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MEGYE II. férfi felnőtt és U-19 korosztályú 
nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása

2010 - 2011. ÉV

A BMLSZ Elnöksége 16/2010. (2010. június 11.) számú határozataival fogadta el.
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1. A bajnokság célja  

A Megye II. osztályú férfi megyei bajnokság (továbbiakban: bajnokság) amatőr verseny, melynek célja:

• Az országos rendszerben biztosítani a különböző szintű bajnokságok egymásra építését.
• Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és helyezettjeinek megállapítása, a fel-

jutó és kieső csapatok eldöntése. 
• A labdarúgás fejlesztése, népszerűsítése, sportszakmai feladatok megvalósítása. 
• A tehetségek felkutatása, korosztályos válogatottak kialakítása, szakmai fejlődésük segítése.
• A megyei utánpótlás labdarúgók képzettségének fejlesztése, a megye II. osztályú sportszer-

vezetek esetében különös tekintettel a 22 év alatti labdarúgók kiemelt versenyeztetési lehető-
ségének biztosítására.

• A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása.
• A Fair Play magatartás érvényre juttatása.

2. A bajnokság szervezője és rendezője  

A megyei  II.  osztályú bajnokságot a Békés Megyei  Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: BMLSZ) 
szervezi, rendezi és bonyolítja.

3. A bajnokság Verseny Bizottsága  

Elnök: Szabó László 
Tagok: Bánki H. Bálint

Drienyovszki László
Szpisják Zsolt
Dr. Vári Ádám

4. A bajnokság lebonyolítása, helye és ideje  

A részvételre jogosult 16 egyesület körmérkőzéses formában, őszi-tavaszi rendszerben dönti el a vég-
ső helyezéseket (30 forduló).

A bajnokságban a helyezések eldöntése az alábbiak szerint történik:

• Győzelemért 3, döntetlenért 1 pont jár, a vereségért nem jár pont.
• Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:

- a bajnokságban elért több győzelem,
- a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége,
- a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól,
- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége,
- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége,
- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól,
- a bajnokság Fair Play versenyében elért jobb helyezés,
- sorsolás,

Őszi idény:  2010. augusztus 7 – 2010. november 14.
Tavaszi idény: 16. forduló: 2010. november 20 – 21-én

17. forduló: 2010. november 27 – 28-én
  
Ha a 16. és 17. fordulót lejátszásra kerül 2010-ben: 2011. március 5 – 2011. június 5.
(A középiskolai ballagások hétvégéjén (2011. május 1-2.) bajnoki szünettel, amennyiben az időjárás 
miatt nem kell fordulót halasztani!)
Ha csak a 16. forduló kerül lejátszásra 2010-ben: 2011. március 5 – 2011. június 12.
(A középiskolai ballagások hétvégéjén (2011. május 1-2.) bajnoki szünettel, amennyiben az időjárás 
miatt nem kell fordulót halasztani!)
Ha nem sikerül fordulót előre hozni: 2011. március 5 – 2011. június 12.
(A középiskolai ballagások hétvégéjét nem tudjuk kihagyni!)
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A bajnokságban mindenkor a BMLSZ, illetve a pályaválasztó sportegyesület által meghatározott, a 
bajnoki mérkőzésre alkalmas pályán kell játszani.

A mérkőzések kezdésének idejét a pályaválasztó csapat határozza meg a Versenyszabályzat előírá-
sainak betartásával. A bajnokság játéknapja valamennyi fordulóban szombat vagy vasárnap. A sorso-
lásban meghatározott időpontoktól eltérni az időpont módosító értekezlet után csak a két csapat közös 
megegyezésével, írásban lehet.

A sportszervezetek bajnoki mérkőzéseiket a székhelyük közigazgatási határán belül kötelesek meg-
rendezni. Tartós eltérést csak a BMLSZ Elnöksége adhat. Eseti eltérést a BMLSZ illetékes bizottsága 
illetve a bajnokság Versenybizottsága adhat vagy rendelhet el.

A bajnokság Versenybizottsága fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzé-
sek napját, pontos kezdési időpontját, az érintett csapatokkal egyeztetve megváltoztassa.

Az időpont-egyeztető értekezlet utáni, közös megegyezéssel történő időpont módosítást a MLSZ sza-
bályzataiban meghatározott eljárási díj egyidejű megfizetésével engedélyezheti a Versenybizottság, 
melynek mértékét a MLSZ ide vonatkozó szabályzata tartalmazza.

5. A bajnokság résztvevői  

A 2010/2011. évi bajnokságok résztvevőinek száma: 16 csapat

A bajnokságban való indulásra, nevezésre az alábbi csapatok jogosultak:
 a 2009-2010. évi Megye II. osztályú férfi felnőtt bajnokság 3-14. helyezett csapatai, azzal a 

megkötéssel, hogy az NB III-ból kiesett, vagy az NB III-as indulási jogával nem élő csapat(ok) 
megye I. vagy II. osztályba történő nevezése növelheti a kiesők számát.

 a 2009-2010. évi Megye III. osztályú férfi felnőtt bajnokság 1-2. helyezett csapatai,
 továbbá amennyiben felöltésre kerül sor, a megye II. osztályú szereplésre felkért, és azt elfo-

gadó csapat(ok).

A bajnokság résztvevőinek kilétét befolyásolhatja a 2009/2010. bajnoki évben magasabb osztályban 
szerepelt, de a 2010/2011. évben alacsonyabb osztályba benevező csapatok illetve az NB III-as baj-
nokságból esetlegesen kieső csapatok száma, amennyiben azt a nevezési határidőig a „visszaneve-
ző” egyesület írásban jelzi.
Ha valamelyik bajnoki osztályban (csoportban) kizárás, fúzió, arra jogosult csapat nevezésének be 
nem küldése miatt, feljutási jogról való lemondás, alacsonyabb osztályba sorolás következtében keve-
sebb számú csapat marad a versenykiírásban meghatározottaknál, akkor a bajnoki osztály létszámát 
az MLSZ Versenyszabályzatban foglaltak szerint kell feltölteni a bajnoki év megkezdéséig.

Amennyiben az osztály létszáma nem éri el a 16 csapatot, úgy a BMLSZ Elnökségének 2/2009. évi 
határozata alapján van lehetőség az osztály létszámának feltöltésére.

6. Feljutás, kiesés rendje  

Feljutás: A megye II. osztályból feljut a bajnokság 1-2. helyezett csapata a megye I. osztályba. 
Amennyiben a két feljutásra jogosult egyesület közül valamelyik nem vállalja a magasabb osztályú 
megmérettetést, úgy a 3. helyen végzett csapat válik jogosulttá a feljutásra. 

Kiesés: A megye II. osztályból kiesik a bajnokság 15. és 16. helyezett csapata.

7. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei  

A bajnokságban való indulásra a 2010-2011. évi Megye II. osztályú férfi felnőtt bajnokság versenyki-
írásában és a Sporttörvényben foglaltak alapján nevezhet minden olyan sportszervezet, amely erre jo-
got szerzett és megfelel az alábbi feltételeknek:

 Elfogadja az MLSZ és BMLSZ minden szabályzatát és rendelkezéseit;
 Kijelenti, hogy az adatszolgáltatásért felelősséget vállal;
 Az MLSZ Elnökségének határozatában előírt, UEFA képesítéssel vagy állami végzettséggel 

rendelkező edzőket foglalkoztat minden korosztályban.
 Nincs ellene folyamatban végelszámolási, csőd- illetve felszámolási eljárás;
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Nincs három hónapnál régebbi lejárt köztartozása, és ezt a nevezéskor, hivatalos – APEH, ön-
kormányzati adó tekintetében – igazolásokkal tanúsítja. (Az APEH igazolást a BMLSZ a Sport-
törvény előírásait kihasználva központilag kéri meg a Hivataltól).

 Benyújtja az egyesület alapszabályát (amennyiben azt a korábbi években nem tette meg) és 
az egyesület hatályos adatairól szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot;

 Benyújtja a hiánytalanul kiállított nevezési lapot és mellékleteit figyelemmel a Versenykiírás 
mellékletére.

 Befizette a tagsági díjat, nevezési díjat!
 Versenyezteti a kötelezően előírt utánpótlás csapatokat. AZ U-16-os csapat indítása kiváltható 

U-14-es csapattal, illetve írásos kérvény alapján felmentés kérhető, megfelelő súlyú indokok 
előterjesztése esetén.

A nevezési lapot és mellékleteit 2010. július 9. (péntek) kell a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség-
hez benyújtani.

A sportszervezet nevezési lapon feltüntetett neve csak a bírósági végzésen feltüntetett név lehet. A 
megjelölt nevet a sportszervezet mindaddig köteles használni, ameddig más név használatára a bíró-
ság engedélyt nem adott.

8. A bajnokság díjazása  

A bajnokság győztese kupa, az első három helyezett  csapata oklevél és éremdíjazásban részesül. 
Csapatonként 25 darab érem kerül kiosztásra.

Az ifjúsági bajnokság győztese kupa, az első három helyezett csapata oklevél és éremdíjazásban ré-
szesül. Csapatonként 25 darab érem kerül kiosztásra.

Díjazásban részesül:
 A felnőtt és ifjúsági bajnokság gólkirálya,
 Az év felnőtt edzője,
 Az év labdarúgója,
 Az év játékvezetője,
 A Fair Play verseny győztese - „Varsányi Pál” Fair Play díj,         

9. A bajnokság költségei

A rendezési költségeket a pályaválasztó szakosztályok viselik. A vendégcsapatokat a részvételi költ-
ségek terhelik (utazás, étkezés…)

A Versenyengedélyek díjairól és alkalmazásáról részletesen az MLSZ ide vonatkozó szabályzata ren-
delkezik!

Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (Versenyköltség), tagdíj, játékvezetői költség
Bajnoki osztály Tagsági díj Versenyköltség Játékvezetői ktsg. Összesen
Megye II. osztály 20 ezer Ft 100 ezer Ft  580 ezer Ft 700 ezer Ft

Az üzemanyagárak növekedése esetén a Labdarúgó Szövetség Elnöksége fenntartja a jogot 
arra, hogy további összeget kérjen a játékvezetői díjak fedezésére.

A fenti összegek 2011. június 30-ig minden költséget fedeznek. (Valamennyi korosztály bajnoki és ku-
pamérkőzéseinek játékvezetői díja és annak közterhei, nyomtatványok költsége, pályahitelesítés)

A BMLSZ felhívja a figyelemet, arra, hogy az esetleges szervezeti változások esetén módosul-
hatnak egyes fizetési feltételek, összegek!

A versenyeztetéssel kapcsolatos költségeket, a tagsági díjat a nevezéssel egyidőben 2009. júli-
us 9-ig kell igazoltan befizetni a BMLSZ egyszámlájára.
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A játékvezetői díjak befizetésének határideje és összege:

Bajnoki osztály 1. részlet
(2010. augusztus 4.)

2. részlet
(2010.november 2.)

3. részlet
(2011. március 31.)

Összesen

Megye II. osztály 160 ezer Ft 210 ezer Ft 210 ezer Ft 580 ezer Ft

10. Labdarúgók kötelező szerepeltetésére vonatkozó előírások

A felnőtt bajnoki mérkőzéseken 1 fő 1989. január 1. (U-22) vagy utána született magyar állampolgár-
ságú labdarúgónak végig a játéktéren kell lenni, kivéve, ha kiállították! Szerepeltetésükért a sportszer-
vezet a felelős! Ezen játékosokat a jegyzőkönyvben „F” betűjelzéssel kell megjelölni!

Az ifjúsági bajnokságban az 1992. január 1-jén és utána született játékosok szerepelhetnek. Az U-19 
bajnokságokban összesen 6 fő 1990. január 1. után született túlkoros játékos nevezhető mérkőzésen-
ként, akik közül maximum 4 fő lehet egyidőben a pályán. A túlkoros játékosokat a csapatvezető a 
jegyzőkönyvben „T” jellel jelöli meg. A túlkorosok szerepeltetéséért az egyesület a felelős!

Az U-19-es bajnokságban 14. életévét naptári napra betöltött labdarúgó léphet pályára. 

11. Cserelehetőség

A felnőtt bajnoki mérkőzéseken a cserelehetőség a beírt maximum 7 fő közül 4 fő.
Az ifjúsági mérkőzéseken a cserelehetőség a beírt maximum 7 fő közül 7 fő.

12. Játékjogosultság, sportorvosi igazolás

A bajnokságban csak szabályszerűen igazolt és versenyengedéllyel, érvényes sportorvosi igazolással 
rendelkező labdarúgók szerepelhetnek.
A sportorvosi érvényessége felnőtteknél egy év, ifjúságiaknál, serdülőknél és gyermekeknél fél év. A 
sportorvosi vizsgálat érvényességét a labdarúgó születésnapjához kell viszonyítani.
 
A sportorvosi igazolást csak a sportorvos ütheti bele kizárólag a tagsági igazolvány mellékleteként ki-
állított sportorvosi igazoló lapra.

A felnőtt bajnoki mérkőzéseken a mérkőzés napjáig a 15. életévét betöltött és annál idősebb 
korú labdarúgó vehet részt. 

13. Rendezési előírások

Előírt rendezői létszám legalább 10 fő.
A mérkőzés rendjéért való felelősség:
- A közönség magatartásáért a rendező sportegyesület,
- A játékosokért a vezetőedző,
- A játékszabályok betartásáért a játékvezető a felelős.

A rendezők kötelesek megkülönböztető láthatósági mellényt viselni, melyet „Rendező” felirat-
tal kell ellátni, és sorszámozottnak kell lennie!

14. Sárga lapok

A sárga lapok nyilvántartásának szabályozását a mindenkor érvényes MLSZ Versenyszabályzata ha-
tározza meg.
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15. Egyéb rendelkezések

• A csapatok minden héten a Hivatalos Közlönyben (e-mailben), honlapon megkapják tájékozta-
tó jelleggel a sárga és piros kártyás figyelmeztetésben részesítettek névsorát. A nyilvántartá-
sért azonban a csapatok vezetői a felelősek. 

• A „Labdarúgó mérkőzés jegyzőkönyvben” a játékvezető a mérkőzés után rögzíti a sár-
ga, piros lapokat, a góllövőket valamint a cseréket. A csapatvezetők és a játékvezető a  
mérkőzés után köteles mindezen adatokat egyeztetni, az egyeztetés után pedig a csa-
patvezető a Jegyzőkönyv első oldalán az „Adatok hitelességét igazolom:” helyen aláírá-
sával is hitelesíti, hogy a saját csapatát érintő adatok a valóságnak megfelelnek. Az alá-
írás nem vonatkozik a játékvezető második oldalon leírt „részletes jelentésére”.

• A labdarúgók és kispadon helyet foglalók igazolásán szereplő adatok helyességét az igazolá-
sok átvételekor az egyesületek vezetőinek ellenőriznie kell. A hibás adattal, hibás játékenge-
déllyel, aláírás és bélyegző nélkül átvett labdarúgó szerepeltetéséért az egyesület a felelős.

• Ha egy mérkőzésen a játékost egy vagy két sárga kártya után piros kártyával fegyelmeznek, az 
már fegyelmi ügy, az ezen a mérkőzésen kapott egy vagy két sárga kártyát nem kell felvenni a 
sárga lapos nyilvántartásba, csak a piros lapot.

• A fegyelmi tárgyalás napja a mérkőzést követő keddi nap 16 óra, ha azonban a hét első mun-
kanapja ünnep, akkor szerdai nap 16 óra. A megjelenés nem kötelező, amennyiben megjelen-
nek, úgy a kiállított játékos és az egyesület szövetségi képviselője vehet részt a tárgyaláson.

• A Fegyelmi  Bizottság idézésére a beidézett  köteles megjelenni,  amennyiben azt  nem teszi 
meg, a Fegyelmi Bizottság a Fegyelmi Szabályzatban leírtak szerint jár el ellene.

• Bajnoki mérkőzés csak akkor kezdhető el, ha a felszerelt mentőláda el van helyezve a felező-
vonalnál.

• A játékvezetők kötelesek betartani a Játékvezető Bizottság előírásait, az edzők kötelesek be-
tartani az Edző Bizottság előírásait.

• Minden mérkőzésen a sípcsontvédő használata kötelező!
• A sportszervezetek maradéktalanul kötelesek betartani és végrehajtani a labdarúgásra vonat-

kozó rendelkezéseket.
• A pályakorláton belül, de a játéktéren kívül tartózkodhatnak:
o Csapatonként: 1 fő vezetőedző, 2 fő pályaedző, 1 fő orvos, 1 fő gyúró, 1 fő technikai vezető 

és 7 fő cserejátékos. (Összesen: 13 fő) 
o A mérkőzés alatt a cserejátékosok a csapatok színétől eltérő színű – megkülönböztető - felső-

ben, labda nélkül, saját kapujuk mögött melegíthetnek.
o Rajtuk kívül a korláton belül a Létesítmény Szabályzatban leírt személyek tartózkodhatnak.

• Bármilyen jellegű és korosztályú mérkőzés esetében a játékvezető köteles gondoskodni arról, 
hogy az adott mérkőzés jegyzőkönyve a soron következő Fegyelmi Bizottsági Ülésre beérkez-
zen. Amennyiben a játékvezető nem gondoskodik megfelelően a jegyzőkönyv beérkezéséről, 
úgy fegyelmi vétséget követ el. Kívánatos, hogy a jegyzőkönyveket „elsőbbségi” jelöléssel ad-
ják postára, vagy a Szövetség fax számára továbbítsák postázás előtt.

• Jelen Versenykiírásban nem szabályozott, vagy olyan kérdésekben, melyben az MLSZ érvény-
ben lévő szabályzataiban részletesebb előírások találhatók, mint a jelen Versenykiírásban, a 
Versenykiírást és az MLSZ szabályzataiban rögzítetteket egyidejűleg kell figyelembe venni!

• Átigazolás esetén, az elhagyott igazolásokért az átadó egyesület fegyelmi felelősséggel tarto-
zik.

A versenykiírás egy példányát a játékvezetői öltözőben ki kell függeszteni!

Békéscsaba, 2010. június 11.

BÉKÉS MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
 ELNÖKSÉGE
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