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1./ A BAJNOKSÁG IDEJE 
 

A bajnokság kétidényes, őszi és tavaszi rendszerben kerül lebonyolításra.  
 

MEGYEI I. OSZTÁLY 
ŐSZI IDÉNY:         2018. augusztus 11.  - november 25. 
TAVASZI IDÉNY:   2019. február 23.       - június 1. 

 MEGYEI II. OSZTÁLY 
ŐSZI IDÉNY:         2018. augusztus 11.  - november 25. 
TAVASZI IDÉNY:   2019. február 23.       - június 2. 

 MEGYEI. III. OSZTÁLY 
ŐSZI IDÉNY:         2018. augusztus 11.  - november 25. 
TAVASZI IDÉNY:   2019. február 23.       - június 2. 

 
 A Megyei I. és II. osztályú U-19 korosztályú bajnokság sorsolása megegyezik a felnőttekével.  
 Mérkőzéseiket a felnőtt mérkőzések előtt játsszák, legalább 2 órával korábbi kezdéssel.  
 A Megyei III. U-19, az U-16, U-14 bajnokságot külön sorsolás alapján szervezi és bonyolítja a 

szövetség Utánpótlás Bizottsága.  
 Az U-13, U-11, U-9, U-7 csapatok tornáinak lebonyolítását az Utánpótlás Bizottság és az MLSZ 

által megbízott szakemberek irányítják. 
 
 Minden osztály utolsó bajnoki fordulójának mérkőzéseit a csapatok egy időben kötelesek 

elkezdeni! 
 
 
 
2./  A JÁTÉKOSOK KOROSZTÁLYA, UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK SZEREPELTETÉSE 
 A játékosok korosztálya:  
 - M. I. II. felnőtt korosztály   felső korhatár nincs, alsó korhatár a mérkőzés  
        lejátszásának napja előtt betöltött 15. életév 
 - Megyei I. U-19 korosztályú játékos 2000. 01. 01-jén és 2003. 12. 31. között 
  túlkoros     1998. 01. 01-jén és 1999. 12. 31. között 
  5 (öt) játékos nevezhető, s egyidőben 5 (öt) labdarúgó tartózkodhat a játéktéren 
 - Megyei II. U-19 korosztályú játékos 2000. 01. 01-jén és 2005. 12. 31. között 
  túlkoros     1996. 01. 01-jén és 1999. 12. 31. között 
  5 (öt) játékos nevezhető, s egyidőben 5 (öt) labdarúgó tartózkodhat a játéktéren 
 - U-16 korosztályú játékos:   2003. 01. 01-jén és 2005. 12. 31. között 
 - U-14 korosztályú játékos   2005. 01. 01-jén és 2007. 12. 31. között 
         született játékosok 
 - M. III. felnőtt    felső korhatár nincs, alsó korhatár a mérkőzés  
      lejátszásának napja előtt betöltött 15. életév 
 - M. III. U-19     2000. 01. 01-jén és 2005. 12. 31. között 
  túlkoros     1996. 01. 01-jén és 1999. 12. 31. között 
  5 (öt) játékos nevezhető, s egyidőben 5 (öt) labdarúgó tartózkodhat a játéktéren 
 
 

A M. I. osztályban U-19, U-16, U-13, U-11, U-9, U-7 korosztályú, a M. II. osztályban 
U-19 csapat szerepeltetése kötelező! 
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3./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 a.) A bajnoki és kupamérkőzéseken a sportszervezetek kötelesek teljes és a legjobb csapatukat 

szerepeltetni. Amennyiben egy csapatból legalább 11 labdarúgó jelen van a mérkőzés 
megkezdésekor, akkor mind a 11 labdarúgót a kezdőcsapatban kell szerepeltetni. 

 b.) A mérkőzés jegyzőkönyvének kitöltéséért a csapatvezetők, ellenőrzéséért a játékvezetők 
felelősek.  

    
 M. I. és M. II. osztály felnőtt mérkőzésén, valamint az U-19, U-16, U-14 találkozókon az 

elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező! Egyéb mérkőzéseken az elektronikus 
jegyzőkönyv használata ajánlott. 

 Ugyancsak kötelező az elektronikus jegyzőkönyv használata olyan kupamérkőzésen, 
amelynek pályaválasztója M. I. vagy M. II. osztályú csapat! 

 A bajnokságban induló sportszervezetek kötelesek a játékvezetői öltözőben biztosítani a 
játékvezető részére egy számítógépet vagy laptopot, egy nyomtatót és egy működő 
internet elérhetőséget a mérkőzések kezdete előtt egy órával a mérkőzés befejezését 
követő egy óráig. 

 Az elektronikus jegyzőkönyv bármely kellékének hiánya a versenykiírás megszegésének 
minősül, és a Fegyelmi Szabályzatban foglalt következményeket vonja maga után. 

 Elektronikus jegyzőkönyv használata a M. III. osztályban ajánlott. 
 
 c.) Bajnoki, vagy kupamérkőzésen csak azok a játékosok játszhatnak, akik játékjogosultsággal 

rendelkeznek. A labdarúgó adott mérkőzésen pályára léphet, ha érvényes versenyigazolványát 
és érvényes sportorvosi igazolását a mérkőzés helyszínén a játékvezetőnek be tudja mutatni, 
valamint a labdarúgó mérkőzés versenyjegyzőkönyvében kezdő-, vagy cserejátékosként fel van 
tüntetve. 

 Versenyigazolvány érvénytelen, ha 
 - nem arra a sportszervezetre került kiállításra, amelynek labdarúgó csapatában a labdarúgó 

pályára kíván lépni; 
 - nem arra a versenyrendszerre (labdarúgás, futsal, satrandlabdarúgás) van kiállítva, amelyben 

a labdarúgó csapatának nevezését elfogadták és a mérkőzés megrendezésre kerül; 
 - a kiállító szerv képviselője nem írta alá és pecsétjével nem bélyegezte le; 
 - a labdarúgó nem írta alá; 
 - nem arra a bajnoki osztályra megállapított versenyengedély szerepel rajta, amely 

bajnokságban pályára akarják léptetni; 
 - a kiállító szerv által megadott érvényességi ideje lejárt. 
 Sportorvosi engedély érvénytelen, ha 
 - nem az MLSZ vagy szervezeti egysége által kiadott sportorvosi engedély kartonon található; 
 - a versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi idejének 18 éven aluli 

labdarúgó esetén 6 hónapnál, 18 éven felüli labdarúgó esetén 1 évnél hosszabb időtartam került 
megadásra (az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni) 

 - a sportorvosi vizsgálat eredménye – a versenyezhet (alkalmas) bélyegző – nem szerepel rajta; 
 - a sportorvos OSEI előírásoknak megfelelő ovális, számozott bélyegzője vagy az amatőr 

labdarúgó háziorvosának, házi gyermekorvosának MLSZ által kiadott ovális bélyegzője nem 
szerepel a sportorvosi engedély kartonon; 

 - sportorvos, vagy az amatőr labdarúgó háziorvosának, házi gyermekorvosának személyes kör 
alakú bélyegzője nem szerepel a sportorvosi engedély kartonon; 

 - sportorvos, vagy az amatőr labdarúgó háziorvosának, házi gyermekorvosának aláírása nem 
szerepel a sportorvosi engedély kartonon. 

 Nem rendelkezik játékjogosultsággal, ezért a mérkőzésen nem léphet pályára, (illetve ha 
pályára lép az jogosulatlan játéknak minősül) az a labdarúgó, aki érvénytelen 
versenyigazolvánnyal és/vagy sportorvosi engedéllyel játszik! 
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 d.) A torna rendszerű mérkőzések kivételével a mezőnyjátékos egy napon (nagypályás 
labdarúgás, futsal és a strandlabdarúgás szakágakat is beleértve) csak egy találkozón 
szerepelhet akár kezdő, akár cserejátékosként. 

 
 e.) A mérkőző csapat kapusa, akár kezdő, akár cserejátékos minőségben sportszervezete 

azonos napon lejátszott találkozóiból legfeljebb kettő mérkőzésen szerepelhet, de csak 
kapusposzton.  

 A megyei igazgatóság által rendezett utánpótlás labdarúgó bajnokságok résztvevői – a 
kapusok kivételével - egy bajnoki-kupa hétvégén (péntek – szombat - vasárnap) nem azonos 
napon, legfeljebb két mérkőzés négy félidejében szerepelhetnek. 

 Az utánpótlás bajnokságok kapusai azonos napon, vagy egy bajnoki-kupa hétvégén (péntek – 
szombat –vasárnap) két mérkőzés négy félidejében szerepelhetnek, de csak kapusposzton.  

 f.) A sportszervezet - az érvényben lévő Igazolási és Átigazolási szabályzat szerint - bármennyi 
nem magyar állampolgár labdarúgót leigazolhat, átigazolhat, azonban bajnoki mérkőzésen 
egyszerre a pályán legfeljebb három fő nem EU tagállam állampolgárságú labdarúgó 
szerepelhet. (Magyar Kupa mérkőzésen a hatályos versenykiírás szerint szerepeltethető nem 
magyar állampolgárságú labdarúgó.) 

 A sportszervezet a felelős azért, hogy a mérkőzésen csak játékjogosultsággal rendelkező 
játékos szerepelhessen. Fegyelmi eljárást kell indítani az ellen a vezető ellen, akinek felróható, 
hogy játékjogosultsággal nem rendelkező játékost szerepeltet.  

 A jogosulatlan játék eseteit, következményeit a Versenyszabályzat tartalmazza. 
 g.) A kezdő 11 (tizenegy) játékoson kívül a Versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 (hét) cserejátékos 

közül a mérkőzés teljes játékideje alatt  
- felnőtt bajnoki találkozón 5 (öt) 
- felnőtt kupamérkőzésen 3 (három)  
- utánpótlás bajnoki mérkőzésen 7 (hét) játékos cserélhető. 
A cserejátékost csak cserelappal lehet becserélni!  
Cserelapról a pályaválasztó sportszervezetnek kell gondoskodnia! 

 
4./ A BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA ÉS A MÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSI ELŐÍRÁSAI 

A mérkőzések játékideje: 
Nagypálya:  
férfi és női felnőtt korosztályok     2 X 45 perc 
fiú U-19, U-18, U-17, U-16 korosztályok;   2 X 45 perc 
leány U-19, U-18 korosztályok     2 X 40 perc 
fiú U-15, U-14 korosztályok     2 X 40 perc 
leány U-19, U-18, U-17, U-16 korosztályok   2 X 40 perc 
leány U-15, U-14,      2 X 30 perc 

 a.) A bajnokságok mérkőzéseit az MLSZ B.A.Z. Megyei Igazgatóságának Versenybizottsága 
rendezi.  

 A bajnokság mérkőzéseinek sorrendjét sorsolással kell megállapítani! 
 Az egyes bajnokságokban mindenkor a VERSENYBIZOTTSÁG által meghatározott 

játéknapokon és időben kell megrendezni a mérkőzéseket. 
 A sorsolásban megjelölt mérkőzés-kezdési időpontok sportszervezetek részéről történő 

megváltoztatásához az érintett sportszervezetek IFA rendszerben, elektronikus úton történt 
megállapodása, valamint a VERSENYBIZOTTSÁG engedélye szükséges. 

 A módosítási kérelmet az IFA rendszer alkalmazásával kell benyújtani! 
 A módosítás díjait az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 

Az eljárási díjat annak a sportszervezetnek kell megfizetni, amelyik kezdeményezi az 
időpont módosítását! 
 
Amennyiben a sportszervezet rendkívüli időjárási körülmény miatt a pálya 
használhatatlansága folytán (a vendégcsapat írásbeli hozzájárulásával és az új játéknap 
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megjelölésével a mérkőzés napját megelőző nap 12:00 óráig) kéri a mérkőzés 
időpontjának módosítását, akkor a bajnokságot rendező szövetség eltekint(het) az 
eljárási díj megfizetésétől. 

 Az időpont módosítással kapcsolatos eljárás a Magyar Kupa megyei selejtező 
mérkőzéseire is vonatkozik! 

 
 b.) Számozott rendezői mellénnyel ellátott rendezőkről a pályaválasztó egyesület kötelessége 

gondoskodni. 
 A rendező egyesület a rendszeresített rendezői mellényt a rendezők 
 megkülönböztetésére használni köteles! Az esetleges rendezési hiányosságot a 
 játékvezetőnek (ellenőrnek) jelentenie kell, mely jelentés alapján az igazgatóság illetékes 
 bizottsága – a szabályzatokban foglaltak szerint – eljár a vétkes sportszervezettel 
 szemben. 
 A nézők átlagos számát tekintve a minimális rendezői létszám biztosítása kötelező! 

 Rendezői létszám: 
 Megyei I. o.  felnőtt mérkőzés   legalább 12 fő 
 Megyei II. o. felnőtt mérkőzés    legalább 10 fő 

 Megyei III. o. felnőtt mérkőzés    legalább   8 fő 
 U-19 és az alatti mérkőzés    legalább   4 fő 
 Kupa mérkőzés  legalább 10 fő   
 A rendezői létszámból 1 fő mindig főrendező. Két főnek a mérkőzés ideje alatt állandóan a 

játékvezető rendelkezésére kell állnia.  
 A rendezők feladata nem fejeződik be a mérkőzés lefújásakor. Biztosítaniuk kell a 
 játékosok, játékvezetők, nézők zavartalan  elvonulását, távozását.  

 A sporttelep területén elhelyezett játékvezetői, ellenőri gépkocsik őrzéséért, állagának 
megóvásáért a rendező sportszervezet a felelős! 

 Amennyiben a játékvezetői, ellenőri gépkocsi sporttelepen történő parkolására 
 nincs lehetőség, a rendező sportszervezet a játékvezető, ellenőr kérésére köteles 
 a pálya közelében, zárt helyen parkolóhelyet biztosítani. 

 A sporttelep területén, vagy a parkolóhelyen a gépkocsiban keletkezett esetleges  
 rongálási kárért a rendező sportszervezet anyagi felelősséggel tartozik! 

c.) A mérkőzésre a rendező egyesület biztosítja a labdát. Köteles legalább 4 (négy) 
szabályszerű, használható labdát biztosítani. Kizárólag a játékvezető hatáskörébe tartozik 
annak eldöntése, hogy a labda játékra alkalmas-e.  

  
d.) A játéktéren kívül, de a pályakorláton belül csapatonként a "kispadon” maximum 8 fő 
sportszakember (pl.: a vezetőedző, edzők, orvos, gyúró, technikai vezető) és maximum 7 fő 
cserejátékos helyezkedhet el. A mérkőzés időtartama alatt egy edző a kispad mellett kijelölt 
helyen – de a technikai zónán belül – is tartózkodhat. A pályakorláton belül tartózkodók - a 
kispadról - csak a játékvezető hívására és engedélyével léphetnek be a játéktérre. A kispadról a 
sérült játékoshoz csak akkor mehet be a játéktérre az orvos és a gyúró - vagy ezek hiányában 
két személy -, ha a játékvezető karfelemeléssel jelezte, hogy arra engedélyt adott 

  
A kispadon helyet foglaló valamennyi személynek REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁT köteles kiváltani 
a sportszervezet. Ennek hiányában a sportszakember nem foglalhat helyet a hivatalos 
mérkőzésen a kispadon. 
A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA tartalmazza a kispadon helyet foglaló személy pontos funkcióját. 
A kispadon helyet foglaló személyek kizárólag a REGISZTRÁCIÓS KÁRTYÁN feltüntetett 
minőségben ülhetnek le a kispadra, és kizárólag ebben a minőségben szerepelhetnek a 
mérkőzés jegyzőkönyvében. A REGISZTRÁCIÓS KÁRTYA kötelező eleme a tulajdonosát 
ábrázoló színes igazolványkép. 
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Rajtuk kívül a korláton belül tartózkodhatnak még az Infrastruktúra és Biztonsági Szabályzatban 
felsorolt, a megkülönböztető ruházatot viselő, az előzetesen leadott névsor alapján 
azonosítható, a biztonsági feladatokkal, a közvetítéssel, a fotózással és a pálya 
karbantartásával foglalkozó személyek.  

 
5./ JÁTÉKVEZETŐK, ASSZISZTENSEK KÜLDÉSE, JÁTÉKVEZETŐI, ELLENŐRI DÍJAK 

 
a.) A bajnokságok sorsolt mérkőzéseire a B.A.Z. Megyei Igazgatóság küld játékvezetőt, 
asszisztenseket a Játékvezető Bizottság útján. 

 A mérkőzésekre hivatalosan csak olyan játékvezetők küldhetők, akik az idénykezdet előtt történt 
 felmérésen (elméleti és fizikai teszt) megfeleltek a követelményeknek.  
 

b.) A játékvezetői, ellenőri költségek összegeit a ”Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend” 
tartalmazza! 

 Az MK. megyei mérkőzésein az alacsonyabb osztályra megállapított játékvezetői, 
 illetve asszisztensi költséget kell fizetni. 
  

c.) A játékvezetői díj, utazási költség elszámolása a hatályban lévő törvényi rendelkezések  
alapján elektronikusan történhet. Az elszámolás helyességéért a játékvezető (asszisztens) 
fegyelmi felelősségrevonás terhe mellett a felelős. 
 

 d.) A játékvezető és a játékvezető segítőinek díja központilag kerül kifizetésre. 
 
 e.) Sportszervezet hibájából elmaradt mérkőzés esetén a játékvezetőt (asszisztenst) 30 % 

játékvezetői díj és a ténylegesen felmerült utazási költség illeti meg, amennyiben az 
elmaradt mérkőzésről jegyzőkönyv készült! 

 Amennyiben a vendégcsapat hibájából marad el a bajnoki, vagy MK. mérkőzés, akkor az 
illetékes Versenybizottság rendelkezik a kifizetett játékvezetői (asszisztensi) díj hazai 
csapat számára történő megtérítéséről. Amennyiben a mérkőzés lejátszását rendeli el a 
VB, akkor azon a játékvezetői (asszisztensi) díjat az a csapat viseli, akinek hibájából a 
mérkőzés elmaradt! 

 f.) Amely versenyben elektronikus jegyzőkönyv haszálata nem kötelező, vagy az a 
sportszervezet mulasztása miatt nem áll rendelkezésre, a  versenyjegyzőkönyv adatait 
(összeállítás, csere, góllövők, sárga-piros lapok, kiállítás, egyéb rendkívüli esemény 
részletezése, stb.) a játékvezető köteles az MLSZ IFA rendszerben rögzíteni, lehetőleg a 
mérkőzés napján, de legkésőbb a mérkőzés lejátszását követő nap 12:00 óráig, majd azt 
eredetiben (személyesen, posta útján) a szövetségbe is eljuttatni úgy, hogy a találkozót 
követő 2. munkanapon oda beérkezzen. 

 
6./ SÁRGA - PIROS KÁRTYA 
 A szövetségek által kiírt bajnokságokban és kupákban egységesen alkalmazni kell a 
 sárga - piros kártyákat.   
 A játékvezető a figyelmeztetést sárga, a kiállítást piros kártya felmutatásával jelzi. 
 Jelentésében mindkettőt mezszám, név, igazolványszám szerint szerepeltetni kell. 
 Ha a labdarúgó szakosztályoknál lévő versenyjegyzőkönyv nem, vagy nem jól olvasható, akkor 

a helyszínen lévő játékvezetővel kell tisztázni azt, hogy név szerint ki kapott sárga kártyás 
figyelmeztetést, illetve került kiállításra. 

 A sárga- és piros kártyás figyelmeztetéssel, kiállítással, majd annak következményeként az 
 eltiltással kapcsolatos részleteket a Verseny- és a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 

 A kiállított labdarúgó játékjogát a kiállítás - történjen az bármilyen (bajnoki, kupa, edző, 
barátságos stb.) mérkőzésen - a legközelebbi fegyelmi tárgyalásig automatikusan 
felfüggeszti, s a játékos mindaddig nem szerepelhet csapatában, amíg ügyében fegyelmi 
határozat nem születik. 
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 Amennyiben mégis szerepelne, játéka jogosulatlan szereplésnek minősül, és a Verseny-, 
illetve Fegyelmi Szabályzatban leírt szankciókat vonja maga után. 

  
 Pénzbüntetések nagypályás bajnoki-, kupamérkőzések sárga - és piros kártyái után 
 Pénzbüntetést kiszabni akkor lehet a sportszervezettel szemben, ha egy bajnoki- vagy   
 kupamérkőzésen a sportszervezet labdarúgói közül a játékvezető legalább 5 főnek mutatta fel a  
 színes (sárga, vagy piros) kártyát. 
 A pénzbüntetés mértékét az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 
 
 A labdarúgónak felmutatott 2. sárga kártyás figyelmeztetés egy piros kártyának minősül. 

A sárga - piros kártyákat úgy az egyesületnél, mint a Labdarúgó Szövetségnél nyilván kell 
tartani a Versenyszabályzat 37. §-ában leírtak szerint. 
Bajnoki mérkőzéseken az 5. (ötödik), kupamérkőzéseken a 3. (harmadik) sárgalapos 
figyelmeztetés utáni, soronkövetkező első mérkőzésen a labdarúgó ott nem rendelkezik 
játékjogosultsággal, ahol az 5. vagy 3. sárgalapot elérte. 

 Nem kell felvenni a nyilvántartásba azt a sárga kártyás figyelmeztetést, amelyet olyan  
 játékos kapott, akit a találkozó folyamán később kiállított a játékvezető. 
 A nyilvántartás 1 (egy) bajnoki (kupa) évre szól.  
 Az 5.(bajnoki) vagy 3.(kupa) sárga kártyás figyelmeztetést követő 1 (egy) mérkőzésre szóló 

eltiltást a következő bajnokságra, illetve kupára nem viszi magával a labdarúgó, az egy kettő, 
három, négy, vagy öt sárga kártyás figyelmeztetés a bajnokság végén, illetve a kupasorozat 
befejezésekor törlődik. 

 A piros kártyák után kapott eltiltást a következő bajnokságra és kupasorozatra is átviszi magával 
a labdarúgó. 

 A sárga, piros kártyák nyilvántartásáért a sportszervezetet terheli a felelősség.  
 A nyilvántartás hiányosságaiból eredő hátrányokat a sportszervezet viseli. 
 
 A játékvezető által lezárt mérkőzésjegyzőkönyvben szereplő adatok, információk 

pontosítását, helyesbítését az érintett sportszervezet képviselője vagy a mérkőzés 
játékvezetője a mérkőzést követő 2. (második) munkanapon 12:00 óráig írásban kérheti a 
bajnokságot, kupát kiíró szövetségtől. 

 A fenti határidő lejártát követően a jegyzőkönyv adatainak módosítására lehetőség nincs!  
 

7./ EGÉSZSÉGÜGYI, ORVOSI ELŐÍRÁSOK 
a.) A Megyei bajnoki- és kupamérkőzéseken orvos jelenléte ajánlatos. 
b.) A versenyszerűen sportoló játékosoknak időszakos sportorvosi vizsgálaton kötelező részt 
venniük. 

 A sportorvosi záradék érvényességi ideje:  
 - 18 éven felüli játékosoknál  12 hónap 
 - 18. életévét még be nem töltött játékosoknál    6 hónap  
 Az érvényességi idő alatt betöltött 18. életév ismételt orvosi záradék nélkül a 6 hónapos 

érvényességi időt nem növeli meg!  
 A korcsoportba tartozás elbírálásánál a vizsgálat időpontját kell alapul venni! 
 Csak a labdarúgó fényképével, azonosító számával, egyéb azonosító adataival (szül. hely,  
 idő, anyja neve, stb.) kiadott sportorvosi igazolás megfelelő rovatába bejegyzett,  
 "VERSENYEZHET" bejegyzéssel ellátott, számozott sportorvosi, vagy az  
 MLSZ által kiadott ovális alakú bélyegzővel, kör alakú orvosi azonosító pecséttel,  
 dátummal és aláírással hitelesített záradék érvényes!  (Ld. 215/2004 (VII. 13.) Korm.  
 rendelet) Egyéb külön lapon lévő orvosi igazolás érvénytelen! 

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján lehetővé vált, hogy háziorvosok és házi 
gyermekorvosok a körzetükbe bejelentkezett, amatőr sportolóként leigazolt (sportolók) 
lakosok részére sportorvosi vizsgálatot végezzenek „Az Országos Sportegészségügyi 
Intézet szakmai útmutatójá”-ban foglaltak betartásával. A vizsgálat elvégzésére jogosult orvosok 
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listája az Országos Sportegészségügyi Intézet honlapján (http://www.osei.hu/orszagos-
sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazi-gyermekorvosok-listaja.html) található meg!  

 c.) Minden pályát el kell látni az elsősegély nyújtásához hiánytalanul felszerelt mentőládával, 
gondoskodni kell hordágyról. 

 Ezek hiányában mérkőzés nem kezdhető el! 
 
8./ PÁLYAHITELESÍTÉS  
 a.) Csak a Labdarúgó Szövetség illetékes bizottsága által hitelesített és osztályba sorolt 

pályákon rendezhető mérkőzés. (Kivéve elháríthatatlan elemi, természeti akadály, amikor a két 
csapat megállapodása alapján a játékvezető a mérkőzést előzetesen nem hitelesített, de játékra 
alkalmas pályán is köteles levezetni!) 

 A pályák, létesítmények osztályba sorolásának kötelező érvényű követelményeit, előírásait az 
MLSZ. Infrastruktúra Szabályzata tartalmazza. 

 A pályahitelesítés díjait az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 
 Az MLSZ átvállalja az amatőr sportszervezetek részére a meghatározott összeg 90 %-át. 

Abban az esetben, ha a hitelesített pályán évközben olyan változások történnek, amelyek 
kapcsolatosak a játéktérrel, vagy az öltözőkkel – pl. új kapufa, vagy csőkapu beállítása, 
pályaméret változtatása, öltöző átalakítása esetén – újra kell kérni a pálya hitelesítését. Ez 
esetben a hitelesítési díj a fenti összegek 50 %-a + az utazási költség. 
 
 b.) A sportszervezetek nevezési lapon jelentik be, hogy mérkőzéseiket melyik pályán rendezik.  
A pályaválasztó sportszervezet csak a bejelentett pályán rendezheti meg a mérkőzését.  
Indokolt esetben, évközben, alkalmanként, vagy tartósan, más pályán is megrendezhető 
mérkőzés. A változásról a mérkőzés előtt – rendkívüli körülmény esetét kivéve – legalább 15 
nappal köteles értesíteni a szövetséget és az érintett sportszervezetet. Az értesítés 
elmulasztása fegyelmi vétség, és ha emiatt elmarad a mérkőzés, annak versenyügyi és fegyelmi 
következményét a vétkes sportszervezetnek kell viselni. 
 
A játékvezető a mérkőzés előtt köteles meggyőződni arról, hogy a SE által meghatározott és 
játékra előkészített pályát az illetékes szerv hitelesítette, használható-e, mérkőzés lejátszásra 
alkalmas állapotban van-e.  

 A játékvezető kizárólagos jogkörébe tartozik annak megállapítása, hogy a játéktér alkalmas-e 
mérkőzés lejátszására. 

 
9./ ÓVÁS, FELLEBBEZÉS, FELÜLVIZSGÁLATI KÉRELEM 
 A bajnoki mérkőzések eredménye ellen a mérkőzés napját követő 3. (harmadik) munkanap 

14:00 óráig óvás nyújtható be az illetékes Versenybizottságnál. 
 Az óvás csak akkor tárgyalható, ha: 
 - az óvási iratokat legalább 1 eredeti példányban határidőn belül benyújtották, 
 - az óvási díjat határidőn belül befizették, s a befizetési bizonylat másolatát az óvási 

iratokhoz mellékelték. 
 - az óvási iratban az óvási okot megírták, melyhez a határidő lejárta után újabb óvási ok már 

nem jelenthető be. 
- lejárt az óvási határidő (mivel határidőn belül más érintett is csatlakozhat az óváshoz) 

 Az óvási díjakat az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 
 
 Fellebbezés: 
 - A Versenybizottság által hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést a határozat igazolt 

megküldésétől számított 3. (harmadik) munkanap 14:00 óráig lehet benyújtani. 
 A fellebbezést annál a versenybizottságnál kell írásban, legalább 2 (kettő) példányban 

benyújtani - csatolva a fellebbezési díj határidőben történő befizetését igazoló postai 
feladóvevény, csekk, nyugta, banki átutalás hiteles másolatát -, vagy a bizottság címére 
posta útján kimutathatóan eljuttatni, amelyik az I. fokú határozatot hozta. 

http://www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazi-gyermekorvosok-listaja.html
http://www.osei.hu/orszagos-sportorvosi-halozat/haziorvosok-es-hazi-gyermekorvosok-listaja.html
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  A fellebbezés díjait az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 
 
 Amennyiben az illetékes és hatáskörrel bíró bizottság az óvásnak helyt ad, az óvási díjat és - 

fellebbezés esetén, amennyiben az óvásnak a II. fokon eljárt bizottság helyt ad - a fellebbezési 
díjat a Szövetség visszafizeti az óvást benyújtó, vétlen sportszervezetnek, és a felmerült 
költségeket a vétkes sportszervezet köteles megtéríteni. 

 
 Személyi ügyekben - labdarúgó, sportvezető részéről - is fellebbezés nyújtható be 2 (kettő) 

példányban, csatolva az eljárási illeték befizetését igazoló bizonylatot, vagy annak hiteles 
másolatát. 

 Személyi ügyek fellebbezési díjait az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 
 Az I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés díját vissza kell téríteni a fellebbező fél részére 
 az alábbi esetekben: 

- amennyiben a fellebbezés sikeres, vagyis az I. fokú határozatot a II. fokon eljáró bizottság a 
fellebbezési kérelem szerint változtatja meg, 
- részben sikeres fellebbezés esetén az eljáró bizottság állapítja meg a díj visszatérítésének 
mértékét. 

 Az óvással, fellebbezéssel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket, tudnivalókat a Magyar 
 Labdarúgó Szövetség szabályzatai tartalmazzák. 
  
 A felülvizsgálati kérelem díjköteles, ennek összege megegyezik a fellebbezési díjjal!  
 
 A bajnokság bonyolítását végző Megyei Igazgatóság bizottságai I. fokon, a Fellebbviteli 

bizottság II. fokon dönt minden olyan kérdésben, melyek a nevezett bizottságok elé kerülnek. 
 A bizottságok által hozott határozatok ellen az érdekelt felek fellebbezéssel élhetnek. A 

fellebbezés szabályait az MLSZ. Szabályzatokhoz kapcsolódó jogorvoslati, eljárási szabályzata 
tartalmazza, mely rendelkezések minden esetben betartandók. 

 
10./ VERSENYENGEDÉLY DÍJ 
 A 2018/2019-es bajnoki évben játékjogosultsággal csak az a labdarúgó rendelkezik, aki a 

hivatásos, vegyes, illetve amatőr versenyrendszerek bajnoki és/vagy korosztályra megállapított 
versenyengedély díjat befizette.  

 A versenyengedély díj mértékét az MLSZ Díjfizetési Rend 2018-2019 tartalmazza! 
A versenyengedély díj fizetésére a labdarúgó kötelezett. 
A versenyengedélyről a Megyei Labdarúgó Szövetség nyilvántartást vezet. 

 2019. január 1. után igazolt labdarúgónak a versenyengedély díj második félévre meghatározott 
összegét kell befizetnie. 

 Bajnoki év közben átigazolt labdarúgó a két osztály közötti különbséget kell befizesse a 
versenyengedélyéhez. 

 A versenyengedély díj sportbiztosítást tartalmaz, melynek befizetése után a labdarúgó 
sportszervezetén keresztül új versenyigazolványt kap, melyen a bajnoki osztályára szóló 
játékengedély van feltüntetve. 

 A versenyengedély átvételét követően minden versenyügyi és fegyelmi felelősség a 
sportszervezetet terheli! 

  
 A 2000. január 1-jén és utána született „I”-s versenyengedéllyel rendelkező labdarúgó a 

versenykiírásban előírtak szerint (korhatárok!) és a versenyengedély díj befizetése után a 
versenyrendszer bármely felnőtt bajnoki osztályában, illetve felnőtt kupamérkőzésen is 
szerepelhet.  

 
 11./ VERSENYEZTETÉSI KÖLTSÉGEK: 
 Ld. a „Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend” vonatkozó részénél. 
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 12./ EGYEBEK: 
 A játékos személyazonosságának megállapítása a játékvezető hivatalos kötelessége. 
 Mindkét csapat képviselőjének jogában áll a mérkőzés végén is a játékvezető jelenlétében az 

ellenfél játékosainak versenyigazolványát átnézni! 
 Ha a mérkőzés kezdete előtt a játékvezető meggyőződik arról, hogy a játékos más labdarúgó 

versenyigazolványával kíván játszani, akkor a játékost zárja ki a játékból. 
 Törekedjen a jogosulatlanul játszani kívánó játékos beazonosítására, személyi adatait jegyezze 

fel, s azt mellékelje a jelentéshez. 
 Azt a versenyigazolványt is vonja be és mellékelje jelentéséhez, melyet felhasználtak a 

jogosulatlan szerepléshez. (A játékosok igazolásával, személyazonosságának megállapításával 
kapcsolatos tennivalókat a Versenyszabályzat tartalmazza). 
A 2018/2019. bajnoki évben csak azok az edzők irányíthatják csapataikat bajnoki- és 
kupamérkőzésen, akik az MLSZ által érvényesített működési engedéllyel rendelkeznek. 

 Félbeszakadt, elmaradt mérkőzés, rendkívüli esemény esetén a két sportszervezet 
képviselője és a játékvezető (asszisztens) köteles megjelenni a mérkőzést követő első 
szövetségi napon (általában hétfő) a LSZ illetékes (verseny és/vagy fegyelmi) bizottsága 
előtt. 

 Az ülésről történő igazolatlan távolmaradás fegyelmi vétségnek minősül. 
 A mérkőzés jegyzőkönyvében rögzített kiállítás, rendkívüli esemény, rendezési 

hiányosság stb. automatikus idézésnek minősül a legközelebbi fegyelmi tárgyalásra. 
 Az MLSZ B.A.Z. Megyei Igazgatóság címe: 
 3530 Miskolc, Görgey A. u. 5. sz.    
  Telefon/telefax    46/507-716, 46/507-715 
  E-mail:     borsod@mlsz.hu  
 Honlap:    http://borsod.mlsz.hu 
 
 Szövetségi fogadónapok: 
                                      - hétfő        16.00 - 19.00-ig 
                                      - csütörtök 16.00 - 19.00-ig 
 Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási bizottság (átigazolási időszakon kívül): 
                                      - kedd        14.00 - 18.00-ig 
                                      - péntek       9.00 - 12.00-ig 
 Fegyelmi Bizottság: 
                                     - szerda 16.00-tól M. I. o. 
                                     - szerda 17.00-tól M. II. o. M. III. o., utánpótlás 
                         - rendkívüli esetekben (elmaradt, félbeszakadt mérkőzés) 
                           hétfő (ill. mérkőzést követő első szövetségi nap)  16.00-tól 
 Fentiektől eltérő tárgyalási nap esetén a Fegyelmi bizottság az érintetteket írásban (honlap, 

közlöny, stb. útján) értesíti. 
 
 A kiírt bajnokságokba benevezett sportszervezetek bírósági végzéssel nyilvántartásba vett 

érvényes alapszabályát - amennyiben még nem adták azt le - a nevezési lappal együtt kell, hogy 
leadják. 

  
 Év közbeni - az alapszabályt érintő (SE. név, vezető tisztségviselő) - változást 
 a sportszervezet haladéktalanul tartozik a bíróságnak bejelenteni, s a bírósági végzést a 

kézhezvételtől számított harmadik napon belül köteles a B.A.Z. Megyei LSZ-be eljuttatni. 
 Egyéb változásokat (levelezési cím, telefonszám, edző neve, stb.) a változást követő 3 napon 

belül írásban kell bejelenteni az illetékes Versenybizottsághoz. 
 A bejelentési kötelezettség elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül. 

  
 
 

mailto:borsod@mlsz.hu
http://borsod.mlsz.hu/
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A MEGYEI I. és II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁGOK 

A MAGYAR KUPA MEGYEI SELEJTEZŐI 
AZ UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGOK PROGRAMJA 

2018/2019 

 M. I.-II. osztály 
Felnőtt U-19 

Magyar 
Kupa 
megyei 
mérkőzései 

Utánpótlás 
bajnokságok 

 

Játéknap    2018. ŐSZ    

2018.08.10-11.   1. forduló 08. 01. (1. f)   

         08.18-19.   2. forduló 08. 08. (2. f)   

         08.25-26.   3. forduló 08. 15. (3. f)   

         09.01-02.   4. forduló 08. 22. (4. f) 09. 08. 1. ford.  

         09.08-09.   5. forduló 08. 29. (5. f)   

         09.15-16.   6. forduló    

         09.22-23.   7. forduló 6. forduló 
(országos) 

  

         09.29-30.   8. forduló    

         10.06-07.   9. forduló    

         10.14. V  10. forduló    

         10.20-21. 11. forduló    

         10.27-28. 12. forduló    

         11.03-04. 13. forduló    

         11.11. V 14. forduló  11. 17. 11. ford.  

         11.17-18. 15. forduló    

         11.24-25. 16. forduló    

 2019. TAVASZ    

                 2019. 
                       

Január-február 
felkészülési tornák 

 
 

felkészülési 
tornák 

 

2019.03.02-03. 17. forduló   
 
 
 
 
 
 
 

  

         03.09-10. 18. forduló   

         03.16-17. 19. forduló   

         03.23-24. 20. forduló 03. 23. 12. ford.  

         03.30-31. 21. forduló   

         04.06-07. 22. forduló   

         04.13-14. 23. forduló   

         04.20-21. 24. forduló   

         04.27-28. 25. forduló   

         05.04-05 26. forduló   

         05.11-12 27. forduló            

         05.18-19 28. forduló   

         05.25-26 29. forduló 05. 25. 22. ford.  

06.01. (M. I. o.) 
06.02. (M. II. o.) 

30. forduló   

     

 
A M. III. osztályok, utánpótlás bajnokságok részletes programját az illetékes versenybiztosok állítják 
össze. 


