
5. ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁGOK 
 
5.1. ORSZÁGOS FELNŐTT CSAPATBAJNOKSÁG 

5.1.1. A Nemzeti Bajnokság 
5.1.1.1. A MOATSZ minden évben megrendezi a kétfordulós (kétidényes), őszi-tavaszi 

rendszerű körmérkőzéses Nemzeti Bajnokságot, a továbbiakban NB.  
5.1.1.2. Az NB-ben a következő osztályokban rendez a MOATSZ csapatbajnokságokat: 
  -Extra Liga férfi 

  -Extra Liga női 

  - NB I.o. férfi  
  - NB I.o. női    

 - NB II o. férfi  
  - NB III.o. férfi 

(NB alatt a továbbiakban az Extra Liga is értendő)  
5.1.1.3. A területi (megyei) szövetségek minden évben megrendezik csapatbajnokságaikat.  
5.1.1.4. A területi (megyei) csapatbajnokságok az NB-t kiegészítik, ezért ezek kiírásainál és 

megrendezésénél alkalmazkodni kell az NB-s CSB versenykiírásához és a 
MOATSZ rendelkezéseihez.  

5.1.1.5. A MOATSZ az 5.1.1.2. pontban felsorolt csapatbajnokságokat szükség szerint több 
párhuzamos csoportban is kiírhatja. A csapatbajnokság lebonyolításával területi 

szövetséget, régióvezetőt is megbízhat.  
5.1.1.6. Több párhuzamos csoportban történő lebonyolítás esetén a csoportbeosztás 

elkészítése területi és takarékossági elvek figyelembe vételével a Versenybíróság 
hatáskörébe tartozik.  

5.1.1.7. Az egyes csapatbajnokságokban az NB-s CSB versenykiírás határozza meg a 
csoportok, illetve azokon belül a résztvevő csapatok számát és indulási 
jogosultságát, valamint szabályozza a lebonyolítást, a kiesést és a feljutást.  

5.1.1.8. A területi (megyei) szövetségek által rendezett csapatbajnokságban az indulási 
jogosultságot, a lebonyolítás módját, a feljutás és kiesés kérdését az NB-s CSB 
versenykiírás figyelembe vételével a rendező szövetség elnöksége határozza meg. 

5.1.1.9. Az NB-be való feljutás és az NB-ből történő kiesés kérdésében az NB-s CSB 
kiírásának rendelkezései az irányadók.  

5.1.1.10. A bajnokság sorrendjét az elért pontok száma határozza meg, a legtöbb pontot elért 
csapat nyeri el a bajnoki címet és a legkevesebb pontot elért csapatot utolsónak kell 
tekinteni. 
Az Extra Ligában a bajnoki cím és a helyezések, kiesés eldöntését a mindenkor 
érvényes versenykiírás tartalmazza. 

5.1.1.11. Az egyes csapatbajnoki mérkőzések győztesei 3 pontot, döntetlen esetén mindkét 
csapat 2-2 pontot, lejátszott mérkőzésen vereséget szenvedő csapat 1 pontot, 
feladott, le nem játszott mérkőzésért 0 pontot kap. 

5.1.1.12. Egyenlő pontszám esetén a helyezést az egymás elleni eredmény dönti el.  
5.1.1.13. Az egymás elleni eredmény (a két forduló alapján kiszámított eredmény) 

elbírálásakor elsősorban az egymás ellen szerzett pontokat, másodsorban az egyéni 
győzelmek arányát, a játszmaarányt, majd a poénok arányát kell figyelembe venni. 

5.1.1.14. Annak a csapatnak jobb a győzelmi aránya, amelyiknél a győzelmek száma a 
vereségek számával osztva nagyobb hányadost ad.  

5.1.1.15. Amennyiben az egyenlő pontszámot elért csapatok egymás ellen szerzett pontjainak 
száma, az egyéni győzelmek aránya, a játszmák aránya és a poénok aránya is 
egyenlő, a csapatok között holtversenyt kell megállapítani.  



5.1.1.16. Amennyiben –az Extra Liga kivételével- a bajnoki cím, illetve a kiesésfeljutás sorsa 
holtverseny folytán nem dől el, a holtversenyt döntő mérkőzéssel (mérkőzésekkel) 
kell eldönteni, a holtversenyben végzett csapatok között. Az ilyen döntő 
mérkőzésen (mérkőzéseken) az eredményt az egymás elleni pontok száma, az 
egyéni győzelmek aránya, játszmaarány, poénok aránya sorrendet figyelembe véve 
kell megállapítani. Amennyiben a poénok aránya is egyenlő lenne, a bajnoki címet, 
a kiesést, illetve feljutást sorsolással kell eldönteni.  

5.1.2. A második, harmadik, negyedik és ötödik csapatokra vonatkozó szabályok 
5.1.2.1. Második csapat nem kerülhet fel az Extra Ligába.  
5.1.2.2. Valamennyi NB-s csapat első csapatának négy legjobb játékosát (kivétel az Extra 

Liga, ahol a három legjobb játékosát) meg kell nevezze a nevezési lapon — a 
versenyzési engedély számának feltüntetésével — úgy, hogy az első három 
helyezettet (az Extra Ligában az első két helyezettet)  a magyar ranglista szerint 
csak a 12 ranglista pontot elért versenyzőkig köteles megadni, a negyediket (Extra 
Ligában a harmadikat) a reális szakosztályi rangsor alapján adja meg, a külföldi 
játékosokat is figyelembe véve. Rendkívül indokolt esetben (pl.: a szerepeltetni 
kívánt játékosnak nincs ranglista pontja, nem indul egyéni versenyeken, stb.) 
kérésre a válogatott edző véleményének figyelembevételével a Versenybíróság a 
CSB-re vonatkozó kiemelési helyeket állapít meg a játékosnak. Ez a négy (Extra 
Ligában három) játékos nem szerepelhet a második, harmadik és negyedik (stb.) 
csapatban. 

5.1.2.3. A megadott erősorrendet a versenybíróság felülbírálhatja,  
- amennyiben nem a magyar ranglista szerint adta meg a szakosztály az 1-3. 
helyezettet (Extra Ligában az 1 – 2. helyezettet),  
- a negyedik (Extra Ligában harmadik) játékos megadásánál a szakosztályi 
erőviszonyokat kirívóan figyelmen kívül hagyták, illetve 
- az 5.1.2.2. pontban meghatározott esetekben. 

5.1.2.4. Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében, amennyiben egy 
játékos valamelyik csapatban már játszott, a továbbiakban csak abban a csapatban 
szerepelhet.  

 5.1.2.5. Nem azonos osztályban szereplő első és második csapatok esetében elveszti a 
második csapatban való szereplés jogát a bajnoki év (két szezon) hátralévő 
mérkőzéseire - az egyébként játékjogosultak közül- az a versenyző, aki a bajnoki év 
öt mérkőzésén szerepelt a szakosztály első csapatában. 

5.1.2.6. NB I vagy annál alacsonyabb osztályokban harmadik csapatokat is lehet nevezni, 
melyek azonban nem juthatnak fel az Extra Ligába. Az NB I osztályban a feljutást a 
harmadik csapatok eredményei nélkül készített tabella alapján kell megállapítani. 

5.1.2.7. Harmadik csapatot nevező szakosztálynak meg kell adnia a második csapat 
erősorrendjét ugyanazon elvek alapján, mint a két csapatot nevező szakosztályok 
esetében, az 5.1.2.2. pont szerint. 

5.1.2.8. Elveszti a harmadik csapatban való szereplés jogát a bajnoki év (két szezon) 
hátralévő mérkőzéseire –az egyébként játékjogosultak közül- az a versenyző, aki a 
bajnoki év öt mérkőzésén szerepelt a szakosztály második vagy első csapatában. (A 
mérkőzésszámok összeadódnak.) 
 

5.1.2.9. A női NB I. és a férfi NB III. osztályban üres hely esetén lehetőség van a 
szakosztályok negyedik, ötödik csapatainak indulására is, mindaddig, amíg nincs 
csoportonként 10 nevező. A férfi negyedik csapatok nem juthatnak fel az NB I., az 
ötödik csapatok pedig az NB II. osztályba. A női NB I. osztályban a feljutást a 

negyedik és ötödik, a férfi NB III osztályban a feljutást az ötödik csapatok, a férfi 



NB II osztályban a negyedik csapatok eredményei nélkül elkészített tabella alapján 
kell megállapítani. Negyedik csapatot nevező szakosztályoknak meg kell adniuk a 
harmadik csapat erősorrendjét az ötödik csapatot nevező szakosztályoknak pedig a 
negyedik csapatok erősorrendjét, ugyanazon elvek alapján, mint a két csapatot 
nevező szakosztályok esetében. Elveszti a negyedik csapatban való szereplés jogát 
a bajnoki év (két szezon) hátralévő mérkőzéseire - az egyébként játékjogosultak 
közül - az a versenyző, aki a bajnoki év öt mérkőzésén szerepelt a szakosztály 
harmadik, második vagy első csapatában. Az ötödik csapatban való szereplés jogát 
elveszti a bajnoki év (két szezon) hátralévő mérkőzéseire – az egyébként 
játékjogosultak közül - az a versenyző, aki a bajnoki év öt mérkőzésén szerepelt a 
szakosztály negyedik, harmadik, második vagy első csapatában. A magasabb 
osztályban való szereplések száma összeadódik. 

 
5.1.2.10. Alacsonyabb osztályban szerepeltetett további csapatoknál (hatodik, hetedik stb.) 

az adott bajnokság versenykiírásában kell rögzíteni a felfelé és lefelé történő 
szereplést korlátozó rendelkezést. Ennek hiányában az  5.1.2.4. ponttól az 5.1.2.9. 
pontokig szabályozott rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

5.1.3. Játékjogosultság 
5.1.3.1. Az NB-s CSB valamennyi osztályában csak azok a csapatok szerepelhetnek, 

amelyek a bajnokság nevezési határidejéig a nevezési díjat és az éves tagdíjat is 
befizették és ezt hitelt érdemlően igazolták, valamint amelyeknek nincsen 
köztartozása. A tagdíj összegét a mindenkori közgyűlési határozat tartalmazza. 
Amennyiben egy szakosztálynak több csapata is szerepel az NB-ben, úgy csak egy, 
a legmagasabb osztályú után kell tagdíjat fizetni.  

5.1.3.2. Az NB-s CSB valamennyi osztályában csak azok a versenyzők szerepelhetnek, akik 
érvényes versenyzési és sportorvosi engedéllyel rendelkeznek, illetve akik a 
kétfordulós bajnokság során legkésőbb december 20-ig az adott szakosztály igazolt 
játékosai, de a bajnoki szezonban más egyesület csapatában nem játszottak. (Kivéve 
az újonnan igazolt újonckorú játékosokat.)  

5.1.3.3. Csapatbajnoki mérkőzésen külföldi játékjogosultságú külföldi versenyző 
szerepeltetését a mindenkori versenykiírás tartalmazza. Külföldi játékjogosultnak a 
nem magyar állampolgárságú és nem magyar játékjogosultságú versenyző minősül. 
Magyar játékjogosultságú külföldinek minősül az az európai versenyző, aki külföldi 
állampolgárságú, de magyar személyi igazolvánnyal és/vagy bevándorlási 
(letelepedési) engedéllyel és magyarországi munkaszerződéssel, vagy 
iskolalátogatási igazolással rendelkezik, ezt hitelt érdemlően igazolja és jelzi a 
nevezési lapon. 
Magyar játékjogosultságúnak minősül az a kettős (hármas) állampolgár, aki magyar 
állampolgárságú is, magyar személyi igazolvánnyal, magyar állandó lakcímmel és 
magyar munkaszerződéssel, vagy iskolalátogatási igazolással rendelkezik, és ezt 
hitelt érdemlően igazolja. 
Külföldi versenyző akkor szerepelhet a csapatbajnokságban, ha legkésőbb a 
versenykiírásban meghatározott határidőre írásban bejelenti szakosztálya a 
MOATSZ-nak és érvényes versenyzési engedélyét a határidőig kiváltja. A 
bejelentésnek évente eleget kell tenni, a versenyzési engedély kiváltásánál nincs 
megújítási kötelezettség. 
A kettős állampolgárságú versenyzők leigazolásához, illetve átigazolásához 
nyilatkozatot kell tenni a versenyzőnek, hogy melyik ország játékjogosultságát 
választja. A nyilatkozatot a MOATSZ a másik érintett nemzeti szövetségnek, 
valamint az ETTU -nak és az ITTF-nek is elküldi. 



5.1.3.4. Egy bajnoki héten ugyanazon versenyző csak egy felnőtt csapatbajnoki mérkőzésen 
játszhat. Az előrehozott vagy halasztott mérkőzést a bajnoki hét szempontjából az 
eredetileg kitűzött időpont szerint kell figyelembe venni (kivéve a versenybíróság 
által hivatalból módosított mérkőzéseket.) Ez a pont nem vonatkozik a 
Klubcsapatok Szuper Ligájának, a válogatottnak és a klubok nemzetközi 
mérkőzéseire. Ha valamelyik játékos az előzőek szerint jogosulatlanul játszik, úgy 
az alacsonyabb osztályú mérkőzésen való szereplést kell jogosulatlan játéknak 
tekinteni. 

5.1.3.5. Az 5.1.3.4. pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik a bajnoki hétre eredetileg 
kitűzött további mérkőzések (kettős forduló, hétközi forduló) esetére, valamint az 
újrajátszandó mérkőzésekre azoknál a játékosoknál, akik az eredeti időpontban is 
játszottak.  

  
5.1.3.6.    A bajnoki hét hétfőn 0.00 órától vasárnap 24.00 óráig tart. Kettős forduló esetén az 

ugyanazon héten lejátszott bajnoki mérkőzést tekintjük azonos fordulónak. 
5.1.3.7. Az NB-s CSB-mérkőzésekre szóló egyéb játékjogosultságot a mindenkori 

versenykiírás tartalmazza.  

5.1.4. Az NB-s CSB lebonyolítása 
5.1.4.1. A csapatbajnoki mérkőzést a versenykiírásban feltüntetett vagy a versenybíróság 

által meghatározott időpontban kell megkezdeni.  
5.1.4.2. A pályaválasztó csapat köteles a mérkőzés színhelyén a más helységből érkező 

ellenfél csapatára egy órát várni, hogy az igazolt késésnél a mérkőzést le lehessen 
játszani. Ilyen eset lehet a tömegközlekedési eszközök hitelt érdemlően igazolt 
késése, saját személygépkocsi használata esetén igazolt baleset vagy műszaki hiba, 
stb.  

5.1.4.3. A mérkőzés kezdési időpontja előtt 30 perccel a kitöltött mérkőzéslapokat, valamint 
a játékos igazolásokat - érvényes sportorvosi engedéllyel, versenyzési engedéllyel, 
továbbá a versenyző személyét igazoló okmányokkal (személyi igazolvány, 
diákigazolvány, születési anyakönyvi kivonat vagy annak másolata, útlevél)- át kell 
adni a játékvezetőnek. A MOATSZ nyilvántartó rendszerében szereplő érvényes 
versenyzési engedéllyel és sportorvosi igazolással rendelkező játékos a versenyzési 
engedély és a sportorvosi igazolás bemutatásától mentesül. Késve érkező, vagy a 
mérkőzés kezdetekor igazolással, illetve sportorvosi engedéllyel nem rendelkező 
versenyző megérkezése, illetve a megfelelő igazolásainak bemutatása után a 
csapatmérkőzés soron következő találkozóján játszhat.  

5.1.4.4. Ha a kitűzött időpontig játékvezető nem jelenik meg, úgy a csapatkapitányok 
(vezetők, játékosok) egymásnak kötelesek az igazolásokat bemutatni, illetve azt a 
MOATSZ nyilvántartó rendszerében szereplő adatok alapján ellenőrizni.  

5.1.4.5. A mérkőzéslapot az átadás után megváltoztatni nem lehet.  
5.1.4.6. Az Extra Liga és az NB I osztály valamennyi csoportjában a játékvezető küldés – a 

rendezés szempontjából területileg illetékes szövetség javaslatának figyelembe 
vételével – központilag történik. Szükség esetén, amennyiben a hivatalos 
játékvezető nem jelenik meg a mérkőzésen, a két csapat közös megegyezésével a 
jelenlévők közül bárki átveheti a játékvezető tisztét a hivatalos játékvezető 
jogkörével megegyezően.  
A férfi NB II és NB III osztályokban és csoportokban csak valamelyik érdekelt 
csapat kérésére, vagy valamely csapatnál tapasztalt sorozatos rendezési hiányosság, 
vagy magatartásbeli problémák miatt a versenybíróság intézkedése alapján 
küldenek központilag játékvezetőket. A játékvezető küldés iránti igényt a mérkőzés 
kijelölt napja előtt legalább két héttel kell a MOATSZ-nak írásban bejelenteni, 



vállalva egyúttal a küldéssel felmerülő költségeket. Játékvezetők hiányában a hazai 
szakosztály (csapat) köteles lapozó közreműködőt biztosítani. 

5.1.4.7. Amennyiben a kiküldött játékvezetők között vezető játékvezető megbízással ellátott 
játékvezető is van, úgy a csapatbajnoki mérkőzés lebonyolításával kapcsolatos 
kérdésekben (igazoltatás, játék- és versenyszabályok megítélése) ő jogosult 
intézkedni illetve dönteni. 
Ha vezető játékvezető megbízással ellátott játékvezető nincs, úgy a magasabb 
minősítésű játékvezető legyen a vezető játékvezető, ha pedig mindkettő egyforma 
minősítésű, akkor a rangidős.  

5.1.4.8. Vesztesnek kell nyilvánítani a soron következő mérkőzésen azt a játékost,   
— aki a mérkőzés kezdetéig nem érkezett meg,  

— aki a játékvezető felszólítására az asztalnál nem jelentkezik, a soron következő 
mérkőzésére 

 — akit a játékvezető leléptetett.  
5.1.4.9. Az NB-s CSB valamennyi osztályában valamennyi mérkőzést végig le kell játszani. 

Kivételt ez alól csak az EXTRA Liga mérkőzései, valamint az NB-s osztályozók és 
helybetöltők képeznek, amelyek lejátszására a versenykiírások a mértékadók. A 
mérkőzést a mérkőzéslap számozása szerinti sorrendben kell lejátszani. Ha 
valamely ok miatt ettől a sorrendtől eltérnek, a folyamatban lévő egyéni mérkőzést 
be kell fejezni, és azután a helyes sorrendet kell visszaállítani. A sorrend 
felcserélése nem tekinthető játékvezetői műhibának, és nem óvási ok.  

5.1.4.10. A mérkőzés végeredményét és részeredményeit a hivatalos mérkőzéslapra rá kell 
vezetni, és azt a csapatvezetőknek és a játékvezető(k)nek alá kell írniuk. A kitöltött 
és aláírt mérkőzéslap beküldése (MOATSZ-hoz illetve a rendező területi 
szövetséghez) mindenkor a pályaválasztó feladata. A mérkőzéslapnak legkésőbb a 
mérkőzést követő 2. munkanapon faxon vagy e-mailen (szkennelve), be kell 
érkeznie az illetékes szövetségbe.  

5.1.4.11. Amennyiben a mérkőzéslap nem érkezik be az előírt időpontig, úgy a 
versenybíróság az érvényes versenykiírásban rögzített mértékű büntetést szabhat ki.  

5.1.4.12. A pályaválasztó csapat saját költségén köteles gondoskodni a mérkőzés zavartalan 
lebonyolításáról: megfelelő helyiségről, világításról, fűtésről, öltözőről, 
mosdóhelyiségről, szabályszerű játékkellékekről, eredményjelzőről, valamint a 
játékvezetői díjak és költségek kifizetéséről. Semleges pályán rendezett (döntő, 
osztályozó, stb.) mérkőzés esetén a csapatok közösen gondoskodnak a rendezésről, 
s közösen viselik a költségeket.   

5.1.4.13. A mérkőzéseken kötelezően használatos labda (labdák) típusát az adott év 
versenykiírása tartalmazza.  

5.1.4.14. Az NB-s CSB-n szereplő csapatnak a nevezési lapon meg kell adnia a 
versenykiírásban meghatározott labda típusát és színét, illetve a szakosztály által a 
CSB-n használt versenyasztal típusát és színét. Óvási ok, ha a rendező csapat eltér a 
megadott márkájú és típusú asztaltól és labdától.  

5.1.4.15. A versenyteremben a mérkőzés idején tilos a dohányzás. A játékvezetők a 
rendelkezés megszegőit kötelesek a teremből kiküldeni.  

5.1.4.16. Az ötös csapatmérkőzést általában három, a négyes, a hármas és a DC rendszerű 
csapatmérkőzést két asztalon kell játszani. A hármas és a DC rendszerű 
csapatmérkőzést egy asztalon is lejátszhatják. A résztvevő csapatok közös 
megegyezéssel ettől eltérhetnek. 

5.1.5. A versenybíróság hatásköre, jogorvoslatok 
5.1.5.1. A MOATSZ, vagy az illetékes területi szövetség a csapatbajnokságok ügyintézésre, 

lebonyolítására, vitás kérdések eldöntésére, versenybíróságot jelöl ki.  



5.1.5.2. A csapatbajnoki mérkőzések időpontjának elhalasztását vagy előrehozatalát, a 
kezdési időpont megváltoztatását, a sorsolás szerinti helyszíntől eltérő helyen való 
lejátszását csak a versenybíróság engedélyezheti. Az engedéllyel halasztott 
mérkőzést maximum 21 napon belül le kell játszani.  

5.1.5.3. Ilyen kérelmet mindenkor a mérkőzés lejátszására kitűzött bajnoki hetet megelőző 
szövetségi napig kell a versenybírósághoz benyújtani. A kérelmek előterjesztésének 
módját a versenykiírás részletesen tartalmazza.  

5.1.5.4. A versenybíróságnak jogában áll indokolt esetben valamely forduló vagy mérkőzés 
sorsolástól eltérő lejátszásáról intézkedni.  

5.1.5.5. Valamely csapatbajnoki mérkőzés eredménye miatt a mérkőzés lejátszásának 
napjától számított 8 napon belül a versenybírósághoz óvást lehet benyújtani a 
következő esetekben:  

a/ - az ellenfél csapata felfüggesztés alatt játszott,  
b/ - az ellenfél csapata jogosulatlan játékost szerepeltetett,  
c/ - a mérkőzés menetét nagymértékben befolyásoló körülmény alakult ki, és a 

játékvezető annak megszüntetése érdekében felkérésre sem intézkedett,  
d/ - szabálysértés (játékvezetői műhiba) befolyásolta a mérkőzés eredményét. 
e/ - a pályaválasztó csapat a nevezési lapon megadott márkájú és típusú asztaltól 
vagy labdától, illetve az előírt játéktér mérettől eltért. 

5.1.5.6. Óvást bármely, közvetlenül érdekelt egyesület beadhat. Határidőn belüli igazolt 
postára adással, az óvási díj befizetésével és annak hitelt érdemlő igazolásával az 
óvást benyújtottnak kell tekinteni. Az óvási díj mértékét a mindenkori versenykiírás 
tartalmazza.  

5.1.5.7. Amennyiben az 5.1.5.5. a-b/ vagy e/ pontja miatt benyújtott óvás megalapozottnak 
bizonyul, a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a három pontot az 
elérhető legnagyobb győzelmi aránnyal a vétlen csapat javára kell igazolni. 
Amennyiben mindkét csapatban jogosulatlanul szerepelt játékos, akkor a mérkőzés 
eredményét 0:0-lal kell igazolni és egyik csapat sem kap pontot.  

5.1.5.8. Amennyiben az 5.1.5.5. c-d/ pontjai miatt benyújtott óvás megalapozottnak 
bizonyul, az eset összes körülményének gondos mérlegelése alapján az egész 
mérkőzés eredményét meg lehet semmisíteni és a mérkőzés újrajátszását el lehet 
rendelni, de lehetséges csupán annak vagy azoknak az egyéni mérkőzés(ek)nek az 
eredményét megsemmisíteni és újrajátszatni, melyet a zavaró körülmény vagy 
szabálysértés befolyásolt. A megismételt mérkőzések (egyéni mérkőzések) 
megrendezésének helyéről és annak költségeiről a határozatban intézkedni kell. 

5.1.5.9. Amennyiben a pályaválasztó csapat nem biztosította a 3.2.3.4.a pontban előírt 
fényerőt a játéktér területén és ezért a mérkőzést nem játszották le, akkor a 
mérkőzés 3 pontját az elérhető legnagyobb győzelmi aránnyal a vétlen csapat javára 
kell igazolni. 

5.1.5.10. Ha a versenybíróság az 5.1.5.5. pontba ütköző szabálytalanságot hivatalból észlel, 
úgy az esemény tudomására jutásától számított 21 napon belül, de legkésőbb a 
bajnoki év végéig minden olyan intézkedés meghozatalára jogosult, amelyet óvás 
esetén megtehetne.  

5.1.5.11. Jogosulatlan játéknak számít az 5.1.5.5. b/ pont szempontjából:  
- a játékos nincs az óvott csapat egyesületéhez leigazolva (nincs versenyzési 

engedélye),  
- a játékost szabálytalanul igazolták le és ezért az egyesülete a felelős,  
- a játékos a személyazonosságát igazoló okmányt felszólításra nem tudta a 

mérkőzés megkezdésekor bemutatni a játékvezetőnek, de a mérkőzésen mégis 
részt vett, 



- a játékos játékjoga fel volt függesztve,  
- a játékos a bajnoki évben már más sportkör csapatában játszott,  
- a játékos a bajnoki szabályok 5.1.2., 5.1.3.2., 5.1.3.3. pontjaiban foglalt 

szabályok valamelyikét megsértette.  
A versenyzési engedély és a sportorvosi engedély érvényességének az ellenőrzése, 

tekintettel a központi számítógépes nyilvántartásra, a versenybíróság feladata, 
ha arra felkérést kap. 

5.1.5.12. Valamely mérkőzésnek a kitűzött időponttól és/vagy helyszíntől eltérő lejátszása 
esetén — feltéve, hogy az engedély nélkül történt — a versenybíróság  

- elrendelheti annak újrajátszását és egyidejűleg intézkedik a költségviselés 
kérdésében is,  

- elismerheti a mérkőzés eredményét, de a vétkes csapat(ok)tól egy vagy két 
büntetőpontot is levonhat.  

5.1.5.13. Amennyiben valamely mérkőzés azért maradt el, mert a kitűzött időpontban nekik 
felróható okból egyik csapat sem jelent meg, úgy a versenybíróság az eredményt 
0:0 aránnyal igazolja és egyik csapat javára sem írhat pontot. Ilyenkor elrendelheti 
mindkét csapattól, vagy az egyiktől, vétkességüktől függően egy vagy két 
büntetőpont levonását. 

5.1.5.14. Amennyiben valamely mérkőzés a befejezés előtt valamelyik résztvevő csapat — 
vagy játékosa — hibájából félbeszakad, úgy valamennyi le nem játszott egyéni 
mérkőzést 3:0 játszmaaránnyal az ellenfél javára kell írni, és a mérkőzés 
eredményét ezek alapján kell megállapítani. 

5.1.5.15. Amelyik csapat saját hibájából nem áll ki a mérkőzésre, azt vesztesnek kell 
nyilvánítani, és a három pontot az elérhető legnagyobb aránnyal az ellenfél javára 
kell írni. Az egyik csapat megjelenésének tényét a mérkőzéslapra rá kell vezetni. A 
vétkes csapattól egy vagy két büntetőpont is levonható, és arra is kötelezhető, hogy 
a következő bajnoki idényben a mérkőzést az ellenfél csapatának pályáján játssza 
le.  

5.1.5.16. Amennyiben valamelyik csapat elháríthatatlan ok miatt nem állt ki a mérkőzés 
lejátszására, a versenybíróságnak új időpontot kell kitűznie. A megismételt 
mérkőzés összes költsége (az ellenfél csapatának költségével együtt) a ki nem álló 
csapatot terheli. Az ilyen mérkőzést a versenybíróság az ellenfél játékhelyére is 
kitűzheti.  

5.1.5.17. Azt a csapatot, amely a bajnokság során saját hibájából háromszor nem áll ki, a 
bajnokságból törölni kell.  

5.1.5.18. A visszalépő vagy törölt csapat eredményeit meg kell semmisíteni, és a csapatot a 
bajnoki táblázat utolsó helyére kell sorolni. A visszalépő vagy törölt csapat a 
következő bajnoki évben eggyel alacsonyabb osztályban indulhat.   

5.1.5.19. A versenybíróság “vis maior” esetén a félbeszakadt mérkőzés folytatását rendelheti 
el. A folytatást a félbeszakítástól számított 15 napon belüli időpontra kell kitűzni. A 
félbeszakítást megelőző, már befejezett egyéni mérkőzések érvényesek, azokat nem 
kell újrajátszani. A félbeszakadt egyéni mérkőzést, mérkőzéseket újra kell kezdeni.  

5.1.5.20. A versenybíróság óvás esetében és általában, amikor egy csapatbajnoki mérkőzés 
végeredményét befolyásoló döntést hoz, vagy a benyújtott kérelem tárgyában állást 
foglal, köteles indokolt határozatát az érintett csapatokkal írásban közölni.  

5.1.5.21. A versenybíróság határozata ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
rendező szövetség elnökségéhez fellebbezni lehet. A határidőn belül igazolt postára 
adással, a fellebbezési díj befizetését igazoló okmány bemutatásával a fellebbezést 
megtörténtnek kell tekinteni. A fellebbezési díj mértéke a mindenkori óvási díj 
kétszerese.  



5.1.5.22. Amennyiben a MOATSZ megbízásából valamely bajnokságot egy területi 
szövetség rendez, a versenybíróság által hozott határozat ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálása a MOATSZ elnökségének vagy az általa kijelölt bizottságnak 
a hatáskörébe tartozik.  

5.1.5.23. Amennyiben a MOATSZ elnöksége vagy bizottsága az 5.1.5.21. és 5.1.5.22. 
pontok tárgyában határoz, a szavazásban nem vehet részt olyan személy, aki a 
sérelmezett határozat meghozatalában közreműködött. 

5.1.6. Az Extra Liga szabályai 
Az Extra Liga szabályait a mindenkori NB-s CSB versenykiírás határozza meg. 

5.1.7. Vegyes rendelkezések 
5.1.7.1. A bajnokság sportszerű és tiszta lebonyolítása érdekében minden csapat köteles 

minden egyes mérkőzésen a győzelem, illetve az elérhető legjobb eredmény 
érdekében sportszerűen küzdeni még akkor is, ha a mérkőzés eredménye az ő végső 
helyezése szempontjából már jelentőséggel nem bír. E követelmény megsértésénél 
a vétkessel szemben a versenykiírás szerinti büntetés szabható ki, és egy vagy két 
büntetőpont vonható le.  

5.1.7.2. Bizonyított csalás esetén a versenybíróság a vétkes csapatot kizárja a bajnokságból. 
A MOATSZ, illetve a versenybíróság által hivatalból észlelt csalás ügyében hozott 
határozat az egész bajnoki idényben visszamenőlegesen is hatályos.  

5.1.7.3. A területi szövetség csapatbajnokságában csak az a sportkör indíthat csapatot, 
melynek székhelye a helyi szövetség területén van. Az illetékes területi szövetség 
engedélyt adhat a hozzá tartozó csapatoknak más területű csapatbajnokságban való 
részvételre abban az esetben, ha saját maga nem rendez csapatbajnokságot.  

5.1.7.4. A CSB mérkőzésekkel kapcsolatos rendezési költségeket a hazai csapat fedezi és 
jogosult a belépődíjból és egyéb jogdíjakból származó bevételre. Az utazás, szállás, 
élelmezés költségei az utazó (vendég) csapatot terhelik.  

5.1.7.5. Elhalasztott, újrajátszott, vagy utólag lejátszott mérkőzésen csak azok a játékosok 
szerepelhetnek, akik a mérkőzés eredeti időpontjában is játékra jogosultak voltak. 
Félbeszakadt mérkőzést csak az eredeti összeállításban fejezhetnek be a csapatok. 
Ha azonban a mérkőzést, fordulót a versenybíróság hivatalból elhalasztja, a 
játékjogosultság szempontjából a tényleges lejátszás időpontja az irányadó.  

5.1.7.6. Az esetleges osztályozó, vagy döntő mérkőzések, a rájátszás mérkőzései a 
bajnokság folytatásai, így azon csak olyan játékosok szerepelhetnek, akik a 
bajnokságban is az illető sportkörnél játékra jogosultak voltak. A helybetöltő 
mérkőzések a következő bajnokság részei, tehát az azokon szereplő játékosok a 
következő bajnoki évben csak ugyanabban a csapatban szerepelhetnek 
csapatbajnoki mérkőzésen. Az idény az osztályozóval fejeződik be, és az új 
bajnokság nevezési határidejével veszi kezdetét.  

5.1.7.7. A nevezési lapon megadott adatokban bekövetkezett évközi változásokat azonnal 
jelenteni kell a versenybíróságnak, valamint tájékoztatni kell mindazon 
sportköröket, melyekkel a csapat egy csoportban van. Az ennek elmulasztásából 
keletkező hátrány a mulasztó sportkört terheli.  

5.1.7.8. A MOATSZ versenyszabályait alkalmazni kell minden olyan kérdésben, amelyek a 
versenykiírás pontjaiban nincsenek szabályozva.  

5.1.7.9. A csapatbajnokság kiírásában foglaltak a résztvevő csapatokra kötelezőek.  
5.1.7.10. A MOATSZ elnöksége vagy a JVB jogosult szövetségi ellenőrt kiküldeni, ha azt 

indokoltnak tartja, vagy valamely érdekelt fél szükségesnek véli. A szövetségi 
ellenőr nem rendelkezik sem főbírói, sem játékvezetői jogkörrel, de vitás esetekben 
tanácsokat adhat a játékvezetőknek. Költségeit a MOATSZ, illetve az a sportkör 



fedezi, amely a kiküldetését kérte. A szövetségi ellenőr köteles három napon belül 
jelentést küldeni illetve benyújtani a MOATSZ-nak, amelyben ki kell térni a 
mérkőzés lefolyására, körülményeire, az esetleges szabálytalanságokra, 
sportszerűtlenségekre, visszaélésekre.  

5.1.7.11. A fellebbezések elbírálására a MOATSZ elnöksége bizottságot nevezhet ki, amely 
az elnökség nevében dönt. Határozatai jogerősek, ellenük további fellebbezésnek 
helye nincs. Az ilyen esetekben hozott döntéssel szemben panasszal élhet az érintett 
a törvényességi felügyeletet gyakorló felettes szervnél. 

5.1.7.12. Szakosztály átadásnál-átvételnél  akkor tartható meg a magasabb osztály,  ha az 
átadó szakosztály adott naptári év január elsején versenyzési engedéllyel  
rendelkező versenyzőinek legalább 51 %-a átigazol az átvevő szakosztályba. Ezen 
belül a magasabb osztályban szerepelt átadott csapat előző idényben a 
csapatmérkőzések legalább 50%-án szerepelt versenyzőinek 51%-os átigazolása is 
szükséges. 
Évközi fúzióra nincs lehetőség, második csapattal nem köthető fúzió, csak teljes 
szakosztállyal. A fúzióval átigazolt versenyzők a következő idény végéig más 
szakosztályba nem igazolhatnak. 

5.1.7.13. A csapatbajnokság Extra Ligájának 1-3. helyezettjeit jelöli a MOATSZ a következő 
évi Klubcsapatok Szuper Ligájában való részvételre. Amennyiben valamelyik 
kijelölt csapat nem kíván indulni, úgy az Extra Liga soron következő csapata lép a 
helyébe. Ez a lehetőség azonban csak a Klubcsapatok Szuper Ligájában megadott 
nevezési határidő lejárta előtt adott. A versenysorozatban egy klub két csapatot nem 
indíthat. 

5.1.7.14. A CSB-vel kapcsolatos rendelkezések értelmezése a MOATSZ elnökségének 
hatáskörébe tartozik.  

5.2. UTÁNPÓTLÁS KORCSOPORTÚ ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁGOK 

5.2.1. Utánpótlás korcsoportú csapatbajnokságot ifjúsági, serdülő és újonc korcsoportban 
rendez a MOATSZ. 

5.2.2. Mindhárom korcsoport lebonyolítása azonos módon, egységes szabályok 
alkalmazásával történik.  

5.2.3. A csapatokban a MOATSZ játékengedélyével rendelkező magyar játékjogosultságú 
magyar állampolgárok mellett az a külföldi játékos is elindulhat, aki hazai 
sportegyesület tagja és hazai közoktatási intézmény tanulója. 

5.2.4. A csapatokat alkotó játékosok nevét és versenyzési engedélyének a számát a 
nevezésben meg kell adni, e nélkül a nevezés érvénytelen 

5.2.5. A csapatban a megadott játékos helyett más csak akkor szerepeltethető, ha az 
eredetileg magadott játékosok hiányzása miatt a csapat nem teljes. A megadott 
játékosoknál magasabb rangsorolású a csapatban nem szerepeltethető. Kiemelt 
csapatból másik csapatba játékos csak akkor tehető át, ha az a kiemelést nem 
befolyásolja 

5.2.6. Alacsonyabb korcsoportú versenyző –saját korcsoportján kívül- magasabb 
korcsoportú bajnokságon is részt vehet. 

5.2.7. Egy-egy csapatot csak azonos egyesülethez tartozó versenyzők alkothatnak. 
5.2.8. A csapatmérkőzések formáját, létszámát a mindenkori versenykiírás határozza meg. 
5.2.9.. A csapatbajnokság kieséses rendszerű, egy főtábla alkalmazásával. A négy 

legmagasabban rangsorolt csapatot a tábla legmagasabb kiemelési helyeire kell 
besorsolni.. A többi csapatot úgy kell besorsolni, hogy a kiemelt csapatoknál üresen 
hagyott helyekre játszanak be. Amennyiben a csapatok száma indokolttá teszi a 
főbíró hatásköre eldönteni, hogy a csb. lebonyolítása csoportos körmérkőzéssel 



történjen. A kiemeltek csoportokban történő részvétele esetén a csoportokból az 
első vagy első két helyezett jut tovább az egyenes kieséses főtáblára.  

  

5.2.10 Az egyes csapatbajnoki mérkőzések győztesei 3 pontot, döntetlen esetén mindkét 
csapat 2-2 pontot, lejátszott mérkőzésen vereséget szenvedő csapat 1 pontot, 
feladott, le nem játszott mérkőzésért 0 pontot kap. Egyenlő pontszám esetén a 
helyezést az egymás elleni eredmény dönti el. Az egymás elleni eredmény 
elbírálásakor elsősorban az egymás ellen szerzett pontokat, másodsorban az egyéni 
győzelmek arányát, a játszmaarányt, majd a poénok arányát kell figyelembe venni. 
Annak a csapatnak jobb a győzelmi aránya, amelyiknél a győzelmek száma a 
vereségek számával osztva nagyobb hányadost ad. Amennyiben az egyenlő 
pontszámot elért csapatok egymás ellen szerzett pontjainak száma, az egyéni 
győzelmek aránya, a játszmák aránya és a poénok aránya is egyenlő, a csapatok 
között sorsolással kell megállapítani a helyezést. 

 

5.2.11. A csapatok kiemelését az érvényes kiemelési rangsor alapján a csapatot alkotó 
három legmagasabb rangsorolású játékos figyelembe vételével azok 
ranglistapontszáma határozza meg az alábbi módon úgy, hogy a ranglistán 
nem szereplőket nulla ponttal kell figyelembe venni a kiemelésnél: 

 A kiemelés kialakítása során minden csapat szembeállításra kerül minden 
másik csapattal, egy virtuális körmérkőzéses formában, ahol 3.7.6.1.-es 
szabálypont szerinti rendszerben öt egyéni mérkőzést vívnak egymással. A 
virtuális egyéni mérkőzéseket a magasabb ranglistapontszámmal rendelkező 
játékos nyeri meg. Két azonos ranglistapontszámú játékos esetén döntetlen 
eredmény születik a virtuális egyéni mérkőzésen. A virtuális egyéni 
mérkőzések alapján kialakuló virtuális csapat végeredmény alapján a győztes 
csapat 2, a vesztes csapat 0 pontot kap. Döntetlen eredmény esetén mindkét 
csapat 1-1 pontot kap. 

 A végső kiemelési sorrendet a virtuális körmérkőzés alapján szerzett összes 
pontszám határozza meg. Amennyiben két csapat egyenlő pontszámmal végez, 
akkor az egymás elleni virtuális csapateredmény rangsorol közöttük. 
Amennyiben ez is döntetlen, akkor az összes virtuális egyéni mérkőzéséből 
több mérkőzést megnyerő csapatot kell magasabban kiemelni. Amennyiben ez 
is egyenlő, akkor sorsolás dönt a kiemelés sorrendjéről. 

 
5.2.12. A mérkőzéslap “A”, ill. “X” játékhelyeinek megválasztását sorsolás dönti el. 
5.2.13. Az egyéb, itt nem szabályozott kérdésekben a Szabálykönyv, valamint a 

versenykiírásban foglaltak az irányadók. 
 


