VERSENYKIÍRÁS MELLÉKLETE
LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA
I./ MÉRKŐZÉSRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK:
Meg kell akadályozni, hogy a létesítmény területére beléphessen, az aki nyilvánvalóan
alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt áll.
Meg kell akadályozni, hogy tiltott önkényuralmi jelképeket, pirotechnikai eszközöket, élet
kioltására és a testi épség veszélyeztetésére alkalmas eszközöket, és mások iránti
gyűlöletkeltésre alkalmas feliratokat a létesítménybe bevihessenek.
A sportlétesítményen belül – ahol a labdarúgó mérkőzés megrendezésre kerül –
italféleségeket CSAK MŰANYAG POHÁRBAN lehet árusítani. Üveget a nézőtérre
vinni szigorúan tilos!
Ezen rendelkezések betartatása a rendező egyesület feladata. Elmulasztásuk fegyelmi
vétség!
A mérkőzésen szabványos („B” típusú), felszerelt mentőládát kell elhelyezni az 1. számú
asszisztens oldalán, a játéktér mellett. (A mentőládának tartalmaznia kell
vérzéscsillapításra szolgáló eszközt!) Mentőláda hiányában a mérkőzés nem kezdhető el.
A játékvezető a mérkőzést megelőzően köteles ellenőrizni ennek meglétét, tartalmát.
A mérkőzésre kijelölt játékvezető kizárólagos jogköre annak megállapítása, hogy a játéktér és
felszerelése a mérkőzés kitűzött időpontjában játékra alkalmas-e vagy sem.
Az érdekelt sportegyesületek maradéktalanul kötelesek betartani és végrehajtatni a
labdarúgásra vonatkozó rendelkezéseket. A mérkőzéseken a közönség magatartásáért a
sportegyesület, a játékosokért a vezető és az edző, a játékszabályok maradéktalan
betartásáért a játékvezető a felelős.
Amennyiben a játéktér és az öltöző között kiépített játékos kijáró nem áll rendelkezésre, a
sportegyesület köteles mobil kijárót telepíteni a mérkőzések lebonyolítása alkalmával.
A megyei I.-II.-III. osztályú férfi felnőtt, női, U19-U16-U14-es korosztályú bajnokságokban
az elektronikus jegyzőkönyv vezetése kötelező. A versenyjegyzőkönyvet a hazai csapat
tölti ki először, melyet 50 perccel a mérkőzés előtt köteles a vendégcsapat rendelkezésére
bocsátani. Az elektronikus jegyzőkönyvnek az IFA rendszerbe történő feltöltése mindkét
csapat részéről a mérkőzés előtt 35 perccel meg kell történjen, a saját igazolásokat, és a
rendező csapat a rendezői névsort együtt köteles a játékvezetői öltözőbe leadni a nevezett
időpontra, valamint a mérkőzés lefújása után, a jegyzőkönyv lezárása előtt mindkét csapat
vezetője köteles egyeztetni a jegyzőkönyvbe bekerült adatokat a játékvezetővel.
(góllövők, lapos büntetések, cserejátékosok, sérülések, játékvezetői jelentés.).
Amennyiben az elektronikus jegyzőkönyv készítése nem az öltöző épületben van
biztosítva, akkor a rendező egyesület kötelessége - szükség esetén - megemelt rendezői
létszámmal biztosítani a másik épületben való biztonságos jegyzőkönyv készítés
lehetőségét.
II. Rendezők létszáma:
Megyei I. osztály
Megyei II. osztály
Megyei III. osztály
Kupa mérkőzések
Női, tartalék és UP mérkőzések

6 fő
6 fő
6 fő
6 fő
2 fő

Amennyiben a rendező sportszervezet nem biztosítja a fent megállapított minimális
létszámot, a mérkőzés játékvezetője – a körülmények figyelembe vételével – dönt a
mérkőzés lejátszásáról.
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1. Sportegyesületek saját hatáskörükben, a mérkőzések súlyának megfelelően, a
meghatározott rendezői létszámot megemelhetik.
2. A bajnoki- és kupamérkőzéseken a rendező egyesület köteles 2 fő rendezővel a
mérkőzés előtt, félidőben és a mérkőzés után a játékvezetők öltözőbe és a pályára
való ki- és bevonulását biztosítani! Ezek a rendezők a mérkőzés alatt a két kapu
mögött helyezkedjenek el!
3. A főrendezőt név és lakcím megjelöléssel a rendezői lapra, valamint a mérkőzés
jegyzőkönyvére fel kell vezetni.
4. A főrendezőnek a mérkőzés folyamán a két kispad között a felezővonalnál kell
tartózkodnia.
5. a két rendező és a főrendező csak a játékvezető engedélyével hagyhatja el a
létesítményt a mérkőzés után.
6. A rendezők kötelesek viselni a megkülönböztető mellényeket.
7. Pályakorláton belül a rendezők, illetve a kispadon 4 /négy/ fő hivatalos vezető és a
mérkőzésre benevezett maximum 7 /hét/ fő cserejátékos tartózkodhat, illetve foglalhat
helyet.
8. A cserejátékosoknak a kispadon ülve és a melegítés alkalmával használniuk kell a
megkülönböztető jelzést. A bemelegítés történhet a saját kapu, vagy az 1-es számú
asszisztens mögött.
A cserejátékost csak cserelappal lehet becserélni. Cserelapról a
sportszervezetnek kell gondoskodni. (V.SZ. 36§ b)) Amennyiben a csapat nem
gondoskodik a cserelapról, a játékvezető megtilthatja a játékos becserélését.
9. A lecserélt játékos visszaülhet a kispadra, de a kiállított játékos nem, neki be kell
mennie az öltözőbe.
10. Amennyiben, rendzavarás, botrányos események történtek, a mérkőzés
félbeszakításra került, a következő szövetségi napon idézés nélkül kötelesek
megjelenni a mérkőzés játékvezetői és az illetékes csapatok képviselői.
11. Az egyesületeknek kötelező a Versenyszabályzat egy példányának elhelyezése a
helyszínen.
12. A kispadon – a cserejátékosokon kívül - helyet foglaló személyek részére kötelező
a regisztrációs kártya kiváltása. A mérkőzés jegyzőkönyvét csak regisztrációs
kóddal rendelkező személy hitelesítheti.
13. Az igazgatóság fényképes belépőket ad ki a 2017/18. bajnoki évre, amelyek az MLSZ
ZMI által szervezett bajnoki és kupamérkőzések térítésmentes belépésére jogosítanak:
- MLSZ ZMI Belépő (MLSZ ZMI elnökségének, bizottságainak tagjai kapják),
- MLSZ ZMI Szövetségi Ellenőr (szövetségi ellenőri keret tagjai kapják),
- MLSZ ZMI Játékvezető Ellenőr (játékvezető ellenőri keret tagjai kapják).
Egyúttal felhívja a csapatok figyelmét, hogy azokon a megyei bajnoki és
kupamérkőzéseken, amelyeken a hazai csapat belépő díjat szed, a vendégcsapat tagjai
közül a mérkőzésre nevezendő játékosok (max. 18 fő/mérkőzés) és a mérkőzésre
nevezendő, regisztrációs kártyával rendelkező sportszakemberek (max. 5
fő/mérkőzés), valamint a mérkőzésre delegált játékvezetők jogosultak térítésmentes
belépésre.
III./ JÁTÉKVEZETŐK:
1.

A játékvezetői díjak kifizetése valamennyi bajnokságban, kupában központilag
történik a MLSZ által megállapított díjtételek szerint.

2. Sportorvosi engedély érvényessége
18 éven aluliaknál 6 hónap (ha az orvos másként nem rendelkezik)
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- A korcsoportba tartozás elbírálásánál a vizsgálat időpontját kell alapul venni.
Az érvényességi idő abban az esetben is betartandó, ha ifjúsági korú játékos
felnőtt csapatban játszik.
- Az érvényességi idő a sportorvosi záradék kiállításának napjával kezdődik. Pl.:
a 6 hónapig érvényes igazolást február 18-án jegyezték be, akkor az
érvényességi idő augusztus 17-én jár le annál a labdarúgónál, aki a 18.
életévét még nem töltötte be február 18-ig. Ez a labdarúgó augusztus 18-án
már nem rendelkezik játékjogosultsággal.
18 éven felülieknél 12 hónap (ha az orvos másként nem rendelkezik)
A korcsoport elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.
A MLSZ ZM-i Ig. Versenykiírásában meghatározott feltételrendszer alkalmazásánál
figyelembe kell venni a Versenyszabályzat 12.§ 2. bekezdésében előírtakat, nevezetesen:
a) Férfi felnőtt: bajnoki, kupa és egyéb mérkőzéseken a mérkőzés napjáig a 16., (megyei
III., tartalék bajnokságokban 15 (VK.)) a női felnőtt mérkőzésen a 14.(VK) életévét
naptári napra betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt, kivéve, ha a
versenykiírás a korosztályra vonatkozóan ettől eltérően rendelkezik.
b) Az I. osztályú U19-es korosztályú mérkőzéseken a bajnokság résztvevői: 1999. január
1. és 2002. december 31. között születettek
Az I. osztályú U19 korosztályú csapatoknál 5 fő 1997. január 1-én és utána született
labdarúgó nevezhető, akik közül a csapat tagjaként a pályán mind az 5 fő szerepelhet egy
időben.
A II. osztályú U19-es korosztályú mérkőzéseken a bajnokság résztvevői: 1999. január 1.
és 2004. december 31. között születettek
Az II. osztályú U19 korosztályú csapatoknál 5 fő – 1995.01.01. és utána született túlkoros labdarúgó nevezhető, akik közül a csapat tagjaként a pályán mind az 5 fő
szerepelhet egy időben.
c) Az U16-os korosztályú mérkőzéseken az 2002. január 1-én és 2004.12.31 között
születettek vehetnek részt, túlkoros játékos nem szerepeltethető.
d) Az U14-es korosztályú mérkőzéseken a 2004. január 1-én és 2005.12.31 között
születettek vehetnek részt, túlkoros játékos nem szerepeltethető.
3. A mérkőzés beszüntetésére vonatkozó döntési jogkör (43 §)
b) Ha a játékvezető a mérkőzést kedvezőtlen időjárás (köd, villámlás), áramkimaradás, a
pálya talajának időközben alkalmatlanná válása, a játékvezető sérülése és egyéb – nem a
csapatok által előidézett, illetve a szurkolók viselkedése miatti ok következtében –
ideiglenesen megszakította, az objektív ok megszűntét követően a játékot folytatni kell.
Ha a játék nem folytatható, akkor a mérkőzést a játékvezető beszünteti.
c) Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása, annak biztonságos megtartását
veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a
sportrendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni.
d) A rendőrség jelenlévő képviselője a szervezővel, a vendég sportszervezet
képviselőjével, valamint a játékvezetővel lefolytatott egyeztetést követően kezdeményezi
a mérkőzés befejezetté nyilvánítását.
e) A játékvezető, a rendőrség és a szövetségi ellenőrök kezdeményezésére köteles a
mérkőzést megszakítani, felfüggeszteni és befejezetté nyilvánítani. Amennyiben a
játékvezető - a sportszövetség képviselője, illetve a rendező javaslatára – a mérkőzés
befejezetté nyilvánításáról döntött, a szervező a sportrendezvényt befejezetté kell
nyilvánítsa, és erről tájékoztatnia kell a sportrendezvény résztvevőit.
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4. Játékvezetők feladata
A Versenyszabályzat 33-34-35-36-38.§-ok előírásai részletesen tartalmazzák a játékvezető
mérkőzés előtti feladatait, beleértve a versenyigazolványok –verseny- és sportorvosi
engedély – ellenőrzését, melynek szigorú végrehajtására ezúton is felhívjuk a játékvezetők
figyelmét.
Megyei bajnokságokban használt versenyengedélyek:
-

I. – II. – III. felnőtt és tartalék bajnokságok:
UP korosztályú bajnokságok (1998.01.01. és után születettek):
Női felnőtt labdarúgók:
Leány utánpótlás:

„D”
„I”
„N/e”
„N/e/i”

A kispadon – a cserejátékosokon kívül – csak a regisztrációs kártyával rendelkező
személyek foglalhatnak helyet, amennyiben a jegyzőkönyvben fel vannak tüntetve. A
mérkőzés jegyzőkönyvét csak regisztrációs kóddal rendelkező személy hitelesítheti.
5. Mérkőzések kezdése
25§ (1) b) A rendező sportszervezet (munkanap kivételével) 10.00 óra és a legkésőbbi
kezdési idő között, bármely időpontra megállapíthatja a kezdést. 10.00 óra előtt csak a
vendégcsapat hozzájárulásával lehet labdarúgó mérkőzést kezdeni.
29§ (2) d) A pályaválasztó csapat a felnőtt mérkőzés kiírt kezdési időpontja előtt legalább
90 perccel, az U-19 és az alatti korosztályú mérkőzés előtt legalább 60 perccel a
létesítményben kell, tartózkodjon.
40§ (4) c) Késés esetén az utazó csapatra legalább 30 percet kell várni, majd a 30 perc
letelte után játékvezető dönt a várakozási idő meghosszabbításáról.
40§ (4) d) A játékvezető döntésénél köteles figyelembe venni, hogy a megengedett 30
percen túl is várni kell, ha az utazó csapat rajta kívül álló ok miatt igazolhatóan késik és a
késésről a rendező sportszervezetet, és a játékvezetőt értesíteni tudja. Ebben az esetben a
mérkőzést le kell játszani, ha a befejezésre kellő idő és lehetőség áll rendelkezésre.
6.

Játékvezetők, asszisztensek, ellenőrök küldése. (30 §)
a) A versenyrendszert kiíró szövetség a Játékvezetői Bizottságon (a továbbiakban JB)
keresztül a mérkőzésre játékvezetőt, játékvezető asszisztenseket, esetlegesen tartalék
játékvezetőt, esetlegesen alapvonali játékvezetőt és esetlegesen ellenőröket küld
(továbbiakban: játékvezetőt és ellenőröket).
b) A bajnoki, a kupa és a hivatalos edzőmérkőzéseket, valamint a torna jelleggel
rendezett felnőtt és utánpótlás mérkőzéseket csak az illetékes JB részéről hivatalosan
küldött játékvezető vezetheti.
c) Megyei (Budapesti) Igazgatóság bajnokságába más Megyei (Budapesti)
Igazgatósághoz tartozó játékvezető csak az illetékes Megyei (Budapesti) Igazgatóság
Játékvezető Bizottságának kérésére és a Megyei (Budapesti) Igazgatóság Igazgatójának
engedélyével vezethet mérkőzést, kivéve, ha szükség-játékvezetőnek kérik fel.
d) A hivatalos edző mérkőzésekre, valamint a torna jelleggel rendezett felnőtt és
utánpótlás mérkőzésekre a rendező szervezet, írásban köteles játékvezetőket kérni az
illetékes játékvezető bizottságtól.
e) A versenyrendszert kiíró szövetség közli (a mindenkor hatályos ügyviteli
rendszerében/hivatalos honlapján megjelentetheti) a mérkőzésre kiküldött játékvezetők
nevét, de csak abban az esetben, ha a játékvezetők kijelölése végleges.
g) A játékvezető a kezdési időt megelőzően legalább 60 perccel korábban köteles a
pályára megérkezni.
h) Szabadidősport rendezvényen a játékvezető csak akkor működhet, ha a rendezvény
versenykiírását a területileg illetékes szövetség előzetesen tudomásul vette.
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7.

Sárga és piros lap
37§ (1) c) A sárga lapos figyelmeztetések nyilvántartása és következménye az alábbi:
Minden labdarúgó bajnokság vagy kupamérkőzésen kapott sárga lapos figyelmeztetését
külön-külön kell nyilvántartani. A labdarúgó az adott bajnokság 5. vagy kupa mérkőzésén
elért 3. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki, vagy
kupamérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.
37§ (1) e) Azon a mérkőzésen ahol az 5. illetve 3. sárga lappal rendelkező játékos
jogosulatlanul szerepelt a játékvezető által adott sárga vagy piros lap érvényes, nem
törölhető
37§ (1) f) Átigazoláskor a sárga lapos figyelmeztetések és az eltiltások nyilvántartása az
alábbiak szerint történik:
1) a c) bekezdés szerint nyilvántartott sárga lapos figyelmeztetést a labdarúgó
átigazolásakor magával viszi. Bajnoki osztálytól függetlenül az új sportszervezetében az
alábbiak szerint kell nyilvántartani, illetve a kiállítást követő eltiltást letölteni:
- felnőtt,
- felnőtt tartalék,
- utánpótlás bajnokság korosztályonként feltüntetve,
- Magyar Kupa.

DÍJFIZETÉSI REND
Mérkőzések időpont és helyszín módosításakor fizetendő eljárási költségtérítés:
1. Területi I. és II. osztályú férfi felnőtt bajnoki-, kupamérkőzésenként:
a. ha az időpont változtatás 15 nappal korábban történik, mint a mérkőzés, nem kell eljárási
költséget fizetni;
b. ha az időpont-változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, akkor 6.000.- Ft az
eljárási költség;
c. ha az időpont-változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor 15.000.- Ft az
eljárási költség.
2. Területi III. és IV. osztályú férfi felnőtt bajnoki-, kupamérkőzésenként:
a. ha az időpont változtatás 15 nappal korábban történik, mint a mérkőzés, nem kell eljárási
költséget fizetni;
b. ha az időpont-változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, akkor 4.000.- Ft az
eljárási költség;
c. ha az időpont-változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor 10.000.- Ft az
eljárási költség.
Az eljárási díjat annak a sportszervezetnek kell megfizetni, amelyik kezdeményezi az
időpont módosítását.
A női felnőtt, valamint U19 és alacsonyabb korosztályú bajnoki- és kupamérkőzéseken a
mérkőzés előtt 15-8 nap között 2.000,- Ft, 8 napon belül 5.000,- Ft eljárási költséget kell
megfizetni.
Óvási díjak:
Megyei I. o. férfi felnőtt: 10.000,- Ft
Megyei II. o. férfi felnőtt: 10.000,- Ft
Megyei III. o. férfi felnőtt, tartalék bajnokság: 10.000,- Ft
U-19 és alacsonyabb korosztályú férfi-női utánpótlás: 10.000,- Ft
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Labdarúgónak, illetve sportvezetőnek is fellebbezési díjat kell fizetni, melynek összege:
Megyei I. o. férfi felnőtt labdarúgó, sportvezető: 10.000.- Ft
Megyei II. o. férfi felnőtt labdarúgó, sportvezető: 10.000.- Ft
Megyei III. o. férfi felnőtt, tartalék bajnokság labdarúgó, sportvezető: 10.000.- Ft
U-19 és alacsonyabb korosztályú férfi-női utánpótlás: 10.000.- Ft
A bajnoki és kupamérkőzésen a sportszervezetek részéről beadott fellebbezések, továbbá
az igazolási és átigazolási, fegyelmi határozatokkal szembeni fellebbezések díja az óvási
díjak kétszerese.
Az I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés díját vissza kell téríteni a fellebbező fél
részére az alábbi esetekben:
1) Amennyiben a fellebbezés sikeres, vagyis az I. fokú határozatot a II. fokon eljáró
bizottság a fellebbezési kérelem szerint változtatja meg;
2) Részben sikeres fellebbezés esetén az eljáró bizottság állapítja meg a díj
visszatérítésének mértékét.
A kérelmező által befizetett fellebbezési díjat, valamint minden igazolható felmerült
költséget az ügyben elmarasztalt sportszervezet köteles megtéríteni a fellebbezést elbíráló
szövetségnek.
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