A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG
NÉVHASZNÁLATI SZABÁLYZATA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1.§ (1) Jelen szabályzat határozza meg a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ)
bármely versenyrendszerébe, szakágába nevező sportszervezetek névhasználati
jogát.
2.§ (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az MKSZ versenyrendszerében és szakágaiban
csörgőlabda, kerekesszékes-kézilabda, strandkézilabda szakágakban (továbbiakban:
„szakágak”), valamint a megyei kézilabda szövetség által szervezett megyei
bajnokságban és kupasorozatokban részt vevő sportszervezetekre.
HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG
3.§ (1) A névhasználati eljárásban elsőfokon a Magyar Kézilabda Szövetség Verseny
Albizottsága, valamint a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség Versenybizottságai
járnak el.
4.§ (1) Az elsőfokon eljáró szervek közül, a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség
Versenybizottságai az általuk szervezett és lebonyolított megyei bajnokságokban és
kupákban résztvevő sportszervezetek névhasználati eljárásaiban rendelkeznek
illetékességgel, minden más elsőfokú névhasználati eljárásban a Magyar Kézilabda
Szövetség Verseny Albizottsága illetékes.
5.§ (1) Az MKSZ szakágaiban lefolytatott névhasználati eljárásban elsőfokon a Magyar
Kézilabda Szövetség Verseny Albizottsága rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és az
ország egész területére kiterjedő illetékességgel.
6.§ (1) Másodfokú eljárásban kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetség Fellebbviteli
Bizottsága jár el.
A NÉVHASZNÁLAT
7.§ (1) A sportszervezetek a bajnokságok, kupák, tornák során korlátlanul használhatják az
illetékes Cégbíróság, valamint Törvényszék által bejegyzett teljes nevüket, valamint a
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Cégbíróság és a Törvényszék nyilvántartásában bejegyzett rövidített nevüket,
legfeljebb 25 karakterig.
8.§ (1) A fentieken kívül használhatnak mozaik szavakat vagy fantázianeveket, de ezek nem
lehetnek ugyanazok vagy hasonlók más sportszervezetek, csapatok neveivel, nem
lehetnek megtévesztők, sértők, sportszerűtlenek stb., továbbá nem haladhatják meg
a 25 karaktert.
9.§ (1) A fantázianevek és mozaik szavak használata során a sportszervezetnek továbbá be
kell tartaniuk, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS
10.§ (1) A Verseny Albizottság/Versenybizottság hivatalból eljárást kezdeményezhet, ha a
sportszervezet bajnokságba, vagy kupasorozatba történő nevezése során a
sportszervezet neve jelen szabályzat szerint nem megfelelő.
11.§ (1) A Verseny Albizottság/Versenybizottság elsőfokon tárgyaláson kívül jár el és a
sportszervezet névhasználatának elutasítása esetén, rövid indokolással,
határozatban dönt. A határozatot elektronikus úton kézbesíti az eljárásban érintett
sportszervezet - MKSZ rendszerében rögzített - e-mail címére.

MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS
12.§ (1) Az elsőfokú határozat ellen az érintett sportszervezet a határozat kézbesítésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül jogorvoslati kérelmet (fellebbezést) terjeszthet
elő.
13.§ (1) A jogorvoslati kérelmet az elsőfokon eljárt Verseny Albizottság/Versenybizottság
elnökéhez kell személyesen vagy postai úton benyújtani 1 (egy) eredeti, teljes
bizonyító erejű magánokirati formába foglalt példányban, és azt a másodfokon eljárni
jogosult fellebbviteli szervhez kell címezni. A fellebbezés nem díjköteles.
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14.§ (1) A másodfokon eljárni jogosult fellebbviteli szerv a fellebbezés elbírálása során
tárgyalás tartása nélkül, háromtagú Fellebbviteli Tanácsban jár el.
15.§ (1) A Fellebbviteli Tanács legkésőbb a fellebbezés másodfokra történő érkezésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül érdemi határozatot hoz.
16.§ (1) Az eljáró Fellebbviteli Tanács a fellebbezés érdemi vizsgálatát követően az elsőfokon
eljáró szerv határozatát helybenhagyja, a határozatot megváltoztatja vagy az
elsőfokon eljárt szervet új eljárás lefolytatására kötelezi. Új eljárás lefolytatására
kötelezheti különösen, ha az elsőfokon eljáró szerv indokolási kötelezettségének nem
tett eleget.
17.§ (1) A Fellebbviteli Tanács a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül határozattal elutasítja,
ha a fellebbezés nem a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosulttól származik,
valamint, ha a jogorvoslati kérelmet a jelen szabályzatban meghatározott fellebbezési
határidőn túl terjesztették elő.
18.§ (1) A Fellebbviteli Tanács határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozat
a kézbesítéssel történt közléssel jogerőre emelkedik. Jogszabály rendelkezése alapján
a Fellebbviteli Tanács névhasználati eljárásban hozott határozatának bírósági
felülvizsgálata kérhető.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19.§ (1) Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 85./2020. (IX.22.) számon
hozott határozatával elfogadta.
20.§ (1) Jelen szabályzat 2020. szeptember 23. napján lép hatályba.
dr. Kocsis Máté elnök
a Magyar Kézilabda Szövetség
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