
 

 

IX. BEFS UNIVERSITAS 

BUDAPESTI EGYETEMI – FŐISKOLAI 

FÉRFI ÉS NŐI KÉZILABDA BAJNOKSÁG 

 

2021. október 4. – 2022. május 27. 

 

 

1. A verseny célja:  Lehetőséget biztosítani az egyetemi és főiskolai csapatoknak a 

bajnokságban való részvételre. A csapatok játékosainak versenyeztetése 

és a játékosok egyéni fejlődésének elősegítése. Az egyetemi sport és a 

kézilabda sportág népszerűsítése. Az elért eredmények alapján a 

bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása.  

. 

2. Rendezők:   Budapesti Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség  

  Budapesti Kézilabda Szövetség 

  Magyar Kézilabda Szövetség 

 

    Versenybizottság 

  

   Elnök: Wiedemann Viktor  befkb.ugyintezes@gmail.com +3620-564-2834 

   Referens Ujszászi Attila    befkb.ugyintezes@gmail.com +3630-915-8193  

  Sári Tamás    befkb.ugyintezes@gmail.com +3670-360-6375 

 

3. Helye, ideje: A bajnokság 2021. október 4-én kezdődik. A résztvevő csapatok 

biztosítják a helyszínt. A mérkőzéseket a csapatoknak 20x40 méteres 

szabvány méretű kézilabda pályán kell lejátszaniuk. A csapatok 

pályaválasztási joga átruházható. A bajnokság sorsolását 2021. október 

1-én megküldjük minden csapat vezetőjének. 2022. május 27. a 

bajnokság befejezése, eddig az időpontig kell a mérkőzéseket 

lebonyolítani.  

  

4. Átjelentés:  Az átjelentésre a csapatoknak ”rájátszásos” lebonyolítás esetén az 

alapszakaszban és a rájátszásban összesen 3 lehetőség áll rendelkezésre. 

A ”hagyományos” lebonyolítás esetén a teljes szezon alatt minden 

csapat legfeljebb 3 átjelentéssel élhet, amennyiben a halasztást kérő 

csapat legalább 48 órával a mérkőzés előtt e-mailben kérelmezi a 

Versenybizottságtól a másik csapat egyetértésével. Amennyiben egy 

csapat a kiírt mérkőzés kezdőidőpontja előtt 24 órán belül kéri az 

átjelentést, úgy az adott mérkőzés a vétlen csapat számára 

automatikusan 10-0 végeredménnyel jóváíródik, valamint a vétkes 

csapat köteles megtéríteni a játékvezetői díjakat a BEFS részére 7 

naptári napon belül. Az elhalasztott mérkőzést a csapatoknak 14 

naptári napon belül le kell lejátszaniuk az eredeti időponthoz képest. 

A halasztás kérelmező csapat köteles a halasztási kérelem elfogadásától 

számított 72 órán belül legalább kettő időpontot felajánlani a vétlen 

csapat számára a mérkőzés pótlására. Megegyezés hiányában a 

Versenybizottság dönt a mérkőzés új időpontjáról és helyszínéről. 

Amennyiben az adott mérkőzés nem kerül lejátszásra, úgy azt a vétlen 

csapat nyeri 10-0 gólkülönbséggel. Az elhalasztott mérkőzések 

pótlásakor a pályaválasztás joga átruházható. Amennyiben egy csapat 

nem rendelkezik teremmel és a mérkőzések idejére sem tud biztosítani 

önerőből szabályos játékfelületet, úgy azok a csapatok, akik 
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rendelkeznek szabad időpontokkal, a bérleti díj megtérítése mellett – ha 

erre a fogadó csapat felkéri – átengedhetik a játékfelületet a teremmel 

nem rendelkező csapat számára és így az pályaválasztóként léphet 

pályára. A mérkőzések elhalasztására sem az őszi, sem a tavaszi 

szezon utolsó két hetében nincs lehetőség. 

 

Őszi szezon esetén: 2021. november 29. – 2021- december 10. 

 Tavaszi szezon esetén: 2022. május 16. – 2022. május 27. 

 

Az a csapat, aki nem tud kiállni a sorsolásban a szezon utolsó két 

hetében megjelölt időpontban, az automatikusan 10-0 végeredménnyel 

elvesztette a mérkőzést.  

 

Az elhalasztott és a sorsolástól eltérő mérkőzéseket a Versenybizottság 

csak abban az esetben tudja érvényesnek tekinteni, amennyiben azokról 

legalább 48 órával előzetesen tájékoztatják őket az érintett csapatok 

csapatvezetői. 

 

5.  Résztvevők: Intézményi és kari csapatok indulhatnak a bajnokságban. 

Intézményenként több csapat is nevezhet.  

 

6.  Lebonyolítás: A nevezések számától függően oda-visszavágós és/vagy alapszakasz + 

rájátszás rendszerben. A COVID-19 koronavírus járvánnyal összefüggő 

esetleges kormányzati intézkedések figyelembevételével a 

Versenybizottság fenntartja a jogot a lebonyolítás módosítására a 

bajnokság teljes ideje alatt. 

 

7.  Játékidő: 2x20 perc, futóórával és 1 db időkéréssel/csapat/félidő, a kiállítás 2 

perc. A mérkőzéseken az óra kizárólag sérülésnél és időkérésnél áll. 

 

8.  Díjazás: A győztes csapatok elnyerik a 2021/2022. évi Budapest Egyetemi - 

Főiskolai Bajnoka címet. A csapatok oklevél, serleg és érem díjazásban 

részesülnek. Különdíjak: gólkirály/gólkirálynő 

 

9.  Nevezés / játékjogosultság: 

 

 Nevezni 2021. szeptember 27., hétfő 17:00-ig a 

befkb.ugyintezes@gmail.com címen lehet a mellékelt Nevezési 

lapon. 

 

Nevezési díj: 40.000 Ft / csapat 

 

A CSAPATOK A KIÍRT SORSOLÁSTÓL FÜGGETLENÜL 

CSAK ABBAN AZ ESETBEN KEZDHETIK MEG 

SZEREPLÉSÜKET A BAJNOKSÁGBAN ÉS LÉPHETNEK 

PÁLYÁRA, AMENNYIBEN A NEVEZÉSI DÍJAT BEFIZETTÉK! 

 

Nevezhet bármely budapesti egyetemi és főiskolai csapat. Egy 

csapatban mérkőzésenként maximum 16 fő szerepelhet. A bajnokságba 

nem nevezhetnek NB1-es játékosok, azonban meccsenként 

szerepeltethető maximum 1 NB1/B és 2 NB II kategóriás játékos, vagy 

3 NB II kategóriás játékos. Azok tekinthetőek NB I, illetve NB I/B 
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kategóriás játékosnak, akik az MKSz által kiadott játékengedéllyel 

rendelkeznek a 2021/2022-es szezonra. NB II kategóriás játékosnak 

azok tekinthetők, akik érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek a 

2021/2022-es szezonra és legalább egy mérkőzésen pályára is léptek. 

Ezen szabály ellenőrzése a http://www.keziszovetseg.hu aktuális adatai 

alapján történik. Minden esetben a mérkőzés napján lévő állapot a 

mérvadó. Továbbá mérkőzésenként egy csapatban szerepeltethető 

legfeljebb 4 ”idegenlégiós”, akik nem állnak hallgatói jogviszonyban az 

adott intézménnyel, illetve 4 ”alumni” játékos, akik 2020.06.01. után 

szereztek diplomát a nevezést leadó intézményben. Az ”alumni” 

játékosok igazolására az intézmény tanulmányi hivatala által 

kibocsájtott igazolás, vagy az intézmény által kiállított oklevél 

fénymásolata elfogadott, amelyen feltüntetik a végzés évét. 

Mérkőzésenként az idegenlégiósok és az alumni játékosok együttes 

létszáma nem haladhatja meg a 4 főt. Nevezni a mellékletben szereplő 

Nevezési lapon elektronikusan az iroda@befs.hu címen (bélyegző, 

aláírás) lehet. A mérkőzéseken csak a nevezési lapon szereplő játékosok 

vehetnek részt. A nevezés feltétele a nyilatkozat kitöltése, amellyel a 

bajnokság résztvevői nyilatkoznak arról, hogy saját felelősségükre 

lépnek pályára. illetve, hogy a versenykiírást elolvasták, elfogadták. A 

nevezés leadása utáni játékosok regisztrálását a csapatvezetőknek 

előzetesen be kell jelenteni a befkb.ugyintezes@gmail.com címen. 

Csapatok közötti átjátszásra nincs lehetőség a bajnokság ideje alatt. 

 

 A mérkőzésen nem szerepelhetnek, azok a játékosok, akik: 

 

- neve nem szerepel a leadott nevezési lapon 

- nem írták alá a felelősségvállalási nyilatkozatot 

- nem felelnek meg a versenykiírásban foglaltaknak 

- alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állnak 

 

 A játékjogosultság szabályainak megszegése fegyelmi szankciókat von 

maga után.  

 

10.  Helyezések:  A győzelemért a győztes csapatnak 2 pont jár. Döntetlen eredmény 

esetén mindkét csapat 1 pontot kap. A vesztes csapatnak 0 pont. A 

helyezések eldöntése az MKSZ Bajnoki rendszer szabályzata alapján 

történik. 

 

11.  Játékvezetők: A játékvezetést a BKSZ biztosítja.  

 

12.  Jegyzőkönyv: A mérkőzéseken a jegyzőkönyv vezetése a hazai csapat számára 

kötelező! Megegyezés szerint bármelyik csapat vezetheti a 

jegyzőkönyvet. A szabályos kitöltésért a hazai csapat felel. A 

mérkőzések eredményeit a szervezők feljegyzik és az erre a célra 

létrehozott weboldalra: https://befkb.wordpress.com/ feltöltik a 

mérkőzés jegyzőkönyvével együtt. A jegyzőkönyv alapján a játékosok 

személyazonosítása lehetséges valamilyen fényképes igazolvánnyal. A 

jegyzőkönyvön minden esetben legyen feltüntetve OLVASHATÓ, 

NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL: 

 

- a mérkőzés helye és ideje 
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- a játékvezetők neve 

- a játékosok teljes neve 

- a félidei és a végeredmény 

 

 A játékvezetők által hitelesített eredeti jegyzőkönyveket a rendező 

csapatnak 24 órán belül kell eljuttatni elektronikusan a 

befkb.ugyintezes@gmail.com címre. Kizárólag SZABÁLYOSAN 

kitöltött jegyzőkönyveket fogadunk el.  

 

 Minden esetben a hazai csapat kötelessége gondoskodni minden 

mérkőzésén 1 fő jegyzőkönyvvezetőről és az eredményjelző tábláról. 

 

13.  Általános rendelkezések: Jelen versenykiírásban nem szabályozott és felmerülő 

kérdésekben az MKSZ Játék és Versenyszabályzata, 

valamint „A Kézilabdázás Játékszabályai és a 

játékvezetés” c. könyv rendelkezik. 

 

14.  Kizárás: Az MKSZ Fegyelmi Szabályzata és a Fegyelmi büntetések 

alkalmazási szabályzata szerint 

 

15.  Óvás: A MEFS szabályai szerint. 

 

16.  Létszámok: Csapatlétszám max.16 fő mérkőzésenként. 

 

17.  Felszerelés: A csapat mezőnyjátékosainak egységes számozott öltözéket kötelező 

viselniük, amelynek színe az ellenféltől megkülönböztethető. Mezek 

színének egyeztetése minden esetben a hazai csapat feladata. 

 

18.  Költségek: A bajnokság díjazását a BEFS biztosítja. A csapatok saját költségükre 

biztosítják a mérkőzés helyszínét. A bajnokságot megelőzően a BEFS 

által minden csapat számára kiosztásra kerülnek a teljes idényre 

elegendő MKSZ által elfogadott 3 példányos jegyzőkönyvek. A 

bajnokság során ezen jegyzőkönyvek használata az elfogadott az egyes 

mérkőzéseken. 

 

19.  Kiegészítő rendelkezések:  

 

- automatikusan bekövetkezik a „ki nem állás” és 10-0 

végeredménnyel elvesztette a mérkőzést az a csapat, amelyik 

nem jelenik meg a kiírt mérkőzésen. A bekövetkező ki nem 

állás tényét a játékvezetőknek a jegyzőkönyvben fel kell 

tűntetniük és aláírásukkal hitelesíteniük. A „ki nem állás” 

bekövetkeztének írásban történő jelzése a szervezők felé az 

vétlen csapat csapatvezetőjének kötelessége a mérkőzést 

követő legfeljebb 24 órán belül a 

befkb.ugyintezes@gmail.com címre. A „ki nem állás” 

bekövetkezése esetén a vétkes csapat köteles megtéríteni a 

játékvezetői díjakat a BEFS részére 7 naptári napon belül. 

 

- amennyiben egy csapat a 24 órán belül lemondott mérkőzés 

után, vagy bekövetkezett „ki nem állás” esetén fennálló 

fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget a lemondást követő 7 

mailto:befkb@gmail.com
mailto:befkb@gmail.com


 

 

naptári napon belül, úgy az érintett csapatbajnokságban 

történő szereplését a Versenybizottság átmenetileg 

felfüggesztheti. Amennyiben a fizetési kötelezettségnek a 

bajnokság végéig, vagyis 2022. május 27-ig sem tesz eleget, 

az az intézményük az adott sportág következő évi 

UNIVERSITAS Bajnokság versenysorozatából történő 

kizárását vonhatja maga után 

 

- a csapatok mindennemű pénzügyi kötelezettségének (nevezési 

díj, óvás, játékvezetői díj) teljesítése a BEFS számlaszámára 

történik: 11705008-20451350 

 

Amennyiben olyan kormányzati intézkedés kerül bevezetésre, 

amely akadályozza vagy ellehetetleníti a bajnokság 

megkezdését, illetve ideiglenesen vagy véglegesen 

megszakítja a bajnokság folytatását, úgy a BEFS mérlegelheti 

a befizetett nevezési díjak teljes vagy részleges visszatérítését. 

 

- amennyiben valamelyik csapat szabálytalanságot vél 

tapasztalni a másik csapatnál, azt még a mérkőzés 

megkezdése előtt kell jeleznie a játékvezetőknek 

 

- az első szabálytalanság minden esetben írásbeli figyelmeztetés 

szankcióját vonja maga után. A további fegyelmi szankciókról 

minden esetben a Versenybizottság dönt. Fegyelmi szankció 

lehet  

- pontlevonás 

- 10-0 végeredmény jóváírása 

- pénzbüntetés 

- felfüggesztés 

- kizárás14 

 

- 10-0 végeredménnyel jóváírt mérkőzések „góljai” nem 

kerülnek bele a góllövő statisztikába 

 

- a csapatok között a mérkőzésekkel kapcsolatos minden 

nemű hivatalos kommunikáció kizárólag e-mailben 

történhet. A levelezésben minden esetben ott kell lennie 

másolatban a befkb.ugyintezes@gmail.com címnek is. A 

szervezők nem tudják elfogadni érvényesnek a telefonon, 

szöveges üzenetben, vagy bármely közösségi oldalon történt 

üzenetváltásokat.  

 

- abban az esetben, ha a vendégcsapat rendelkezik külföldi 

állampolgársággal rendelkező játékosokkal és a mérkőzése 

helyszínére ezen hallgatók beléptetése nem lehetséges, illetve 

ezen játékosok nélkül az érintett csapat nem tudja kiállítani a 

minimális létszámot (7 fő) a mérkőzés lejátszásához, úgy a 

Versenybizottságtól kérvényezheti a mérkőzés helyszínének 

megváltoztatását. Ezen igényét mind a szervezők, mind a 

hazai csapat számára köteles jelezni legkésőbb a mérkőzés 

kezdő időpontját megelőző 72 óráig. 
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- A részvételhez nem szükséges sportorvosi igazolás. A 

résztvevők a nevezési lap aláírásával igazolják, hogy 

egészségesek és saját felelősségükre vesznek részt a 

sportversenyen! Kijelentik, hogy a versenykiírásban szereplő, 

résztvevőkre vonatkozó szabályokkal tisztában vannak, 

azoknak megfelelnek. Tudomásul veszik, hogy amennyiben 

nyilatkozatuk a valóságnak nem felel meg, az az intézményük 

az adott sportág azonnali és következő évi UNIVERSITAS 

Bajnokság versenysorozatából történő kizárását vonhatja 

maga után. Továbbá az aláírással kinyilvánítják, hogy a 

Budapesti Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Adatkezelési 

Szabályzatát ismerik és elfogadják, cselekvőképes nagykorú 

személyek és hozzájárulnak az adataik az Adatkezelési 

Szabályzat szerinti közléséhez, és a UNIVERSITAS 

programban történő felhasználásához. 

 

20.  Egészségvédelmi rendelkezések: 

  

- a csapatok csak abban az esetben játszhatják le a 

mérkőzésüket, amennyiben betartják a COVID-19 

koronavírus járvány miatt hozott kormányzati és 

szakszövetségi óvintézkedéseket. 

 

- amennyiben a csapatok bármely tagja a mérkőzést megelőző 

két hétben influenzaszerű tüneteket mutat vagy mutatott, mint 

37,5 oC láz, orrfolyás, torokfájás, köhögés, szaglás vagy 

ízlelés vesztés, továbbá olyan területen járt, amely magas 

rizikójú a COVID-19 betegségre, illetve kapcsolatban volt 

olyan személlyel, akinek a fenti panaszai voltak, igazoltan 

fertőzött, vagy hatósági karantén eljárás alatt áll, a soron 

következő mérkőzéseken szerepeltetésük NEM 

ENGEDÉLYEZETT. 

 

- nem javasolt azon játékosok szerepeltetése, akiknek van 

bármilyen ismert súlyos idült betegsége (pl. cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedés, krónikus vesebetegség, szív és 

érrendszeri betegség.) 

 

- amennyiben a játékvezetők bármely játékosnál tapasztalják a 

fenti tüneteket, az adott játékost/játékosokat a mérkőzésből 

kizárhatják, a mérkőzést félbeszakíthatják, vagy lefújhatják. 

Az érintett csapatok adott mérkőzésen szereplő játékosainak a 

bajnokság folytatásához negatív COVID-19 igazolást kell 

bemutatniuk a Versenybizottságnak.  

 

- Az egészségvédelmi okból lefújt mérkőzéseket a 

Versenybizottság elhalasztott mérkőzéseknek tekinti, amelyet 

a csapatok közös megegyezéssel pótolhatnak, amennyiben 

igazolják, hogy játékosaik nem fertőződtek meg a COVID-19 

koronavírussal. 

 


