok
és egyedi versenyek (tornák) esetén az Elnökség átruházhatja a jogot az illetékes bizottságra,
tagozatra, vagy területi szövetségre.
24. A nevezés előfeltétele, hogy a nevező sportszervezetnek ne legyen az MVLSZ-szel
szembeni, (pl. az MVLSZ valamely bizottságának határozatával keletkezett) jogerős kiszabott
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büntetés, tagdíj, vagy egyéb tartozása. Tartozás esetén a nevezést a VB határozattal elutasítja,
amelyben a tartozás megfizetésére legfeljebb 3 napos póthatáridőt szab azzal a felhívással, hogy a
határozat ellen 8 napon belül, az MVLSZ elnökségéhez címzett fellebbezéssel lehet élni. A tartozás
VB által meghatározott póthatáridőn belüli kiegyenlítése esetén a nevezés az egyéb feltételek
maradéktalan megléte esetén hatályossá válik. A sportszervezeti tartozásokról a VB augusztus 1-től
az interneten folyamatosan frissített összesített listát tesz közzé.
25. A nevezéseket az MVLSZ ÜVR online nevezési űrlapjának kitöltésével kell kezdeményezni. A
kitöltött és az ÜVR által elkészített nevezési lap kinyomtatott , hivatalosan aláírt, pecséttel ellátott
példányát a szükséges mellékletekkel együtt, az előírt nevezési határidőig beérkezően kell a VBnek megküldeni. A nevezési díj összegét (lásd. Versenykiírások) az MVLSZ Erste Banknál
vezetett 11991102-02110349 számú számlájára a Versenykiírásban megjelölt nevezési határidő
utolsó napjáig beérkezően kell átutalni, vagy az MVLSZ pénztárába befizetni.
26. Hiányos (a Versenyszabályzatban előírt összes kellékekkel nem rendelkező) nevezés
esetén a szükséges pótlásra díjmentesen a nevezési határidő lejártáig van lehetőség. A nevezési
határidő lejártát követő 3 napon belül a VB köteles e -mail-ben hiánypótlásra felszólítani a
nem, vagy hiányosan nevezett csapatokat, amelyek az eredeti nevezési határidőt követő 6
napon belül pótolhatják a hiányosságot. A nevezési határidő lejártát követő nevezések,
hiánypótlások fogadása, a késedelem okától függetlenül csapatonként 20.000 Ft külön
késedelmi eljárási költség előzetes befizetése esetén lehetséges.
27. A jogosultság hiánya, a nevezési póthatáridőig történő szabályszerű nevezés elmulasztása ,
vagy az eljárási költség be nem fizetése esetén a VB első fokú határozatot hoz a nevezés
elutasításáról, amellyel szemben a kézhezvételtől számított 2 napon belül, a VB -hez benyújtandó
fellebbezéssel lehet élni, melyet a VB a Fellebbviteli Bizottsághoz 1 napon belül továbbít. A
Fellebbezési díja 50.000 Ft.
28. A területi szövetségek és az eseti versenyek (tornák rendezői) a nevezésekkel kapcsolatos
előírások fő szabályaitól nem térhetnek el, de eltérő határidőket , eljárási és fellebbezési díjakat
állapíthatnak meg. Ezen bajnokságokban, tornákon sem vehet részt azon sportszervezet, amely
nem felel meg az általános nevezési feltételeknek, nem csatolja az előírt okmányokat és/vagy az
MVLSZ-szel szemben tartozása van.
29. Az MVLSZ tag sportszervezetek nevezhetnek külföldi, illetve nemzetközi regionális
vízilabda bajnokságba, a nevezés feltételeiről az Elnökség esetenként dönt, az OB I-es Liga és
a SEB véleményét figyelembe véve.
30. Az MVLSZ elnökségi határozattal az utánpótlás válogatott játéklehetőségének
biztosítására ,vagy az utánpótlás bajnokságok hiányzó létszámának feltöltésére, létrehozhat
egy-egy bajnoki évre utánpótlás, vagy Régiók Ligája jellegű válogatott csapatokat. Ezen
csapatoknak jogosultságot biztosíthat arra, hogy meghatározott bajnokságban részt vegyenek,
játékosokat a határozatbeli korlátozásokkal a sportszervezetektől kikérjék és eredeti
igazolásukkal ezen csapatban sajátjuk mellett játszassák. Ezen csapatokban való szereplés nem
kettős játékengedély köteles, és nem esik az „egy bajnokságban csak egy csapatban
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szereplés” korlátozás alá. A csapatok jogosultsága egy bajnoki évre szól, felsőbb osztályba nem
kerülhetnek, a bajnokságból ki nem eshetnek, bajnoki érmeket nem kaphatnak. A Versenykiírások
tartalmazzák az adott évi részletes szabályzást.

III.

AZ EGYES MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSE

31. Az egyes mérkőzések rendezéséről a sorsolás szerinti pályaválasztó vagy tornát rendező
sportszervezetek kötelesek gondoskodni a Versenykiírás külön pontjaiban meghatározottak
szerint. A rendező sportszervezet köteles az elvárható legrövidebb időn belül telefonon, majd ezt
azonnal megerősítve e-mailen értesíteni a mérkőzésre érkező csapatot vagy csapatokat és a
Versenybíró Bizottság egy tagját, amennyiben a mérkőzés kiírt időpontban történő megtartását
bármilyen esemény veszélyezteti. Az időben történő értesítés nem menti fel a sportszervezetet
felelőssége alól, ha az esemény elmaradása felróható mulasztása eredménye. Az esemény
elmaradása vagy az értesítéssel való késés esetén viszont vis major esetén is kötelezheti a VB a
mérkőzéssel kapcsolatos indokolt költségek megtérítésére (csapatok és versenybírók utazási és
egyéb költségei). Ezen megítélt költségtérítéseket a sportszervezet az MVLSZ-nek kell befizesse
az jogosultaknak való továbbítás céljából, ezek az MVLSZ -szel szembeni fizetési
kötelezettségként kerülnek nyilvántartásba vételre.
32. Amennyiben egy csapat első fordulóbeli idegenbeli mérkőzésére nem áll ki, és ezért a
VB az előírt szankciókkal bünteti, automatikusan elveszti második fordulóbeli pályaválasztó
jogát. A pályaválasztói jog a sorsolás után, a mérkőzés időpontok kitűzése előtt , a két
csapat közös megegyezése alapján a VB-hez történő bejelentéssel felcserélhető.
Mérkőzésre történő ki nem állás esetén az ezért felelős sportszervezet viseli az elmaradt
mérkőzéssel kapcsolatos igazolt és, a VB által jóváhagyott költségeket (pályabérleti, csapatok és
versenybírók utazási és egyéb költségei). Befizetésük és nyilvántartásuk a 41. pontban
szabályozottak szerint történik.
33. A rendező sportszervezetek kötelesek a sorsolás után, az ellenfelekkel történt egyeztetést
követően, legkésőbb az első forduló, valamint a tavaszi szakasz első forduló kezdete előtt
15 nappal (hacsak a VB másképp nem rendelkezik) az ÜVR rendszeren keresztüli közvetlen
beírással bejelenteni a VB-hez a mérkőzések pontos helyét és időpontját. Az időpont megadási
kötelezettség független a későbbi szabad változtatási lehetőségtől . Amennyiben ezen határidőig
nem érkezik be a bejelentés, úgy a mérkőzés helyszínét és időpontját a VB jelöli ki, a 2. sz.
melléklet 1.8.4. alkalmazása mellett. A mérkőzés helyszínének, napjának vagy óra-perc szerinti
időpontjának a csapatok által kezdeményezett megváltoztatása kizárólag a következő pontokbeli
változtatási szabályok szerint lehetséges. A VB az OB I-es bajnokságok rájátszásai kezdési
időpontjait közvetlen egyeztetéssel határozza meg a bejutott csapatokkal.
34. A VB jogosult egy bajnokság egyes szakaszaira vonatkozó időpont megadási kötelezettséget a
szakaszok kezdetéhez igazítani. A beírási kötelezettség ennek megfelelően a VB által
megállapított időpontra változhat.
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35. Az egyes bajnokságok mérkőzéseinek napjait, helyszíneit és kezdési időpontjait a VB
kizárólagosan az MVLSZ adatbázisában rögzíti, tartja nyilván. A mérkőzés helyszínét és óra
perc adatát a pályaválasztó csapatok a mérkőzés előtti 22. napig az MVLSZ ÜVR-en keresztül, az
ellenfelük, és a VB felé történő értesítési kötelezettség nélkül megváltoztathatják. Ezen napig,
ha a vendégcsapat kezdeményezi a mérkőzés óra-perc időpontjának megváltoztatását, azt
kizárólag közvetlenül a pályaválasztóval kell egyeztesse, az a pályaválasztó általi ÜVR-en
keresztüli módosítással válik elfogadottá. A mérkőzés adatai a kitűzött játéknap előtti 21. naptól
válnak rögzítetté, a pályaválasztó által nem hozzáférhetővé. Az adatok az MVLSZ portálján
nyilvánosak, és minden érdekelt számára hozzáférhetőek. A VB mérkőzés időpontokról külön
értesítést senkinek nem küld, azokat minden csapat a honlapon rendszeresen ellenőrizni
köteles. A mérkőzés napját megelőző 4 napon belüli bármilyen változás esetén, továbbá a
mérkőzés napjának megváltoztatás esetén bármikor, a VB az értesítés olyan módját köteles
alkalmazni (telefon, visszaigazolt email, személyes közlés), hogy az információt minden érdekelt
biztosan megkapja. Kupa és tornarendszerű mérkőzések esetén – ha a VB másképp nem
rendelkezik - a rendező sportszervezet tekintendő az összes mérkőzés pályaválasztójának ezen
pontbeli rendelkezések tekintetében. Ezen esetekben a rendező köteles a résztvevő
csapatokkal az időpontok egyeztetésére, de az ÜVR -be történő beírásokat, módosítások
rögzítését írásbeli (email) kérelmére a VB végzi, esetenként vizsgálva, hogy a késedelmes beírások,
módosítások díjköltsége melyik résztvevőt terheli.
36. Egymást követő napokon megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzések esetén a második és
harmadik napon a rendező sportszervezetek délelőttre nem tűzhetnek ki mérkőzést. Kivételt
képeznek az élőben közvetített TV mérkőzések, valamint a tornaszerű formában történő
mérkőzések, valamint a VB által kitűzött mérkőzések.

Mérkőzés időpontjának változtatása
37.
A mérkőzések napját az érdekelt csapatok bármelyikének kérésére díjmentesen
megváltoztatni csak különösen indokolt esetben lehet (mérkőzés megtartását ellehetetlenítő
ok), melynek jogosságát a VB ellenőrzi, és annak elfogadásáról döntést hoz. A VB minden
ilyen bejelentés miatti kérelemmel kapcsolatos döntését írásban köteles indokolni, és azt az
érdekelt csapatoknak a bejelentés kézhezvételétől számított három munkanapon belül
megküldeni. Az elutasító döntés felülvizsgálatára a kézhezvételtől számított három munkanapon
belül van lehetőség. A VB döntését kérésre a SEB felülvizsgálja és I. fokú határozatot hoz. A
határozat elleni fellebbezést a SEB-hez kell benyújtani és a Fellebbviteli Bizottsághoz kell címezni.
Amennyiben a mérkőzés időpontjának közelsége miatt az előírt határidők nem tarthatók, az
érintett csapat köteles a VB és az ellenfél egy képviselőjét telefonon értesíteni, és ezt e-mailben
megerősíteni.
38. Egyéb esetekben a mérkőzés napját változtatni - a VB előzetes hozzájárulása esetén utánpótlás fiú, leány, országos második osztályú (továbbiakban: OB II) és országos első/B
osztályú (továbbiakban: OB I/B) mérkőzéseket 25.000 Ft, míg országos első osztályú
(továbbiakban: OB I) mérkőzéseket 50.000 Ft (alapösszegek) befizetése ellenében lehet. Az
időpont-változtatási kérelemben a kérelmező által megjelölt új dátum, kizárólag a kérelem
VB-hez történő beérkezését követő 3. vagy ettől távolabbi nap lehet. Időpont változtatási
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kérelmet így legkésőbb az eredetileg kitűzött játéknapot megelőző 3. munkanapon lehet a VBhez benyújtani.
Amennyiben az időpont változtatási kérelem a VB-hez, a mérkőzés eredetileg kitűzött időpontja
előtt legalább 21 nappal beérkezik, a befizetendő összeg az alapösszeg 50 %-a, azaz 12.500 Ft,
illetve 25.000 Ft, míg a mérkőzést megelőző 7 napon belül ennek 150 %-a, 37.500 Ft, illetve
75.000 Ft. A befizetéseket az MVLSZ pénztárába, vagy a Versenyszabályzat ban megadott
számlaszámra kell átutalni. Egy napon rendezett utánpótlás, (ifjúsági, serdülő, gyermek) vagy
felnőtt tornaszerű mérkőzések időpontjainak változtatása esetén a vonatkozó összeget csak
egyszer kell befizetni. Az utánpótlás bajnokságokban az időpontokat a tavaszi forduló kezdete előtt
22 nappal korábban kell megadni a VB részére. Különösen méltányolható esetben a SEB a
befizetendő összegeket csökkentheti, vagy elengedheti.
39. A mérkőzés helyszíne, és óra-perc szerinti időpontjának megváltoztatása, a 34. pontban
megállapított, kitűzött játéknap előtti 22. napig díjmentesen lehetséges. Ha a változtatást a
mérkőzés előtti 21-14. nap között kérelmezik, akkor OB I-es mérkőzések esetén 20.000 Ft, az
összes többi esetben 10.000 Ft, 14-7. nap között 40.000 Ft, illetve 20.000 Ft, míg ennél rövidebb
idő esetén 50.000 Ft, illetve 25.000 Ft befizetése mellett lehetséges. Különösen méltányolható
esetben a SEB a befizetendő összeget csökkentheti, vagy elengedheti.
40. A mérkőzés bejelentett napjának valamint helyszínének, vagy óra szerinti új
időpontjánakengedélyhez kötött megváltoztatása csak az ellenfél előzetes írásbeli (e-mail, fax,
vagy postai levél) beleegyezése és a változtatási díj egyidejű befizetése (hacsak nem díjmentes)
esetén lehetséges. A kérelem jóváhagyása esetén a VB, az ÜVR-en történő átvezetéssel, kitűzi a
mérkőzést az új időpontra. A mérkőzés új időpontja akkor válik a VB által jóváhagyottá, ha az a
honlapon, az adott bajnokság oldalán megjelenik.
Az MVLSZ elnökségét, az elnökség által felhatalmazott bizottságát megilleti az a jog, hogy a
mérkőzések napját, vagy kezdési időpontját megváltoztassa.
41. A VB fenti pontokban előírt esetekre vonatkozó értesítési kötelezettségétől függetlenül
minden csapat köteles legkésőbb 4 nappal a forduló, vagy a tervezett mérkőzés napja előtt
mérkőzése időpontját és helyszínét az MVLSZ honlapján az adott bajnokság vagy a kiküldött
közreműködők oldalán ellenőrizni akkor is, ha nem történt, vagy nem tud semmilyen változásról.
Az időpont ellenőrzési kötelezettség elmulasztásának következménye a csapatot terheli az
esetben is, ha VB a külön értesítési kötelezettségét elmulasztotta, vagy kellően
dokumentálni nem tudja. Ha 4 napon belül történik bármilyen változás, a VB köteles a 35.
pontban előírt módon az érdekelteket értesíteni, az ellenőrzési kötelezettségük ez esetre nem
vonatkozik.

A pálya, uszoda
42. A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1–WP 2.3-ig) megfelelő pályát, a
megfelelő felszereltséggel biztosítani. Eltérés esetén mérkőzés csak a VB egyedi engedélye
alapján rendezhető.
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43. A VB külön előírásban, pályánként is rögzítheti azokat a feltételeket, amelyek megléte
szükséges a mérkőzések sportszerű kulturált lebonyolításához. OB I osztályú mérkőzéseket
csak Pályahitelesítési Igazolással rendelkező uszodában lehet rendezni, a pályahitelesítést a
bajnokság előtt a sportszervezet a 7. sz. mellékletben szereplő adatok megadásával kell a
nevezéssel egyidejűleg megkérje, amely alapján a pálya elfogadásáról, ha szükséges helyszíni
ellenőrzés után, a VB határozattal dönt. A Pályahitelesítési Igazolásban fel kell tüntetni, hogy a
szövetség főszponzorának 3x1 méteres molinója (logó) pontosan hol kerül kihelyezésre. Az
igazolás 3 bajnoki szezonra érvényes, de a bajnokság kezdete előtt az OB I-es
sportszervezetek a 8.mellékletben szereplő nyilatkozatot kell benyújtsák arról, hogy a hitelesítés
óta jelentős érdemi változtatás nem történt.
44. A mérkőzések megtartásnak feltétele a számítógépes jegyzőkönyv-vezetés minimális
feltételeinek biztosítása, az eső elleni, a leolvasást gátló fényviszonyok elleni védelem és a 220
V-os tápellátás biztosítása. OB I-es mérkőzéseken, ha a vételi viszonyok a mobil adatkapcsolatot
nem teszik lehetővé, más módon (vezetékes, WiFi) kell az Internethez való kapcsolódást
biztosítani.
45. A versenybírók, játékvezetők, valamint a vendégcsapat részére személy- és vagyonbiztonság
szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön öltöző helyiséget kell biztosítani.
Iroda vagy egyéb, egyébként nem öltöző funkciót betöltő helyiség öltőzőként történő biztosítása
csak akkor lehetséges, ha azt a rendező sportszervezet a pályahitelesítési kérelmében kérelmezte
és azt a VB jóváhagyta.
46. Az egyes mérkőzések megkezdése előtt a rendező sportszervezet köteles a pályaalkalmassági
igazolást a mérkőzés ellenőre kérésére bemutatni, ha annak megléte a szabályzat szerinti előírás.
47. A mérkőzés előtt az ellenőr köteles a játékvezetővel együtt ellenőrzést tartani és a VB részére
jelentésében rögzíteni, ha a rendező sportszervezet hiányosan, vagy elégtelenül biztosította a
mérkőzés megrendezésének minimális feltételeit. Eltérés esetén, annak mértékétől függően a
mérkőzés lejátszhatósága kérdésében az ellenőr dönt.
48. A mérkőzéseken kötelező a tájékoztatásra alkalmas, a mérkőzés állását mutató kézzel állítható
mechanikus tábla, vagy elektromos eredményjelző, valamint a teljes és támadási játékidőt mérő
mechanikus, vagy elektronikus óra, továbbá az időkérés mérésére egy asztali időmérő óra
biztosítása. Kézi időmérés esetén a játékidő állásáról a játékosok és a közönség számára
tájékoztatást kell adni. A mérkőzés állásának és a teljes időnek kijelzését az asztalitenisznél
használatoshoz hasonló, kézi forgatású táblával, vagy ehhez hasonló eszközzel kell
megvalósítani. Az idő kijelzése minimálisan perc + 30 másodperc felbontású kell legyen. Ezen
kijelző táblák alkalmazása a fiú, gyermek, leány ifjúsági és serdülő mérkőzések esetén csak
ajánlott jellegű.
49. 22 Celsius foknál alacsonyabb, illetve 29 Celsius foknál magasabb hőmérsékletű vízben a
csapatok játékra nem kötelezhetőek. A rendező köteles hőmérőt biztosítani a szükség esetén
történő ellenőrzésre. A vendégcsapat kérésére az ellenőr új hőmérővel történő mérést rendelhet
10
Versenyszabályzat 2013/2014

Magyar Vízilabda Szövetség
1138 Budapest, Margitsziget

el.
50. Az MVLSZ sorszámozott tiszteletjegyeket ad ki, amelyek a Magyarországon megrendezésre
kerülő valamennyi bajnoki és nemzetközi klubmérkőzésre történő belépésére jogosítanak a
belépőn szereplő személy és egy fő kísérő részére. A rendező sportszervezetek kötelesek
valamennyi mérkőzésen ezen belépővel rendelkező személyek és kísérőjük, továbbá mérkőzés
közreműködői részére a bejutást költségtérítés nélkül biztosítani. A rendező sportszervezetek
kérésre az MVLSZ rendelkezésre bocsátja az érvényes tiszteletjegyek sorszámát és tulajdonosuk
nevét. Ezen előírások megsértése szabálysértésnek minősül és a 2. sz. melléklet 1.6 pontja
szerinti büntetéssel jár.
51. Nyitott uszodában október 15-t ől – március 15-ig hivatalos mérkőzést rendezni nem
lehet. Mérkőzések legkorábbi kezdési időpontja: azonos településbeli csapatok egymás elleni
mérkőzése esetén 08.00 óra, egyébként 10.00 óra. Az utánpótlás csapatok mérkőzéseinek
legkésőbbi kezdési időpontja: 16.00 óra.
Felnőtt bajnokságban munkanapokon mérkőzést csak 16.00 óra után, utánpótlás bajnokságokban
tanítási napokon mérkőzéseket csak 16.00 óra után lehet elkezdeni.
Ezen általános előírástól eltérni csak a VB előzetes engedélye alapján, és az érdekelt csapatok
közös megegyezése esetén lehet.

A Mérkőzés
52. A játékidő az összes bajnokságban 4 x 8 perc, kivéve a férfi OB II-t és női OB I/B-t ahol 4 X 7
perc.
53. Ha a Versenykiírás ettől eltérően nem rendelkezik, a rendező sportszervezet a mérkőzés teljes
tartamára legalább 3 db azonos márkájú, szabályos labdáról köteles gondoskodni. A VB
előírhatja elsősorban TV által közvetített mérkőzések esetén szponzor nevet, logót tartalmazó
labda kötelező használatát, ilyen esetekben a labdákról a VB gondoskodik.
54. A csapatok - az adott mérkőzésen általuk használt színű - egy garnitúra tartalék sapkáról
kötelesek gondoskodni.
55. A rendező sportszervezet a mérkőzés teljes időtartamára köteles legalább két fő intézkedésre
jogosult rendezőről gondoskodni. A jelenlevő rendezők nevét a mérkőzés előtt 30 perccel köteles a
rendező sportszervezet a mérkőzés ellenőrének írásban átadni.
56. Az orvos köteles a mérkőzés előtt 30 perccel megjelenni. Az orvos nevét a rendező
sportszervezet képviselője köteles a rajtlista lapjára olvashatóan beírni, amivel azt tanúsítja, hogy
az orvos beavatkozásra készen jelen van, rendelkezik a szükséges felszerelésekkel (táska,
mentőláda). Az orvos kettős funkciót nem tölthet be, (orvos – edző – versenybíró) kivéve vis
major esetét. A mérkőzésre előírt minimális létszámú rendezőség, vagy orvos hiányában a
mérkőzés nem tartható meg.
57. A kispadokon csak a csapatok tartalék játékosai (7 fő) és 3 bejelentett és a jegyzőkönyvbe beírt
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személy tartózkodhat (csapatonként max. 10 fő). A jegyzőkönyvben nem szereplő személy a
mérkőzés szempontjából nem tekinthető hivatalos személynek, hivatalosan nem nyilatkozhat, a
zsűrihez, ellenőrhöz nem fordulhat, függetlenül a sportszervezetben ténylegesen betöltött
funkciójától.
58. A mérkőzés ellenőre, vagy játékvezetői által hozott, rendezéssel kapcsolatos utasítások
végrehajtása a rendező sportszervezet feladata. A mérkőzés főrendezője, vagy megbízottja
rájátszás esetén 1 (egy) órával, egyéb mérkőzések esetén 30 perccel a mérkőzés kezdete előtt a
mérkőzés ellenőrének rendelkezésére kell, álljon és az ellenőr által kijelölt helyen kell
tartózkodjon a mérkőzés befejezéséig.
59. A mérkőzés időtartama alatt a játékvezetők, a hivatalos személyek, valamint a vendégcsapat
játékosainak és vezetőinek biztonságáról a rendező sportszervezet köteles gondoskodni. Ha a
rendezőség nem biztosítja a játékvezetők és a versenybíróság részére a zavartalan működést,
valamint a vendégcsapat tagjainak személyes biztonságát, úgy a játékvezetők a mérkőzést
megállítják, az ellenőr pedig a kialakult helyzettől függően, egyéni mérlegelése
alapján,intézkedni köteles a rend helyreállítása iránt, majd dönt a mérkőzés folytatásáról,
vagy a mérkőzés lefújásáról. Az ellenőr saját döntése alapján - anélkül, hogy a játékvezetők a
mérkőzést megállították volna a fentiek miatt - is elrendelheti a mérkőzés lefújását, ekkor a
játékvezetők kötelesek lefújni a mérkőzést. Súlyos esetekben, veszélyhelyzetben a
játékvezetők maguk is jogosultak a mérkőzés azonnali lefújására.
60. A résztvevő csapatok kötelesek eleget tenni az MVLSZ elnöksége, illetve a VB által
meghatározott protokolláris előírásoknak. A mérkőzések előtt, a parton (vagy a vízben) történő
bemutatás esetén a két résztvevő csapat kézfogással üdvözli egymást. 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.

Jegyzőkönyvezés
61. Az MVLSZ a vízilabda közönség valamint a szakma jobb kiszolgálása érdekében az összes
országos bajnokságban bevezette a számítógépes jegyzőkönyvvezetést, melynek során a
mérkőzés eseményeinek részletes játékos szintű rögzítése is megvalósult, kiegészítve azzal, hogy
minden olyan mérkőzésen, ahol a körülmények lehetővé teszik, mérkőzések eseményei az
Interneten, a szövetség honlapján élőben is követhetők. Ahol a mérkőzésen az Internet közvetlen
elérése nem lehetséges, ugyanezen adatok és események, 24 órán belül a honlapon
megtekinthetők. A kész részletes, hivatalos jegyzőkönyvek pedig minden bajnokságba
letölthetők.
62. A résztvevő csapatok kötelesek a mérkőzésre az MVLSZ által rendszeresített játékos
listát,(továbbiakban: rajtlista, 5. sz. melléklet), a mérkőzés ellenőrének, vagy a digi-titkárnak
(a számítógépes jegyzőkönyv program kezelője) 30 perccel a mérkőzés kezdete előtt úgy
átadni, hogy abban minden - a csapatok által kitöltendő - adat (csapatnév, osztály, helyszín, a
játékosok,és a kispadon ülő vezetők nevei és funkciói, stb.) olvashatóan beírásra került , és
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azt a csapatvezető aláírta. Amennyiben csak egy vezető személy szerepel a jegyzőkönyvön, úgy
kettős funkciójúnak, edző-csapatvezetőnek kell tekinteni. Hibás, hiányos, nehezen vagy csak
részben olvasható beírás esetén a mérkőzés ellenőre a csapat vezetőjét kötelezheti a
kijavításra vagy újraírásra, aki köteles azt olvashatóan kitöltve átadni. A rajtlista nehezen
olvasható, téveszthető módon való kitöltése, az olvashatóvá tételének megtagadása, a lista
leadására
előírt
határidő elmulasztása
a
mérkőzés
lebonyolítását
veszélyeztető
szabálysértésnek minősül és a 2. sz. melléklet szerinti pénzbüntetéssel jár. A rajtlistán köteles a
rendező csapat vezetője feltüntetni az ügyeletes orvos nevét (56. pont). Csapatvezető-edző
jelenléte és jegyzőkönyvi aláírása nélkül a mérkőzés nem kezdhető el. Játékos-edző esetén
nevét a hivatalos személyek között is fel kell tüntetni. Kiskorú személy játékos-edzői funkciót
nem láthat el.
63. A digi-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, majd a digi titkári ellenőrző lapot kitöltve és aláírva a mérkőzés
ellenőrének átadni. A digi-titkár köteles a mérkőzés eseményeit a számítógépen olyan
részletességgel rögzíteni, amelyet a VB számára előír, a feltételektől (segítő biztosítása, egyéb
funkciói, stb.) függően. A mérkőzés kinyomtatható jegyzőkönyve két részből áll, a
hagyományos jegyzőkönyv, és a részletes eseményeket „percről-percre” folyamatosan rögzített
része. Utóbbi alapadatai a jegyzőkönyvével teljesen azonosak, de a további események
rögzítése tájékoztató jellegű, pontossága függ a digi-titkár gyakorlatától és a segítő jelenlététől,
ezért hivatalos eljárások során történő felhasználásuk esetén ezt figyelembe kell venni.
64. A mérkőzés befejezését követően a mérkőzés ellenőre köteles a jegyzőkönyvet a számítógépen
a saját ellenőri jelentése adataival összevetve ellenőrizni, majd ezután a részére biztosított
kód megadásával véglegesen lezárja vagy a digi-tikárral lezáratja a jegyzőkönyvet. A WPA
(számítógépes vízilabda jegyzőkönyv) program ezután automatikusan elkészíti a mérkőzés
jegyzőkönyvét PDF formában. A digi-titkár a PDF fájlokból másol egy példányt az ellenőr és egyetegyet a két csapat Pen-drive-jára, ha a csapatok ezt igénylik. A jegyzőkönyv hitelességével
kapcsolatos bármely bejelentés kizárólag ezen fájlok alapján lehetséges, eldöntése pedig az
ellenőr által a VB-nél leadott hiteles példánnyal történő összevetéssel történik. Az ellenőr köteles
a mérkőzés után digi titkári ellenőrző lap kitöltését felülvizsgálni, azon a számára kötelező
kérdésekre válaszolni és helyességét aláírásával hitelesíteni .
65. Kézi jegyzőkönyvvezetés esetén a jegyzőkönyvvezető a mérkőzés lefújását követően köteles a
mérkőzés ellenőrével és a játékvezetőkkel a jegyzőkönyvet aláíratni. Az ellenőr aláírásával csak a
végeredményt, illetve azt hitelesíti, hogy a jegyzőkönyvön a szükséges rendkívüli bejegyzések
– eltiltások elleni fellebbezés, stb. – megtörténtek-e.
66. A VB a mérkőzés osztályba sorolásától függően, de egyedileg is előírhat az ellenőr számára az
ellenőri jelentésen előírtnál részletesebb, több másodpéldányos mérkőzés esemény rögzítési
kötelezettséget. A VB és az Ellenőri Bizottság (továbbiakban EB) közösen határozzák meg az
ellenőri jelentésben rögzítendő események tartalmát, részletességét, annak érdekében, hogy
a számítógép esetleges hibája, adatvesztése esetén a mérkőzés rövid technikai szünetet követően
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folytatható lehessen. Az ellenőri jelentésre, vagy az azon megjelölt külön lapra kell a
játékvezetői jelentéseket megtenni. Az érintettek (játékosok, edzők) ezen nyilatkozhatnak az
automatikus eltiltás visszautasításáról, és helyette a fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó
kérésükről. Az erre jogosultaknak ezen kell a fegyelmi eljárás kezdeményezését, indokolással
együtt rávezetni, továbbá erre kerül bármely olyan tény, amelyet az ellenőr rögzíteni lát
szükségesnek. A játékvezetők az ellenőri jelentésen, aláírásaikkal kötelesek a mérkőzés
eredményét hitelesíteni. Azonnal hatályba lépő eltiltást, játékjogot, közreműködői jogot
tartalmazó bejegyzés esetén az illető csapat képviselőjét fel kell szólítani a bejegyzés aláírásával
történő tudomásulvételére, ennek megtagadását pedig az ellenőre rögzíteni köteles. Az
ellenőr köteles a csapatok képviselőinek aláírásával ellátott rajtlistákat az ellenőri és a digi
titkári jelentéseket a VB részére az előírt módon eljuttatni . Az ellenőri jelentésnek a mérkőzés
adatait tartalmazó részét, a csapatokra, edzőkre, vezetőkre, játékosokra vonatkozó beírásokat,
bejelentéseket az ellenőr köteles a csapatok képviselőinek – kérésükre - bemutatni.

67. Az Országos Bajnokságokban a VB által kiküldött jegyzőkönyvvezető (digi-titkár) a
jegyzőkönyvet elektronikusan vezeti. Internetre kapcsolódás feltételeinek megléte esetén a
mérkőzések online oldalain élőben (valós időben) az MVLSZ honlapján megjelenítésre kerülnek.
Minden mérkőzés jegyzőkönyve a mérkőzést követő 0-24 órában feltöltésre kerül az illető
bajnokság oldalára, online kapcsolat esetén a mérkőzés után azonnal, egyéb esetekben legkésőbb
a mérkőzést követő napon. Számítógépes jegyzőkönyvkészítés bármely okból történő
elmaradása, vagy meghibásodás esetén a digi-titkár, vagy a VB által kijelölt személy feladata a
legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül a kézi jegyzőkönyv számítógépbe rögzítése és az
adatok feltöltése. A VB ebben az esetben köteles az eredeti kézi jegyzőkönyv és a számítógépbe
rögzített adatok egyezőségét ellenőrizni, és az adatbázisba kerül, feltöltött jegyzőkönyv
hitelességét, a csapatok részére emailen igazolni.
68. Amennyiben bármilyen okból a számítógépes jegyzőkönyv-vezetés nem lehetséges, vagy a
mérkőzés közben áll le véglegesen a rendszer, kézi jegyzőkönyv-vezetés szükséges. A
jegyzőkönyv biztosítása ez esetben a mérkőzés ellenőrének feladata. A jegyzőkönyvek 1 -1
példányát a résztvevő csapatok, egy példányát pedig az ellenőr veheti át, ha csak egy példányos
jegyzőkönyv készül, a csapatokhoz az csak bemutatásra, illetve a szükséges aláírások teljesítése
érdekében kerül. Eltiltást tartalmazó bejegyzés esetén az illető csapat képviselőjét fel kell
szólítani a bejegyzés tudomásul vételére. Az ellenőr az általa átvett jegyzőkönyv példányát a
VB-hez továbbítja. A számítógép helyetti kézi jegyzőkönyv-készítés, vagy meghibásodás miatt a
részbeni kézi jegyzőkönyv-vezetés óvási okot nem jelenthet. Kézi jegyzőkönyvvezetés esetén az
eredetileg kijelölt digi-titkár vagy a VB által kijelölt szem ély a mérkőzés adatainak számítógépbe
rögzítése és az adatok feltöltése. A VB az előző pont szerint köteles az ellenőrzésre.
69. A mérkőzés jegyzőkönyvének az MVLSZ ÜVR-be való, Interneten keresztüli küldése PDF és
feldolgozható adatformában a digi-titkár feladata. Az egyes bajnokságokra vonatkozó részletes
előírásokat a Versenykiírások tartalmazzák. Súlyos szabálysértésnek minősül, ha a digi-titkár
nem tarja be a felküldési határidőket, vagy nem ellenőrzi a feltöltött jegyzőkönyv megnyitásával
a feltöltés hibátlan megtörténtét.
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70. A mérkőzések kézi, vagy elektronikus módon készített jegyzőkönyvei nem selejtezhető
dokumentumok, a kézi jegyzőkönyv kivételével, ha arról egyenértékű elektronikus másolat
készült. Az elektronikus formában készített jegyzőkönyveket a VB köteles a mérkőzés után
kinyomtatni, biztonságos, dokumentált és katalogizált irattárazásukról gondoskodni, a VB elnöke
felelős a jegyzőkönyvek speciális iratkezelési, archiválási és adatmentési szabályzatának
elkészítéséért és végrehajtásának ellenőrzéséért.

IV.

CSAPATOK – JÁTÉKOSOK – VERSENYENGEDÉLYEK

71. A Versenyszabályzat szerinti jogosultak (5. pont) által rendezett mérkőzéseken, csak azon
játékosok szerepelhetnek, akik az Igazolási- és Átigazolási Szabályzatban meghatározottak
szerinti - sportszervezethez történt - igazolással rendelkeznek, regisztrálásra kerültek az MVLSZ
egységes nyilvántartási rendszerében az ÜVR -ben, érvényes sportorvosi engedélyük van,
valamint rendelkeznek az ezek meglétét tanúsító, az adott bajnoki évre a MOB Sportinformációs
rendszere és az MVLSZ által közösen kiadott fényképes igazolvánnyal
– MVLSZ
versenyengedéllyel - és azt a játékvezetőnek vagy ellenőrnek mérkőzés előtt bemutatták. A férfi
és női OB I-ben, a bajnoki évre külön OB I-es versenyengedély is szükséges. 18. életévüket be
nem töltött játékosok, kizárólag javukra megkötött sporttevékenységükkel kapcsolatos biztosítás
esetén szerepelhetnek vízilabda mérkőzéseken, részükre versenyengedély csak a biztosítás
megléte esetén adható ki. Az MVLSZ a Sporttörvényben biztosított jogával élve kötelezővé teszi
minden versenyengedélyt kérelmező sportoló részére a sporttevékenységükkel kapcsolatos
biztosítás megkötését. A minimális biztosítási feltételek meghatározása a bajnoki szezon előtt a
főtitkár feladata. Ezen feltételek szerinti biztosítás megkötést az MVLSZ központilag –
választhatóan – magára vállalja, a díjat a versenyengedéllyel együtt szedi be. A sportszervezetek
köthetnek a minimális előírt feltételeket legalább tartalmazó más biztosítást, ennek
meglétéről szóló okmányt, bizonylatot – nyilatkozatok mellett - a versenyengedély
igénylésekor be kell mutassák.
Egy sportszervezethez leigazolt játékos a Versenyszabályzat külön feltételei alapján kettős
versenyengedéllyel más sportszervezetben is szerepelhet.

Versenyengedély
72. A MOB megbízásából, a szövetség által egy játékos részére kiadott fényképes igazolvány
egyben az MVLSZ hivatalos versenyengedélye, érvényessége egy bajnoki évre (szezonra) szól és a
rajta szereplő sportorvosi engedély lejártáig tart. Bajnoki éven belül lejáró sportorvosi
engedély meghosszabbítása esetén az Igazolási és Átigazolási Bizottság – kérelemre automatikusan rányomtatja a versenyengedélyre az új lejáratot, a bajnoki év végét követő
legkésőbbi augusztus hó 15-i dátummal. Amennyiben a sportorvosi engedély ennél későbbi, úgy
a következő bajnoki évre szóló versenyengedélyt – kérésre - a Bizottság ennek határidejével
állítja ki. A versenyengedélyen a „hivatásos sportoló” státuszt fel kell tüntetni.
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73. A versenyengedély a 6. sz. mellékletben szereplő űrlap kitöltésével , a versenykiírásban
meghatározott díj befizetésével és a játékos fényképei előírt (papírkép+digitális képek CD-én)
formában történő csatolásával igényelheti a sportszervezet. Az igénylést a 6/A (amatőr) és 6/B
(hivatásos) sz. melléklet szerinti összesítő lappal kell az MVLSZ Igazolási és Átigazolási
Bizottságánál benyújtani. A versenyengedély kérő lapon a játékos és a sportszervezet közös
nyilatkoznak arról, hogy a játékos:
a) sportiskola esetén, tanulói jogviszony alapján vagy
b) egyesület esetén, egyesületi tagként, vagy sportszerződés alapján
c) sportvállalkozás esetén pedig, hogy a játékos (amatőr) sportszerződés vagy hivatásos
sportoló esetében munkaszerződése vagy az alapján kötött kölcsönadási szerződése alapján
nyújtották be a kérelmet.
A kérelemben a sportszervezetnek nyilatkozni kell, hogy a sportolóval amatőr vagy hivatásos
sportolói szerződést kötött-e, vagy sportegyesület és sportiskola esetén egyesületi tagsági, illetve
sportiskola tanulói jogviszony alapján kívánja a játékost szerepeltetni. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell a szerződés kezdetének és végének a pontos idejét. Sportvállalkozás,
alapítványesetén az amatőr vagy hivatásos szerződés megkötése kötelező, versenyengedély
csak bemutatása estén igényelhető. A versenyengedély érvényessége nem lehet hosszabb,
mint az amatőr vagy hivatásos szerződése érvényessége, és érvényét veszti amennyiben az
amatőr sportszerződés vagy a hivatásos munkaszerződés bármely okból megszűnik. Amatőr
sportoló csak határozott idejű, maximum 1 éves időtartamú szerződést köthet , de a szerződés
szólhat egy bajnoki szezonra is. 14 éven aluliakkal szerződés nem köthető, fenti előírások ennek
figyelembe vételével értendők.
Hivatásos sportoló részére sportszervezete versenyengedélyt csak munkaszerződésük alapján
igényelhet. Munkaszerződés kizárólag az MVLSZ által , a sportoló kérelmére és részére kiadott
Hivatásos Sportolói Versenyengedély (10. sz. melléklet) megléte esetén köthető.
A versenyengedély kérelmen szereplő fényképen túlmenően az egyesületi összesítésen szereplő
játékosok digitális fényképeit is mellékelni kell (CD-én), ha azok nem szerepelnek még a játékos
ÜVR-beli adatlapján, vagy nem kellő – fej és váll – méretűek, vagy lejártak. Az ÜVR-beli
játékos fényképet utánpótlás játékos esetén 3 évente, felnőtt játékos esetén 5 évente cserélni kell,
a benyújtott képek nem lehetnek 2 hónapnál régebbiek. Az MVLSZ igazolványok igénylésének
határideje 2011. augusztus 15, kivéve, ha a sportszervezet a bizottság illetékesével eltérő
időpontban egyeznek meg. A határidő elmulasztása esetén csoportos igénylés esetén is az egyedi
elkészítési díj érvényes. Az Igazolási és Átigazolási Bizottság a kérelmeket a szabályzata szerint
bírálja el, elkészíti az MVLSZ kártyákat, megadott engedélyeket bevezeti a regisztrációs
rendszerbe, érvényességük dátumával nyilvánosan megtekinthetővé teszi az ÜVR -ben, hivatalos
listát ad át a kérelmező sportszervezeteknek, a versenyengedélyt kapott játékosaikról, az átadott
kártyákról.
74. Az ÜVR naprakészen tartalmazza az érvényes MVLSZ igazolvánnyal rendelkező játékosok
nevét, sportszervezetenkénti bontásban is. A listán jelölni kell a hivatásos sportolókat.
Mérkőzésen kizárólag azon játékosok szerepelhetnek, akik ebben a listában az adott
sportszervezetnél, az adott időben aktív játékosként (érvényes igazolással, sportorvosi
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engedéllyel) szerepelnek saját vagy kettős igazolású státuszban. A sportszervezetek ezt
legkésőbb a mérkőzés előtti napon kötelesek ellenőrizni, mivel a számítógépes mérkőzésprogram
(WPA) az ellenőrzés miatt kizárólag ezen játékosokat engedélyezi szerepelni. Az előzetes
ellenőrzés elmulasztására nem lehet hivatkozni akkor sem, ha nem a sportszervezet
hibájából nincs az adatbázisban az illető játékos. Ha a mérkőzés megkezdése előtt az ellenőr
személyesen, vagy megbízottja útján megbizonyosodik, hogy a játékos szerepel a honlapon
található adatbázisban, vagy feltehető tévedés miatt nincs rajta, úgy engedélyezheti a játékát.
Amennyiben ez esetekben utólag az kerül megállapításra, hogy a játékos mégsem volt jogosult a
mérőzésen való részvételre, szereplését jogosulatlan játéknak kell tekinteni , függetlenül attól,
hogy az ellenőr engedélyezte játékát.
75. Az OB I-es férfi és női bajnokságokban való szerepléshez külön az OB I-es versenyengedély is
szükséges. Az OB I-es versenyengedélyek igénylése időben korlátozott, egy bajnoki szezonban
két alkalommal lehetséges. Az egyesületek, legkésőbb a bajnokság 1. fordulója napjáig adhatják
le az MVLSZ igazolvánnyal (általános Versenyengedély) már rendelkező, vagy igénylés alatt
lévő, valamint a 77. pont szerinti, OB I-es csapatukban szerepeltetni kívánt, játékosok
névjegyzékét. A játékos listát az MVLSZ titkárságán az Igazolási és Átigazolási Bizottság részére 3
példányban kell benyújtani, amelyből 1 példányt a helyszínen átvételi igazolással kell ellátni.
Az Igazolási és Átigazolási Bizottság ezek alapján megadja az OB I-es versenyengedélyt azon
játékosok számára, akiket a sportszervezet a listából kijelölt, és akik részére a versenykiírásban
meghatározott díjat befizették, és akik kérelmét pozitívan elbírálta. A listán szereplő azon
játékosok részére, akikre az engedély díja nem került befizetésre, a Bizottság az engedélyezési
eljárást, a díj befizetése esetén, a bajnokság során bármikor, soron kívül lefolytatja. A bizottság
külön versenyengedélyt nem készít, az MVLSZ igazolvány szerepel az OB I -es játékosok esetén
versenyengedélyként, a mögöttes egyesületi hivatalos listával és az ÜVR -ben szereplő OB I-es
regisztrációval.
76. Az OB I bajnokságok II. szakaszai első mérkőzése előtt legkorábban 14 nappal az egyesületek
jogosultak pótlólagos OB I-es versenyengedély iránti kérelmek előterjesztésére. Bármely
egyesület jogosult legfeljebb 3 olyan játékos esetében is, az e pontban foglalt rendelkezések
alapján versenyengedély iránti kérelmet előterjeszteni, akik korábban az adott bajnoki évben már
más egyesület OB I-es csapatában szerepeltek, továbbá átigazolásra úgy kerültek, hogy ahhoz
korábbi sportszervezetük hozzájárult. A versenyengedély kérelmeket az Átigazolási Bizottság 3
munkanap alatt köteles elbírálni és megadni, amennyiben azok az egyéb feltéteknek egyébként
megfelelnek.
A bajnokságok II. szakasza előtt az egyesületek bármely osztályban jogosultak maximum 3 fő
átigazolására akik korábban az adott bajnoki évben már más egyesület csapatában szerepeltek,
továbbá átigazolásra úgy kerültek, hogy ahhoz korábbi sportszervezetük hozzájárult. és az
egyéb előírásoknak megfelelnek.
77. Az OB I-es versenyengedélyeket kérő névjegyzékben szerepeltetni kell azokat a sportolókat is,
akiknek a szerepeltetése bármely okból eredően kétséges (az ok megjelölése mellett). Ezen
sportolók esetében versenyengedély kiadására csak az akadályoztatás elhárítását követően
kerülhet sor. Ezen lehetőség nem vonatkozik a II. szakasz előtti kérelmekre. A sportszervezetek
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saját utánpótlás korú játékosaik részére az OB I-es versenyengedélyt a névjegyzékben való
előzetes feltüntetés nélkül, az engedélyezési díj befizetése esetén, bármikor igényelhetik.
78.
Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a VB köteles a mérkőzés eredményét
megsemmisíteni és a mérkőzést az ellenfél csapata javára 5:0 gólaránnyal igazolni, kivéve, ha
a jogosulatlanul szerepeltetett játékos ellenfele 5-nél nagyobb gólkülönbséggel nyerte meg a
mérkőzést. Ez esetben a pályán elért eredményt igazolja a VB. Ha a mérkőzés végeredménye a
gólkülönbség szempontjából lényeges, a VB a Versenyszabályzat 121. pontjában
meghatározottak szerint a mérkőzés végeredményét ettől eltérő gólkülönbséggel is
igazolhatja. A VB minden esetben további egy büntetőpontot köteles levonni a vétkes csapattól.
Háromnál több alkalommal történő jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a VB köteles a
sportszervezet kizárására vonatkozó eljárást megindítani. Ezen pontbeli kötelező eljárás nem
vonatkozik a mérkőzés közben jogosulatlanná vált játékos szerepeltetésére.
79. Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a csapattal szembeni eljáráson túlmenően a
játékos szereplését elrendelő vezető edző, vagy csapatvezető ellen a VB köteles fegyelmi
eljárást kezdeményezni felelőssége megállapítására.

A kettős játékengedély
Az MVLSZ a fiatal (23 év alatti) játékosok fejlődésének, számukra a nagyobb játéklehetőség
biztosítása érdekében, az alábbiak szerint szigorúan meghatározott és ellenőrzött feltételek
mellett, megteremti a lehetőségét, hogy egy játékos, kettős játékengedéllyel egy bajnoki évben
kettő sportszervezetben szerepeljen.
80. A kettős játékengedély kizárólag OB.I osztályból –ből OB.I/B osztályba kérhető. Az MVLSZ
Igazolási és Átigazolási Bizottsága kérelemre adja ki, ha arról az átadó és az átvevő
sportszervezet, valamint a játékos írásban megegyeztek és annak másolatát a kérelemhez (9.
sz. melléklet) csatolták. A kettős játékengedéllyel szereplő játékos engedélyét
megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. Egy játékos két sportszervezetnél többen, egy bajnoki év
során nem szerepelhet. Kettős játékengedélyre vonatkozó megállapodás vonatkozásában a
fiókcsapat megállapodás megléte nem tekinthető kizáró oknak, az megköthető az átadó
sportszervezet fiókcsapatával is, . Ezen szabály alkalmazása szempontjából egy sportszervezet
felnőtt bajnokságban szereplő (OB I/B, ) második csapata, külön sportszervezetnek tekintendő,
ezért kettős játékengedélyeket a két sportszervezetre vonatkozó szabályok szerint kell
igényelni és kiadni , de a második csapatban történő szereplés nem tartozik a VSZ 101.
hatálya alá . Nem kaphat kettős igazolású játékengedélyt az a férfi játékos, aki a felnőtt
válogatottban hivatalos mérkőzésen szerepelt, illetve szereplése esetén elveszti kettős
játékengedélyre való jogosultságát. A kettős játékengedély szempontjából utánpótlás korúnak
az a játékos tekintendő, aki ifjúsági bajnokságban kora szerint játszani jogosult. A kettős
játékengedély kérelmek benyújtásának határideje a korábban kezdődő bajnokság első
mérkőzésének napja.
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81. Kettős játékengedély: leányok. A leány utánpótlás korosztályú (ifjúsági, serdülő és
gyermek) játékosok korlátozás nélküli kettős játékengedélyt kaphatnak az előző pontban
leírtak szerinti kérelem alapján. A leány utánpótlás játékosok kettős játékengedélye bármely
fogadó sportszervezetnek kiadható, az engedély a fogadó egyesület bármely csapatára szól
(felnőtt, korosztálynak megfelelő utánpótlás), azzal a korlátozással, hogy egy bajnokságban csak az
egyik sportszervezetben szerepelhet. Egy sportszervezet egy bajnoki szezonban OB I -es
csapatában maximum 3, minden más csapatában korlátlan számú kettős játékengedélyű
játékost szerepeltethet. A szabályozás szempontjából az utánpótlás bajnokságok egy
bajnokságnak tekintendők. Amennyiben a hármas megállapodás nem rendelkezik arról, hogy
a kettős játékengedély mely bajnokságra vonatkozik, ak kor a játékos abban a bajnokságban és
abban a sportszervezetben jogosult játszani, amelyben sorrendben először pályára lépett.
Kupákat illetően, ha a kettős játékengedély kérelemben szereplők másként nem határozzák
meg, vita esetén a játékengedélyt kizárólag az anyaegyesületre szólónak kell tekinteni. Leány
gyerek bajnokságban speciális szabályok vannak érvényben, ezeket a versenykiírás szabályozza
részletesen.
82. A kettős játékengedély lehetősége a rendszerben résztvevő játékosok fejlődését szolgálja,
alkalmazását a Fair Play elvei szerint is köteles a VB figyelemmel kísérni. A VB javaslatára a SEB
jogosult egy adott sportszervezet kettős igazolású játékosok szerepeltetésére vonatkozó jogát
felfüggeszteni, vagy egy adott játékos kettős igazolását visszavonni , vagy felfüggeszteni.
83. A kettős játékengedély korlátozásainak megsértése jogosulatlan játéknak minősül és a
versenyszabályzat által előírt következményekkel jár. Az eljárást a jogosulatlanul szerepeltető
sportszervezettel szemben kell lefolytatni. Ezen szabálysértés esetén a játékost fegyelmi
felelősség nem terheli, ellene eljárás nem folytatható.
84. Osztályozóban és a rájátszásban csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik az alap és
középszakaszban a helyosztókig legalább három mérkőzésen szerepeltek az adott klubban.
85. Utánpótlás Fiókcsapat (továbbiakban: Fiókcsapat). Az MVLSZ elnöksége engedélyezheti OB
I-es sportszervezetek részére Fiókcsapat létrehozását. Fiókcsapat megállapodás kizárólag
utánpótlás csapattal rendelkező sportszervezetekkel (egyesület, gazdasági társulás, sportiskola,
iskolai sportkör) köthető. Az anya-fiókcsapat kettős a versenyszabályzat alkalmazása
szempontjából (kivéve, ha kifejezetten másképp rendelkezik) egy sportszervezetnek tekintendő.
A szabályozás szempontjából egy sportszervezet férfi és a női csapatait egymástól függetlenül
kell tekintetbe venni. A megállapodást kötő sportszervezetek, 23 év alatti ( játékosaikat az
igazolásokra vonatkozó korlátozások nélkül szerepeltethetik egymás
csapataiban.
A
megállapodást a bajnoki szezon előtt kell megkötni és annak hatálybalépési feltétele, hogy
az elnökség azt jóváhagyja. A megállapodás lehet határozatlan időtartamú, de azonnal
megszűnik, ha a Fiókcsapat jogot szerez OB I -es bajnokságban való indulásra és oda benevez.
A kötelező utánpótlás csapat indítás szempontjából a fiókcsapat saját utánpótlásnak minősül. A
játékosok megállapodás alapján történő szereplése nem esik a kettős játékengedély
szabályozásának hatálya alá. Egy sportszervezet csak két (e gy férfi és egy női) fiókcsapat
megállapodást köthet, függetlenül attól, hogy anya - vagy fiókegyesület. A fiókcsapat játékosa
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a fogadó csapat utánpótlás csapatában is játszhat, de egy adott játékos az Országos
Utánpótlás (gyermek, serdülő ifi) bajnokságaiban, egy korosztályban csak az egyik klub
csapata(i)ban szerepelhet – tekintet nélkül arra, hogy az(ok) a fiók -, vagy a fogadó csapata.
86. 87. 88. Kettős játékengedély kupákra, területi bajnokságokra, eseti rendezvényekre .
A kettős játékengedélyek a Kupákra a jellegüktől függően érvényesek, ezért a kupák
versenykiírásának kell rendelkezni arról, hogy a kettős játékengedélyek korlátozás nélkül vagy
korlátozásokkal érvényesek. Kupákra külön kettős játékengedély nem adható.
A fiatal játékosok fejlődése, a kisebb játékos bázissal rendelkező sportszervezetek szakmai
fejlődése és bajnokságokban történő részvételük elősegítése érdekében az MVLSZ VB - a
területi szövetségek, területi tagozatok, eseti rendezvények felügyeleti jogkörében - a
versenykiírások jóváhagyása során, a kiíró kérésére – bajnokságonként - engedélyezheti a
„Felkészítő Bajnoksággá” minősítést, kizárólag serdülő korosztályig bezárólag. Ezen
bajnokságokban résztvevő játékosok szereplésére nem terjed ki a 101. és a VSZ kettős
játékengedélyre vonatkozó pontjai hatálya, az anyaegyesületen kívüli szereplésük nincs MVLSZ
igazoláshoz kötve, a játékosok az igazolásukban szereplőtől eltérő sportszervezetekben történő
játékának feltételeit a kiíró szerv határozza meg, és ellenőrzi betartásukat. Egy mérkőzésen
maximálisan 6 más egyesületbeli játékos szerepelhet. A „Felkészítő Bajnokság” minősítést a
kiíró szerv vagy az MVLSZ VB, a céllal ellentétes alkalmazás esetén indokolás nélkül
megvonhatja.
89. A kettős játékengedélye megadása az átigazolási díjjal megegyező engedélyezési díj befizetése
mellett a bajnokságok megkezdéséig kérelmezhető. Az Igazolási és Átigazolási Bizottság
különleges, méltányolható indokok esetén bajnokság közben is megadhatja a kettős
játékengedélyt az arra egyébként jogosult játékos részére. A kettős játékengedély megszűnik, ha
az átadó sportszervezet a játékos hozzájárulásával azt írásban visszavonja.
90. A kettős játékengedély további egyedi szabályait a bajnokságok Versenykiírásai tartalmazzák.
91. Versenyengedélyeiket ezen fejezetben foglalt feltételeken túlmenően, a háromoldalú
megállapodások és az együttműködési megállapodás csatolásával, a játékosokat szerepeltetni
kívánó férfi és női OB I-es sportszervezetek kérik meg.

Csapatok és játékosok szerepeltetésének egyéb feltételei
92. A VB vagy a Fegyelmi Bizottság határozata alapján történt játékjog felfüggesztés, eltiltás
esetén az érintett játékos versenyengedélye a Versenyszabályzat 156. pontja szerinti
esetekben, a határozatban szereplő időre bevonásra kerül. Ilyen esetekben a
versenyengedélyt a játékos sportszervezete köteles leadni a VB-nek. A játékosok felfüggesztését,
eltiltását sportszervezetük is köteles nyilvántartani. A játékosok jogosulatlan szerepeltetésének
felelőssége a sportszervezeté abban az esetben is, ha bármely okból a versenyengedély nem kerül
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bevonásra, vagy leadásra. A versenyző játékjogának felfüggesztése személyéhez kötődik, és
hasonlóan eltiltásos fegyelmi büntetése esetéhez, kettős játékengedélye estén egyik
sportszervezetben sem léphet pályára annak hatálya alatt.
93. Kiskorú – 18 éven aluli képviselője írhat alá.

játékos esetén bármiféle megállapodást csak a törvényes

94. Átigazolás esetén a beadványhoz csatolni kell az átigazolási díj befizetését tanúsító okmányt, a
két klub megegyezési okmányát, amennyiben a játékos sportszerződése vagy munkaszerződése
az átigazolási kérelem benyújtásakor még érvényben van. Az átigazoláshoz vagy új versenyző
leigazolásához az átvevő vagy leigazoló sportszervezet és a játékos által közösen aláírt
nyilatkozata szükséges, mely szerint, egyesület esetén a játékos annak tagja, sportvállalkozás,
alapítvány esetén pedig (egy évnél nem hosszabb) amatőr sportszerződést vagy hivatásos játékos
esetén munkaszerződést kötöttek, és meg kell adják a szerződés érvényessége idejét. Lezárt
borítékban az Igazolási és Átigazolási Bizottságnál közösen letétbe helyezhetik szerződést, mivel
a Bizottságnál szerződésszegés megállapítási kérelem csak mindkét fél által elismert szerződés
benyújtása vagy a letétbe helyezett szerződés alapján lehetséges. A szerződés lezárt borítékban
történő letétbe helyezésével a sportszervezet és a játékos hozzájárul ahhoz, hogy szerződésszegés
megállapítási kérelem esetén az Igazolási és Átigazolási Bizottság a lezárt borítékot felnyissa, és
annak tartalmát megismerje. Ellenőrzés céljából az Igazolási és Átigazolási Bizottság jogosult a
szerződések bekérésére, vagy a lezárt borítékok felnyitására. Valótlan adatközlés, nem létező
szerződés feltüntetés súlyos szabálysértésnek minősül és a játékos jogosulatlan szereplésének
megállapításával jár, annak összes következményével a 2. sz mellékletben feltüntetett büntetés
befizetési kötelezettsége mellett.
A részletes előírásokat az Igazolási és Átigazolási Szabályzat tartalmazza.
95. A játékvezetőnek kizárólag az adott mérkőzésen beírásra kerülő játékosok - maximum 14 fő beírás szerint sorba rendezett fényképes MVLSZ igazolványát (versenyengedélyét) kell átadni
ellenőrzés céljából. Bármilyen probléma esetén az intézkedés az ellenőr hatáskörébe kerül át.
96. Az MVLSZ igazolvány igénylésekor benyújtott sportorvosi engedély alapján az Igazolási és
Átigazolási Bizottság a sportorvosi engedély lejártát rögzíti az igazolványon és a játékos
adatbázisban. Az igazolványon feltüntetett sportorvosi engedély lejártáig külön sportorvosi
igazolás bemutatása a mérkőzésen nem szükséges. A lejárt érvényességű versenyengedélyt
kizárólagosan a mérkőzés ellenőre jogosult érvényes, azonosítható és eredeti példányú
sportorvosi engedély bemutatása esetén, a versenyengedélyen feltüntetett sportorvosi lejárati
dátumát követő 8 napon belül, saját hatáskörében meghosszabbítani, a játékos szereplését
engedélyezni. A határidő meghosszabbítására, külön igazolások utólagos bemutatására nincs
mód. Az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottság a benyújtott sportorvosi engedélyek eredeti
példányait a versenyengedély kérelmekkel együtt köteles tárolni szabályzata szerinti időig
megőrizni.
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97. A sportorvosi engedély érvényességi ideje 18. életévét be nem töltött sportolók esetében
6 hónap, 18. életévét betöltött sportolók esetében 12 hónap. A 6 hónapos sportorvosi engedély
nem hosszabbodik meg azzal, hogy a sportoló átlépte a 18 éves korhatárt.
98. Amennyiben a játékvezető tévedésből lejárt versenyengedéllyel (orvosi igazolással) leigazolt
egy játékost, szereplése nem tekinthető jogosulatlannak. Ez esetben a VB a játékvezetővel
szemben köteles a fegyelmi eljárás megindítására.
99. Az MVLSZ az internetes portálján megjelenteti a játékosok MVLSZ
igazolványban
szereplő adatait, megjelölve a kettős igazolási jogosultságokat a játékos fényképével együtt.
A sportszervezetek az MVLSZ igazolványok igénylésével egyidejűleg CD-re írva kötelesek a
játékosok fényképeit az MVLSZ hivatalos honlapján is közzétehető módon elkészíteni és az
MVLSZ-be eljuttatni. A beküldési kötelezettség határidőn túli, vagy nem teljesítése esetén a 2.
sz. melléklet 1.8.5-ben előírtak alkalmazandók.
100. Az MVLSZ- NSSZ igazolvány igénylőlapján a sportszervezetek kötelesek valamennyi játékosuk
(gondviselőjük) aláírással kifejezett felhatalmazását kikérni arra, hogy személyes adataikat az
MVLSZ kezelje, fényképüket, az NSSZ igazolványban szereplő személyes adataikat, a
bajnokságokban történő szerepelésük (mérkőzés, gól kiállítás stb.) statisztikáit, velük szembeni
fegyelmi eljárások tényét azok főbb elemeit a honlapján megjelentesse.
101. Egy játékos, egy adott bajnoki év mérkőzésein – hacsak a szabályzatok vagy elnökségi
engedélyek kifejezetten meg nem engedik - csak egy hazai sportszervezetben szerepelhet,
egy játékos részére csak egy versenyengedély adható ki. Egy játékos külföldi sportszervezetbe való
távozása, vagy onnan hazai sportszervezetbe igazolása – bajnoki osztálytól függetlenül kizárólag a hivatalos LEN transzfer szabályok történhet. Ennek előfeltétele a hazai
sportszervezetből való eligazolás esetén a (amatőr vagy hivatásos) szerződésének felbontása,
versenyengedélye visszavonása, leadása, és a hivatalos transzfer eljárás beindítása . Külföldről
ide vagy visszaigazolás kizárólag LEN transzfer engedély esetén lehetséges függetlenül attól,
hogy magyar vagy külföldi játékosról van szó. Ezen szabálypont szempontjából külföldi
sportszervezetben való szereplésnek csak LEN tagszövetségben - európai országbeli és izraeli
szereplés - minősül. Külföldi sportszervezetből a LEN előírások alapján magyarországi
sportszervezethez igazolt vízilabda játékos, amennyiben az adott bajnoki szezonban magyar
bajnokságban, kupában korábban nem játszott, versenyengedélyt kaphat magyar bajnokságokban
történő szereplésre a következő feltételekkel: Az OB I-es bajnokságokba kizárólag akkor, ha a
bajnokság előtt vagy az alapszakasz második fordulója előtt leadott, OB I-es versenyengedély
kérő játékos-listában szerepelnek, az eljárás ekkor is a VSZ 75-77. szerint történik. A többi
osztályokban pedig kizárólag akkor, ha a átigazolásukra és a versenyengedély kérelem beadására
az alapszakasz második fordulója előtt kerül sor. Kupákban csak akkor szerepelhetnek, ha
versenyengedéllyel már rendelkeznek. LEN transzfer eljárás megkerülésével, az MVLSZ
megtévesztésével történt ide vagy eligazolás, semmis, a kiadott versenyengedélyt vissza kell
vonni, a játékos szereplése visszamenőlegesen is jogosulatlannak minősül. A játékjoga azonnali
felfüggesztésével, versenyengedélye bevonásával és fegyelmi eljárás megindításával jár az is, ha
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egy játékos az MVLSZ megkerülésével, a LEN transzfer szabályok megsértésével szerepel
külföldi sportszervezetben.
Jogosulatlan játéknak minősül az is, ha egy sportszervezet azonos osztályban két csapatot indít és
egy játékos miután az egyik csapatban szerepelt, a másik csapatban is játszik. Egy sportszervezet
utánpótlás korú játékosai a VSZ további előírásai (korosztály, azonos osztály, egy nap játszható
meccsek, egyéb korlátozások stb.) betartása mellett, a sportszervezet bármelyik csapatában,
külön korlátozás nélkül játszhatnak. Fiókcsapat megállapodás esetén, ezen szabály alkalmazása
szempontjából az egymás csapataiban történő szereplés nem számít más sportszervezetben
történő szerepelésnek, de a VSZ által támasztott további előírások nem sérülhetnek (korosztály,
azonos osztály, egy nap játszható meccsek, egyéb korlátozások stb.).
Jogosulatlan szereplés a kettős játékengedély szabályának megsértése, ha egy játékos azonos
bajnokságban egy sportszervezet két csapatában játszik.
Ezen rendelkezés megsértésével történő szereplések jogosulatlan játékos szerepeltetésének
minősülnek. Ezen pontbeli szabályzás alól felmentést biztosít az az Igazolási és Átigazolási
Bizottság jogerős döntése, magyar vagy külföldi sportszervezet bizonyított szerződésszegése
miatt átigazolhatóvá vált amatőr, vagy hivatásos játékosok számára, továbbá a 76. pont
feltételei szerint versenyengedélyt kapott azon OB I-es játékosok, akik a bajnoki szezonban
korábban másik sportszervezet OB I-es csapatában szerepeltek.
Nem tartozik ezen pontbeli korlátozás alá az OB I-es férfi és női bajnokságokban, bármikor a
bajnokság során egy fő olyan kapus leigazolása, aki más sportszervezetben már szerepelt az adott
bajnoki szezonban. Az így leigazolt játékos kizárólag kapusként (1-es vagy 14-es sapkát viselve)
szerepelhet, mezőnybeli szerepeltetését jogosulatlan játéknak köteles a VB minősíteni és az arra
vonatkozó következményeket érvényesíteni a sportszervezettel szemben.
102. Egy játékos egy napon legfeljebb kettő mérkőzésen szerepelhet (nem azonos időben).
Harmadik, illetve ettől több mérkőzésen történő szerepeltetése jogosulatlan játéknak számít.
103. Egy mérkőzésen, egy csapatban a férfi, női OB I-ben, Magyar Kupában legfeljebb
három, további osztályokban egy külföldi állampolgárságú játékos szerepelhet, amennyiben ha ez feltétel- rendelkeznek a nemzetközi szövetség (LEN) engedélyével.
Utánpótlás korosztályokban – az Elnökség külön engedélyével – további egy fő külföldi
állampolgárságú sportoló szerepeltethető. A sportszervezetnek külföldi játékosok részére
kiadható versenyengedélyek száma nem esik korlátozás alá.
Ezen rendelkezésbe ütköző szerepeltetés jogosulatlan játéknak minősül és annak megfelelően
kerül szankcionálására.
A
külföldi
állampolgárságot
a
versenyengedélyen
jól
megkülönböztethetően kell jelölni.
104. Elhalasztott, vagy újrajátszandó mérkőzéseken csak azok a játékosok szerepelhetnek, akik
mind az eredeti időpontban, mind az új időpontban is játékra jogosultak. Amennyiben egy
mérkőzést (vagy egy mérkőzés 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 és bármely piros
lapos kiállítás a jegyzőkönyvben érvényben marad (FINA WP 11.5 szerint). A VB kivételesen
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indokolt esetben dönthet a mérkőzés egy adott időpontjától történő, az addigi eseményeket
folytató újrajátszásáról.
105. Szereplésnek csak az számít, ha egy játékost beírtak a jegyzőkönyvbe és emellett a neve
melletti X-szel jelezték a pályára lépését is.
106. A mérkőzéseken csapatonként 14 (tizennégy) játékos szerepeltethető.
107. Játékosok beírása: A csapatok játékosainak beírása az MVLSZ által előírt rajtlistára, kézi
jegyzőkönyv esetén a jegyzőkönyvbe, olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűvel a
mindenkori technikai vezető kötelessége.
108. Az MVLSZ igazolvány számokat az igazolványok alapján a VB által kiküldött digi-titkár írja
bea rajtlistára. Amennyiben a VB nem delegál digi titkárt, abban az esetben a csapatvezetők
kötelesek a számokat beírni, és azt az ellenőr ellenőrzi. Eltérés, adatbeviteli feltételezett vagy
valós hiba esetén az ellenőr köteles intézkedni.
109. Az ellenőr a mérkőzés megkezdése előtt köteles az adatbevitel előírásszerű
megtörténtét leellenőrizni, hiba esetén a javításra utasítást adni. Amennyiben kézi jegyzőkönyvbe
hibás, vagy olvashatatlan bejegyzés kerül, vagy a számítógépes jegyzőkönyvben a játékosok
nem valós adatokkal kerültek beírásra és az kellő ellenőrzéssel elhárítható lett volna, a
mérkőzés jegyzőkönyve a digi-titkárnak vagy az ellenőrnek felróható ok miatt nem került lezárásra,
a VB által delegált jegyzőkönyv-vezető/digi-titkár és az ellenőr díjazásban nem részesülhet. A
digititkár a jegyzőkönyv vezetés jellegétől (online vagy későbbi csatlakozásos) függően a mérkőzés
után azonnal vagy attól számított 24 órán belül köteles a jegyzőkönyvet a honlapra
feltölteni. Részére felróható ok esetén díjazásban nem részesülhet, illetve a VB csökkentett
díjazást állapíthat meg.
110. Az ellenőr a jegyzőkönyvet a mérkőzés befejezése után is köteles ellenőrizni és
tartalmát aláírásával hitelesíteni továbbá a hiányosan, vagy az olvashatatlanul kitöltött
jegyzőkönyv kijavítására utasítást adni. Amennyiben a jegyzőkönyvben hibás, vagy
olvashatatlan bejegyzés marad, és/vagy a jegyzőkönyv hiányosan került kitöltésre, a
jegyzőkönyvvezető és az ellenőr díjazásban nem részesülhet. A mérkőzésnek az ellenőr
számára biztosított speciális kóddal történő lezárása az ellenőr aláírásával egyenértékű
hitelesítést jelent.
111. A csapatok, intézők és kijelölt versenybírók a kitűzött mérkőzés kezdési időpontja előtt
30 perccel - a versenybírók, a rájátszás, vagy TV mérkőzések esetében 1 órával- játékra,
illetve működésre felkészülve kötelesek a helyszínen megjelenni. A játékvezetők 30 perccel a
kezdési időpont előtt a helyszínre kell érkezzenek és 20 perccel a mérkőzés kezdete előtt kell
működésre készen állniuk. Rájátszás, vagy TV közvetítéses mérkőzés esetén a határidők:
megérkezés: 1 óra, közreműködésre kész állapot: 30 perc. A fehér (világos) sapkában játszó
csapat a zsűrivel szemben baloldalt, a kék (sötét) sapkás csapat a jobb oldalon kezdi a
mérkőzést. Rendkívüli esetekben az ellenőr legfeljebb 30 perccel elhalaszthatja a mérkőzés
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kezdési időpontját, döntése mindkét csapatra kötelező. Késedelemből eredő mérkőzés
elmaradása esetén a VB hoz határozatot az eset összes körülményeinek mérlegelése alapján.
112. Ha a mérkőzés elfogadott vis majornak számító esemény miatt marad el, a VB mérkőzésről
hoz határozatot, amely lehet a mérkőzés lejátszása az eredeti vagy más helyszínen, vagy
amennyiben a lejátszás nem vagy csak nehezen kivitelezhető, dönthet a végleges elmaradásáról,
határozhat a pontokról. A vis major ok elfogadásáról a VB hoz döntést. A VB döntésével szemben a
SEB-hez lehet fordulni, amely az ügyben I. fokú határozatot hoz. A SEB határozata ellen 8
napon belül a Fellebbviteli Bizottságnak címzett, de a SEB-hez benyújtott fellebbezéssel lehet
fordulni. A lejátszásra vonatkozó döntés esetén a mérkőzés időpontját a sportszervezetekkel
való egyeztetés után a VB határozza meg. Vis majornak számít különösen: menetrendszerű
autóbusz, vagy vasút késése, járat kimaradása; játékosokat szállító személygépkocsi súlyosabb
balesete stb. Ezen esetek figyelembe vételéhez hivatalos igazolás szükséges. A VB egyedi
mérlegelés alapján hasonló eljárást alkalmazhat egyéb, a mérkőzés elmaradását okozó
eseménynél. A VB minden esetben köteles határozni az elmaradt és az újrajátszandó mérkőzés
költségeit és azok mértékét illetően.
113. Egy, vagy két mérkőzés, elfogadott igazolás nélküli elmaradása esetén, a VB 5-0 arányban az
ellenfél javára igazolja a mérkőzés(eke)t és határoz a büntető pontok levonásáról. Harmadik
esetben a VB kezdeményezi a csapat kizárását a bajnokságból.
114. A felnőtt mérkőzéseken az edző a saját csapata térfélének 5 m-es vonaláig, a többi
mérkőzésen a felezővonalig mozoghat azzal a korlátozással, hogy a játékvezetőtől minimálisan
2 méter távolságot kell tartson. Ezen lehetősége kizárólag csapata irányítására vonatkozik,
semmiféle megjegyzést nem tehet a játékvezetőre, nem szólhat hozzá. (Kivéve rendkívüli
esetekben, pl.: sérülés, óra megállás, óra meghibásodása, nézőtéri súlyos atrocitás stb.,
amikor keze felemelésével, normál hangon és kifejezésekkel, de a 2 méter távolságot ekkor
is betartva hívhatja fel a játékvezető figyelmét az eseményre. Ezen esetekben a játékvezető
meghallgathatja az edzőt.) 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.
115. Az edző nem jogosult a mérkőzés folyamán sem a játékvezetőkhöz, sem a zsűrihez
észrevételeket tenni az előző pontbeli rendkívüli esetek kivételével. Az edzőkre és vezetőkre
vonatkozó további előírásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A játékvezetőkre és a
versenybíróságra az egyes bizottságok szabályzataiban meghatározottak az irányadók.
116. A mérkőzés folyamán a játékvezetőkhöz a csapatkapitány, az ellenőrhöz kizárólag a
bejelentett, jegyzőkönyvben szereplő vezető (kivéve a vezetőedzőt) tehet észrevételeket. A
csapatok vezetői csak az ellenőr hívására mehetnek a zsűri asztalhoz, ennek megszegése piros
lapos büntetéssel jár, amely megadására kizárólag az ellenőr jogosult. A rájátszás mérkőzésein a
csapatok oldalán elhelyezkedő második ellenőrnek senki sem tehet észrevételt.
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Kizárás
117. A bajnokság megkezdését követően történt kizárás, vagy visszalépés esetén a kizárt,
vagy visszalépett csapat valamennyi eredményét törölni kell, úgy kell tekinteni, mintha nem
indult volna. 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.
Rájátszásban kizárt, vagy visszalépett csapat(ok) esetén a bajnoki sorrend két lépésben kerül
megállapításra:
a) A kizárt/visszalépett csapat(ok) tényleges eredményeivel, illetve a megállapított (5:0)
eredményeivel meg kell állapítani a feltételes bajnoki sorrendet.
b) Ezután a kilépett/kizárt csapatot/csapatokat a sorrendből törölni kell. A törlés helyétől
lefelé minden csapat előrelép. Az így kialakult sorrend lesz a bajnokság hivatalos
végeredménye.
c) A kiesés szempontjából a kizárt/visszalépett csapatot/csapatokat kell utolsó helye(ke)n
kiesettnek tekinteni.
118. A bajnokság közben visszalépett csapat a következő bajnoki szezonban nem indulhat
országos bajnokságban, továbbá az ezt követő évben csak a legalacsonyabb osztályban
indulhat. A bajnokság során a visszalépett csapat helyett kifizetett játékvezetői, versenybírói, stb.
díjakat az MVLSZ részére vissza kell fizetni.

Mérkőzés félbeszakadása vagy elmaradása
119. Amennyiben egy mérkőzésre az egyik csapat nem állt ki, vagy a mérkőzés bármely ok
miatt félbeszakadt, a VB vizsgálatot indít az azt kiváltó ok meghatározására, és határozattal
dönt a mérkőzést illetően. A határozatban köteles kitérni a felmerült és az újrajátszás esetén
felmerülő költségek viselésére és azok mértékére. Döntése lehet:
a) a mérkőzés újrajátszásának elrendelése,
b) a mérkőzést a pályán elért eredménnyel igazolja,
c) a mérkőzést az egyik csapat javára igazolja a 121. pont figyelembevételével,
d) a mérkőzést 0:0 gólaránnyal lejátszottként igazolja, pontot egyik csapat sem kap.
120. Amennyiben a mérkőzés félbeszakadása vagy elmaradása miatt a VB fegyelmi eljárás
indítását látja szükségesnek, és annak kimenetele előreláthatólag összefügg a VB meghozandó
határozatával, a Fegyelmi Bizottsággal való előzetes egyeztetés után a VB a mérkőzés
eredményére vonatkozó határozathozatalt is a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe utalhatja.
121. A VB félbeszakadt mérkőzés esetén határozattal a mérkőzést 5:0 arányban az egyik csapat
javára igazolja, kivéve, ha mérkőzés megszakítás esetén a győztesnek ítélt csapat ennél
nagyobb gólkülönbséggel vezetett. Ilyen esetben a pályán elért eredménnyel kell a mérkőzést
igazolni. Abban az esetben, ha a mérkőzés végeredménye a gólkülönbség szempontjából
lényeges (helyezést dönt el, továbbjutást, bejutást, feljutást, kiesést befolyásol) és a vesztesnek
ítélt, vagy akár harmadik csapat a 0:5 végeredmény jóváírásával is indokolatlan előnyt szerezne, vagy a győztesnek ítélt, vagy akár harmadik csapat az 5:0 végeredmény jóváírásával
indokolatlan hátrányt szenvedne, úgy a VB határozatában a mérkőzést ettől eltérő eredménnyel is
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igazolhatja. Amennyiben nem lehet győztest nyilvánítani (pl. egyik csapat sem jelent meg) a
mérkőzést 0:0 gólaránnyal kell igazolni, mindkét csapat vesztesnek nyilvánításával, az előírt
további intézkedések mellett.

V.

RÉSZTVEVŐ HIVATALOS SZERVEK, SZEMÉLYEK

Játékvezetők
122. A mérkőzéseket a VB által kiküldött játékvezetők vezetik, akik jelölését a résztvevők
nem kifogásolhatják.
123. Az VB a játékvezetőket az elnökség előzetesen kialakított elvei, és meghatározott
korlátai alapján, a JB meghatározott elvei figyelembe vételével jelöli. A SEB jogosult a
küldések felülvizsgálatára, és módosítását kezdeményezheti a VB-nél. Ha az érdekelt két klub
megegyezik a játékvezetők személyében, akkor a VB delegálhatja őket, hacsak egyéb okból
nem látja vitathatónak a megegyezést. A játékjogától felfüggesztett, vagy eltiltott, vagy
brutalitásért kiállított játékos, vagy edző és vezető, aki piros lapot kapott, vagy aki ellen
fegyelmi eljárást kezdeményeztek, felfüggesztése, ill. eltiltásának időtartama alatt
játékvezetőként, versenybíróként, vagy ellenőrként nem tevékenykedhet. Ezen túlmenően
alkalmasságát az illető bizottság (VB, EB, JB) kötelezően felül kell vizsgálja, és kizárólag
határozatával engedélyezheti további szereplését. A játékvezetők kötelesek a rajtlistába beírt
játékosokat az MVLSZ kártyán szereplő fényképeik és adataik alapján egyenként beazonosítani,
és a rajtlistán, ennek megtörténtét aláírásukkal igazolni. Nem azonosítható fénykép esetén az
ÜVR -beli fénykép vagy személyi okmányok alapján történik az azonosítás. Az azonosítás
elmulasztása játékvezetői szabálysértésnek tekintendő, és alkalmanként OB I esetén 5.000 Ft,
más osztályokban 3.000 Ft levonással jár a játékvezetői díjazásból. Ismert játékosok esetén a
kártya, és vízben létük elegendő az azonosításra.
124. A fegyelmi büntetésekkel érintettek - a piros lap szankcióinak kivételével- eltiltásaikat,
büntetéseiket átviszik a következő évi bajnokságba, illetve kupamérkőzésekre.
125. A Női OB I/B, leány utánpótlás, valamint férfi OB II-es bajnokság valamennyi mérkőzésén
egy, minden más mérkőzésen kettő játékvezető működik közre.
126. Ha a kijelölt játékvezető a mérkőzés kezdési időpontjára nem jelenik, vagy csak egy
játékvezető jelenik meg, és a helyszínen játékvezetői vizsgával rendelkező személy is jelen
van, továbbá személyében a csapatok kölcsönösen megegyeznek, úgy az ellenőr jóváhagyása
esetén ezen játékvezető is (egyedül, vagy megjelent játékvezetőtársával együtt) levezetheti a
mérkőzést. Egy megjelent játékvezető esetén kölcsönös megegyezés és ellenőri jóváhagyás
hiányában a megjelent játékvezető egyedül köteles a mérkőzést levezetni.

27
Versenyszabályzat 2013/2014

Magyar Vízilabda Szövetség
1138 Budapest, Margitsziget

Gólbírók
127. A mérkőzéseket gólbíró nélkül is le lehet játszani.
128. 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. Ha nincs semleges gólbíró, úgy
a labdabedobási feladatok ellátására a két csapat kijelöl egy-egy személyt, akik a csapatok
térfélcseréjekor szintén térfelet cserélnek.
129. Ha a csapatok által delegált labdabedobó, vagy a csapathoz tartozó más személy
késlelteti a labda bedobását, a kapuskidobást, vagy bármely más szabaddobás elvégzését, az
ellenőr figyelmezteti a labdabedobót és ismétlődés esetén lecseréli.
130. A Versenykiírás rendelkezik arról, hogy az adott bajnokságban, kupában a VB-nek küldenie
kell-e hivatalos gólbírót, vagy a mérkőzéseket gólbíró nélkül lehet lejátszani.

A mérkőzés versenybírósága (zsűri)
131. A mérkőzésekre a VB, várható fontosságuktól
szempontokat is figyelembe véve küldi ki a versenybírókat.

függően,

de

a

takarékossági

132. A versenybíróság minimális létszáma, amellyel egy mérkőzés még megtartható, 2 fő (digititkár vagy jegyzőkönyvvezető és időmérő), a Versenykiírások bajnokságonként határozzák
meg a minimális létszámot. Rendkívüli esetekben az ellenőr elrendelheti a mérkőzés megtartását
2 fő zsűri létszámmal, akkor is, ha a versenykiírások által meghatározott minimum ennél
magasabb, ha a biztosítottnak látja a zsűri feladatai minimális, de elégséges szintű ellátását.
Döntése óvási okot nem képezhet.
133. A zsűriben a számítógépes jegyzőkönyv-vezetés miatt alkalmazandó, a mérkőzések
zavarmente s lebonyolítását és az adatbiztonságot szolgáló eljárásokat, ellenőrzéseket a VB
külön szabályzatban írja elő, és ellenőrzi folyamatosan azok betartását.
134. A Versenybíró Bizottság látja el a versenybírók esetleges szankcionálásával kapcsolatos
hatáskörébe utalt összes feladatot.
135. Digi-titkárok elsődleges feladata a mérkőzés jegyzőkönyvének számítógépes vezetése,
rögzítése. Az időmérő a teljes és a támadási időt méri. A segédtitkár feladata - a mérkőzés
események teljes körű (nemcsak a jegyzőkönyvi alapfunkciók, hanem a további események), a
valós idejű (online) mérkőzés-események internetes megjelenítése esetén - a digi-titkár
számára a rögzítendő eseményeket (sapkaszín, szám, esemény) folyamatosan bemondása,
valamint a kiállított játékosok visszaengedése.
136. A VB a zsűriben történő részvételt előzetes gyakorláshoz, vagy alapfokú versenybírói
tanfolyam elvégzéséhez kötheti.
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137. Amennyiben a mérkőzés ellenőre a mérkőzés folyamán, a jegyzőkönyv (kézi vagy
számítógépes)és saját rögzítése között eltérést észlel, a szünet ben, vagy akár a mérkőzés
megállításával is utasíthatja a digi-titkárt/jegyzőkönyvvezetőt az eltérés ellenőrzésére. A
mérkőzés alatt tapasztalt rendezési hiányosságokat a mérkőzés jegyzőkönyvében vagy az ellenőri
jelentésben is rögzíteni kell. Amennyiben a digi-titkár/jegyzőkönyv-vezető fenntartja az általa
rögzítettek helyességét, az ellenőr utasíthatja annak megváltoztatására. Ez esetben mind a digititkár/jegyzőkönyv-vezető, mind az ellenőr köteles jelentést írni az esetről.

A kétfajta jegyzőkönyv-vezetésre vonatkozó zsűri feladatok
138. Számítógépes jegyzőkönyv-vezetés: A digi–titkár köteles a VB külön utasításának
megfelelően a mérkőzés biztonsága érdekében alapadatokat (indító fájlok) legkésőbb a mérkőzés
előtti napon számítógépére letölteni. Súlyos szabálytalanságnak számít, ha az adatokat a mérkőzés
helyszínén tölti le, akkor is, ha ez fennakadást nem okozott. A mérkőzés eredményének hiteles
rögzítésére a mérkőzés ellenőre is köteles. A mérkőzés fő adatait - idő, helyszín, csapatok,
eredmény, rendkívüli események az ellenőri jelentésen rögzíteni és az űrlapot a résztvevő
csapatok beírásra történő rendelkezésére bocsátani. A játékvezetői, ellenőri intézkedéssel érintett
játékosok , edzők ezen jelezhetik, ha az automatikus büntetéseikkel nem értenek egyet, és a
további eljárás megindítását kérelmezik. A mérkőzés befejezés után a jegyzőkönyv kizárólag
az ellenőr utasítására véglegesíthető, zárható le. Online jegyzőkönyv esetén a digi-titkár és az
ellenőr köteles megvárni a jegyzőkönyv feltöltését, és kötelesek együttesen a jegyzőkönyvvezetés ellenőrző adatlapján ezt megjelölni. Az ellenőrző lap kitöltésének elmulasztása vagy
hiányos, vagy valótlan kitöltése súlyos szabálysértésnek minősül, amely miatt a mérkőzésre sem
a digititkár, sem az ellenőr nem részesülhet díjazásban.
139. Kézírásos jegyzőkönyv-vezetés: A kézi jegyzőkönyv-vezetés az országos bajnokságokban csak
a számítógépes rendszer meghibásodása esetén kerülhet alkalmazásra, így a normál
használatára vonatkozó előírásoktól, rendkívüli helyzetekben az ellenőr engedélyével el lehet
térni.
Ahol alkalmazásuk terv szerinti, ott a feltételek változatlanok. A számítógépes
jegyzőkönyvet bármely esemény miatt pótló kézi jegyzőkönyvvezetés esetén, a mérkőzés
utólagos, annak alapján történő, digitális jegyzőkönyvének elkészítése a digi-titkár feladata, és a
mérkőzés napját követő nap 24 órájáig köteles azt a szövetség honlapjára feltölteni. Ezen határidő
elmulasztása szintén súlyos szabálysértés, ami a díjazás megvonásával jár.
140. A kézi jegyzőkönyvbe a zsűrinek történő átadása után a szabályzatban meghatározott
illetékes hivatalos személyek írhatnak be. A jegyzőkönyvbe kizárólag olvasható módon lehet
beírásokat eszközölni, és minden előírt rovatot ki kell tölteni. Ezen előírás megsértése esetén az
ellenőrzést és a javíttatást elmulasztó ellenőr és a beírásra kötelezett az adott mérkőzésre
díjazásban nem részesülhet.
141. A hivatalosan kiküldött versenybírók meg nem jelenése eseteire a játékvezetőknél leírt
eljárást kell alkalmazni. Ha a pótlást az ellenőr nem tudja megoldani, az ellenőr dönt a
mérkőzés lejátszhatóságáról. Amennyiben a jelenlévő zsűritagok felkészültségét elegendőnek
tartja, úgy a 132. pontbeli 2 fős minimális létszámmal minden bajnokságban elrendelheti a
mérkőzés lejátszását, döntését a csapatok nem kifogásolhatják. A pályaválasztó csapat által
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biztosítandó zsűritag hiánya rendezési hiányosságnak minősül és a 2. sz. melléklet
szerint
szankcionálandó. Ha a mérkőzés ez esetben nem tartható meg és a VB vizsgálata során
megállapítja a rendező csapat felelősségét, a mérkőzést a VB 5-0 gólaránnyal ellenfele javára
igazolja, kivéve, ha a két sportszervezet megállapodik a mérkőzés lejátszásáról és a költségek
viseléséről. Ha a zsűri minimális 2 fős létszáma csak az egyik játékvezető zsűriben történő
szerepeltetésével biztosítható, akkor az ellenőr a mérkőzés lejátszása érdekében, saját
mérlegelése alapján ezt elrendelheti, melyet a játékvezetők nem kifogásolhatnak.

A mérkőzések ellenőrei
142. Az MVLSZ EB gondoskodik az egyes mérkőzések szabályszerű lebonyolításának ellenőrzéséről.
Az EB állapítja meg a mérkőzés ellenőreire vonatkozó szabályokat, melyek az MVLSZ
elnökségének jóváhagyásával lépnek hatályba. Az ellenőr a mérkőzésen az MVLSZ hivatalos
képviselője, és minden olyan kérdésben döntési joga van, amely nem tartozik a játékvezetők
kizárólagos döntéseinek körébe. Ezen körben hozott döntéseit mindenki köteles elfogadni.
Köteles intézkedni akkor, ha technikai hiba történik, illetve a játékvezetők, a versenybíróság, a
csapatok, a közreműködők, valamint a mérkőzés rendjének mindennemű akadályoztatása esetén.
Kirívóan súlyos esetekben jogosult piros lap adására holt időben. Az ellenőr nemzetközi
delegátuséhoz hasonló feladatokat lát el, az elnökség által meghatározott jogkörrel. Nyilvánvaló
szabálysértés, műhiba esetén köteles - akár a játék megállításával is - a játékvezető figyelmét erre
felhívni, szükség esetén a helyes döntésre utasítani. A játékvezető ezt az utasítást köteles
végrehajtani. Az ellenőr beavatkozásáról, mind az ellenőr, mind a játékvezető jelentést kell írjon a
VB részére. Intézkedésének bármilyen okból történő elmulasztása a játékvezető felelősségét
nem csökkenti, az ellenőr ezért felelősségre nem vonható. A játékosok testi épségének fokozott
védelme érdekében, súlyosabb sérülések esetén, vagy amikor a játékos nyilvánvalóan sérülés
miatt nem volt képes a játék folytatására, a mérkőzés ellenőre részletes jelentést kell írjon a
sérülés keletkezése valószínűsíthető okáról, szemrevételezése alapján a sérülés jellegéről ,
továbbá a játékvezetők intézkedése vagy annak elmaradása jogosságáról, meg kell jelölje a
további eljárás elősegítés e érdekében a tanúként szóba jöhető személyeket. A játékvezetőkkel
az esetről jelentést kell íratnia.
143. A férfi OB I rájátszásának az 1-4. helyért folyó mérkőzésein két, egyébként egy ellenőr
működik közre.
144. A mérkőzés ellenőre 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. A
mérkőzés játékvezetői aláírásukkal az ellenőri jelentésen hitelesítik a mérkőzés
végeredményét és a mérkőzésen történt egyéb eseményeket. A jegyzőkönyv egy példányát
az ellenőr továbbítja a VB-hez úgy, hogy annak a mérkőzést követő első munkanap 12.00 óráig be
kell érkeznie. Postai továbbítás esetén a fenti időpontig köteles az ellenőr telefonon, SMS
üzenetben, e-mail-en, vagy faxon az eredményről és az esetleges rendkívüli eseményről a VB -t
tájékoztatni.
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145. A számítógépes jegyzőkönyv esetén a játékvezetők az ellenőri jelentésen aláírásaikkal
hitelesítik a végeredményt. Az eltiltással járó kiállításokat, és a piros lap bejegyzése ket az
ellenőri jelentésen is fel kell tüntetni, és az érdekelteknek bemutatni, akik az automatikus
eltiltások esetében ezen kérelmezhetik az automatizmus helyett a fegyelmi eljárás lefolytatását. Az
ellenőri jelentést, a jegyzőkönyvet PDF fájl formában és a digi-titkári ellenőrző lapot az
ellenőr továbbítja, ha intézkedést kívánó esemény szerepel benne, az ellenőri jelentést a kézi
jegyzőkönyvéhez az előző pontban leírtak szerint kell továbbítsa.
146. A kiküldött ellenőr jelenléte nélkül a mérkőzést le kell vezetni. Ekkor a csapatok egy-egy
főt delegálhatnak a zsűribe, akik az időmérők és titkár tevékenységét közösen ellenőrzik. Az
ellenőr - játékvezetés ellenőrzési feladatai kivételével - összes feladatát ez esetben a játékvezetők
látják el. Ezen esetben a mérkőzés eredményének hitelesítéséhez a hivatalosan a VB által
küldött valamelyik zsűritag és a két fő delegált zsűri tag aláírása is szükséges.
147. Az alkalmatlan zsűritagot, gólbírót az ellenőr a mérkőzés közben is leválthatja.
148. A mérkőzésen résztvevő, hivatalosan delegált személyek (játékvezetők, gólbírók,
ellenőrök, zsűritagok) működésükért díjazásban részesülnek. Adminisztratív jellegű feladataik,
így pl. az adat-ellenőrzések, egyeztetések hiányos, hibás elvégzése esetén a VB - az ellenőr
esetén az EB-vel egyetértésben - díjazásukat felére csökkentheti, szándékos, vagy súlyosabb
gondatlanság esetén teljes egészében megvonhatja. A VB ilyen tárgyú döntése ellen annak
kézhez vételétől számított 3 napon belül a SEB-hez lehet fordulni, amely az ügyben I. fokú
határozatot hoz. Díjcsökkentés a játékvezetők, gólbírók esetében nem alkalmazható. A
közreműködői díjakat a szövetség a honlapján teszi közzé. Az MVLSZ kizárólag a központilag
küldött hivatalos személyek díjait fizeti, a rendező egyesület által közvetlenül küldöttek, vagy az
általuk felajánlott keretből a VB által választottak díjait a rendező, vagy a költségek viselésére
kötelezett egyesület fizeti.
A játékvezetők és a hivatalos személyek díjait, rendelkezésre állási költségeit az MVLSZ és az
egyesületek szabályszerűen kitöltött társas-vállalkozási / egyéni vállalkozói számlák alapján fizeti
ki.

VI.

HELYEZÉSEK ELDÖNTÉSE

149. Az országos bajnokságok és a kupák 1-2-3. helyezett csapatait az MVLSZ, csapatonként
18 bajnoki éremmel díjazza.
150. A mérkőzéseken a győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont jár a csapatoknak.
Eljárás pontegyenlőség esetén:
151. Két csapat azonos pontszáma esetén:
a) az egymás elleni 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,
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c) amennyiben a pontszám és az egymás ellen elért gólkülönbség 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.
152. Három vagy több csapat azonos pontszáma esetén:
a) Ezen számított „kisbajnokságban” több pontja van.
b) Azonos pontszám esetén a „kisbajnokság”-ban jobb a gólkülönbsége.
c) Amennyiben a pontszám és az egymás ellen elért gólkülönbség 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.

VII.

A
VERSENYSZABÁLYZATBAN
ÉS
MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A

VERSENYKIÍRÁSOKBAN RÖGZÍTETTEK

153. A VB hivatalból vizsgálja a mérkőzések lefolytatásának körülményeit, szabályosságát. A
Versenykiírásban, és a szabályzatokban rögzítettek megsértése esetén saját észlelése, a
játékvezetők, ellenőrök jelentése, vagy a résztvevő sportszervezetek bejelentése alapján a VB
vizsgálatot folytat. Szabálytalanságok észlelése esetén a VB indoklással ellátott határozatot hoz,
figyelembe véve a Versenykiírás mellékletében meghatározott büntetési tételeket.
154. A VB pénzbüntetéseket kizárólag a 2. sz. mellékletben körülírt esetekben, az abban
meghatározott összegekkel hozhat. Amennyiben a szabálysértés nem azonosítható egyértelműen
a mellékletben felsorolt esetek egyikével sem, úgy a VB az ügyet a Fegyelmi Bizottság
hatáskörébe utalja. A pénzbüntetéseket a jogerőre emelkedésüktől számított 15 napon belül,
kötelesek a sportszervezetek befizetni, vagy átutalni. A határidő elmulasztása esetén a
pénzbüntetést 25%-os pótlékkal (késedelmi pótlék) növelten kell megfizetni. Az esedékességtől
számított 30 napon túli befizetés esetén a pénzbüntetés utáni pótlék összege további 25%
kal növekszik. Kifizetetlen büntetések esetén az adott szezonban bajnokságra, kupára a
sportszervezet nem nevezhet, a következő szezonbeli nevezése sem kerülhet elfogadásra, a
büntetések a szövetséggel szembeni fizetés kötelezettségnek minősülnek.
155. Az MVLSZ jogosult a pénzbüntetés összegét bármilyen, a sportszervezetnek általa kifizetendő
összegből levonni. A Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozó szabálysértések esetén a VB a 153.
pontbeli vizsgálat lefolytatása után, fegyelmi eljárást kezdeményez az I. fokú Fegyelmi
Bizottságnál. Amennyiben a VB álláspontja szerint egy adott cselekmény szankcionálandó, de a
Versenykiírások nem, vagy nem egyértelműen határozzák meg, illetve az rendkívüli súlyosságú,
úgy ekkor is fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Fegyelmi Bizottságnál.
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156. A VB eltérő szabályozás hiányában, hivatalból köteles nem fellebbezhető határozattal
felfüggeszteni azon játékos versenyzési jogát, illetve azon hivatalos személy, vezető
közreműködési jogát, aki ellen fegyelmi eljárás indult. A játékjog, közreműködési jog
visszaadásáról kizárólag a Fegyelmi Bizottság jogosult dönteni. Versenyzési jog egy hónapnál
hosszabb időre, vagy négy mérkőzésnél többre történő felfüggesztése (eltiltás) esetén a
sportszervezet köteles az illető játékos versenyengedélyét (MVLSZ igazolványt) a VB-nek
leadni.
157. A játékjogot, közreműködői jogot felfüggesztő határozatnak minősül, ha egy mérkőzés
jegyzőkönyvében a titkár vagy az ellenőri jelentésen az ellenőr, vagy játékvezető rögzíti, hogy a
jegyzőkönyvben szereplő játékossal, edzővel, vagy vezetővel szemben bármely okból eredően
fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezték akkor is, ha a jegyzőkönyv átvételét vagy az
ellenőri jelentés elolvasását bármilyen okból megtagadták. Ez utóbbi esetben az ellenőrnek
haladéktalanul értesítenie kell a VB-t. A rajtlistán megjelölt játékosok és sportszakemberek,
vezetők a mérkőzés megkezdése előtti 30 perctől a befejezése utáni történt uszoda elhagyásukig
vagy a befejezés utáni 30 percig, fegyelmi szempontból a mérkőzés játékvezetői és ellenőre
hatáskörébe tartoznak, a velük szembeni súlyosabb intézkedések, ha a szabályok ezt írják elő,
játék és közreműködői joguk automatikus felfüggesztésével jár. Ezt követően, súlyos
fegyelmezetlenség esetén, velük szemben csak fegyelmi eljárás kezdeményezhető, esetleges
felfüggesztésükről a Fegyelmi Bizottság dönt.
158. Fegyelmi eljárás hatálya alatt álló, illetve eltiltását töltő játékos, játékos-edző,
versenybíró, játékvezető, ellenőr, vagy hivatalos személy a fegyelmi határozat meghozataláig ,
illetve eltiltása alatt az MVLSZ versenyrendszerében semmilyen tevékenységet nem végezhet .
Amennyiben a határozat meghozataláig tartó felfüggesztés időbeni elhúzódása, illetve a
meghatározott bajnokságbeli eltiltás letöltése a mérkőzések hiánya, vagy időbeli ritkasága
miatt aránytalanul súlyos következményekkel járna, akkor - méltányolható írásbeli kérelmére
a SEB (a felfüggesztést a határozathozatalig), illetve a Fegyelmi Bizottság ( az eltiltást)
határozatával ettől részben, vagy egészben mentesítheti, vagy eltiltását átütemezheti, máshol
történő letöltését engedélyezheti.
159.
A rájátszás mérkőzéseire a kiemelt jelentőségű mérkőzésekre, továbbá mindazon
mérkőzésekre, amelyekre azt az elnökség elrendeli, a VB köteles rendkívüli eljárási rendet
kialakítani. Rendkívüli eljárás esetén, a bajnokság zavartalan folytatása érdekében a VB jogosult az
eljárási, valamint fellebbezési határidők csökkentésére.
160. A VB által hozott határozatok ellen - eltérő rendelkezés hiányában- a határozatok
kézhezvételét követő 3 napon belül a VB-hez benyújtott és MVLSZ Fellebbviteli Bizottságához
címzett fellebbezéssel lehet élni. A Fellebbviteli Bizottság által hozott határozat jogerős és
azonnal végrehajtandó.
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Eljárás végleges kiállítások esetén
161. A szabálykönyv WP 21.11. pontja szerinti vétségekért (rosszindulatúan szándékos ütés,
rúgás, vagy azok kísérlete: a brutalitás) kizárólag cserével (4 perces) történő végleges kiállítás
adható. A kiállítás tényét brutalitásért jelöléssel a játékvezetői ítélet, vagy ellenőri döntés
meghozatalakor jegyzőkönyvben, az ellenőrnek pedig jelentésében külön rögzíteni kell.
162. Az előző pontban meghatározott kiállítás és annak jegyzőkönyvben történő brutalitásként
történő rögzítése egyben a 157. pont alatti játékjogot, közreműködői jogot felfüggesztő
határozatnak minősül, függetlenül a játékvezető vagy az ellenőr írásos bejelentésétől. A
brutalitás miatt kiállított játékos a nyílt (felnőtt) bajnokságokban 2, míg a korosztályos
bajnokságokban és kupákban (Komjádi kupa is ide számít) kiállított játékos ettől eltérően 3 azonos osztályú és korosztályú - bajnoki, vagy ennek megfelelő kupamérkőzésen nem
szerepelhet. Nem lép életbe ezen automatikus szankció, amennyiben a játékvezető vagy az
ellenőr - az eset súlyossága miatt - fegyelmi eljárás megindítását kérte, vagy maga az illető
játékos vagy vezetője kérte a mérkőzés befejezése után 10 percen belül, az ellenőri jelentésre
rávezetve a fegyelmi eljárás megindítását. Ezen esetekben a VB - a játékjog felfüggesztésének
megerősítése mellett - a fegyelmi eljárást megindítani köteles. A 4 perces kiállítás a
brutalitássá minősítést egyértelművé teszi, ezért a zsűri a felfüggesztés tényét, a 3 illetve 2
mérkőzésre történő eltiltást vagy a fegyelmi eljárás megindításnak kérésére vonatkozó
lehetőséget külön nem köteles közölni. Első alkalommal elkövetett brutalitás esetén a játékos
eltiltása kizárólag abban a bajnokságban érvényes, és ott kell letölteni, amelyben a
cselekményt elkövette, más osztályokban szerepelhet. Életbe lépett (nem fellebbezett) eltiltás
esetén a más osztályban történt szereplés lehetősége a brutalitást (jogerőssé válását) követő
napon már lehetséges. Következő bajnoki szezonra való átvitelkor a VB határozza meg, melyik
bajnokságban kell folytassa a játékos a letöltést.
163. A Fegyelmi Bizottság eljárása során, ha a játékos – az automatizmust el nem fogadó
kérelme esetén - vétkességét megállapítja, a nyílt (felnőtt) bajnokságokban minimálisan 3 – a
többi (korosztályos) bajnokságokban ettől eltérően 4 mérkőzéstől történő eltiltás büntetést
köteles alkalmazni. A bajnoki év során, bármely bajnokságban történő brutalitás szabálysértés
ismételtelkövetésekor a játékossal szemben a VB fegyelmi indítására köteles. A Fegyelmi Bizottság
az első ismétlésekor (2. alkalom) 4 illetve 5 - a második ismételésekor (3. alkalom) 5 (nyílt) illetve
6 (korosztályos) mérkőzésnél kevesebb eltiltást nem alkalmazhat. Ismétlődés esetén, eltiltása
letöltéséig általános játékjoga és közreműködői joga (edző, versenybíró, játékvezető) minden
bajnokságban és rendezvényen felfüggesztésre kerül.
164. Valamennyi osztályban az eltiltások nyilvántartásáról, az ÜVR-be történő regisztrálásáról a
VB gondoskodik, nem érintve ezzel a sportszervezetek nyilvántartási kötelezettségét és az azokból
fakadó felelősséget.
165. A 161. pont szerint brutalitásért kiállított játékos, a kiállítása napján, további mérkőzésen
sem játékosként, sem edzőként, vagy vezetőként nem szerepelhet, de ezen kihagyott mérkőzések
nem számíthatók be az eltiltásba. Ha a vétséget elkövető játékos a mérkőzésen, vagy más
csapatnál, vagy más sportszervezet csapatánál edzőként is tevékenykedik, úgy kiállítása idejétől
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kezdődően edzőként sem tevékenykedhet ameddig felfüggesztése, vagy büntetése tart , vagy
kérelmére a SEB vagy a Fegyelmi Bizottság a 158. szerint másképp nem döntött.
166. A játékos az eltiltását, és csapata egy fővel kevesebb létszámmal való szerepeltetés i
kötelezettségét átigazolása esetén magával viszi. Letöltésével kapcsolatos szabályok az új
csapatánál is azonosak az eredetivel.
167. A VB saját hatáskörben is jogosult fegyelmi eljárás kezdeményezésére a Fegyelmi Szabályzat
15.§ (2) bekezdése alapján akkor is, ha sem az ellenőr, sem a játékvezetők nem jelezték a
sportszerűtlenséget. Súlyos sportszerűtlenség esetén fegyelmi eljárás indításakor a VB saját
mérlegelése alapján jogosult a mérkőzésről készült videót is figyelembe venni. Amennyiben a
VB a videó megtekintése mellett döntött, úgy ha az eset abból egyértelműen
megállapítható, köteles a videóban észlelteket figyelembe venni. Amennyiben a VB a videó
figyelembe vétele mellett döntött, úgy a fegyelmi eljárás során a Fegyelmi Bizottság nem zárhatja
ki az eljárásból a videó megtekintését és figyelembe vételét. A VB ezen pontbeli jogosultsága
a mérkőzésen történt kirívóan súlyos brutalitásokra is kiterjed.
168. A fegyelmi eljárás során megállapított és a 162-163. pontban meghatározott
büntetésekbe beszámítható mérkőzésekről, a büntetés letöltésének időtartamáról a VB hoz
határozatot. Egy játéknapra kizárólag egy mérkőzés számítható be.
Azokban a
bajnokságokban, ahol a mérkőzések tornarendszerben kerülnek lebonyolításra ott a VB egy
játéknapra kettő mérkőzés beszámítását is engedélyezheti. A 162. pont szerinti ismétlődés
esetén a játékos azonos, vagy magasabb osztályú bajnokságban töltheti le büntetését, mint
amelyben a szabálysértést elkövette. Mérkőzés napjának megváltoztatása esetén a VB dönt az
eltiltás érvényéről. Azon mérkőzéseken, amelyek a játékos eltiltásába beszámítanak, csapata
egy játékossal kevesebbet szerepeltethet. A jegyzőkönyvben az üresen hagyott helyen jelölni
kell a játékos büntetése letöltésének tényét. Ezen pontban foglaltak alkalmazásakor egy
adott kupamérkőzés besorolásánál, a résztvevő két csapat közül az alsóbb osztályú
bajnokságbeli besorolása a mérvadó. A kupában kiállított játékos eltiltását az adott
kupasorozatban és a saját csapatának megfelelő osztályú bajnokságban kell letöltse.

Eljárás az edző, sportszakember fegyelmezetlensége (szabályszegése) esetén
169. A játékvezetők a vezetőedzőt fegyelmezetlensége esetén sárga lap felmutatásával
figyelmeztetik. A sárga lap semmiféle korlátozással nem jár, a játékvezető ezzel jelzi, hogy
ismételt fegyelmezetlensége esetén piros lap felmutatása következik. Piros lap felmutatása esetén
az illető edző, vagy vezető a mérkőzésen a továbbiakban semmilyen funkcióban nem vehet
részt. A fegyelmezetlenség súlyától függően a játékvezető dönthet az azonnali piros lap
adásáról is. A kispadon ülő többi vezetők sárga lapot nem kaphatnak, részükre
fegyelmezetlenségük esetén azonnal piros lapot kell adni. A vezető edző felelős a kispadon
ülők fegyelméért is, ezért amennyiben nem tudja megállapítani a játékvezető, hogy egy
adott fegyelmezetlenséget ki követett el, a vezetőedzőnek adhat, az eset súlyától függően
sárga, vagy piros lapot.
Piros lap felmutatása után az edző, illetve a vezető, az ellenőr hatáskörébe kerül, az ellenőr kö
teles ekkor intézkedni, hogy a piros lapot kapott vezető hol foglaljon helyet a továbbiakban.
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További fegyelmezetlensége esetén a mérkőzés ellenőre ad utasítást az uszoda elhagyására. A
vezetőedző kispadról történő elküldése esetén a jegyzőkönyvben szereplő, kispadon ülő
közreműködők vehetik át feladatainak ellátását, az edző teljes jogaival.
170. Amennyiben további közreműködővel a csapat nem rendelkezik, - nincs a jegyzőkönyvbe
beírva- a csapattal kapcsolatos teendőket a csapatkapitány láthatja el.
171. „Játékos-edző” edzőként kapott piros lapja után az adott mérkőzésen, valamint az
esetleges eltiltása időtartama alatt mérkőzéseken játékosként sem szerepelhet (VSZ 158.).
172. A játékvezetők a sárga és piros lapot a megfelelő lap felmutatásával ítélik meg. A lapokat fel
kell mutatni a vétkes személy felé és a zsűri felé mindaddig, amíg a játékvezető meg nem
győződött arról, hogy a felmutatását észlelték. Ha a játékot az előnyszabály alkalmazása miatt nem
szakítja meg a játékvezető, akkor az első holtidőben kell felmutatni a lapot az előzőek szerint.
173. Az MVLSZ-nél bejelentett (jegyzőkönyvben nem szereplő) sportszervezeti, szakosztályi
tisztségviselő fegyelmezetlensége esetén fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezheti a
mérkőzés ellenőre, a VB, továbbá a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosultak.
174. A piros lapot kapott edző, vezető csapata (azon bajnokságban, melyben a cselekményt
elkövette) soron következő bajnoki, vagy kupamérkőzésen feladatát nem láthatja el , a piros lap
megadása és jegyzőkönyvben történt rögzítése egy mérkőzésre szóló jogerős eltiltást jelent,
feltéve, ha a játékvezető vagy az ellenőr az eset súlyossága miatt nem kérte a fegyelmi eljárás
megindítását, vagy az illető edző, vezető személyesen vagy vezetőjén keresztül nem kérte a
mérkőzés befejezése után 10 percen belül - az ellenőri jelentésre történő rávezetéssel - a
fegyelmi eljárás megindítását. Ezen esetben a VB a közreműködői joga felfüggesztése mellett,
ellene fegyelmi eljárást megindítani köteles. Az eset megismétlődése esetén - egy bajnokságon
belül- második eset után kettő, harmadik eset után – azonos eljárásban - három mérkőzés az
automatikus eltiltás. Ezen szabálypont hatálya a felkészülési tornákra is kiterjed.
A Fegyelmi Bizottság eljárása során, ha az edző, vezető – az automatizmust el nem fogadó
kérelme esetén - vétkességét megállapítja, első esetben minimálisan 2, másodikban 3,
harmadikban 4 mérkőzéstől történő eltiltás büntetést köteles alkalmazni. Az eltiltásokat azonos
bajnokságban kell letöltenie. A bajnoki év során, bármely bajnokságban történő piros lapos
szabálysértés további (4+) elkövetésekor az edző, vezetővel szemben a VB fegyelmi indítására
köteles. A Fegyelmi Bizottság a 4. alkalom esetén 5, az ötödik alkalom esetén 6 mérkőzéstől
kevesebb eltiltást nem alkalmazhat. Ismétlődés esetén, 3. alkalomtól (3. beleszámít) kezdődően,
eltiltása letöltéséig általános játékjoga és közreműködői joga (edző, versenybíró, játékvezető)
minden bajnokságban és rendezvényen felfüggesztésre kerül.
175. Az eltiltott edző, vezető eltiltásának időtartama alatt, csapata mérkőzésein kizárólag a
mérkőzés ellenőrei által kijelölt helyen tartózkodhat. Súlyos fegyelmezetlenségnek számít, ha a
piros lap után a mérkőzésen, vagy eltiltása alatt további reklamálással, egyéb
fegyelmezetlenséggel zavarja a mérkőzést, vagy a hivatalos személyek munkáját. Súlyos
fegyelmezetlenségnek, sportszerűtlenségnek számít, ha a piros lapot kapott, vagy eltiltott vezető
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csapatának bármilyen utasítást, jelzést ad. Fegyelmezetlensége esetén a mérkőzés ellenőre
jogosult az uszoda területének elhagyására kötelezni. Eltiltás esetén annak időtartama alatt a
kispadon egy fővel kevesebb vezető tartózkodhat. Az eltiltott edző, eltiltását azonos
korosztályú bajnokságban töltheti csak le, kivéve, ha ezen előírás a aránytalan hátrányt jelentene
számára, ez esetben a 158. pont szerinti kérelme alapján a SEB vagy a Fegyelmi Bizottság másként
dönt.
176. Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a VB köteles a mérkőzés eredményét
megsemmisíteni és a mérkőzést az ellenfél csapata javára 5:0 gólaránnyal igazolni, kivéve, ha
a jogosulatlanul szerepeltetett játékos ellenfele 5-nél nagyobb gólkülönbséggel nyerte meg a
mérkőzést. Ez esetben a pályán elért eredményt igazolja a VB. A VB minden esetben további egy
büntetőpontot köteles levonni a vétkes csapattól. Háromnál több alkalommal történő
jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén a VB köteles a sportszervezet kizárására vonatkozó
eljárást megindítani. Ezen pontbeli kötelező eljárás nem vonatkozik a mérkőzés közben
jogosulatlanná vált játékos szerepeltetésére. Ezen ügyekben az elnökség által kapott határozatok
eltérően rendelkezhetnek.

VIII.

AZ ÓVÁS

177. A lejátszott mérkőzés eredményével kapcsolatban, a Versenykiírásban és a kapcsolódó
szabályzatokban rögzítettek megsértése esetén, óvásnak van helye.
178. Abban az esetben, ha a mérkőzés eredménye ellen óvást jelentettek be, a mérkőzés
eredményének hivatalos igazolása függőben marad addig, amíg jogerősen döntés nem született.
179. A bajnokságban részt vevő sportszervezetek óvással csak saját mérkőzésükkel
kapcsolatban élhetnek kivéve, ahol a szabályzat másképpen rendelkezik. Az óvási iratban az
óvási okot részletesen meg kell jelölni. Az eljárás során kizárólag a megjelölt és részletezett
óvási okok tárgyalására kerülhet sor. Az óvásra megállapított határidő lejárta után újabb
óvási ok nem jelenthető be.
180. A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással:
a) a pályafelszerelések hiányossága, pályahitelesítés hiánya (OB I), a pálya játékra való
alkalmatlansága, de csak akkor, ha ezt mérkőzés megkezdése előtt az ellenőrnél
bejelentették kivéve, ha az óvási ok a mérkőzés ideje alatt keletkezett,
b) ha a mérkőzés közben olyan esemény történt, amely lehetetlenné tette a reális,
igazságos eredményének kialakulását,
c) ha a játékvezető (kivéve a megegyezéses, vagy a szükség-játékvezetőt) bejelentett
érdekeltsége, vagy fegyelmi eltiltása ellenére levezette a mérkőzést,
d) ha a játékos jogosulatlanul szerepelt,
e) ha érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékost a játékvezető vagy az ellenőr nem
engedett játszani,
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f) ha egy érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékost az ÜVR letiltott játékosnak
jelölt, és az ellenőr annak ellenére nem engedte játszani, hogy csapatvezetője a letiltást tévesnek,
elévültnek vagy megszűntnek tartja, és erről az ellenőri jelentésen írásban nyilatkozott.
Amennyiben nyilatkozata alapján az ellenőr engedélyezte a játékos szerepeltetését, de a
nyilatkozat bármilyen okból utólag tévesnek bizonyul, a játékos szereplése jogosulatlannak
minősítendő, és a VB kötelezően kell alkalmazza a VSZ 78. pontbeli szankciókat.
g) ha a játékvezető a mérkőzésen műhibát követett el.
181. Az egyes mérkőzések eredménye ellen benyújtott óvásnak a mérkőzés befejezését
követően Budapestről 48, vidékről 72 órán belül, az óvási díjjal együtt az MVLSZ hivatalos
helyiségébe kell érkeznie. Az óvást 2 példányban kell benyújtani, melyből egy példányt a VB küld
meg a másik sportszervezetnek.
182. Az óvás tárgyalását a VB 5 napon belül kell megkezdje. A tárgyalására meg kell hívni
az érdekelt csapatok képviselőit, és a meghívással együtt meg kell küldeni részükre az óvás
másolatát.
183. Az OB I-es rájátszások mérkőzéseivel kapcsolatban óvást, a mérkőzést követő nap reggel
09.00. óráig lehet az MVLSZ hivatalos helyiségébe eljuttatni, a VB elnökének , elnökhelyettesének
vagy titkárának egyidejű telefoni és az ekkor megadott email címre küldött másolattal
történő tájékoztatása mellett. Telefoni értesítés esetén, telefaxon vagy emailban történő
elküldés is elfogadható, de legkésőbb az óvás tárgyalásának megkezdéséig a hivatalos
példányt be kell nyújtani, és az óvási díjat meg kell fizetni. Az óvás kérdésében ez esetben a VB
ezen a napon hoz határozatot.
184. Az óvás ügyében első fokon a VB hoz határozatot. A VB az óvást elutasíthatja, a mérkőzés
adott feltételekkel történő újrajátszását rendelheti el, vagy a mérkőzést a Versenykiírásban
előírt gólkülönbséggel az óvást benyújtó csapat javára igazolhatja. Az óvás tárgyában
meghozott határozat után az érdekelteket a döntésről három napon belül írásban is értesíteni kell.
185. Szabálytalan aláírással, vagy meghatalmazással, illetőleg határidőn túl benyújtott óvással
kapcsolatban, valamint az óvási díj befizetésének igazolása hiányában a VB az óvást érdemi
vizsgálat és tárgyalás nélkül el kell utasítsa. A VB kizárólag az óvási határidőn belül beérkezett,
és írásban részletezett óvási okokat tárgyalhatja. A határidő lejárta után felmerült óvási okokat
nem tárgyalhat, ezeket indokolás nélkül kell elutasítsa.
186. A VB által hozott határozattal szemben - annak kézhezvételétől számított 2 napon
belül, a fellebbezési díj egyidejű megfizetése mellett- az MVLSZ Fellebbviteli Bizottságához
lehet fellebbezést benyújtani.
187. Az OB I-es rájátszásban a VB döntésével szemben, csak annak kihirdetésétől számított 30
percen belül, a helyszínen bejelentett fellebbezésnek van helye. Ebben az esetben a
fellebbezési díj befizetése mellett a meghatalmazott képviselő szóbeli fellebbezése is elfogadható.
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188. Az OB I-es rájátszásban, a VB döntésével szembeni óvás esetén, az MVLSZ Fellebbviteli
Bizottsága legkésőbb a következő mérkőzés előtti napon kell döntsön. A döntés bármilyen okból
történő elmaradása esetén a másnapi és szükség esetén a további mérkőzés időpontját el
kell halasztani, kitűzésükre csak az óvás eredményétől függően kerülhet sor. Az Elnökség
ettől eltérően is rendelkezhet.
189. A VB, ha azt a bajnokság, vagy a kupanapok meghatározott menetrendje (játéknapok)
szükségessé teszi, a rájátszás mérkőzéseire érvényes eljárást írhatja elő az alapszakaszbeli óvási
eljárásokra (tárgyalás másnapi megkezdése, fellebbezési határidő csökkentése stb.).
190. Az óvást és fellebbezést az érintett sportszervezet elnökének, vagy elnökhelyettesének, vagy
az általuk meghatalmazott képviselőnek kell aláírnia, kivéve a 187. pontbeli esetet. Képviselő
eljárása esetén az óváshoz mellékelni kell a képviseleti ellátás jogosultságát igazoló
meghatalmazást.
191. Műhiba esetén a VB az óvás tárgyalásánál videofelvétel megtekintését is alkalmazhatja.
A tárgyalás során a mérkőzés eredményét törli és újrajátszást rendel el, ha az döntő befolyással
volt az eredmény végső kialakulására. Ha a hátralévő játékidő rövidsége, vagy az addig elért
gólkülönbség nagysága már nem indokolja az eredmény törlését, az óvást, ezen
ténymegállapítása után, az óvási ok érdemi tárgyalása nélkül el kell utasítani és a pályán
elért eredményt kell fenntartani. Ezen döntés nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a
gólkülönbség, a lőtt gólok száma további döntésnél, kvalifikációnál figyelembe vételre kerül, és
az óvás figyelembe vétele, vagy elutasítása azokat befolyásolhatná, továbbá az olyan odavisszavágó mérkőzések első mérkőzése esetén, amelyeknél az összesített gólok figyelembe
vételre kerülnek.
192. Műhibát akkor követ el a játékvezető, ha - nem mérlegelésből eredő - ítélete mást tartalmaz,
mint amit a játékszabályok az adott esetre előírnak. Műhibának számít az is, ha a
játékvezető a szabályok által kötelezően előírt ítéletet nem hozza meg.
193. Az óvás és fellebbezés díjait az egyes bajnokságok versenykiírásai tartalmazzák.
194. Amennyiben a VB az óvásnak helyt ad, az óvási díjat és - fellebbezés esetén,
amennyiben az óvásnak az elnökség helyt ad- a fellebbezési díjat is vissza kell téríteni az
óvást benyújtó, vétlennek minősült sportszervezetnek. Az óvási díj visszafizetése
szempontjából az óvásnak helyt adó határozatnak minősül, ha a VB megállapítja ugyan az óvás
formai megalapozottságát, de következményei mérlegelése után, ezen túl érdemi határozatot
nem hoz, a mérkőzés újrajátszását nem rendeli el. Határozatában minden esetben rendelkeznie
kell az óvási díjról.
195. Jogosulatlan szereplés esetén, ha a szereplés alapja az illetékes MVLSZ bizottsága
félrevezetésével történt igazolás, átigazolás vagy a helyszínen, a játékvezetők, az ellenőr
megtévesztése, más játékos igazolványának használata, a bajnoki, vagy kupamérkőzést követő 8.
napig lehet a VB-hez kivizsgálást kérő beadványt benyújtani a bajnokság azonos osztályában
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vagy a kupában szereplő bármely sportszervezeteknek, beleértve az ellenfelet is. A beadvány
költségei, fellebbezési díjai megegyeznek az óvás költségeivel. Amennyiben a szándékos
szabálytalanságot a VB megállapítja fegyelmi eljárást is köteles indítani a játékos és
csapatvezetője és edzője ellen.

IX.

TV KÖZVETÍTÉS, REKLÁM

196. A televíziós közvetítések értékesítésével kapcsolatos jogosultságok kizárólag az MVLSZ -t
illetik.
197. Az MVLSZ megbízott képviselője az egyes mérkőzéseket megelőzően reklámtervet készít
(az adott uszodából történő TV közvetítés esetére vonatkozó reklámtáblák, szponzorfalak
elhelyezése, működése, elhelyezésének időpontja, reklámfelültek érdekeltek közötti felosztása,
stb.). A reklámterv az adott mérkőzés előtt legalá bb öt nappal emailben vagy faxon megküldésre
kerül a mérkőzésen szereplő sportszervezetek képviselői részére. Az érintett sportszervezetek,
egyet nem értésük esetén a reklámterv megküldését követő két napon belül kérhetnek egyeztető
tárgyalást. A tárgyalás eredménytelensége esetén az MVLSZ megbízott képviselőjének döntése
az irányadó. A tárgyalásról jegyzőkönyv felvétele kötelező.
198. A 196. pontbeli TV közvetítések esetén az MVLSZ és a mérkőzésen résztvevő
sportszervezetek a következő pontban meghatározottak szerint jogosultak a reklámfelületeket
hasznosítani.
199. A versenybírósággal szemben, a medence partján, annak hosszában elhelyezésre kerülő
10 db egyenként 3 m x 1 m-es forgószalagos reklámtábla rendszeren, amely ekképpen 7x30
méter reklámfelültet jelent, ebből 4 x30 méter a szövetséget, 3x 30 méter egyenlő arányban a
résztvevő csapatokat illeti meg.
200. Amennyiben a mérkőzés helyszínén a forgótábla 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 az sportszervezetek közötti felosztását.
201. A vízilabdakapuk mögött található területen (vízen, parton, hálón, stb.) mindkét oldalon 3 db,
3 m x 1 méteres reklámfelület az MVLSZ-t, 1 - 1 db 3m x 1 méteres reklámfelület a résztvevő
sportszervezeteket illet. Az esetleg fennmaradó üres reklámfelületeket fele – fele arányban
az érintett sportszervezetek használhatják fel. Amennyiben a felületek nem kerül nek teljes
mértékben felhasználásra, az MVLSZ jogosult felhasználni a szabad felületeket. Ha a reklám
eszközök kihelyezése a pálya tartozékait (pl. labdakosár, bírói járda, zsűri asztal, kapufa stb.)
érinti, úgy a kihelyezéshez az MVLSZ megbízott képviselőjének hozzájárulása szükséges.
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202. Minden férfi és női OB I-es bajnoki és Magyar Kupa mérkőzéseken a rendező
sportszervezet köteles a Vodafone 3m x 1 méteres molinóját kihelyezni a lelátóval (nézőkkel)
szembeni oldalon, jól látható helyen. Ezen kötelezettség megsértése is a 2. sz. melléklet 4.12 és
4.13 pontja szerinti reklám kötelezettségnek minősül.
203. A reklámtervben nem érintett egyéb reklámfelületek tekintetében a pályaválasztó
sportszervezetek szabadon rendelkeznek.
204. Az MVLSZ reklámanyagait hordozó reklámtáblák elkészítésével, illetve használatával
kapcsolatos költségeket az MVLSZ, míg a klubok reklámanyagainak gyártásával és
elhelyezésével kapcsolatos költségeket az érintett sportszervezetek viselik.
205. A televízió által közvetítésre kerülő mérkőzés helyszínét és időpontját, a
pályaválasztóval folytatott egyeztetés sikertelensége esetén a VB a Versenykiírásban szabályozott
pályaválasztói jogosultságtól eltérően is kijelölheti.
206. A Magyar Vízilabda Szövetség Alapszabálya és Versenyszabályzata hatálya alá tartozó
sportszervezet köteles biztosítani, hogy a vízilabda sportágban versenyszerűen résztvevő
sportolója az adott bajnoki évben (VSZ 6. pont) két alkalommal, egy-egy teljes napot az MVLSZ
hivatalos támogatójának népszerűsítése céljából térítésmentesen rendelkezésre álljon. A
népszerűsítés magában foglalja reklámfilm készítését, a reklámfilm vagy annak bármely
részletének média-megjelenését, a hivatalos támogató rendezvényén történő megjelenést, a
támogató termékének reklámozását és mindazon megjelenéseket, amel yeket az MVLSZ a
sportág vagy a hivatalos támogató népszerűsítése érdekében fontosnak minősít. A rendelkezésre
állás időpontjára vonatkozóan az MVLSZ főtitkára a sportszervezet felé írásban három
választható napot jelöl meg az első napot megelőzően legalább nyolc nappal. A sportszervezet a
főtitkár írásos megkeresésének átvételét követő három napon belül írásban jelöli meg a három
választható nap közül a számára megfelelő napot. 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 részéről megjelölt napon,
helyen és időpontban. A sportoló a rendelkezésre állás során a főtitkár által előírt ruházatot
köteles viselni. 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. A sportszervezet az együttműködést akkor jogosult megtagadni, ha
a sportszervezet hivatalos támogatója és az MVLSZ hivatalos támogatója azonos
főtevékenységet folytat. 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.
246.§.(1) bek.) tartozik megfizetni az MVLSZ számlájára történő átutalással. Amennyiben a
sportszervezet a kötbérfizetési kötelezettségének határidőben maradéktalanul nem tesz eleget, az
adott bajnoki év alapszakaszában elért pontjaiból öt pont levonásra kerül. Az a sportszervezet,
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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. 246.§.(1) bek.) tartozik megfizetni az MVLSZ
számlájára
történő
átutalással.
Amennyiben
a
sportszervezet
a
kötbérfizetési
kötelezettségének határidőben maradéktalanul nem tesz eleget, az adott bajnoki év
alapszakaszában elért pontjaiból tíz pont levonásra kerül.
207. Az MVLSZ elnökségét megilleti az a jog, hogy az ezen fejezetben szabályozott kérdésekben –
az érintettekkel folytatott előzetes egyeztetéseket követően – a bajnokság lezárásáig, az itt
meghatározottaktól eltérő rendelkezéseket hozzon.

X.

KÖLTSÉGEK VISELÉSE

208. A mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó csapatok viselik, ha a versenykiírás
másképp nem rendelkezik. A bajnoki és kupamérkőzésekre utazó csapat összes költsége az utazó
csapatot terheli. Ez a rendelkezés vonatkozik az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a VB
másképp nem rendelkezik.
209. Bajnoki és kupamérkőzések játékvezetői, ellenőri, versenybírói költségeit vagy az MVLSZ
éves Versenykiírása szabályozza, vagy az MVLSZ honlapján hozza nyilvánosságra .
210. Az MVLSZ elnöksége a bajnokság tartama alatt jogosult a díjak megváltoztatására. A
díjak csökkentése nem történhet visszaható hatállyal.

XI.

A BAJNOKSÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL BIZTOSÍTÉKA (Letéti összeg)

211. A VB letéti összeget állapít meg a nevezések elfogadásánál azon sportszervezeteknél,
amelyek az előző bajnokságban valamely mérkőzésre nem álltak ki, vagy a bajnokságot nem
fejezték be. A letéti összeg a sportszervezet bajnokságbeli fizetési kötelezettségei biztosítékául
szolgál és ezek fedezésére arányosan automatikusan igénybe vehető. A letét célja a bajnokságok,
valamint kupák zavartalan lebonyolításának biztosítása.
212. Az igénybe nem vett letéti összeget a bajnokság végén kérésre az MVLSZ visszafizeti, vagy a
következő bajnokságra, kupára átvihető.
213. A letét mértéke nevezett csapatonként 30.000- forinttól 100.000-forintig terjedhet.
Mértékét a VB szabadon állapítja meg.
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XII.

A VERSENYSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

1. sz. melléklet: Nevezés mellékletei
2. sz. melléklet: Versenykiírásban foglaltak megsértésének esetei
3. sz. melléklet: Edzők, vezetők, jogaira, kötelezettségeire vonatkozó előírások
4. sz. melléklet: A fair-play-re, az etikus viselkedésre, valamint az általános fegyelemre
vonatkozó szabályok
5. sz. melléklet: Rajtlista, a csapatok által a mérkőzés előtt kitöltendő adatlap
6. sz. melléklet: Általános versenyengedély, MVLSZ igazolványkérő lap. Benyújtandó kitöltve,
sportorvosi engedéllyel, fényképekkel (digitális és papírkép)
6. A/B sz. melléklet: Hivatásos és amatőr versenyengedély kérelmek összesítője
7. sz. melléklet: Pályahitelesítési kérelemben megadandó minimális adatok, információk (VSZ.
43.)
8. sz. melléklet: OB I-es mérkőzések pályahitelesítési engedély iránti kérelem
9. sz. melléklet Kettős játékengedély kérelem
10. sz. melléklet: Hivatásos Sportolói Versenyengedély kérelem
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1. sz. melléklet
Nevezés mellékletei
a.) A VB által biztosított elektronikus űrlap (adatlap) szabályosan kitöltött és kinyomtatott,
valamint hivatalosan aláírt és lepecsételt példánya, mely tartalmazza a nevező csapat
hivatalos nyilatkozatát a bajnokságban való részvétel szándékáról, valamint az MVLSZ
szabályzatinak ismeretéről valamint korlátozás és feltétel nélküli elfogadásáról.
b.) Ezen űrlap ÜVR-en keresztül végrehajtott (az MVLSZ honlapján megjelentetett módon
történő) elküldése.
c.) A sportszervezet hivatalos csapatorvosának megadása az orvos elfogadó nyilatkozatával,
pecsétével.
d.) A nevezési díj, (valamint, ha van megállapított letéti - 211. pontbeli - díj) határidőre történő
befizetéséről szóló igazolás.
e.) Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet megfelel a Sporttörvény 32-33.§-aiban szereplő
előírásoknak, nincsen esetükben bennük szereplő kizáró tényező továbbá a NAV igazolásának
benyújtása arról, hogy nincs 90 napon túli lejárt köztartozása.
f.) Pályaalkalmassági igazolás hosszabbítási kérelem vagy pályaalkalmassági kérelem
benyújtása OB I-be történő nevezés esetén (8. sz. melléklet)
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2. sz. melléklet
Versenyszabályzatban, versenykiírásban foglaltak megsértésének esetei
SZABÁLYZATOKBA ÜTKÖZŐ CSELEKMÉNY BÜNTETÉSI
TÉTEL
1. Rendezési és egyéb hiányosságok
1.1 Pályahitelesítéstől való eltérések:
1.1.1 vendégcsapat és versenybíró öltözők, az
elfogadottnál rosszabbak
1.1.2 Előírt pályafelszerelések hiánya, melyek nélkül a
mérkőzés lejátszható, pl.: zsűri asztalnál a zászló: kettős
hangú kürt, hangosbeszélő, pályán: 2m, 5m jelzések
hiánya, eredményjelző berendezés vagy kézi tábla hiánya
stb.(első ismétlődés esetén a büntetés kétszerese,
további ismétlődés esetén ezen összeg kétszerese)
1.1.3 Rájátszás esetén elektromos órakészlet hiánya
tartalék óra hiánya
1.1.4. Pályahitelesítési engedély bemutatásának
elmaradása, ha az ellenőr kérte
1.1.5. Rendező által zsűribe delegálandó, vagy a
megadott keretéből VB által kijelölt személy nem jelent
meg (a mérkőzés megtartható volt)
1.2 Rajtlista hiányosságai (nem a kezdés előtti előírt
időben, hiányosan, rosszul olvashatóan kitöltve.
(Vendégcsapat által is elkövethető).
1.3 A játékvezetői síp hangjához, a jelzőkürtökhöz
hasonló illetve olyan hangerejű hangeszközök használata,
amely ezeknél hangosabbak, ha felszólítás után nem
szűnik meg
1.4 Általánosan gyenge rendezés vagy elfogadhatatlan
körülmények az uszodában
1.5 Orvos hiánya a kezdés előtt 30 perccel
1.6 MVLSZ tiszteletjegyekkel kapcsolatos, továbbá
egyéb beengedésre vonatkozó előírás megsértése
(VSZ 50.), első alkalom
1.7 Rendezési hiányosságok, melyek miatt a
mérkőzés nem tartható meg:
1.7.1 A mérkőzés elmaradt
1.7.2 A mérkőzést külön engedéllyel megtartották
1.8 Információs adatszolgáltatás megsértése
1.8.1 Hiányos, pontatlan elektronikus nevezési
valamint egyesületi adatlap
1.8.2 Számítógépes jegyzőkönyv-vezetés feltételei
hiányossága (220 V táp, külön internet kapcsolat
biztosítás hiánya, ha nincs 3G vétel (OB I, fiú utp),
fénytől, esőtől árnyékolás)
1.8.3 Egy játékos digitális fénykép beküldésének
hiánya, vagy nem az előírt formában, az előírt
határidőig

OBI. ÉS MAGYAR KUPA
BÜNTETÉSI TÉTEL:

20.000- Ft

20.000 Ft

100.000 Ft

TOVÁBBI
BAJNOKSÁGOK

10.000- Ft

5.000 Ft

20.000 Ft

50.000 Ft
40.000 Ft

15.000 Ft

20.000 Ft
40.000 Ft
10.000 Ft
50.000 Ft

400.000 Ft
200.000 Ft
3.000 Ft/csapat

50.000 Ft/mérkőzés
1.000
Ft/játékos/megkezdett
hó

20.000 Ft

10.000 Ft

5.000 Ft

25.000 Ft
3.000 Ft
20.000 Ft

40.000 Ft
20.000 Ft
3.000 Ft/csapat

10.000 Ft/mérkőzés

1.000
Ft/játékos/megkezdett
hó
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1.8.4 Mérkőzésnap (ha ez nem rögzített), mérkőzés
helyszín és óra-perc beírás elmaradása, vagy hiányos
adatok az ÜVR-be a sorsolást követő 15. napig, nevezett
csapatonként
1.8.5 Valótlan nyilatkozat a játékos-szerződésekről.
Játékosonként, az egyéb szankció mellett
1.8.6 Versenyengedély nem áll rendelkezésre a meccsen.
Ha a játékos az ÜVR-ből azonosítható, és csapat kéri, az
ellenőr pedig engedélyezi a játékát.
2. Biztonsági előírások megsértése:
2.1 A rendezők létszáma nem arányos a nézők
létszámával (ha a mérkőzés megkezdhető)
2.2 Az 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet megsértése
(a Versenyszabályzatban meghatározott egyéb
szankciók lehetősége mellett):
2.2.1 - ha a mérkőzés annak ellenére megtartható
2.2.2 - ha a mérkőzés csak a nézők kizárásával
játszható le
2.2.3 - ha a mérkőzést az előírások miatt nem lehet
lejátszani
3. Közönség sportszerűtlen magatartása (az ellenféllel, a
játékosokkal, nézőkkel vagy hivatalos személyekkel
szemben; a szankciók a vendég sportszervezetre is
érvényesíthetők, ha a vendégszurkolók elkülönített
helyen kaptak helyet, és a rendbontást ők okozták)
3.1 Ártalmatlan, puha tárgyak bedobálása
3.2 Sérülést okozható tárgyak bedobálása, ha
3.2.1 - emiatt a mérkőzést meg kell szakítani
3.2.2 - ha a zavaró esemény sérülést okoz
3.3 Ha a közönség rendbontása miatt a mérkőzés
félbeszakad, és nem lehet folytatni

3.4 A játékvezetőkkel, hivatalos személyekkel,
játékosokkal, vagy a csapatok bejelentett vezetőivel
szembeni erőszakoskodás:
3.4.1 - trágár szavalókórus, ha a hangosbeszélőn
történt felszólítás után sem szűnik meg
3.4.2 - köpködés (az ellen
fél vezetőit, játékosait,
játékvezetőket, hivatalos személyeket)
3.4.3 - fenyegetés
3.4.4 - erőszakos cselekmény
3.4.5 - ha a zavaró esemény miatt félbeszakad a
mérkőzés, és azt nem lehet folytatni

25.000 Ft

50.000 Ft
1 játékos 10.000 Ft
1-nél több 60.000 Ft

100.000 Ft

200.000 Ft
300.000 Ft
400.000 Ft

10.000 Ft
1 játékos 5.000 Ft
1-nél több 30.000 Ft

5.000 Ft

20.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft

50.000 Ft

15.000 Ft

50.000 Ft
300.000 Ft
500.000 Ft és a vétkes
csapatnak a következő 2
mérkőzést zárt kapuk
mellett kell lejátszania

20.000 Ft
75.000 Ft
100.000 Ft és a vétkes
csapatnak a következő 2
mérkőzést zárt kapuk
mellett kell lejátszania

50.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
200.000 Ft
500.000 Ft, és a vétkes
csapat a következő 2
mérkőzést zárt kapuk
mellett kell lejátssza

3.5 Illetéktelen személyek belépése a medence körüli,
továbbá a zsűri részére fenntartott, elzárt területre:
3.5.1 - a mérkőzés közvetlen megkezdése előtt,
illetve után
3.5.2
a) a mérkőzés alatt, ha egyéb cselekmény nem
történik

10.000 Ft

20.000 Ft
50.000 Ft

5.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft, és a vétkes
csapat a következő 2
mérkőzést zárt kapuk
mellett kell lejátssza

5.000 Ft
10.000 Ft
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b) ha egyéb cselekmény történik, melyre ezen
melléklet szankciót ír elő, úgy az a szankció
alkalmazandó, mely büntetési tétele magasabb,
c) ha olyan cselekmény történik, melyre e melléklet
nevesített szankciót nem tartalmaz, úgy az itt írt
pénzbüntetés kétszeresére emelhető.
3.5.3 - agresszív viselkedés a mérkőzés után
3.5.4 - fenyegetés az uszodában és annak közvetlen
közelében
3.5.5 - tényleges erőszakoskodás az uszodában és
annak közvetlen közelében
4. Résztvevő csapatok sportszerűtlenségei:
4.1 Nincs egységes öltözet (köpeny vagy ruha,
vezetőknél egységes öltözet)
4.2 u.ez, de úszónadrág is, a TV által közvetített
mérkőzésen
4.3 Versenyengedély leadásának elmulasztása
eltiltás, felfüggesztés esetén
4.4 Általános elégedetlenség, reklamálás, mérkőzés
megszakításával
4.5 Ugyanez, levonulással, a mérkőzés
félbeszakításával
4.6 Általános elégedetlenség, reklamálás a mérkőzés
megszakításával, a mérkőzést a játékvezető fújja le
4.7 Együttes reklamálás, rendbontás a mérkőzés alatt,
után (játékosok vagy játékosok és vezető k), amikor az
egyéni felelősség nem, vagy nem egyértelműen
állapítható meg)
Játékos(ok) vagy vezető(k) erőszakos fellépése
hivatalos személlyel vagy nézővel szemben, amely a
mérkőzés megszakításával, majd lefújásával jár
4.8 Kiállás megtagadása, mérkőzésen való meg nem
jelenés (vis major esetét kivéve)
4.9 Az ifjúsági bajnokság (ráadás) 3. fordulójában
részvétel megtagadása, vagy visszalépés.
4.9 A bemutatásra felsorakozás, a mérkőzés előtti
kézfogás megtagadása, felszólítás ellenére
4.10 Az eredményhirdetésen való részvétel
elmulasztása
4.11 Az eredményhirdetésen nem a teljes csapattal
való részvétel
4.12 A reklám kihelyezésekkel kapcsolatos előírások
megszegése:
4.13 A reklám kihelyezésekkel kapcsolatos előírások
megtagadása, felszólítás ellenére
5. Egyéb cselekmények
5.1 Fiú utánpótlás csapat hiánya
5.1.1 OBI/B-ből feljutó csapat, megerősítő részvételi
nyilatkozata ellenére nem nevez érvényesen az OB I-be
5.2 Leány utánpótlás csapat hiánya a Női OB I VK
2.3 pontbeli további szankcióval

100.000 Ft

30.000 Ft

100.000 Ft

50.000 Ft

200.000 Ft

75.000 Ft

10.000 Ft
50.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft
500.000 Ft + 2 pont
levonás
250.000 Ft
50.000 Ft

400.000 Ft + fegyelmi az
elkövető(k) ellen
300.000 Ft + 2 pont
levonás

50.000 Ft
200.000 Ft + kizárás a
helyezési jutalmazásból
150.000 Ft
250.000 Ft
500.000 Ft

10.000 Ft
20.000 Ft
60.000 Ft + 2 pont
levonás
75.000 Ft
25.000 Ft

100.000 Ft
50.000 Ft + 2 pont
levonás
50.000 Ft
10.000 Ft
20.000 Ft + kizárás a
jutalmazásból
10.000 Ft
20.000 Ft
20.000 Ft

2.000.000 Ft
500.000 Ft
3.000.000 Ft
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a. A táblázatban szereplő cselekmények közül – levonulás, kiállás megtagadása – bármelyik
második, vagy egymásután mindkettő megtörténte (ismétlődés) után, az illető
sportszervezetet fegyelmi eljárás keretén belül ki kell zárni a bajnokságból. A kizárt sportszervezet
a következő bajnokságban egy osztállyal lejjebb jogosult szerepelni (amennyiben ez utóbbi
feltétel alkalmazható). Kizárás esetén a pénzbüntetés nem kerülhet kirovásra. Mérkőzésről
való, bejelentés nélküli, igazolatlan távollét, kiállás megtagadásának minősül.
b. A táblázat 1.6 pontja alatti, a VSZ 50. pontjában foglaltak megsértése esetén, a második
esetben a büntetés kétszeres, harmadik és minden további esetben a büntetés háromszoros.
c. A pénzbüntetések tényleges összege megállapítására az 1-4. pontokban meghatározottak
esetén, a bajnokság egyes szakaszai, csoportjai esetében az alábbi szorzókat kell alkalmazni:
- I. és II. forduló:
1,0x
- Rájátszás mérkőzései: 5-12. helyért 1,0x
- Rájátszás mérkőzései: 1-4. helyért 1,5x
d. Amennyiben a 2. sz. mellékletben szereplő cselekményeket az érintett sportszervezet
vitatja, és emiatt fegyelmi eljárás indítására kerül sor, és eljárás során, vétkessége
bizonyítást nyert, úgy a minimálisan megállapítandó pénzbüntetés összege a mindenkori
érvényes összeg 150%-a.
e. A táblázatban szereplő összegek ÁFA körön kívüliek (ÁKK)
f. A 2. sz. mellékletben felsorolt szabályzatokba ütköző eseményekkel kapcsolatban a VB
azok megtörténtét, valódiságát vizsgálja, és ha azt megállapítja, a benne szereplő összegeket
köteles határozattal kiróni. Amennyiben megállapítása szerint a kirovandó összeg aránytalanul
magas vagy alacsony, vagy véleménye szerint büntetés kirovása egyáltalán nem indokolt , az
ügyet a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe köteles utalni.
g. A VB ezen melléklettel kapcsolatos határozatai ellen a Fellebbviteli Bizottsághoz lehet
fellebbezni.
h. A Versenyszabályzat 2. sz. mellékletben fel nem sorolt esteiben történt megsértéskor, a
VB, ha hatásköre hiányát állapítja meg, a Fegyelmi Bizottsághoz köteles utalni az ügyet. A
Fegyelmi Bizottság, ha pénzbüntetésről határoz, annak összegét mérlegelése után szabadon,
de a 2.sz. mellékletbeli összegekkel arányos mértékben köteles megállapítani.
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3.sz. melléklet
Edzők és vezetők jogaira, kötelezettségeire vonatkozó előírások
1. Az edző beszélhet, és utasításokat adhat a csapatának.
2. Az edző felnőtt mérkőzésen nem mehet saját térfelének 5 méteres vonalán (utánpótlás
mérkőzéseken félpályán túl). Az edző felelős minden kispadon ülő játékos és vezető
viselkedéséért. 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 mozdulatot mérkőzés folyamán.
4. Az edzők, vezetők és játékosok a mérkőzések során és a mérkőzéseket követő 24 órán belül
semmilyen módon (a médiában) nem minősíthetik a játékvezetők tevékenységét (kivéve
hivatalos eljárás keretén belül).
5. Tilos az edzőknek, vezetőknek, játékosoknak a mérkőzés folyamán a bírói emelvényre lépni.
6. Az edzőnek és az egész csapatnak a játékvezető előtt, a számukra fenntartott folyosón át kell
mozogni.
7. Azon további személyek, akik a kispadon jogosultak ülni, minden esetben kötelesek ülve
maradni és tartózkodni a közbeszólásoktól.
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4. sz. melléklet
A FINA Vízilabda Szabályok (WP) „C” mellékletét az MVLSZ a Versenyszabályzatába emelte.
Az alábbi szabályzás érvényes a 2006/07. évadtól kezdődő összes bajnokságra, kupára, hivatalos
rendezvényre:

A FAIR PLAYRE, AZ ETIKAI VISELKEDÉSRE, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS
FEGYELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Bevezetés: Ezen szabályok az MVLSZ rendezvényein érvényes, a fair play -re és az etikai
viselkedésre, és az általános fegyelemre vonatkozó, alapvető előírásokat tartalmazzák.
Ezen szabályozásba beletartoznak azon incidensekre vonatkozó intézkedések, amelyeknek
játékosok, csapatvezetők és csapathoz tartozó hivatalos személyek, támogatók, nézők a részesei,
de azok is, amelyeknek az MVLSZ rendezvényein közreműködő hivatalos személy, vagy bármilyen
más személy a részese.
A szabályozás célja annak garantálása, hogy a vízilabda mérkőzések sportszerű, fair play módon,
rendzavarás nélkül kerüljenek lejátszásra és, hogy olyan események, amelyek csorbítják a
Vízilabda hírnevét, vagy tekintélyének elvesztését, csökkenését okozzák, lehetőség szerint ne
forduljanak elő, előfordulásuk esetén megfelelő szankcionálásra kerüljenek.
1. szakasz MVLSZ szabályokhoz való viszony
Ezen szabályzat az MVLSZ által elfogadott szabályzatnak minősül.
2. szakasz Hivatalos személy által elkövetett vétségek
Az MVLSZ által küldött ellenőrként, játékvezetőként, gólbíróként vagy a zsűritagként kijelölt
személy által elkövetett szabálysértés (vétség) esetén, a VB fegyelmi eljárást köteles
kezdeményezni a Fegyelmi Bizottságnál, az illető személy közreműködési jogának egyidejű
felfüggesztése mellett.
3. szakasz Hivatalos személyek ellen elkövetett vétségek
3.1. Bármilyen vétség, amelyet egy csapat bármely tagja vagy sportszakembere (hivatalos
tisztségviselője) követ el hivatalos személy ellen, bármilyen vízilabda mérkőzésen,
legkevesebb egy mérkőzéstől, legfeljebb egy évig terjedő eltiltás büntetéssel büntetendő.
3.2. Ha a vétség súlyos sérülést eredményez, vagy valamilyen kemény tárgy használatával, vagy
bármely másfajta test elleni erőszakkal követik el, a büntetés legkisebb mértéke egy (1) évi,
leghosszabb mértéke a sporttevékenységtől való örökre szóló eltiltás.
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3.3. Ha a vétség a 3.2 pontban írott vétség kísérlete, a büntetés legkisebb mértéke három
(3) mérkőzéstől, leghosszabb mértéke a sporttevékenységtől örökre szóló eltiltás.
3.4. A 3.1, 3.2 és 3.3 pontbeli vétségek a mérkőzés kezdete előtt 30 perctől a mérkőzés vége után
30 percig elkövetett cselekményekre vonatkoznak.
3.5. Abban az esetben, ha a 3.1, 3.2 vagy 3.3 pontokban leírt eseményeket nem játékos
vagy sportszakember követi el, a minimális büntetés az elkövető személy figyelmeztetése
vagy a helyszínről való eltávolíttatása, a maximális büntetés az MVLSZ rendezésű vízilabda
mérkőzések látogatásától való, örökre szóló eltiltás.
3.6. A 3. szakaszban leírt bármely szabálytalanságot elkövető személy elleni minimális büntetés
megemelt mértékben is kiszabható egy második, vagy további szabálytalanság elkövetése esetén.
4. szakasz Csapattagok vagy csapathoz tartozó hivatalos személyek ellen elkövetett vétségek
4.1. Egy játékos más játékos vagy csapathoz tartozó sportszakember (hivatalos személy) ellen
elkövetett brutalitása, vagy bármely más, a WP 20-22 pontjaiban nem szereplő vétsége,
legkevesebb egy (1) mérkőzéstől, maximálisan, minden MVLSZ rendezésű vízilabda mérkőzéstől
való örökre szóló eltiltással büntetendő.
4.2. Amennyiben egy csapathoz tartozó sportszakember (vezető) követ el vétséget bármely
játékos vagy csapathoz tartozó sportszakember (hivatalos személy) ellen, a 4.1. pont szerint
büntetendő.
4.3. Abban az esetben, ha a szabálytalanságot bármely más személy követi el, a büntetés a
helyszín látogatásának eltiltásával, valamennyi vízilabda mérkőzés látogatásától való eltiltással
büntetendő.
4.4. A 4. szakaszban leírt bármely szabálytalanságot elkövető személy elleni minimális büntetés
megemelt mértékben is kiszabható egy második vagy további szabálytalanság elkövetése esetén.
5. szakasz Egyéb vétségek
5.1. Bármely vétség esetén, amelyet egy csapattag, vagy csapathoz tartozó sportszakember
(hivatalos személy) média képviselőivel, nézőkkel, uszoda személyzetével, vagy bármely más, a
mérkőzés időtartama alatt jelen levő személlyel, szemben követ el, a 4.1. pont szerint büntetendő.
5.2. Az MVLSZ-nek, bármely tagjának, bizottságának, vagy egyéb tisztségviselőjének címzett
szóbeli, vagy írásbeli sértegető természetű megnyilvánulás esetén, ha az máshol külön szabályozva
nincs, a büntetés mértékéről és kiszabásáról a Fegyelmi Bizottság dönt azzal, hogy játékos, edző,
csapathoz tartozó sportszakember (hivatalos személy) általi elkövetés esetén a kiszabandó
pénzbüntetés legkisebb mértéke 50.000 Ft.
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5.3. Edzők, sportszakemberek (vezetők), játékosok mérkőzés után nem minősíthetik a
játékvezetők, versenybírók, ellenőrök tevékenységét. Szóbeli, vagy a médiákban tett, a
játékvezetők, versenybírók, ellenőrök tevékenységét minősítő, bíráló természetű
megnyilvánulásaik esetén (ha azok nem tartoznak az 5.2 által meghatározottak körébe) a
kiszabandó pénzbüntetés minimális összege 40.000 Ft.
5.4 Az 5. szakaszban leírt vétségeket elkövető személlyel szemben a büntetés mértéke 100%-kal
növelhető második, ill. ismételt elkövetés esetén.
5.5 Az 5.2 pontbeli, továbbá, ha azokat nem a mérkőzés kezdete előtti 30 perc és a befejezése után
30 perc közötti időszakban követik el, az 5.3 pontbeli vétségek esetén, a Versenybíró Bizottság a
fegyelmi eljárás kezdeményezésekor nem határozhat játékjog,
közreműködői jog
felfüggesztéséről. A pénzbüntetések kiszabására kizárólag fegyelmi eljárásban van lehetőség.
6. szakasz Csapatok által elkövetett vétségek
6.1 Abban az esetben, ha egyazon csapat, több mint 3 tagja, beleértve a
sportszakembereket (vezetőket), ugyanazon a mérkőzésen követ el, a 3., 4., 5.1 pontban
foglaltak szerint szankcionálandó cselekményt, a csapatot az adott mérkőzésen vesztesnek
kell nyilvánítani. A cselekmény súlyától függően a további büntetés a versenysorozat (bajnokság,
kupa) meghatározott számú mérkőzésről való, vagy a teljes versenysorozatból történő,
kizárásig, más alacsonyabb osztályba való visszaminősítésig terjedhet.
6.2 A 6.1 pontban, a vesztessé nyilvánítás, kizárás azt jelenti, hogy a csapatot a lejátszott, ill. már
le nem játszható mérkőzésein vesztesnek kell nyilvánítani, azaz az ellenfelet kell győztesként
kihirdetni 5:0-ás gólkülönbséggel.
7. szakasz FINA „C” melléklet további pontjai
A FINA WP szabályzat „C” melléklet további pontjai a FINA eljárási szabályaira vonatkozó
előírásokat tartalmazzák, ezek az MVLSZ-re nem érvényesek.
8. szakasz Eljárási szabályok
A jelen szabályozásba tartozó esetekben az MVLSZ szabályzatai szerint az arra jogosultak
kezdeményezhetnek fegyelmi eljárást. Az MVLSZ VB által indított fegyelmi eljárás esetén, az 5.5
pontban meghatározottak kivételével, a VB köteles a hatáskörébe tartozó játékos, sportszakember
(hivatalos személy) játék-, illetve közreműködői jogát felfüggeszteni a Versenyszabályzat
idevonatkozó előírása szerint.
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VSZ 5. sz. melléklet
RAJTLISTA
Az MVLSZ által rendezett vízilabda mérkőzésre
Mérkőzés: ____________________________ - ___________________________
Osztály/Kupa: __________________________
Csapat neve: __________________________

fehér /

Dátum:
Sapka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kék

Mérkőzés azonosító:
Játékos neve

NSSZ száma*
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ
MVLSZ

* az igazolvány számokat a digi-titkár írja be az igazolványok alapján! A kispadon az alábbi személyek ülnek (ha a
tényleges funkci ó eltér, javítani szükséges):

Edző:

_______________________________

Orvos: _____________________

Segédedző: __________________________
Csapatvezető: ________________________
Hivatalos orvos: ______________________
__________________
csapatvezető aláírása
A rajtlistát a mérkőzés kezdési időpontja előtt 30 perccel kell leadni a versenybíróságon. A hivatalos orvos nevét
olvashatóan kell beírni. A pályaválasztó csapat vezetője aláírásával, amely a Versenyszabályzatnak megfelelően a beírtak
valódiságán túlmenően azt is tanúsítja, hogy az orvos a helyszínen tartózkodik és rendelkezésre áll. A csapatlista a
mérkőzés megkezdésével a mérkőzés jegyzőkönyve részének tekintendő, azon utólagosan csak az ellenőr engedélyével,
és nyomon követhető módon eszközölhető bármilyen változtatás. A csapatlistát a Versenybíróság nyilvántartja, megőrzi
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VSZ 6. számú melléklet
AMATŐR :

HIVATÁSOS:

Versenyengedély, MVLSZ igazolvány-igénylő lap
MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG
1138 Bp. Margitsziget
tel: Kőnig-Kis Judit 70 430 7022 email: igazolas@mvlsz.hu

FÉNYKÉP HELYE
(35x40) továbbá
Digitális fénykép (CD-re
írt, NSSZ számot
tartalmazó fájlnévvel)
fényképek nélkül a
kérelem nem fogadható
el

SPORTORVOSI ENGEDÉLY ÉSVERSENYENGEDÉLY-KÉRŐLAP – 2013/14 bajnoki évre
Az igénylőlap kitöltésének oka: új új engedély,
engedély megújítása,
engedély pótlása
(nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni)

1. SPORTSZERVEZET: ______________________________________________________
2. NSSZ száma (ha van) MVLSZ-_____________________________________________
3. A versenyző neve: ______________________________________________________
4. Anyja neve:____________________________________________________________
5. Neme: férfi / nő
6.Születésének helye:__________________________________
7. Születési dátum (év, hó, nap):______________________________________________
8. Címe (település): ______________________________________________________
9. Címe (utca, házszám):___________________________________________________-_
10. Címe (irányítószám): ___________
E-mail címe: ____________________________
11. Jogviszonya:
Egyesületi/sportiskola tag,
Amatőr sportszerződés,
Hivatásos, munkaszerződés
12. Szerződése érvényessége: 201______-től 201_______-ig,
12. Szerződés egy pl. letétbe helyezve
13. Hivatásos sportolói (MVLSZ) versenyengedély száma (a játékos egyénileg kell igényelje):______
14. Alulírott Versenyző, ezúton nyilatkozom, hogy nincs más sportszervezettel kötött érvényes
szerződésem
Sportorvosi engedély:
Vélemény

Dátum

Aláírás, pecsét

Alulírott Versenyző, jelen adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az MVLSZ a jelen adatlapon feltüntetett személyes adataimat az
adatkezelés re vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint kezelje, továbbítsa a MOB Sportinformációs Rendszer számára,
valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél ellenőrizze,
továbbá hogy nevemet, születési időmet, és fényképemet, játékos statisztikámat az MVLSZ a hivatalos honlapján megjelentesse. Az
MVLSZ szabályzatait megismertem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

__________________________
Dátum

________________________________
A sportszervezet aláírása és pecsétje

________________________
Versenyző aláírása

_______________________________
________________________________
Kiskorú esetében a GONDVISELŐ OLVASHAGTÓ neve, címe és aláírása

A jelen adatlap aláírásával a Ptk. 566. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazandó 561. § (1) bekezdése
értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy az MVLSZ, mint szerződő fél a javamra (Versenyző) – mint biztosított javára
– baleset-biztosítási szerződést kössön. Az MVLSZ a javamra köthet biztosítást a Biztosítónál: igen
nem
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6/A számú melléklet
Versenyengedély amatőr, MVLSZ igazolvány összesítő (2 példányban benyújtandó)
MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG
1138 Bp. Margitsziget
tel: Kőnig-Kis Judit 70 430 7022 email: igazolas@mvlsz.hu
VERSENYENGEDÉLY-KÉRELMEK BENYÚJTÁSI
ÖSSZESÍTŐJE 2012/13
AMATŐR SPORTOLÓK
SPORTSZEVEZET NEVE:__________________________________________________________
Csatoltan
adjuk
át
a
felsorolt
játékosaink
2012/13.
évre
vonatkozó
AMATŐR
versenyengedély/játékosigazolvány kérő lapjait, az előírt formájú, és fájlelnevezlésű
digitális
igazolványképeikkel és az Interneten történő közzétételre alkalmas digitális képeikkel CD-re írva

Első, minta sor (törölhető)
Sz.
1.

Név
Kiss
László

Szül év

Egyesületi
tag

Amatőr
szerződéses

1995

2.
3.

Szerződés
érvényessége
201………
201……….ig
201………
201……….ig.
201………
201……….ig.

Szerződés
letétben

Arckép
001234_a_kiss_l.JPG

Internet fotó
001234.JPG

FONTOS (kitöltéskor törölhető):
a.)A fájlnév első hat számjegye (nullákkal) a kártyán levő MVLSZ utáni hat számjegy (A11 vagy
A10 nélkül) majd _ alsó kötőjel és a játékos neve, ékezetek nélkül.
b.)Az Internet fotó esetén kizárólag az MVLSZ versenyengedély hat számjegye és JPG
(nagybetűs) fájlkiterjesztés szerepeljen,pl
001234.JPG (nincs szükség a játékos nevének feltüntetésére)

Ősszesen:

_______db kérelem

_______ db CD

____________________
Dátum

______ ____________________
Sportszervezet (aláírás és pecsét)

Átvettem: 201__________________

__________________________
(MVLSZ képviselője)
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6/B számú melléklet
Versenyengedély hivatásos, MVLSZ igazolvány összesítő (2 példányban benyújtandó)
MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG
1138 Bp. Margitsziget
tel: Kőnig-Kis Judit 70 430 7022 email: igazolas@mvlsz.hu
VERSENYENGEDÉLY-KÉRELMEK BENYÚJTÁSI
ÖSSZESÍTŐJE 2012/2013
HIVATÁSOS SPORTOLÓK
SPORTSZEVEZET NEVE:_______________________________________________
Csatoltan adjuk át a felsorolt játékosaink 2012/13. évre vonatkozó HIVATÁSOS
versenyengedély/játékos igazolvány kérő lapjait, az előírt formájú, és fájlelnevezésű digitális
igazolványképeikkel és az Interneten történő közzétételre alkalmas digitális képeikkel CD-re írva
Első, minta sor (törölhető)

Sz.

1

Név

Kiss László

Szül év

Munka
szerződés

1995

Szerződés
érvényessége
201………
201……….ig.
201………
201……….ig.
201………
201……….ig.

2.
3.

Szerződés
letétben
-

Arckép

Internet
fotó

001234_a_kiss_l.JPG

001234.JPG

-

FONTOS (kitöltéskor törölhető):
a.)A fájlnév első hat számjegye (nullákkal) a kártyán levő MVLSZ utáni hat számjegy (A10 vagy A11
nélkül) majd _ alsó kötőjel és a játékos neve, ékezetek nélkül.
b.)Az Internet fotó esetén kizárólag az MVLSZ versenyengedély hat számjegye és JPG
(nagybetűs) fájlkiterjesztés szerepeljen, pl 001234.JPG (nincs szükség a játékos nevének
feltüntetésére)
Ősszesen: ____________

db kérelem,

_____________ db CD

____________________
Dátum

______ ____________________
Sportszervezet (aláírás és pecsét)

Átvettem: 201__________________

__________________________
(MVLSZ képviselője)
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7. sz. melléklet
Pályahitelesítési kérelemben megadandó minimális adatok, információk (VSZ. 43.)
A PÁLYAHITELESÍTÉS SZEMPONTJAI (OB I)
1. A VB a VSZ 43. pontja alapján a sportszervezet kérelmére köteles a pályahitelesítési
eljárást lefolytatni, megfelelés esetén Pályaalkalmassági Engedélyt kiadni.
2. A Pályaalkalmassági Engedély 3 bajnoki szezonra érvényes, második, harmadik évre a
megfelelést tanúsító rendező sportszervezeti nyilatkozattal.
3. Központi, budapesti uszodák esetén elegendő egy központi Pályaalkalmassági Engedély
másolat csatolása az egyedi sportszervezetenkénti eltéréseket tartalmazó engedélykérelmez.
Nevezésük mellékleteként az OB I-es sportszervezetek be kell nyújtsák a pályaválasztói
mérkőzéseik színhelyére vonatkozó érvényes pályaalkalmassági engedélyt vagy az alábbi
adatokat minimálisan tartalmazó pályahitelesítési kérelmet:
a) A medence és a pálya vázlatos rajza, a kispadok, a zsűri asztal, a gólbírók helyeivel, a
játékvezetői sáv helyzetével és méreteivel, a közönségtől elzárt terület bejelölésével a
kispadoktól, zsűri asztaltól, gólbíróktól, a játékvezetők részére biztosított sávtól mért
távolságokkal. A közönség elhelyezkedése a VIP, a sajtó részére elkülönített helyek bejelölése.
b) A Vodafone 3x1 méteres molinója a nézőkkel szembeni oldalon jó látható módon történő
elhelyezése, a pontos hely vázlatszerű, a fő tájékozódási pontoktól mért távolságok bejelölésével.
c) A játéktér alaprajzát méretekkel és jelzésekkel FINA WP 1.2, 1.4, 1.6 és alapján. A pálya
oldalhatára a medence, vagy kihúzott bójasor. Az alapvonal távolsága a medence falától.
d) A víz mélysége. Változó mélység esetén az azonosításhoz szükséges adatokkal.
e) Az elektromos időmérő szerkezet működési módja (visszaszámláló a javasolt), a tartalék
időmérő megléte.
f) A negyed végét és a támadási idő végét jelző kürt eltérő hangja.
g) A megvilágítás erőssége. ( Legalább három helyen mérve. )
h) A medence szélén az előírt jelzések kivitelezési módja. Fix rúd, balesetveszélyes, ezért
nem elfogadható.
i) A labda légnyomását ellenőrző nyomásmérő megléte.
j) Nyilatkozat a játékvezetői sávban lévő balesetveszélyes tárgyakról.
k) A biztonsági előírások figyelembevételével elhelyezhető maximális nézőszám.
l) A vendégcsapat öltöző helye, felszereltsége, zárhatósága, értékmegőrzés módja.
m) A versenybírói öltöző helye, elkülönítettsége, felszereltsége, zárhatósága, az értékmegőrzés
módja.
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8. sz. melléklet.
OB I-es mérkőzések pályahitelesítési engedély kérelem
NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM
PÁLYAHITELESÍTÉSI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA
Alulírott _________________________________________________________(név, funkció),
a ___________________________________sportszervezet nyilatkozattételre jogosult vezetője
a.) ezennel nyilatkozom arról, hogy az MVLSZ VB által a
___________________________________ uszodára, 20___________________________-án
kiadott, és ezen kérelem mellé csatolt Pályaalkalmassági Engedély a 201___/___ bajnoki
évben is érvényes, mivel az engedélyhez képest, azt befolyásoló, jelentős változások nem
történtek. Kérem a pályahitelesítési engedélyünk meghosszabbítását.
b.) azzal a kéréssel fordulok az MVLSZ VB-hez, hogy a csatolt Pályahitelesítési Kérelmünk
alapján____________________________
uszodára a Pályaalkalmassági Engedélyt megadni
szíveskedjen.

_________________________ 201______________________

____________________________
aláírás, pecsét

A VB a Pályaalkalmassági Engedélyt a ________________-bajnoki évre a benyújtott kérelem
alapján / engedélymásolat érvényesítésével megadja (a megfelelő aláhúzandó).
Az
engedély megadása/érvényesítése a lejárat idejének rávezetésével, és a VB általi
lepecsételésével történik. Az engedélyt az ellenőr kérésére a rendező csapat köteles a mérkőzés
előtt bemutatni.

201_______________________

________________________
aláírás, pecsét
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9. sz. melléklet
Kettős játékengedély kérő lap. (Beadandó 2 példányban, elkészítési idő 8 nap)

KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLY KÉRELEM a 20____ /____ bajnoki évre
Név: _________________________________________________________
Születési dátum: ___________________ Anyja neve:____________________
MVLSZ Ig. száma: ____________________
Kérem a T. MVLSZ-t, hogy részemre a Versenyszabályzat alapján, és feltételei szerint, a kettős játékengedélyt
a __________________________sportszervezethez a(z) _______________bajnokságban szereplő
csapatához megadni szíveskedjen.
__________________________
játékos
Anyaegyesület (sportszervezet) tölti ki:
Hozzájárulunk, hogy játékosunk kettős játékengedéllyel a(z) ____________________sportszervezet
___________________________.(bajnokság, korosztály) csapatában szerepeljen.
__________________________
dátum

P.H.

________________________
Aláírás

Fogadó egyesület (sportszervezet) tölti ki:
A _________________________sportszervezet kéri az MVLSZ-t, hogy nevezett sportoló kettős
játékengedélyét hozzánk, Versenyszabályzat __________pontja alapján a _________________
bajnokságba megadni szíveskedjen.
Tudomásul vesszük, hogy a kettős játékengedély azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben a játékos vagy az
anyaegyesület a hozzájárulását az MVLSZ részére küldött egyoldalú nyilatkozatával visszavonja. A kettős
játékengedély valamint az NSSZ (egyedi) igazolvány díját a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizettük, az
erről szóló igazolás másolatát csatoljuk.
____________________
dátum

_____________________
Aláírás

P.H.

Szülő tölti ki! 18 éven aluli játékosok részére szülői hozzájárulás szükséges!
Alulírott____________________________hozzájárulok, hogy gyermekem kettős játékengedéllyel
a/z/ ____________________________egyesület ____________________ csapatában szerepeljen.
Az MVLSZ Versenyszabályzatának vonatkozó előírásait ismerem .
____________________
dátum

______________________
Aláírás

Záradék: Az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottsága Határozata:
A Bizottság a kérelmező sportoló részére a fogadó egyesület OB I/B, bajnokságában szereplő csapatába a
kettős játékengedélyt megadja. Az engedélytől eltérő bajnokságban történő szereplés jogosulatlan játéknak
minősül.
Budapest, 201.____________hó___________.nap.
PH

_________________________
Aláírá
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9/A. sz. melléklet
Kettős játékengedély kérő lap egy sportszervezeten belül. (VSZ 80.)
(Beadandó 2 példányban)
KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLY REGISZTRÁCIÓS KÉRELME
AZONOS SPORTSZERVEZET MÁSODIK CSAPATÁBA
a 20___ /___ bajnoki évre
Sportszervezet: ___________________________________
Játékos neve: ____________________________________
Születési dátum: ___________________________________
Anyja neve: ______________________________________
NSSZ száma: ______________________________________
Nevezett játékosunkat sportszervezetünk az _______________ bajnokságbeli szereplése mellett, az
OB I/B-és második csapatunkban is szerepeltetni kívánjuk a VSZ. 80. pontja előírásai szerint. Kérjük
az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottságát játékosunk kettős szereplésének regisztrálására.
Tudomásul vesszük, hogy a bejelentésen kívül szerep lésére a kettős játékengedély szabályozására
vonatkozó általános szabályok érvényesek

___________________ 201___. év _____________ hó _______nap

___________________
aláírás

PH

Záradék:
Az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottsága Határozata:
A Bizottság a sportszervezet bejelentését tudomásul veszi és a kettős játékengedélyét regisztrálja ,
egyben, mint fogadó egyesület 6 fős keretét 1 fővel csökkenti. A regisztráció után a kérelmező
sportszervezet második csapata szabad kerete _______ fő.
Budapest, 201______________hó _________nap.

__________________
Aláírás

PH
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10. sz. melléklet
Hivatásos Sportolói Versenyengedély kérelem
HIVATÁSOS SPORTOLÓI VERSENYENGEDÉLY KÉRELEM ÉS ENGEDÉLY
Sportoló neve: ______________________________________________
Születési helye, ideje: ________________________________________
MVLSZ azonosítója (igazolvány száma): ____________________________
Sportszervezet, amelyben utoljára amatőr játékosként szerepelt: ________
Utolsó mérkőzés ideje amatőr játékosként: _________________________
Utolsó amatőr sportszerződése:
érvényben / megszűnt;
megszűnés dátuma: 201___ /___ /___
sportszervezet: _______________________________________________
Alulírott, ezennel bejelentem, hogy a jövőben hivatásos játékosként kívánok vízilabdázni,
és kérem a Magyar Vízilabda Szövetség Igazolási és Átigazolási Bizottságát, hogy számomra
a Hivatásos Sportolói Versenyengedélyt kiadni szíveskedjen.
Ezúton nyilatkozom arról, hogy az engedélyt kiadásának jogi akadálya nincsen:
a) amatőr sportszerződéssel nem rendelkezem
b) amatőr sportszerződésem a hivatásos versenyengedély megszerzéséig érvényben van,
csatolom a sportszervezet belegyező, tudomásul vevő nyilatkozatát
Tudomásul veszem, hogy az engedély kiadása után amatőr sportszerződést kizárólag a
Bizottságnál kezdeményezett amatőr státuszba visszahelyezési eljárás befejezése után
köthetek, amennyiben az számomra eredménnyel fejeződik be. Tudomásul veszem azt is,
hogy az amatőr sportszerződéssel kapcsolatos valótlan nyilatkozat fegyelmi vétség, és a
bajnokságból való egy bajnoki évre szóló eltiltással járhat.

_____________________ 201____ /_______________/_______
__________________________
sportoló aláírása

________________________
szülő/gondviselő aláírása*
*amennyiben a sportoló kora 14-18 év közötti

ZÁRADÉK:
Az MVLSZ Igazolási és Átigazolási Bizottsága az engedélyt kiadja és
_________________/HE/201____számon nyilvántartásba veszi.
Az engedély visszavonásig érvényes. Az OB I-es bajnokságokban történő szerepléshez, OB Ies versenyengedély – MVLSZ Igazolvány - szükséges, melyet ezen engedély alapján a
sportszervezete és a hivatásos sportoló közös kérelmére ad ki a Bizottság.
______________________
aláírás

PH
61
Versenyszabályzat 2013/2014

