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BEVEZETŐ 
 
Ezen Szabályzat (továbbiakban: LVSZ) a DVKLSZ által szervezett labdarúgó sport versenye, 
versenyrendszere (továbbiakban: verseny) keretében folytatott labdarúgó sporttevékenységre 
és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre vonatkozó előírások rendszerbe 
foglalt összessége, amely a versenyben résztvevő labdarúgók, sportszakemberek, 
alapközösségek általános és sportági kötelezettségeit szabályozza. 
 

 
Általános fogalmak, rendelkezések 

 
Labdarúgó sporttevékenységnek minősül a labdarúgó sport játék- és verseny szabályai szerint, 
szervezett formában versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlétet és a szellemi 
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja 
 
Labdarúgó sportoló az a természetes személy, aki labdarúgó sporttevékenységet végez. 
 
A labdarúgó sport versenyrendszere: a DVKLSZ által meghatározott szabályok szerint 
szervezett és lebonyolított több labdarúgó mérkőzés együttvéve. 
 
Versenyrendszer: a labdarúgó bajnokság, a labdarúgó kupa, a labdarúgó torna, és más egyéb 
egymással összefüggő - minimum két - labdarúgó mérkőzés. 
 
Sportszervezet - sportegyesület, amely labdarúgó szakosztállyal rendelkezik, sportvállalkozás, 
a sportegyesület által jogi személlyé nyilvánított labdarúgó szakosztály, sportiskola, iskolai 
sportkör, alapközösség, alkalmi csapat (továbbiakban együtt sportszervezet) 
 
DVKLSZ tag: az a sportszervezet, alapközösség, amely a DVKLSZ versenyrendszerében 
részt vesz. 
Sportszakember az a természetes személy, aki sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül 
vagy közvetetten feladatot lát el. Fentiek alapján sportszakembernek (továbbiakban spszak) 
minősülnek az alábbiak: 
 
Sportvezető: a sportszervezet hivatalos képviselője, a nevezési lapon (a labdarúgó mérkőzés 
jegyzőkönyvében) képviselőként (különböző területek felelőseként) megjelölt személyek, a 
csapatvezető, a szakmai igazgató, és egyéb alkalmazott (pl. technikai vezető, intéző), a 
sportszervezet más tagja, vagy szerződtetett személy 
 
Játékvezető, ellenőr: a DVKLSZ Játékvezetői Bizottsága (JB) által kiküldött (illetve 
szükség) játékvezető, illetve ellenőr, tartalék játékvezető, játékvezető asszisztens. 
 
Tisztségviselő: a DVKLSZ-nek választott tagja, a labdarúgás területén hivatalos tisztséget 
viselő, vagy megbízást teljesítő személy 
 
Tagsági igazolvány: a labdarúgó személyi adatait, és a labdarúgóversenyen, 
versenyrendszerben való részvételhez szükséges alapadatokat tartalmazó fényképes okmány; 
mely akkor minősül érvényesnek, ha arra a sportszervezetre került kiállításra, amelynek a 
labdarúgó csapatában a labdarúgó pályára kíván lépni (a sportszervezet neve megegyezik a 
bajnokságban használt névvel), és a labdarúgó a tagsági igazolványát a játékvezető részére a 
mérkőzés kezdete előtt be tudja mutatni. 
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A Versenyszabályzat vonatkozásában versenyrendszert kiíró szövetségen a DVKLSZ-t  kell 
érteni. 
 
A DVKLSZ a versenyrendszerek lebonyolítására szakmai és területi elvek alapján 
szervezeteket (pl. versenybizottságokat) hozhatnak létre, nevezhetnek ki. 

 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A Labdarúgás Versenyszabályzata, célja 
A Versenyszabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a labdarúgó 
versenyek, versenyrendszerek kiírása, megrendezése, lebonyolítása és ezáltal többek 
között az: 

a. járuljon hozzá a labdarúgó sport népszerűsítéséhez 
b. ösztönözze a labdarúgó sport elterjedését, tömegesítését 
c. segítse elő a labdarúgó versenyek, versenyrendszerek kiírását, megrendezését, 

lebonyolítását; 
d. védje a verseny irányításában, szervezésében részt vállalók, lebonyolításában 

közreműködők, illetve a versenyben résztvevők jogait; 
e. szabályozza a labdarúgó sportág rendjét, és óvja tisztaságát; 
f. ösztönözze a Fair Play elvének, szabályainak betartását. 

 
2. A Versenyszabályzat területi hatálya 

a. Az LVSZ-t kell alkalmazni a Magyarország területén belül, mindazon nagypályás, 
és csökkentett pályaméretű, valamint kispályás versenyek kiírására, 
megrendezésére, lebonyolítására, amelyet a DVKLSZ szervez. 

b. Labdarúgó sport versenyt, versenyrendszert szervezhet 
3. A Versenyszabályzat vonatkozik: 

a) a DVKLSZ sportszakembereire, alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő 
személyekre, 

b) a versenyen, versenyrendszerben résztvevő sportszervezetre, 
c) a versenyen, versenyrendszerben résztvevő sportszervezetnél tevékenykedő 

sportszakemberekre 
d) versenyen, versenyrendszerben résztvevő sportszervezettel tagsági viszonyban lévő 

labdarúgókra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre, 
e) a verseny megrendezésének, lebonyolításának biztosításában részt vevő –stb. delegált, 

kijelölt személyek) 
 
4. A Versenyszabályzat időbeli hatálya 

A Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség Elnöksége dönt a Szabályzat 
elfogadásáról, hatályba lépéséről és visszavonásáról. 

 
5. Irányítási, döntési szintek 

A DVKLSZ dönt a saját maga által szervezett versenyek (bajnokságok, kupák) kiírásával, 
megrendezésével, lebonyolításával, valamint a sportszervezet által szervezett verseny 
általános elveivel kapcsolatos kérdésekben. 
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II. FEJEZET 

 
A LABDARÚGÓ, VERSENYIGAZOLVÁNY, VERSENYENGEDÉLY, 

JÁTÉKJOGOSULTSÁG 
 

1. A labdarúgó jogállása 
A labdarúgó jogállása: amatőr labdarúgó. Az amatőr labdarúgó a DVKLSZ alapközösség 
tagja. 
 

2. A labdarúgó kötelmei 
A labdarúgó köteles: 
a. a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni; 
b. a külön jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálatokon részt venni; 
c. a hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a labdarúgó sportággal 

kapcsolatos egyéb szabályzatokat betartani; 
d. a labdarúgó sporttevékenysége során annak a DVKLSZ érdekeit figyelembe venni. 
e. betartani a jogszabályban meghatározott tiltott teljesítményfokozó szerek, 

készítmények és mérkőzések előtt, illetve közben az alkohol fogyasztás tilalmát.  
f. alávetni magát a tilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak. 

 
A kötelmek megszegése fegyelmi vétségnek minősül. 
 

3. A versenyigazolvány, a versenyengedély kiadása nyilvántartása és visszavonása 
a. Minden labdarúgónak a DVKLSZ által személyre és az adott sportszervezetre 

kiállított, a versenyeken részvételre jogosító tagsági igazolvánnyal kell rendelkeznie. 
b. A tagsági igazolvány a labdarúgó tulajdona, amelyet sportszervezete kezel. A tagsági 

igazolvánnyal való visszaélés esetén a játékra jelentkező sportolót, az őt nevező 
csapatvezetőt, és a sportszervezetet fegyelmi eljárás keretében egyaránt felelősségre 
kell vonni. 

c. A tagsági igazolvány elvesztése esetén – kérelemre – az igazolványt kiállító szervezet 
másolatot állít ki. Ha az eredeti tagsági igazolvány a későbbiekben előkerül, a 
másodpéldányt – megsemmisítés céljából – az igazolványt kiállító szervezethez kell 
benyújtani. 

d. A tagsági igazolvány kiváltásakor meghatározott időszakonként a sportolók 
igazolványában a fényképet ki kell cserélni. (öt év) 

e. A tagsági igazolványban foglalt adatok valódiságáért a sportolót és a sportszervezetet 
egyetemleges fegyelmi felelősség terhel. A tagsági igazolvány csak érvényes 
Felelősségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes.  A tagsági igazolvány kiadására, 
nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat az DVKLSZ Nyilvántartási, Igazolási 
és Átigazolási Szabályzata tartalmazza. 

f. Amennyiben a tagsági engedély kiadásának nem voltak meg a jogszabályi, valamint az 
DVKLSZ szabályzataiban előírt feltételei, a tévesen kiadott versenyengedélyt a kiadó 
köteles visszavonni. 

g. A tagsági igazolvány bevonása az DVKLSZ Fegyelmi Szabályzatában 
meghatározottak szerinti időtartamra történhet. 

 
4. A versenyengedély típusai 

5+1, 5+1 öregfiúk 
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5. Játékjogosultság általános esetei 
a. A Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség Nyilvántartási, Igazolási és 

Átigazolási Szabályzata szerint nyilvántartásba vett, tagsági igazolvánnyal ellátott 
sportoló, akkor rendelkezik általános játékjogosultsággal, ha a DVKLSZ 
Versenykiírásában a bajnoki, illetve korosztályra meghatározott tagsági igazolvánnyal 
és érvényes Felelősségvállalási nyilatkozattal bír; a tagsági igazolványt a mérkőzés 
helyszínén be tudja mutatni, és a labdarúgó mérkőzés versenyjegyzőkönyvében kezdő 
vagy cserejátékosként feltüntették. 

b. A korcsoportoknál betartandó szabályok 
Felnőtt: bajnoki, Kupa és egyéb mérkőzéseken legfeljebb a mérkőzés napjáig a 15. 
életévét naptári napra betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt. 
Öregfiúk bajnokság: betöltött 40., illetve meghatározott betöltött életév. 

c. A tagsági engedély csak akkor adható ki, ha a játékosnak vagy csapatának nincs 
semmilyen jellegű tartozása a DVKLSZ, vagy a volt egyesülete, csapata felé. 
Amennyiben a sportoló tartozását a bajnokság közben állapítják meg, akkor tagsági 
engedélyét a határozat hatályba lépésének napján be kell vonni. 

d. A DVKLSZ bajnokságaiban, a terembajnokság versenyrendszer befejezést megelőző 3 
fordulóban, szabadtéri bajnokság versenyrendszerében csak annak a sportolónak van 
játékjogosultsága, aki az utolsó 5 forduló időpontja előtt a sportszervezet igazolt 
labdarúgója volt. Nincs játékjogosultsága, és tagsági igazolványát be kell vonni annak 
a sportolónak, akinek igazolását, átigazolását az utolsó 3-5 forduló időszakában 
végezték el. 

 
 
 
 
 
 

III. FEJEZET 
 

BAJNOKI ÉS KUPA VERSENYRENDSZERE 
 
1. Versenyrendszer 

a. A versenyrendszer lehet: 
- meghatározás szerint vegyes-nyílt bajnokság, amatőr bajnokság; 
- pályaméretük szerint nagypályás, csökkentett pályamérető, kispályás és futsal 
- a részt vevő játékosok neme szerint férfi (fiú) és női (leány); 
- a részt vevő játékosok kora szerint felnőtt és öregfiúk 

b. Az amatőr bajnokságban a sportegyesületek mellett sportvállalkozások is 
szerepelhetnek. 

c. A bajnokság lebonyolítására vonatkozó egyéb szabályokat az adott bajnokságra 
vonatkozó versenykiírás tartalmazza. 

d. A vegyes-nyílt bajnokságban – ha a versenykiírás másképp nem rendelkezik - 
sportvállalkozás, sportegyesület és sportegyesület jogi személlyé nyilvánított sportoló 
szakosztályai és egyesületek alapközösségei vehetnek részt. A bajnokságban induló 
sportvállalkozásnak, sportegyesületnek, illetve jogi személyiségű szakosztályának 
mindazon pénzügyi, adminisztratív, technikai és szakmai feltételeket teljesíteni kell, 
amelyeket az adott bajnoki osztályra a versenykiírás a bajnokság résztvevőire nézve 
megállapít. 
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2. A labdarúgó bajnokság, kupa, torna kiírása, a versenykiírás tartalmi elemei 
a. A labdarúgás, ezen belül a vegyes-nyílt és amatőr versenyrendszer kialakítása, 

működtetése, továbbá a kupák, tornák megrendezése a DVKLSZ feladata. 
b. A DVKLSZ határozza meg a labdarúgó bajnokságok rendszerében való részvétel 

általános és a kupákban, tornákban való részvétel konkrét feltételeit.  A DVKLSZ 
meghatározza a versenykiírás kötelező tartalmi elemeit, és az egységesen 
alkalmazandó szabályokat. 

c. Egy adott bajnokságban, kupában, tornán részt vevő valamennyi sportszervezet 
(csapat) azonos joggal és kötelezettséggel vesz részt a versenyrendszerben és a többi 
sportszervezettel (csapattal) azonos elbírálásban részesül. 

 
3. A versenyrendszer versenykiírásának a következőket kell, tartalmaznia: 

a. a verseny célját; 
b. a verseny rendezőjét; 
c. a verseny lebonyolítási rendszerét, idejét, helyét; 
d. a verseny résztvevőit; 
e. a verseny végén a feljutás és kiesés, továbbjutás szabályozását; 
f. a nevezési rendet; 
g. a verseny díjazását; 
h. a verseny költségeit; 
i. a versennyel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket. 

- a játékvezetői és ellenőri költségtérítéseket, 
- a versenyengedély díjakat; 
- az óvási díjakat; 
- a fellebbezési díjakat; 

j. a nyilvántartási, igazolási és átigazolási díj összegét; 
k. a labdarúgó mérkőzés időpont módosítás díját 

 
4. A sportszervezetek nevezési rendje 

a. A bajnokságra, kupára, tornára a sportszervezetek (csapatok) a DVKLSZ által kiadott 
nyomtatványon (nevezési lapon) nevezik be a csapatokat.  A nevezési lapot a 
DVKLSZ biztosítja. A nevezési határidő után beérkezett kérelmeket a DVKLSZ nem 
fogadja el. 

b. A bajnokságban való indulást akkor sem szabad elfogadni, ha a nevezési díj 
meghatározott összegét határidőre, ellenőrizhető módon nem fizették be. 

c. A sportszervezet, az indulási jogot nem adhatja át más sportszervezetnek. 
d. Ha két, vagy több sportszervezet egyesül akkor annak a sportszervezetnek a nevét kell 

felvenni, amelyikből több játékos igazol át az új sportszervezetbe. Ebben az esetben az 
új sportszervezet eldöntheti, hogy az adott lehetőségből melyik bajnoki osztályba 
nevez. 

e. A DVKLSZ a versenykiírásában szabályozza a nevezés elfogadásának további 
feltételeit. 

f. A sportszervezet nevezését el kell utasítani a versenyrendszerre: 
- amennyiben az előző bajnoki szezonból, bármilyen jellegű lejárt tartozása áll fenn a 

DVKLSZ felé. Ha a sportszervezet magasabb osztályba történő feljutása, illetve 
alacsonyabb osztályba történő kiesése miatt a bizottsága megváltozik, akkor az 
előző versenyrendszert kiíró szövetség legkésőbb a nevezési határnapig köteles 
írásban tájékoztatni a nevezést első fokon elbíráló illetékes versenybizottságot a 
tartozás jellegéről és nagyságáról. 

- ha a nevezési díjat nem fizette be, illetve határidőn túl fizette be, 
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- Az adott versenyre nevező sportszervezet sportpályája nem felel meg mindazon 
követelményeknek, amelyet a előírások és mérkőzés rendezési szabályzat tartalmaz. 

g. Egy személy csak egy sportszervezet részére vállalhat képviseletet, illetve csak egy 
sportszervezetnél láthat el sportszakemberi feladatokat a DVKLSZ-nél. Ugyanaz a 
személy több sportszervezetnél még abban az esetben sem láthat el képviseletet, 
sportszakemberi feladatokat, ha a megbízó sportszervezetek csapatai különböző 
osztályban szerepelnek. 
 

5. Részvételi jog, részvételi kötelezettség 
a. A DVKLSZ bajnokságaiban annak a sportszervezetnek a csapata vehet részt, amelyik 

az előző bajnoki év versenykiírása alapján erre jogot szerzett. Ha ezen jogával a csapat 
nem kíván élni – alacsonyabb bajnoki osztályban akar indulni a következő bajnoki 
évben - akkor szándékát minden évben az indulási jogosultsága szerinti bajnokság 
nevezési határidejének lejártáig köteles írásban bejelenteni minden érintett 
versenybizottság részére. A bejelentés elmulasztása esetén a csapat abban a bajnoki 
osztályban indulhat, amelybe a DVKLSZ versenybizottsága be tudja sorolni. 

b. Feljutás vagy kiesés esetén a csapat a versenykiírásban meghatározott magasabb, 
illetve alacsonyabb osztályban játszik tovább. 

c. Azok a csapatok, amelyek nem jutnak fel, vagy nem esnek ki az adott bajnokságból, a 
következő bajnoki évben is ugyanabban az osztályban játszanak tovább. Ha az osztály 
több csoportra tagozódik, a csapat a következő bajnoki évre másik csoportba 
áthelyezhető. 

d. Sportszervezetenként csak egy felnőtt csapat vehet részt azonos bajnoki osztályban, 
kupában, illetve csoportban. 

e. A bajnokságokban szereplő sportszervezet második csapata legalább eggyel 
alacsonyabb bajnoki osztályban vagy csoportban szerepelhet. 

 
 
6. Új sportszervezet (csapat) besorolása 

a. Új sportszervezet csapata csak a bajnokság legalsóbb osztályába sorolható. 
b. A DVKLSZ bajnokságának legalacsonyabb osztályában indulhat az a sportszervezet, 

amely labdarúgó csapata működésének beszüntetése után, újra indulni kíván a 
bajnokságban. 

c. A sportszervezetek egyesülésével létrejött sportszervezet az előző sportszervezetek 
(mindkettő vagy több) általános jogutódja. 

d. Bajnoki indulási jogot érintő fúziót csak a két bajnokság közötti időpontban lehet 
érvényesíteni. 

 
7. Az osztály, csoport létszámának kiegészítése 

a. Ha valamelyik bajnoki osztályban (csoportban), versenyben kevesebb számú csapat 
marad a versenykiírásban meghatározottaknál - kizárás, fúzió, nevezés elmulasztása, 
alacsonyabb osztályba nevezés, sorolás következtében, - azt a bajnoki osztályt 
(csoportot), versenyt, a verseny megkezdéséig fel lehet tölteni. A bajnoki osztályra, 
versenyre vonatkozó feltöltés lehetőségéről és konkrét szabályairól a DVKLSZ 
elnöksége dönt. 

b. Létszámemelés esetén a DVKLSZ versenykiírásában kell meghatározni, hogy mely 
sportszervezetek kerülnek az adott bajnoki osztályba (csoportba), versenybe. 
 

8. A bajnoki (verseny) év 
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a. A bajnoki (verseny) év minden év márciusban kezdődik és július közepéig illetve 
augusztus 20.-tól   október 20- ig tart. 

b. Az idények (szezonok) kezdetét és végét a DVKLSZ éves versenykiírásban határozza 
meg. Amennyiben a versenysorozat befejezése után osztályozóra, rájátszásra kerül sor, 
akkor azokat a mérkőzéseket a bajnoki (verseny) év – bajnokság, verseny - részének 
kell tekinteni. 

 
9. Bajnoki (verseny) beosztás 

a. A versenyrendszert kiíró szövetség versenybizottsága a nevezések beérkezése után a 
csapatokat osztályokba és/vagy csoportokba sorolja be. 

b. A csoportbeosztás alapelvei a kialakítás fontossági sorrendjében: 
c. egy bajnoki osztályban (versenyben) a csoportok létszáma lehetőleg azonos legyen; 
d. az előző bajnoki év (verseny) végeredménye alapján jogosult csapatok; 
e. A csoport (verseny) besorolás végleges, ellene nincs helye jogorvoslatnak (nem lehet 

fellebbezni). 
 
10. A bajnokság (verseny) lebonyolítási rendje, a sorsolás 

a. A bajnokság lebonyolítási rendjét a DVKLSZ kiíró szövetség határozza meg. 
b. A bajnoki-, kupa-, torna mérkőzések sorrendjét, helyét és idejét sorsolással kell 

megállapítani. 
c. A sorsolást a hatályos versenykiírás szerint kell elkészíteni; 
d. Egyes bajnoki csoportokban a besorolt csapatok alacsony létszáma esetén 3-4 fordulós 

bajnokság is sorsolható. 
e. A különböző létszámú csoportokban a következő terv alapján kell elvégezni a sorsolást: 

- azonos napra egy csapatnak két bajnoki mérkőzést kitűzni tilos; kivéve a torna 
rendszerű lebonyolításban 

- a sorsolásnál lehetőleg teljesíteni kell a sportszervezetnek azt a kérését, hogy a 
sportszervezet melyik fordulóban kíván hazai pályán játszani, 

- a sorsolásnál lehetőleg teljesíteni kell, hogy pályaválasztási jogát azonos vagy 
ellentétes fordulóban kívánja-e gyakorolni egy másik sportszervezettel, vagy saját 
másik csapatával játszandó mérkőzéseken. A kérés azonban nem teljesíthető akkor, 
ha az a csoport egy vagy több csapatára nézve hátrányos; 

f. A bajnokság (verseny) megkezdése előtt a sportszervezetek számára sorsolás, időpont-
egyeztető értekezlet tartható. Ezen az értekezleten lehet pontosítani a sorsolás tényezőit 
a bajnoki (verseny) év teljes időszakára. 

g. A bajnokság (verseny) befejezése után egy adott osztály meghatározott csapatai között 
rájátszás formájában mérkőzések rendezhetők (pl. bajnoki címért, feljutásért, kiesésért, 
stb). 

h. A bajnokságok (versenyek) befejezése után a bajnokság (verseny) két osztályának 
meghatározott helyezést elért csapatai között a feljutásért, bent maradásért lejátszandó 
osztályozó mérkőzések rendezhetők. 

 
11. A mérkőzés sorsolt időpontjának megváltoztatása 

a. A fordulók sorrendjét a sorsolás után a DVKLSZ versenybizottsága csak rendkívül 
indokolt esetben változtathatja meg. 

b. Abban az esetben, ha a DVKLSZ versenybizottsága valamilyen előre nem látható 
alapos ok miatt az adott osztály, csoport, verseny valamennyi egy fordulóra kiírt 
mérkőzését későbbi időpontra halasztja, vagy korábbi időpontra előrehozza, azt úgy kell 
tekinteni, hogy a sorsolás – a fordulók sorrendje - megváltozott. 
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c. A DVKLSZ versenybizottsága az érintett két sportszervezet írásban benyújtott, alaposan 
megindokolt közös kérelmére egy konkrét mérkőzés napját, vagy kezdési időpontját 
megváltoztathatja. Ebben az esetben a kezdeményező sportszervezetnek időpont 
módosítási díjat akkor nem kell fizetni, ha a sorsolás szerinti időpontot megelőzően 
legalább 15 nappal előbb kérte a sportszervezet a mérkőzés nap, vagy kezdési időpont 
módosítását. A 15 napon belül beérkező kérelmek esetén a kezdeményező 
sportszervezetnek a DVKLSZ Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési rendje alapján 
megállapított időpont módosítási díjat kell megfizetni. 

d. A kérelem elbírálása ügyében hozott döntés végleges, ellene nincs helye jogorvoslatnak 
(fellebbezni nem lehet). 

e. Egyetemi-főiskolai csapatok esetében az őszi idényt (szezont) kezdő legfeljebb 3 
bajnoki (verseny) forduló mérkőzését a sorsolás szerinti időpontnál későbbre is ki lehet 
tűzni. Ezeket a mérkőzéseket az “egyetemi-főiskolai csapatok miatt a bajnoki szezon 
kezdésekor „elmaradt"-nak kell nevezni, és úgy kell tekinteni, hogy azokat a lejátszás 
napjára sorsolták ki, vagyis ezek nem a későbbi időpontra halasztott mérkőzések 
fogalmi körbe tartoznak. 

 
12. Mérkőzés elhalasztásának kérése, lejátszásának időpontja 

a. Bajnoki-, kupa-, torna mérkőzés napját elhalasztani, illetve kezdési időpontját 
módosítani egyoldalúan nem lehet, kivéve, ha a sportszervezet rendkívüli 
kényszerkörülmény miatt írásban megindokolva kéri a DVKLSZ-től a mérkőzés sorsolt 
időpontjának megváltoztatását - elháríthatatlan elemi kár (rendkívüli eset) esetét kivéve 
– a versenykiírásban meghatározottaknak megfelelően a mérkőzést megelőzően. A 
beadványon szerepelnie kell az ellenfél beleegyező vagy elutasító nyilatkozatának, 
amelyet a versenybizottság a versenyügyi eljárásban értékel. 

b. A mérkőzés napjának elhalasztását, kisorsolt idejének módosítását kizárólag az a 
versenybizottság engedélyezheti, amelyik azt a bajnokságot rendezi, amelyben a 
változtatást kérő csapat játszik. 

c. A DVKLSZ versenybizottsága által megállapított időpont kijelölés, módosítás ellen 
nincs helye jogorvoslatnak. 

 
13. A pályaválasztás joga 

a. A bajnokság (verseny) sorsolása meghatározza a pályaválasztás jogát. A „tavaszi” 
idényben pályaválasztóként kisorsolt csapat az „őszi” idényben (szezonban) ugyanazzal 
a csapattal szemben nem lehet pályaválasztó. Kivéve azt az esetet, amikor „tavasszal” a 
vendég - utazó - csapat hibájából maradt el a mérkőzés. Ez esetben a „tavaszi” 
pályaválasztó csapat a tavaszi idényben (szezonban) is pályaválasztóként szerepel. 

b. A DVKLSZ versenybizottsága határozza meg a mérkőzések lejátszásának kezdési 
időpontját a bajnokság (verseny) megkezdése előtt.  Minden más esetben a két csapat 
megegyezése szükséges a mérkőzés időpontjának megállapításához.  

c. A DVKLSZ versenybizottsága, az érdekelt sportszervezetek írásban megindokolt 
kérésére, engedélyezheti a pályaválasztási jog felcserélését.  

d. Ha azonos pályán játszó csapatok közül az egyik a bajnoki (verseny) év során pályát 
változtat, akkor a sorsolásban meghatározott mérkőzéseit, mint pályaválasztó az új 
pályán játssza le. 

 
14.  A mérkőzés kezdésének időpontja 

A sorsolásnak megfelelően 
 

15. Bajnoki- és kupamérkőzés helye és ideje 
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a. A sportszervezetek a nevezési lapon jelentik be, hogy mérkőzéseiket melyik pályán 
rendezik. A pályaválasztó sportszervezet csak a bejelentett pályán rendezheti meg 
mérkőzését; 

b. indokolt esetben, évközben, alkalmanként vagy tartósan, más pályán is megrendezhető a 
mérkőzés. A változásról a mérkőzés előtt – rendkívüli körülmény esetét kivéve - 
legalább 15 nappal köteles értesíteni a szövetséget és az érintett sportszervezet; 

c. A DVKLSZ indokolt esetben kötelezheti a sportszervezeteket arra, hogy mérkőzéseiket 
ne a pályaválasztó csapat pályáján, hanem másutt játsszák le. 

 
16. A mérkőzések játékideje 

Versenykiírás szerint. 
 
17. A csapat összetétele 

a. A sportolók mezének számozása, melyet a versenyjegyzőkönyvben fel kell tüntetni, 1-
99-ig terjedő egész szám lehet. 

b. Az életkor betartásával bármennyi játékosnak lehet tagsági igazolványt készíteni. 
 
 
 

IV. FEJEZET 
 

JÁTÉKVEZETÉS 
 

1. A játékvezetők, és az ellenőrök küldése 
a. A DVKLSZ a Játékvezetői Bizottságon (a továbbiakban JB) keresztül a mérkőzésre - a 

Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési rend figyelembevételével – játékvezetőt, és 
adott esetben ellenőrt küld. A bajnokságban (versenyben) szereplő csapat(ok) kérésére 
a versenyrendszert kiíró szövetség a játékvezetők, és az ellenőrök részére (fényképes) 
igazolványt ad ki. 

b. A játékvezető a kezdési időt megelőzően legalább 20 perccel, korábban köteles a 
pályára megérkezni. 

c. A sportszervezet kérésére a DVKLSZ közölheti (hivatalos honlapján megjelentetheti) 
a mérkőzésre kiküldött játékvezetők nevét, de csak abban az esetben, ha a játékvezetők 
kijelölése végleges. 

d. A bajnoki, a kupa és a hivatalos edzőmérkőzéseket, valamint a torna jelleggel 
rendezett mérkőzéseket csak az illetékes JB részéről hivatalosan küldött játékvezető 
vezetheti. A hivatalos edzőmérkőzésekre, valamint a torna jelleggel rendezett 
mérkőzésekre a DVKLSZ írásban köteles játékvezetőket kérni a JB-től. 

e. Nem jelölhető ki és nem vállalhat küldést a játékvezető: 
- ha sportszakemberként elkövetett fegyelmi vétség miatt felfüggesztették a 

működését, vagy eltiltás alatt áll, 
- ha a játékvezető a bajnokság (verseny) megkezdése előtt írásban kérte mentesítését a 

nevezett csapat mérkőzéséről; 
f. Nem vállalhat küldést a játékvezető: 

- olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek tagja, vagy a kijelölés napját 
megelőzően 1 éven belül tagja volt; 

- olyan sportszervezet mérkőzésére, amelynek a játékvezető közvetlen rokona tagja,  
- ha a játékvezető kijelölése általában összeférhetetlen azon a mérkőzésen, melyre 

küldését kapta. 
- ha a játékvezető nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy a mérkőzésen működhet. 
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- Ha az a.-d. pontban foglaltak valamelyikét a játékvezető megsérti fegyelmi eljárást 
kell elrendelni ellene. 

g. Szövetségi ellenőrt fegyelmi határozat alapján, illetve a sportszervezet kérésére és 
költségére a szövetség küld. 

h. A szövetség saját költségére kérés nélkül is küldhet ellenőrt a mérkőzésekre. 
 
2. Játékvezetői, ellenőri költségek 

a. Játékvezetői, ellenőri díjat azok a játékvezetők, ellenőrök vehetnek fel, akiket a 
versenyrendszert kiíró szövetség hivatalosan küld mérkőzésre,  

b. A DVKLSZ a versenykiírásban szabályozza, ha a játékvezetői költség kifizetése nem 
központilag, hanem egyedi mérkőzéseken a helyszínen történik. Helyszíni kifizetés 
esetén a játékvezetői költséget a mérkőzés megkezdése előtt ki kell fizetni.  

c. A DVKLSZ mindig a hatályos rendelkezések alapján fizeti ki a játékvezetői és ellenőri 
díjat. 

d. Nem vizsgázott szükség-játékvezetőt a hivatalos játékvezetői díj 50%-a illeti meg; 
e. Rövidebb játékidővel rendezett sporteseményen (villámtorna, stb.) az egyébként 

fizethető játékvezetői díj időarányosan csökkentett részét kell fizetni; 
 
3. A játékvezető távolmaradása, a szükség-játékvezető 

a. A csapatok a kitőzött kezdési időtől számított legalább 5 percig kötelesek várni a 
játékvezetőre. 

b. Ha a játékvezető a mérkőzés kezdési idejére a pályára nem érkezett meg, a várakozási 
idő letelte után, a két csapat vezetője köteles megállapodni szükség-játékvezető 
személyében. A szükség-játékvezető kijelölése esetén, ha a mérkőzés helyszínén 
legalább egy a JB által nyílván tartott játékvezető jelen van, és ő elvállalja a mérkőzés 
vezetését, a csapatok kötelesek a mérkőzést bajnoki jelleggel lejátszani. Ha valamelyik 
csapat nem kíván a játékvezető vezetése mellett játszani, akkor azt úgy kell tekinteni, 
hogy felelős a mérkőzés elmaradásáért. Ha egyik sportszervezet csapata sem kíván 
játszani játékvezetővel, abban az esetben mindkét fél vétkes a mérkőzés elmaradásáért; 

c. Játékvezető távolmaradása esetén a két sportszervezet képviselője közös 
megegyezéssel, szükség szerint egy, vagy két, lehetőleg olyan sportembert jelöljön ki 
játékvezetőnek, aki nem tagja a mérkőző sportszervezeteknek.  

d. Megegyezés alapján szükség-játékvezető lehet olyan személy is, aki tagja, vagy tagja 
volt a mérkőző sportszervezeteknek; 

e. Szükség-játékvezetőnek elsősorban a nézőtéren tartózkodó játékvezetők kérhetők fel. 
f. Ezek hiányában megegyezhetnek játékvezetői képesítéssel nem rendelkező sportember 

személyében is; 
g. A szükség-játékvezető kijelöléséről a jegyzőkönyvbe be kell írni – sport szervezetek 

közötti megállapodást-, amelyet a játékvezető és a sportszervezetek képviselői írnak 
alá.  

h. Ha a játékvezető a mérkőzés folyamán megsérül, rosszul lesz, a mérkőzést be kell 
szüntetni. 

i. A szükség-játékvezető jogai és kötelességei megegyeznek a hivatalosan küldött 
játékvezetők jogaival és kötelességeivel. 

j. A szükség-játékvezető által hozott döntések véglegesek és visszavonhatatlanok. 
 
4. Játékvezető kijelölését, működését kizáró tényezők 

a. Működési jogából felfüggesztett játékvezető (asszisztens, ellenőr) a felfüggesztés 
idején semmilyen minőségben nem működhet mérkőzésen. 
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b. A működési jogától eltiltott játékvezető (asszisztens, ellenőr) az eltiltás ideje alatt 
semmilyen minőségben sem működhet mérkőzésen. 

c. Az a sportvezető, edző, aki egyben játékvezető (asszisztens, ellenőr), és akit fegyelmi 
vétség miatt a szövetség működési jogából felfüggesztett vagy határozott időre 
eltiltott, a felfüggesztés és az eltiltás ideje alatt semmilyen minőségben nem működhet 
mérkőzésen, mint játékvezető (asszisztens, ellenőr). 

d. Ha az a – c pont valamelyikét a játékvezető (asszisztens, ellenőr) megsérti, ellene 
fegyelmi eljárást kell elrendelni. 
 

 
5. A játékvezető feladatai, a mérkőzés jegyzőkönyve 

a. A pályaválasztó csapat a nevezési lapon megadott pályán köteles megrendezni minden 
mérkőzését.  A játékvezető a mérkőzés előtt köteles meggyőződni arról, hogy a 
sportszervezet által meghatározott és játékra előkészített pálya használható-e, 
mérkőzés játszására alkalmas állapotban van-e. 

b. ha a pálya talaját kifogásolja, vagy felszereléseiben hiányosságot észlel (törött kapufa, 
pontatlan vagy elmosódott vonalazás, stb.) kötelezi a rendező sportszervezetet annak 
kijavítására. Ha a rendező sportszervezet nem javítja ki a hiányosságokat, a mérkőzést 
a rendező sportszervezet miatt kell elmaradt mérkőzésnek tekinteni. 

c. A játékvezető kizárólagos jogkörébe tartozik annak megállapítása, hogy a játéktér 
alkalmas-e mérkőzés lejátszására. Elmarad a mérkőzés, ha kedvezőtlen időjárási 
viszonyok vagy más elemi csapás (havazás, eső, felhőszakadás, vízáradás, jégverés, 
fagy, tűzvész, villámcsapás, orkánszerű szélvihar, földrengés, pályacsuszamlás, stb.) 
következtében a játéktér nem alkalmas mérkőzés lejátszásra; 

d. Abban az esetben, ha a játéktér a mérkőzés folyamán válik játékra alkalmatlanná, a 
játékvezető ideglegesen vagy véglegesen beszüntetheti a játékot; 

e. A játéktér állapotának vizsgálatát közvetlenül a mérkőzés kezdési ideje előtt, és csak 
akkor végezze el a játékvezető, ha mindkét csapat legalább játékosai játékra kész 
állapotban jelen van. Ha csak az egyik csapat játékosai jelennek meg, vagy mindkét 
csapat távol van, akkor nem kell megtartani a játéktér alkalmasságának vizsgálatát, 
mivel a mérkőzés nem a játéktér alkalmatlansága, hanem a csapat vagy csapatok 
távolmaradása miatt marad el. 

f. A két sportszervezet képviselője a játékosok igazoltatása előtt köteles kitölteni a 
versenyjegyzőkönyvet 3 példányban. A sportszervezeti képviselő a kitöltött 
jegyzőkönyvet a sportszervezet által felsorolt nevek alatt közvetlenül aláírja, 
hitelesítve a közölt adatokat. A versenyjegyzőkönyvbe a cserejátékosok nevét is fel 
kell tüntetni. A sportszervezeti képviselő, vagy a csapatkapitány a 
versenyjegyzőkönyvet és a kezdő, valamint a cserejátékosok igazolását átadja a 
játékvezetőnek. A versenyjegyzőkönyvet a DVKLSZ biztosítja a sportszervezetek 
számára térítés ellenében. 

g. A sportszervezetek képviselői kölcsönösen megvizsgálhatják a tagsági igazolványokat 
és az esetleges szabálytalanságra felhívják a játékvezető figyelmét. Mindkét csapat 
képviselőjének jogában áll a mérkőzés végén is átnézni – a játékvezető jelenlétében - 
az ellenfél játékosainak tagsági igazolványait. Abban az esetben, ha a sportoló 
személyazonosságával kapcsolatban a mérkőzés előtt, alatt, vagy után kétség merül 
fel, akkor a személyi- vagy más személyazonosításra alkalmas igazolvány 
felmutatásával kell igazolni a személyazonosságot. Ha a játékos személyazonosságát 
nem sikerül kétséget kizáróan bizonyítani, akkor a másik csapat a mérkőzés előtt 
előzetes óvást jelenthet be. 
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h. A játékvezető kötelessége, hogy a mérkőzés előtt ellenőrizze a 
mérkőzésjegyzőkönyvet, a két csapat képviselőjének jelenlétében a tagsági 
igazolványokat. A két csapat vezetőjének kötelessége a mérkőzésjegyzőkönyv és a 
tagsági igazolványok időbeni leadása annak érdekében, hogy a játékvezető a játékosok 
igazoltatását a játékosok bemelegítésének zavartalan biztosításával elvégezhesse, és a 
kitőzött kezdési időt pontosan betartsák. 

i. A játékvezetőnek a játékosokkal kapcsolatosan a következőket kell ellenőrizni: 
- a tagsági igazolvány szabályosságát, érvényességét; 
- a játékos verseny viszonyát; 

j. Amennyiben egy sportoló az igazoltatásig nem érkezett meg a mérkőzés színhelyére 
(nincs jelen) a neve nem írható be a versenyjegyzőkönyvbe, csak akkor, amikor 
megérkezik. 

k. Ha a játékvezető a mérkőzés megkezdése előtt nem igazolja le a mérkőző csapatokat, 
vagy az egyik csapatot, ezen a címen óvás nyújtható be. Az elkövetett mulasztásért a 
játékvezetőt fegyelmi úton felelősségre kell vonni. 

l. Ha a mérkőzésen bármelyik játékosnak nincs jelen a tagsági igazolványa, a 
játékvezető nem engedheti játszani mindaddig, amíg tagsági igazolványa meg nem 
érkezik; 

m. Ha valamilyen oknál fogva az egész csapat(ok) tagsági igazolványa hiányzik, a 
bajnoki-, kupa-, torna mérkőzést nem vezethető le, még a két csapat írásbeli 
megállapodása esetén sem. 

n. Amennyiben a játékvezető a csapat(ok) igazolásának hiányában vezeti le a mérkőzést, 
úgy óvás esetén a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni. 

o. Ha a játékvezető érvényes tagsági igazolvány nélküli labdarúgó játékát engedélyezi a 
mérkőzésen, akkor a játékvezető ellen fegyelmi eljárást kell indítani. 

p. A játékvezető a tagsági igazolványokat és versenyjegyzőkönyvet a mérkőzés végéig 
magánál tartja. 
 

q. A játékvezető a mérkőzés végén az eredményt rávezeti a versenyjegyzőkönyvre. A 
játékos figyelmeztetését a versenyjegyzőkönyvben a játékos neve mellett “S” betűvel 
jelzett oszlopban az időpont feltüntetésével jelzi, a játékos kiállítást a 
versenyjegyzőkönyvben a játékos neve mellett “P” betűvel jelzett oszlopban az 
időpont feltüntetésével jelzi, és részletesen köteles leírni a kiállítás, a rendezési 
hiányosság, a rendkívüli esemény okát.  A gólt-gólokat szerző játékos gólját a 
versenyjegyzőkönyvben a játékos neve mellett “Gól” feliratú oszlopba beírja. a gólok 
számát jelölve. Ennek az a célja, hogy a sportszervezet minden kétséget kizárólag 
értesüljön a labdarúgó figyelmeztetéséről, kiállításról, a góllövő(k) személyéről, a 
rendezési hiányosságról, a rendkívüli eseményről. A kiállítással a játékos játékjoga 
felfüggesztettnek tekintendő a fegyelmi döntés meghozataláig. A játékvezető által a 
részletesen leírt kiállítás, a rendezési hiányosság, a rendkívüli esemény, stb. jelentése 
után a sportszervezet semminemű észrevételt nem tehet a jegyzőkönyvbe. A 
játékvezető által aláírt versenyjegyzőkönyv egy példánya a játékvezetőnél marad, 
melyet a mérkőzést követő nap 12.00 óráig haladéktalanul eredetiben a DVKLSZ 
részére eljuttat; a harmadik példány a pályaválasztó sportszervezeté, a második 
példány pedig a vendégcsapaté. Egyidejűleg visszaadja valamennyi játékos tagsági 
igazolványát, az esetlegesen kiállítottak kivételével. 

r. A játékvezető köteles valamennyi mérkőzésről (bajnoki, kupa, torna, nemzetközi, 
barátságos stb.) jelentést küldeni annak a DVKLSZ-nek írásban, a formanyomtatvány 
felhasználásával.  
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6. A játékos személyazonosságának megállapítása 
a. A személyazonosság megállapítása a játékvezető hivatalos kötelessége. Ha a 

játékvezető úgy látja, hogy a tagsági igazolványban levő fénykép nem egyezik meg az 
összehasonlított sportolóval, a játékvezető a kifogásolt sportoló személyének 
azonosítására alkalmas okmányt köteles elkérni, továbbá a sportolóval elmondatja 
személyi adatait, majd íráspróbát vesz tőle a mérkőzésjegyzőkönyvre, amit egybevet a 
tagsági igazolványban lévő aláírással. 

b. Ha a játékvezető meggyőződik arról, hogy a játékos más sportoló 
tagságiigazolványával kíván játszani, akkor a sportolót zárja ki a játékból. A 
jogosulatlanul játszani szándékozó sportoló beazonosítására törekedjen, annak adatait 
jegyezze fel, és mellékelje a jelentéshez. Azt a tagsági igazolványt vonja be és 
mellékelje a jelentéshez, amelyet fel kívántak használni a jogosulatlan szerepléshez. 

c. Ha a játékvezető a mérkőzés alatt, vagy a félidőben állapítja meg, hogy egy sportoló 
nem saját tagsági igazolványával játszik, vagy erre az ellenfél képviselője felhívja a 
figyelmét, a játékost a játékból már nem zárhatja ki, még akkor sem, ha kétséget 
kizáróan bebizonyítható, hogy más labdarúgó tagsági igazolványával szerepel. Az 
esetről részletes jelentést köteles írni a játékvezető! 

d. Amennyiben a sportszervezet képviselője a mérkőzés előtt, annak félidejében, vagy a 
mérkőzés végén jelzi a játékvezetőnek, hogy valamelyik sportoló személyazonosságát 
illetően kétsége van, abban az esetben az alábbiak szerint kell eljárni: 
- ha a sportoló a sportlétesítményben van, de a játékvezető felhívására a személyének 

azonosítására szóló okmányt nem tudja, vagy nem akarja bemutatni, illetve az 
aláírást megtagadja, a játékvezető ezt jelentésében közölje. 

- ha a labdarúgó eltávozott a sportlétesítményből és ez akadályozza az azonosítást, 
akkor jelentésében közölje a történteket; 

e. A d pont megsértéséért benyújtott óvás esetén a személy azonosítására szolgáló 
okmány be nem mutatását, illetve az aláírás megtagadását, az eltávozást mint 
elmarasztaló tényt kell figyelembe venni. 

 
7. A csapatok sportöltözetének ellenőrzése 

a. A játékosok és a játékvezetők sportöltözete a következőkből áll: mez és nadrág 
különállóan, lábszárvédő, futballcipő. 

b. A játékvezető a mérkőzés megkezdése előtt köteles meggyőződni arról, hogy: 
- a mérkőző csapatok egymástól élénken elütő, a kapusok pedig a mezőnyjátékosok 

és a játékvezetők öltözékétől eltérő színű szerelésben játszanak-e; 
- a játékosok cipői szabályszerűek-e; 

c. Ha a két csapat mezének színe egyezik, vagy nagy a színhasonlóság, akkor amatőr 
versenyben a pályaválasztó csapat, köteles az ellenféltől eltérő színű mezt felvenni. 

d. A sportolók és a játékvezetők a sportöltözéken reklámfeliratot viselhetnek. 
e. A játékvezetők öltözéke színének el kell térnie a csapatok öltözékének színétől, 

valamint a kapusok öltözéke színétől. 
f. A versenykiírásban meghatározott osztályokban a játékosok mezén számozást kell 

elhelyezni. A mezszám hiánya nem óvási ok, és emiatt a mérkőzés nem maradhat el. A 
félidőben vagy bármikor a mérkőzés folyamán történt mezcsere esetén a 
mezszámozásnak azonosnak kell lennie a korábbival. Ez alól kivétel, ha egy játékos 
meze a játék közben sérül meg. A mezek hátrészen elhelyezett számmal azonos szám 
helyezhető el a mellrészen és a nadrág oldalán is. 
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V. FEJEZET 
 

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
 

1. A labda biztosítása, ellenőrzése, kicserélése 
a. A mérkőzésre mindkét sportszervezetnek biztosítani kell labdát. A DVKLSZ 

versenykiírásában szabályozza, hogy az adott versenyben a mérkőzéseken hány db 
szabályszerű, azonos minőségű labdát kell biztosítani. 

b. A labda kerülete 68-70 cm között változhat. Külső burkolata a FIFA által 
engedélyezett anyag, amelyen nem szabad olyan résznek lennie, amely sérülést 
okozhat. A labda súlya 420-450 gramm között váltakozhat. 

c. A játékvezető a mérkőzés megkezdése előtt köteles ellenőrizni a labdák számát, 
szabályszerűségét és játékra alkalmasságát 

d. Ha a rendező sportszervezet nem tud szabályszerű labdát biztosítani, az ellenfélnek 
pedig nincs labdája, a játékvezető a várakozási idő leteltével játék nélkül lefújja a 
mérkőzést. Ebben az esetben a mérkőzés elmaradásáért a pályaválasztó a felelős; 

e. Ha vendégcsapat rendelkezik játékra alkalmas labdával, köteles azt a játékvezetőnek 
átadni, hogy a mérkőzés labda hiánya miatt ne maradjon el. Ha a vendégcsapat nem 
adja oda labdáját a mérkőzés lejátszásához, akkor mindkét sportszervezetet vétkesnek 
kell tekinteni a mérkőzés elmaradásáért. A mérkőzést 0:0-val lejátszottnak kell 
tekinteni azzal, hogy mindkét csapattól fegyelmi eljárás keretében 1-1 büntetőpontot le 
kell vonni. 

f. Kizárólag a játékvezető hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy a labdák 
játékra alkalmasak-e. 

g. Ha a mérkőzés közben a labda elveszti rugalmasságát, a játékvezető köteles azt 
kicseréltetni. 

h. Ha a mérkőzés közben a labda súlya nedvesség következtében megnőtt, akkor a 
játékvezető kicseréltetheti. 

i. Ha bármelyik csapat vezetője, játékosa szándékosan megrongálja a labdát, és az ennek 
következtében válik használhatatlanná, a vétkes személy sportszervezetét el kell 
marasztalni a mérkőzés beszüntetéséért. A vétkes személy ellen - ha az sportszervezeti 
tag - fegyelmi úton is el kell járni. 

 
2. A csapatok bevonulása, levonulása, a közönség üdvözlése 

a. A játékvezető vezetésével a csapatok együtt vonulnak ki a pálya közepére, és arccal a 
nézőtér felé állnak fel. Ezután csapatonként üdvözlik a közönséget a lelátó, nézőtér 
mindkét oldala felé. 

b. A mérkőzés megkezdése előtt – a közönség üdvözlése után – a vendégcsapat 
labdarúgói kézfogással köszöntik a játékvezetőket és a hazai csapat labdarúgóit, majd 
a hazai csapat labdarúgói köszöntik a játékvezetőket. 

 
3. Térfélválasztás 

A mérkőzés előtti, a játékvezető által végzett sorsoláskor amelyik csapat nyer, eldönti, 
hogy az első félidőben melyik kapura támadjon. A másik csapat végzi el a mérkőzés 
kezdőrúgását. A sorsoláson győztes csapat végzi el a második félidő kezdőrúgását. A 
mérkőzés második félidejére a csapatok térfelet cserélnek és a másik kapura támadnak. 

 
4. Gyászszünet megtartása 

a. A sportmozgalomban, a sportszervezetben ismert sportember elhalálozás alkalmával 
lehetőség van 1 percnél nem hosszabb gyászszünet tartására. 
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b. A gyászszünetet közvetlenül a mérkőzés kezdete előtt kell megtartani. A játékosok 
felállnak a kezdőkörre, a játékvezető sípjelére kezdődik és fejeződik be a gyászszünet. 
 

5.  Várakozási idő 
a. A várakozási idő (külső körülmény esetén) leteltét a játékvezető állapítja meg. A két 

csapat kapitányával szóban közli, hogy a várakozási idő lejárt. 
b. Ha a hivatalos kezdési időre nem jelenik meg valamelyik csapat, a játékvezető és az 

ellenfél nem köteles tovább várni. A játékra kész csapat jelenlétében a játékvezető 
köteles lefújni a mérkőzést. 

c. Ha játékvezető a mérkőzés hivatalos kezdési időpontjánál később kezdi meg a 
mérkőzést, akkor annak okát a játékvezetői jelentésében köteles leírni 

 
6. Létszámhiányos csapatok 

a. Ha egy csapatban öt játékosnál kevesebb van játékra kész állapotban a mérkőzést 
elkezdeni nem szabad. A mérkőzést a létszámhiányos csapat miatt kell elmaradtnak 
tekinteni. 

b. Ha a mérkőzés folyamán valamelyik csapatban a játékosok száma véglegesen öt fő alá 
csökken, a mérkőzést a játékvezető köteles beszüntetni. A mérkőzést a létszámhiányos 
csapat miatt kell beszüntetettnek tekinteni. 

c. Ha az egyik, vagy mindkét csapat a mérkőzés kezdési időpontjában nincs együtt teljes 
létszámmal, de legalább öt játékosa játékra kész állapotban van, a mérkőzést meg kell 
kezdeni. A később érkező játékosok pályára lépési szabályai az alábbiak: 
- Létszámhiányos csapat vezetője a kikészíti a sportoló tagsági igazolványát és 

pályára lépés előtt átadja a játékvezetőnek. A játékvezető a versenyjegyzőkönyvbe 
jelzi, hogy a labdarúgó a mérkőzésre megérkezett. 

- Ha mérkőzés közben megérkezik a labdarúgó, akkor mérkőzés közben az 
igazoltatását a játékvezető elvégzi és a szünetben vagy a mérkőzés végén beírja a 
játékost a versenyjegyzőkönyvbe. 

d. a később érkező labdarúgó személyazonosságát a játékvezető köteles megvizsgálni. 
Az igazoltatásnál az ellenfél vezetőjének a részvétele nem zárható ki.  
 

7. Bajnoki (verseny) mérkőzés lemondása. 
a. Mérkőzés módosítását csak indokolt esetben lehet kérni!  
b. A módosítást 15 nappal a kiírt időpont előtt lehet kérni írásban a Versenybizottság 

illetékesétől. A módosításnak tartalmaznia kell a másik csapat beleegyezését, az új 
időpontot és a mérkőzés helyszínét.  Ha a módosítás feltételei közül egy is hiányzik, a 
Versenybizottság a kérést elutasítja.  

c. A módosításba beleegyezett csapat köteles lejátszani a mérkőzést az első javasolt 
időpontban, és helyszínen! Ha az új időpontban valamelyik csapat nem jelenik meg, 
akkor a Szövetség az ellenfél javára igazolja a 3 pontot. A változtatás iránti kérelmet 
az alábbi eljárási költségek befizetésével lehet kérni: 
- ha az időpont változtatás 15 nappal korábban történik, mint a kisorsolt mérkőzés, 

nem kell eljárási költséget fizetni. 
- ha az időpont változtatást 5 -15 nappal korábban kérik, akkor 2000.- Ft-ot kell a 

kérelmet benyújtó csapatnak eljárási költségként befizetni. 
- rendkívül indokolt esetben a másik csapat beleegyezésével 5 napon belül is 

elhalasztható a mérkőzés 5000.-Ft befizetésével.  
- az utolsó öt (5) fordulóban mérkőzést halasztani nem lehet  
- A halasztott mérkőzéseket az utolsó 5 fordulóig le kell játszani 
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Az engedélyezésre csak a Versenybizottság illetékes. 
 
8. Elmaradt mérkőzés 

a. Ha a csapatok nem hibásak a bajnoki mérkőzés elmaradásában, az új időpontot 
legfeljebb 15 napon belül ki kell tőzni, az érdekelt csapatok előzetes meghallgatása 
után. Az új játéknapot a versenyrendszert kiíró szövetség versenybizottsága állapítja 
meg. Ha a mérkőzés elmaradásában valamelyik csapat vonatkozásában a vétkesség 
megállapítható, akkor a 3 bajnoki pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára 
kell igazolni. 

b. Ha mindkét csapat vétkes a mérkőzés elmaradásában, akkor a mérkőzést 0-0 
gólkülönbséggel lejátszottnak kell tekinteni azzal, hogy mindkét csapat 1-1 pontot kap, 
de a fegyelmi ügyükben hozott határozattal évi összeredményükből 1-1 büntetőpontot 
le kell vonni. Emellett egyéb fegyelmi büntetés is alkalmazható. 

c. ha a pályaválasztó csapat a vétkes – rossz időpontban jelent meg - a 3 bajnoki pontot 
3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell igazolni; 

d. ha a vendégcsapat a vétkes - rossz időpontban jelent meg - a 3 bajnoki pontot 3-0 
gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell igazolni 

e. Ha a mérkőzés a bajnokság utolsó 3-5 fordulója közben marad el, és az elmaradás akár 
pontszám vagy gólkülönbség tekintetében feljutást vagy kiesést befolyásol, a 
mérkőzést a következő fordulóig le kell lejátszani. Az elmaradásban vétkes csapat 
ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Ha a feljutást vagy kiesést nem 
befolyásolja a mérkőzés eredménye, a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a vétlen csapat 
javára kell igazolni. Az elmaradásban vétkes csapat ellen fegyelmi eljárást kell 
kezdeményezni. 

 
 
 
 
9. Játékjogosultság az előrehozott mérkőzésen 

a. Előrehozottnak kell tekinteni a mérkőzést, ha a két sportszervezet közös megegyezés 
alapján szövetségi engedéllyel az eredetileg kisorsolt bajnoki-, vagy kupamérkőzés 
előtt legalább 1 fordulóval korábban játssza le azt. 

b. Ezen a mérkőzésen játszhat az a labdarúgó, aki ennek időpontjában 
játékjogosultsággal bír. 

c. Nem játszhat az a labdarúgó, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 
 

10. Játékjogosultság a később lejátszásra kerülő mérkőzésen 
a. Későbbi időpontra halasztottnak kell tekinteni a mérkőzést, ha: 

- az érdekelt sportszervezetek közös megegyezése alapján az illetékes verseny 
(rendezési) bizottság engedélyével későbbi időpontban játsszák le, 

- bármely okból elmaradt, beszüntetett és újra játszását rendelték el, 
- óvás miatt újra kell játszani. 

b. Az elhalasztott, későbbi időpontban sorra kerülő mérkőzésen szerepeltethető az a 
labdarúgó, aki a mérkőzés eredetileg kisorsolt napján a sportszervezet igazolt játékosa 
volt, és a későbbi időpontban lejátszásra kerülő mérkőzés napján játékjogosultsággal 
rendelkezik (nincs eltiltva, illetve felfüggesztve). 

c. Az elhalasztott mérkőzésen nem játszhat az a labdarúgó, aki: 
- sportszervezetébe az eredeti mérkőzésnap után lett le- vagy átigazolva, tehát a 

kisorsolt eredeti napon nem volt még a sportszervezet labdarúgója; 
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- a mérkőzés napján eltiltás, vagy játékjogának felfüggesztése miatt nem rendelkezik 
játékjogosultsággal. 

d. Ha a szövetség valamely bajnoki forduló (verseny) összes mérkőzését későbbi 
időpontra helyezi át, azok úgy tekintendők, mintha eredetileg is a későbbi időpontra 
lettek volna kisorsolva. 

e. A beszüntetett mérkőzés beszámít a labdarúgó eltiltásába, az elmaradt mérkőzések 
közül azonban csak az számít be, amelynek három pontjáról jogerős döntés született. 
A jogerős döntés megszületéséig az eltiltást úgy kell kezelni, hogy a labdarúgó 
eltiltása adott mérkőzésen érvényben van. 

f. A beszüntetett és megismétlendő mérkőzésen történt fegyelmi vétségek alapján 
kiszabott büntetések a mérkőzés újrajátszásának az elrendelésével nem vesztik el 
érvényüket, és így további mérkőzésekre is hatályban maradnak. 

g. Az egyetemi-főiskolai csapatok miatt a bajnoki szezon kezdésekor elmaradt 
mérkőzéseken az egyetemi-főiskolai csapatokban és az ellenfél csapatában is 
jogosultan játszhatnak azok a játékosok, akik a mérkőzés tényleges lejátszásának 
napján játékjogosultsággal rendelkeznek. 
 

11. Cserejátékosok 
a. A DVKLSZ a versenykiírásában intézkedik a cserejátékosok számáról olymódon, 

hogy a pályára lépő cserejátékosok száma maximum 6 fő lehet. 
b. A cserejátékos szerepeltetésének szabályai az alábbiak: 

- a cserejátékos neve a mérkőzés megkezdéséig a versenyjegyzőkönyvben 
módosítható; 

- Amennyiben a sportoló tagsági igazolványát nem tudják bemutatni, akkor a 
labdarúgó nevét a versenyjegyzőkönyvből ki kell húzni. 

c. Ha időközben megérkezik labdarúgó, akkor játékra jelentkezhet, mérkőzés közben az 
igazoltatását a játékvezető elvégzi. 

d. A később érkező és pályára lépő sportoló személyazonosságát legkésőbb a mérkőzés 
befejezése után a játékvezető köteles megvizsgálni. Az igazoltatásnál az ellenfél 
vezetőjének a részvételét biztosítani kell. Amennyiben a sportoló a mérkőzés utáni 
igazoltatásnál bármilyen okból nincs jelen az fegyelmi vétségnek minősül, és a 
sportszervezet csapatától legalább három büntetőpontot kell levonni. Emellett egyéb 
fegyelmi büntetés is kiszabható. 

e. A cserejátékos csak akkor léphet - a felezővonalnál - a játéktérre, ha a lecserélt játékos 
már elhagyta a játékteret. 

f. A cserejátékos szabálytalan szerepeltetése a jelen szabályzat, illetve a DVKLSZ 
versenykiírása megsértésének minősül, melyért a sportszervezetet fegyelmi felelősség 
terheli még akkor is, ha a csere szabálytalan végrehajtása a játékvezető tudtával vagy 
beleegyezésével történt. 

g. Ha a játékvezető megtagadja a megengedett számú sportoló beállítását, akkor a csapat 
illetékes vezetője azonnal jelezze a játékvezetőnek, hogy óvás alatt játszanak tovább. 
A játékvezető jelentésében tartozik beszámolni arról, hogy miért nem engedte az 
engedélyezett cserejátékos játékát. A sportszervezet megfosztása játékjogosult 
cserejátékosának szerepeltetésétől óvási ok. 

 
12. Sárga és piros lap 

a. A szabálytalanságok elkövetőivel szemben a játékvezető az alábbiak szerint jár el: 
- sárga kártya felmutatásával figyelmezteti a játékvezető azt a labdarúgót, aki elköveti 

a játékszabályok szerint figyelmeztetést maga után vonó szabálytalanságok 
valamelyikét; 
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- sárga lappal figyelmezteti a játékvezető, majd közvetlenül ezután a piros kártya 
felmutatásával állítja ki a labdarúgót, ha az ugyanazon a mérkőzésen ismételten vét a 
játékszabályok ellen, és ezért újabb sárga lapos figyelmeztetésben kellett részesíteni; 

- a játékvezető piros kártya felmutatásával állítja ki azt a játéktéren lévő, illetve 
lecserélt, vagy becserélendő labdarúgót, aki elköveti a játékszabályok szerint 
kiállítást maga után vonó szabálytalanságok valamelyikét. 

b. A játékvezető a Versenykiírásban meghatározott időre állítja ki azt a sportolót, aki 
következetesen vét a szabályok ellen. 

c. A bajnokságokban, kupákban a játékvezetőknek egységesen alkalmazni kell a sárga- 
és piros kártyát (lapot) valamint a meghatározott időre történő kiállítást a 
játékszabályok ellen vétő labdarúgó figyelmeztetésére, vagy kiállítására. 

d. A sárga lapos figyelmeztetések következménye az alábbi: 
- a versenyjegyzőkönyv alapján a bajnoki mérkőzéseken a versenykiírásban 

meghatározott figyelmeztetést az alábbi meghatározás alapján kell nyilvántartani. 
- a bajnoki- és kupamérkőzéseken kapott sárga lapos figyelmeztetéseket külön-külön 

kell nyilvántartani; 
- A nyilvántartott sportoló 5 sárga lapos figyelmeztetés utáni, soron következő első 

mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal, 
e. Amennyiben az 5 sárga lapos figyelmeztetés ellenére pályára lépő játékos miatt óvást 

nyújtottak be, vagy a DVKLSZ Versenybizottsága hivatalból járt el, akkor a 
versenyügyi eljárást a soron következő első mérkőzés eredménye vonatkozásában 
lehet csak lefolytatni. Amennyiben a labdarúgó további mérkőzéseken pályára lépett, 
annak ellenére, hogy az egy mérkőzésre vonatkozó eltiltását nem töltötte le, akkor a 
labdarúgó és sportszervezete ellen fegyelmi eljárást kell indítani. Azon a mérkőzésen, 
ahol a meghatározott számú sárga lappal rendelkező játékos jogosulatlanul szerepelt a 
játékvezető által adott sárga vagy piros lap érvényes, nem törölhető. 

f. Átigazoláskor a sárga lapos figyelmeztetések és az eltiltások nyilvántartása az alábbiak 
szerint történik: 
- a nyilvántartott sárga lapokat, illetve a kiállítást követő eltiltást az új 

sportszervezetben is ugyanilyen rendszer alapján kell nyilvántartani, illetve az 
eltiltást letölteni; Kivétel az, amikor a játékost meghatározott időre tiltották el a 
játéktól, mert ebben az esetben az eltiltás ideje alatt semmilyen bajnoki- és kupa 
mérkőzésen nem léphet pályára; 

- átigazoláskor az átvevő sportszervezet köteles az átadó sportszervezettől a 
nyilatkozatot beszerezni, hogy abban a bajnoki évben a labdarúgó mennyi sárga 
lapos figyelmeztetést kapott bajnoki-, kupa (típusonként külön-külön) mérkőzésen, 
illetve eltiltás hatálya alatt áll-e. Ezt a nyilatkozatot a DVKLSZ cégszerűen aláírva 
hitelesíti, és nyilvántartásába felvezeti. Az átadó sportszervezetet a sárga lapok 
számának hibás megadásáért fegyelmi felelősség terheli. 

g. A DVKLSZ az adott bajnoki-, kupa-, torna mérkőzés után internetes honlapján 
szerepelteti a fordulóban mérkőzésen sárga lapot kapott játékosokat. A 
versenyjegyzőkönyv alapján a sárga lapos figyelmeztetésekről mind a labdarúgó 
szakosztályoknál, mind a DVKLSZ-nél (a versenyjegyzőkönyv alapján) nyilvántartást 
kell vezetni. A honlapon szerepeltethető – nem hivatalos adatként – a meghatározott 
sárga lapot elért játékosok neve, de erre alapozva óvás nem nyújtható be az illetékes 
bizottság felé. Ha a sportszervezetnél lévő versenyjegyzőkönyv nem, vagy nem jól 
olvasható, akkor a helyszínen lévő játékvezetővel kell tisztázni azt, hogy név szerint ki 
kapott sárga lapos figyelmeztetést. Ha a játékvezető eltávozása miatt ez már nem 
lehetséges, akkor a DVKLSZ-nél kell tisztázni a sárga lappal figyelmeztetett játékosok 
neveit, a mérkőzést követő 2 napon belül. 



 20 

h. Nem kell felvenni a nyilvántartásba azt a sárga lapos figyelmeztetést, amelyet olyan 
játékos kapott, akit a mérkőzés folyamán később piros lappal kiállított a játékvezető. 

i. A bajnokság, a kupa, a torna sorozat végén a sárga lapos figyelmeztetések törlődnek. 
 
13. Játékjogosultság a mérkőzésen 

Bajnoki-, kupa-, torna mérkőzésen csak azok a játékosok játszhatnak, akik 
játékjogosultsággal rendelkeznek. A szabály be nem tartása, kijátszása jogosulatlan 
szereplésnek minősül. 
 

14. Sportszakemberek játékjogosultsága 
Sportszakember, mint sportoló külön engedély nélkül játszhat bármely sportszervezetben, 
ha játékjogosultsággal rendelkezik, 
Amennyiben a sportszakember sportszakemberi tevékenységét felfüggesztik, vagy 
meghatározott időre eltiltják a sportszakemberi tevékenységtől akkor az eltiltás nem érinti 
labdarúgói játékjogosultságát. 
Amennyiben a sportszakember játékjogát labdarúgóként felfüggesztik, vagy 
meghatározott időre eltiltják a labdarúgástól, akkor az eltiltás nem érinti sportszakemberi 
tevékenységét. 
 

15. Jogosulatlan játék 
a. 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. 

b. Nem rendelkezik játékjogosultsággal, - ezért a mérkőzésen nem szerepelhet, illetve 
szerepeltetése jogosulatlan játéknak minősül - az a sportoló, aki: 
- érvényes tagsági igazolvány, nélkül játszik, 
- a hatáskörrel rendelkező és illetékes sportszerveket félrevezetve szerzett tagsági 

igazolványt; 
- más játékos tagsági igazolványával, vagy hamisított tagsági igazolvánnyal játszik; 
- a bármely okból később lejátszott mérkőzésen játszik, de az eredeti kisorsolt 

játéknapot követően kapott tagsági igazolványt, átigazolást a sportszervezethez; 
- Játékjogosultsága fel van függesztve; 
- A játéktól el van tiltva, illetve a meghatározott számú sárga lapos figyelmeztetés 

ellenére a soron következő mérkőzésen pályára lépett, 
- a versenyjegyzőkönyvben nem szerepel; 

 
16. A mérkőzés félbeszakítása, beszüntetése 

a. 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 ok, illetve a szurkolók viselkedése miatt – ideiglenesen 
félbeszakította, az objektív ok megszűntét követően a játékot folytatni kell. Ha a játék 
nem folytatható, akkor a mérkőzést a játékvezető beszünteti. 

b. Az a pont miatt félbeszakadt, majd beszüntetett mérkőzést az alábbi szempontok 
alapján kell újrajátszani, illetve az eredményt megállapítani: 
- amennyiben a mérkőzés az első félidőben, illetve a mérkőzés szünetében szakadt 

félbe, akkor a teljes mérkőzést újra kell játszani, 
- amennyiben a mérkőzés a második félidőben szakadt félbe, a DVKLSZ 

versenybizottsága dönt, hogy a teljes mérkőzést újra játszák a csapatok, vagy a 
mérkőzés félbeszakadáskor kialakult eredmény lesz a végeredmény.  
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- Az a pont miatt félbeszakadt mérkőzés végeredményének megállapítása 
vonatkozásában nincs helye jogorvoslatnak. 

c. Nem lehet a mérkőzést folytatni valamelyik csapat létszámának 5 fő alá történő 
csökkenése, levonulás, a játéktéren történt haláleset esetén. Amennyiben a játéktéren 
tömegverekedés tör ki, illetve a játéktéren kívül, de a sportlétesítményben haláleset 
történik, akkor a játékvezető dönt a mérkőzés folytatásáról, vagy beszüntetéséről. Ha a 
mérkőzésen a DVKLSZ sportszakembere hivatalos minőségében van jelen, akkor a 
játékvezetőnek a mérkőzés beszüntetésére vonatkozó döntésének meghozatala előtt 
vele is egyeztetni kell. 

d. Ha a játékvezető a mérkőzést rendzavarás miatt félbeszakította, a két csapatvezető 
köteles haladéktalanul mindent megtenni a rendzavarás megszüntetésére. Különösen 
súlyos rendzavarásnak minősül: 
- ha a játékvezetőt bármilyen tárggyal megdobják, megütik, leköpik; 
- ha a sportolót(kat) bármilyen tárggyal megdobják, megütik; 
- valamelyik sportoló, vagy sportvezető a játékvezetőt labdával szándékosan 

megdobja, vagy a labdát szándékosan nekirúgja, vagy tettleg bántalmazza, 
- a nézők rasszista illetve nyomdafestéket nem tűrő szavakkal becsmérlik az ellenfél 

sportolóját, edzőjét, illetve a DVKLSZ sportszakembereit. 
- Amennyiben a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a mérkőzésen a rend nem állítható 

helyre, akkor beszünteti a mérkőzést és az okot jelentésében részletesen közli. 
e. A c és d pontalapján beszüntetett mérkőzés esetén - ugyanúgy, mint a mérkőzés 

elmaradás esetén - a játékvezető és az érdekelt két csapat képviselője idézés nélkül 
tartozik megjelenni a DVKLSZ versenybizottságának, és fegyelmi bizottságának 
soron következő ülésén.  

f. Mérkőzés beszüntetéskor a következő határozatok hozhatók: 
- a mérkőzést a pályán elért eredménnyel kell igazolni: 

o labdahiány esetén, és ha a vendégcsapat 3 gólnál nem nagyobb gólarányú 
győzelemre áll; 

o a labda szándékos megrongálása esetén, ha a vétlen csapat 3 gólnál nem 
nagyobb gólarányú győzelemre áll; 

o ha a pályaválasztó hibájából a mérkőzés nem fejezhető be, és a vétlen 
vendégcsapat 3 gólnál nagyobb arányú győzelemre áll; 

o ha az egyik csapat létszáma a megengedettnél kevesebbre csökkent, és a másik 
csapat 3 gólnál nagyobb arányú győzelemre áll; 

o ha a mérkőzés a játéktéren, vagy a nézőtéren okozott botrány miatt szakad 
félbe, és a vétlen csapat 3 gólnál nagyobb arányú győzelemre áll; 

- A mérkőzés pályán elért eredményét törölni, és a 3 pontot 3-0 gólkülönbséggel a 
vétlen csapat javára kell igazolni: 
o labdahiány esetében, ha a pályaválasztó csapat győzelemre vagy döntetlenre 

áll; 
o a labda szándékos megrongálása esetén, ha a vétkes csapat győzelemre vagy 

döntetlenre áll; 
o ha a pályaválasztó hibájából a mérkőzés nem fejezhető be, és a pályaválasztó 

csapat győzelemre vagy döntetlenre, illetve a vendégcsapat 3 gólnál kisebb 
arányú győzelemre áll; 

o ha a mérkőzés nem fejezhető be, és a vétkes csapat győzelemre vagy 
döntetlenre, illetve a vétlen csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll; 

o ha a pályafelszerelés meghibásodik, a vonalak elmosódnak, és a játékvezető 
felszólítására a pályaválasztó nem hozza rendbe; 
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o ha az egyik csapat létszáma a megengedettnél kevesebbre csökken, és a másik 
csapat 3 gólnál kisebb arányú győzelemre áll; 

o ha a mérkőzés a játéktéren vagy a nézőtéren okozott botrány miatt szakad félbe 
és a vétkes csapat győzelemre vagy döntetlenre áll. 

g. ha a mérkőzés félbeszakadásában (beszüntetésében) mindkét csapatot fegyelmi vétség 
terheli, a mérkőzést 0:0-al lejátszottnak kell tekinteni azzal, hogy mindkét csapat 1-1 
pontot kap, de a fegyelmi ügyükben hozott határozattal évi összeredményükből 1-1 
büntetőpontot le kell vonni. Emellett egyéb fegyelmi büntetés is alkalmazható. 

h. A félbeszakadt és beszüntetett mérkőzés a labdarúgó fegyelmi büntetésébe beszámít. 
 
 

VI. FEJEZET 
 

A MÉRKŐZÉS EREDMÉNYÉNEK ÓVÁSSAL, VAGY HIVATALI ÚTON TÖRTÉNŐ 
MEGVÁLTOZTATÁSA, A BAJNOKSÁGBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS 

 
1. Előzetes óvás bejelentése 

a. A csapatok képviselői a mérkőzés kezdete előtt szóban és írásban megindokolt óvást 
jelenthetnek be, melyet a játékvezető köteles jelentésben megírni, vagy a jelentéshez 
csatolni. Az előzetes óvástól függetlenül a csapat a mérkőzésre köteles kiállni. Az 
előzetes óvás célja, hogy a csapatok az óvásban leírt álláspontjuk fenntartásával 
játszanak anélkül, hogy kockáztatnák jogaikat. 

b. Előzetes óvást az alábbi esetekben nyújthatnak be a csapatok: 
- ha a játéktér nem hiteles (méretek, vonalak) 
- játékjogosult kezdő és cserejátékos sportolók a játékból való kizárása. 

c. a játékos a személyazonosságát nem tudja kétséget kizáróan igazolni. 
 

2. Óvás bajnoki- vagy kupamérkőzés eredménye ellen 
a. A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással: 

- ha a kezdő vagy cserejátékos sportoló, vagy cserejátékos jogosulatlanul szerepelt; 
- ha valamelyik csapat játékjoga a mérkőzés napján fel volt függesztve; 
- ha érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező sportolót a játékvezető nem engedett 

pályára lépni; 
- ha a játékvezető a mérkőzésen műhibát követ el. (Műhibát akkor követ el a 

játékvezető, ha ítélete mást tartalmaz, mint amit a játékszabályok az adott esetre 
előírnak. Például műhibát követ el az a játékvezető, aki gólt ítél, ha a 
büntetőrúgásból lőtt labda a kapufáról visszapattan, majd a visszapattanó labdát, a 
büntetőrúgást végrehajtó játékos hálóba juttatja. A kétszeri érintés miatt ugyanis nem 
ítélhető gól. Nem műhiba az, ha a játékvezető valamely játékhelyzetet tévesen ítél 
meg, nem minősíti a kezezést szándékosnak, pedig az volt, nem ítélt visszahúzást, 
pedig az volt. Ezek az esetek játékvezetői tévedésnek és nem műhibának 
minősülnek.) 

- ha a játékvezető (kivéve a szükség-játékvezető) felfüggesztése, vagy fegyelmi 
eltiltása ellenére levezette a mérkőzést; 

- a pálya játékra való alkalmatlansága, de csak akkor, ha a mérkőzés megkezdése előtt 
a játékvezetőnél bejelentették az előzetes óvást, kivéve, ha az óvási ok a mérkőzés 
ideje alatt keletkezett; 

- ha a mérkőzés előtt és közben olyan esemény történt, amely lehetetlenné tette a 
reális, igazságos eredmény kialakulását;  

b. Az óvás benyújtása: 
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- óvást benyújthatnak a mérkőzésen játszó csapatok, továbbá a velük egy osztályban 
vagy azonos csoportban játszó csapatok, mint érdekeltek; 

- a mérkőzés eredménye ellen 8 napon belül óvás nyújtható be a DVKLSZ 
versenybizottságánál. Ha a jogosulatlan szereplés alapja a DVKLSZ félrevezetésével 
történt igazolás vagy átigazolás, akkor a bajnoki-, kupa-, torna mérkőzést követő 30 
napon belül lehet óvást benyújtani; 

- A bajnokság (verseny) utolsó három; öt fordulójában megrendezett és az osztályozó 
(rájátszásos szakasz) mérkőzéseket követően az óvás benyújtásának határideje a 
mérkőzést követően.  

- az óvás benyújtásával egyidejűen, de legkésőbb a határidőn belül, az óvási díjat is be 
kell fizetni, és az óváshoz csatolni kell a befizetést igazoló számlát, vagy annak 
másolatát.  

- az óvást postán is meg lehet küldeni az illetékes szövetség címére. Ebben az esetben 
a postai feladás napját kell az óvás benyújtása napjának tekinteni. Az óváshoz 
csatlakozó csapat is benyújthatja óvását határidőn belül, az óvási díj egyidejű 
befizetésével.  

c. Az óvást a DVKLSZ versenybizottsága tárgyalja.  
d. Az óvás csak akkor tárgyalható, ha: 

- az óvási iratokat legalább 2 példányban, határidőn belül benyújtották; 
- az óvási díjat határidőn belül befizették; 
- több sportkört érintő óvás esetén az érdekeltek számának megfelelő példányban 

küldték meg az iratokat; 
- az óvási iratban az óvási okot megírták, amelyhez a határidő lejárta után újabb óvási 

ok már nem jelenthető be; 
- lejárt az óvási határidő (mivel határidőn belül más érdekelt is csatlakozhat az 

óváshoz). 
e. Ha az óvás megalapozott és emiatt a Versenybizottság az óvásnak helyt ad az alábbi 

határozatok hozhatók (amelyek fegyelmi szankciónak is minősülnek): 
- ha az egyik csapat játékosa vagy cserejátékosa jogosulatlanul szerepelt, a mérkőzés 

pályán elért eredményét meg kell semmisíteni, és a mérkőzés 3 pontját 3-0 
gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni.  

- ha valamelyik csapat játékjoga a mérkőzés napján fel volt függesztve, a mérkőzés 
pályán elért eredményét meg kell semmisíteni, és a mérkőzés 3 pontját 3-0 
gólkülönbséggel a vétlen csapat javára kell írni.  

- ha a játékvezető érvényes tagsági igazolvánnyal rendelkező játékost nem engedett 
játszani, a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a mérkőzés újrajátszását 
kell elrendelni. 

f. Ha a játékvezető a mérkőzésen műhibát követett el, és ez döntő befolyással volt a 
végeredmény kialakulására a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a 
mérkőzés újra játszását kell elrendelni; 

g. Ha a játékvezető (kivéve a szükség-játékvezető) felfüggesztése vagy fegyelmi eltiltása 
ellenére levezette a mérkőzést, a mérkőzés eredményét meg kell semmisíteni, és a 
mérkőzés újra játszását kell elrendelni; 

h. Ha a mérkőzés előtt, illetve közben olyan rendkívüli esemény történt, amely 
lehetetlenné tette a reális, és igazságos eredmény kialakulását, a mérkőzés eredményét 
meg kell semmisíteni, és a mérkőzés újra játszását kell elrendelni; 

i. Az óvást el kell utasítani, a benyújtott óvást nem lehet érdemben tárgyalni, illetve a 
mérkőzés eredménye nem változtatható meg az alábbi esetekben: 
- ha az óvásra biztosított határidő után nyújtják be az óvási iratot, vagy fizették be az 

óvási díjat, 
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- ha az óvás nem megalapozott; 
- ha a labdarúgó nem érvényes tagsági igazolvánnyal játszott, de a játékvezető a 

sportolót engedte a mérkőzésen játszani; 
- ha az igazoló szerv a sportolót tévesen igazolta vagy átigazolta, tagsági igazolványát 

korlátozások nélkül a sportszervezet részére kiadta, amennyiben, az igazolt, átigazolt 
sportoló és új sportszervezete részéről valótlan adatközlés, félrevezetés nem merült 
fel. A felelősség a szabálytalanul eljáró igazoló, kiadó szervet terheli. 

- játékvezetői műhiba esetén, ha a hátralévő játékidő rövidsége, vagy az addig elért 
gólkülönbség nagysága már nem indokolja az eredmény megsemmisítését; 

- ha az újabb óvási okot, az óvási határidő lejárta után jelentették be. 
j. Ha mindkét csapat felfüggesztés alatt játszott, vagy mindkét csapatban jogosulatlan 

sportoló szerepelt, a mérkőzés eredményét 0:0-al kell igazolni azzal, hogy mindkét 
csapat 1-1pontot kap, de a fegyelmi ügyükben hozott határozattal évi 
összeredményükből 1-1 büntetőpontot le kell vonni. Emellett egyéb fegyelmi büntetés 
is alkalmazható. 

k. Amennyiben a Versenybizottság az óvásnak helyt ad, az óvási díjat és - fellebbezés 
esetén, amennyiben a fellebbezésnek a II. fokon eljárt bizottság helyt ad – a 
fellebbezési díjat is vissza kell téríteni az óvást benyújtó, vétlen sportszervezetnek. 

l. Az óvás, fellebbezés díját, valamint minden igazolható felmerült költségeket a vétkes 
sportszervezet köteles megtéríteni 15 napon belül az óvást, fellebbezést elbíráló 
szövetségnek. 
 

3. Hivatalból történő eljárás jogosulatlan játék esetén 
a. Jogosulatlan játék, vagy azzal egy megítélés alá eső eset előfordulásakor, amennyiben 

óvást nem nyújtanak be, illetve az óvás tartalmi vagy formai okok miatt elutasításra 
kerül, a DVKLSZ versenybizottsága - az elévülési időn belül (tudomásra jutástól 
számított 180 nap), de legkésőbb a verseny-bajnokság befejezése utáni 5 napig - 
hivatalból jár el. 
 
Ugyanez az eljárás akkor is, ha a DVKLSZ egyéb módon szerez tudomást a 
jogosulatlan játékról. A jogosulatlan játék vagy azzal egy megítélés alá eső eset 
előfordulásának jogerős megállapítása esetén a versenybizottság az ügyet - a 
büntetőpontok levonása tekintetében - illetékességből átadja Fegyelmi bizottságnak. 
 

b. A Fegyelmi bizottság a játékjogosultsággal nem rendelkező sportoló 
sportszervezetének évi összeredményéből - azon mérkőzések után, amelyeken a 
sportoló jogosulatlanul szerepelt és ezt a DVKLSZ versenybizottság jogerős 
határozattal megállapította- a versenyben a mérkőzésen megszerzett pontjaival 
megegyező számú büntetőpontot és mérkőzésenként további egy-egy büntetőpontot is 
levon. 

c. A büntetőpont levonását az évi összeredményből csak addig lehet érvényesíteni, amíg 
a csapat pontszáma 0 pont alá nem csökken. 
 

4. Bajnokságból való visszalépés, kizárás 
a. Ha a sportszervezet visszalép a versenyből, azt be kell jelentenie a DVKLSZ-nek. 
b. A visszalépő sportszervezet csapatát vagy csapatait a DVKLSZ a versenyből fegyelmi 

úton kizárja. A kizárt sportszervezettel szemben pénzbüntetés nem alkalmazható. 
c. A DVKLSZ akkor zárja ki a nevezés elfogadása után a versenyből a csapatot, ha: 

- visszalépett; 
- csapata három alkalommal (hazai, illetve idegenbeli) nem állt ki a mérkőzésre  
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d. Ha bajnokság versenykiírásában meghatározott mérkőzésszám 50%-át lejátszotta a 
kizárt csapat, akkor az ellenfeleknél meg kell hagyni az elért eredményt.  A kizárt 
csapat addig lejátszott eredményeit (pontok és gólkülönbség) törölni, és a bajnoki 
(verseny) osztály utolsó helyére kell helyezni. A bajnokság (verseny) hátralévő 
mérkőzésein a kizárt csapat ellenfelei 3:0 gólkülönbséggel kapják meg a mérkőzés(ek) 
3 pontját. 

e. Azonos osztályban vagy csoportban a bajnoki (verseny) év során kizárt csapatok a 
táblázat végére kerülnek, mégpedig a kizárás idejét figyelembe véve fordított 
sorrendben. Az elsőnek kizárt csapat kerül a táblázat utolsó helyére, a másodiknak 
kizárt csapat az utolsó előtti helyre stb. 

f. A verseny év folyamán kizárt sportszervezet csapata a következő verseny évben csak 
az utolsó osztályba nevezhet, illetve indulhat, amennyiben a versenyrendszer 
felépítése ezt lehetővé teszi. 

g. Az új verseny évre a nevezését a nevezési határidőig be nem küldő sportszervezetet a 
versenyből ki kell zárni, és a legalacsonyabb osztályába kell besorolni. 

 
 

VII. FEJEZET 
 

A BAJNOKI EREDMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA, A BAJNOKSÁG 
VÉGEREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
1. Mérkőzés eredményeinek nyilvántartása, a bajnoki sorrend megállapítása 

a. A szabályszerűen végigjátszott, vagy bizottsági döntés alapján jogerősen eldöntött 
mérkőzések eredményét a szövetség nyilvántartja. 

b. A mérkőzés győztese 3, döntetlen eredmény esetén mindkét sportszervezet 1-1 pontot 
kap. Vereség esetén a vesztes csapat nem kap pontot. 

c. A bajnoki (verseny) év végén a szövetségek megállapítják az egyes osztályokban, 
csoportokban részt vevő csapatok helyezésének végső sorrendjét. A helyezéseket a 
pontok összege határozza meg. Azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak 
szerint kell megállapítani: 
1. a bajnokságban (versenyben) elért több győzelem; 
2. a bajnoki (verseny) mérkőzések gólkülönbsége;  
3. a bajnoki (verseny) mérkőzéseken rúgott több gól; 
4. az egymás ellen játszott bajnoki (verseny) mérkőzések pontkülönbsége; 
5. az egymás ellen játszott bajnoki (verseny) mérkőzések gólkülönbsége; 
6. az egymás ellen játszott bajnoki (verseny) mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól; 
7. a bajnokság (verseny) fair play értékelésében elért jobb helyezés; 
8. sorsolás. 
 
A csoportok azonos helyén végzett csapatai esetében az eredmények egymással 
történő összehasonlításánál minden esetben ezt a módszert kell alkalmazni. 

 
 

VIII. FEJEZET  
 

A VERSENYÜGYI ELJÁRÁS 
 

1. A Versenybizottság elnökének döntése 
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a. A Versenybizottság elnöke a játékvezető, a szövetségi ellenőr és a játékvezető ellenőr 
jelentésének, valamint a versenyügyi eljárás elrendelésének kezdeményezésére 
jogosulttól származó írásos kérelem (indítvány), a Versenybizottsághoz érkezésétől 
számított nyolc napon belül, köteles megvizsgálni és dönteni a versenyügyi eljárás 
elrendeléséről vagy annak megtagadásáról. 

b. A megvizsgálása során a Versenybizottság elnöke áttekinti szükséges-e a játékvezető, 
- a szövetségi - és a játékvezetői ellenőr jelentésének, vagy egyéb jogosulttól érkezett 
kérelem (indítványozás) tartalmi kiegészítése a versenyügyi eljárás elrendelésének 
eldöntéséhez. 

c. A versenyügyi eljárás elrendelése előtt a Versenybizottság elnöke a Versenybizottság 
tagját, tagjait megbízhatja az eljárás elrendeléséhez szükséges okmányok, iratok 
(adatok) beszerzésével. 

d. A Versenybizottság elnöke a tényállás előzetes minősítése érdekében kérheti a 
játékvezetőt, szövetségi – és a játékvezetői ellenőrt, valamint a versenyügyi eljárás 
elrendelésének kezdeményezőjét, hogy a jelentését, illetve kérelmét további tényekkel 
egészítse ki vagy okmányokat, iratokat mellékeljen. 

e. Ha a Versenybizottság elnöke kérelemének az arra felkért nem tesz eleget, a 
Versenybizottság elnöke a versenyügyi eljárás elrendelést megtagadhatja, és 
kezdeményezheti a mulasztó személy működésének a felfüggesztését. 
 

2. A versenyügyi eljárás elrendelése 
a. A versenyügyi eljárást a versenyrendszerrel kapcsolatos események esetében lehet és 

kell elrendelni. 
b. A versenyügyi eljárást a Versenybizottság elnöke írásban és szóban rendelhet el. 
c. A versenyügyi eljárás két fajta lehet: 

- a tárgyalás mellőzésének lehetőségével tartott, 
- az érdekeltek tárgyaláson történő meghallgatásával, (tárgyalásos) 

d. A versenyügyi eljárást megindításáról, és annak módjáról a Versenybizottság elnöke 
dönt. Ezzel egyidejűleg meghatározza a versenyügyi eljárást lefolytató szervet. 

e. A versenyügyi eljárást kezdeményezheti (indítványozhatja) a Versenybizottság 
elnökének: 
- akinek jogát vagy jogos érdekét az elkövetett cselekmény, magatartás sérti 
- a DVKLSZ elnöksége; 
- a DVKLSZ elnöke; 
- a bajnokságot, kupát, tornát lebonyolító versenybizottság tagja; 
- a DVKLSZ, illetve szervezeti egység bizottságok elnökei. 

f. A versenyügyi eljárás elrendeléséről értesíteni kell az eljárás alá vont személyt, illetve 
sportszervezetet. 

g. A versenyügyi eljárás elrendelésére jogosult a versenyügyi eljárás megindítását 
írásban megindokolva akkor is elrendelheti. ha a versenyügyi eljárás alapjául szolgáló 
cselekményről az előző fel nem sorolt egyéb módon szerez tudomást. 

h. A versenyügyi eljárást el kell rendelni: 
- a versenyrendszerbe való benevezéskor (a sportszervezetek benevezése 

érvényességének megállapítására); 
- az indulási jog átruházása esetén (ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik 

meg, ha a sportszervezet önálló jogi személlyé nyilvánított labdarúgó szakosztálya 
megszűnik);  

- ha a sportszervezet székhelyét, telephelyét, nevét megváltoztatja és a változás az 
indulási jogát érinti; 

- ha óvást nyújtottak be; 
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- a játékjogosultság hivatalból történő ellenőrzésére; 
- a sportszervezet köztartozása lejárati idejének ellenőrzésére; 
- a versenyrendszer befejezése után a végeredmény megállapítására és kihirdetésére; 
- a versenyengedély kiadásának megtagadása, vagy visszavonása esetén. 

i. A Versenybizottság elnökének javaslatára a Versenybizottság az eljárást 
felfüggesztheti, legfeljebb az akadály megszűnéséig, ha az eljárás alá vont önhibáján 
kívül okmányait, iratait távolléte miatt nem tudja előterjeszteni. 

 
 

IX. FEJEZET 
 

VERSENYÜGYI TÁRGYALÁS 
 

1. A tárgyalás megtartásának tárgyi feltételei 
a. A versenyügyi tárgyalást a szövetség erre megfelelő hivatalos helyiségében kell 

tartani, fontos okból azonban máshol is megtartható. 
b. A versenyügyi tárgyalás megtartásának minden anyagi, technikai, ügyviteli és 

adminisztratív feltételéről az szövetség köteles gondoskodni. 
c. A versenyügyi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket az elmarasztalt 

sportszervezet viseli. 
 

2. A tárgyalás előkésztése 
a. A versenyügyi tárgyalást előkészítheti a Versenybizottság elnöke, vagy a 

Versenybizottság ezzel megbízott más tagja (tagjai). 
 
 
 

3. Idézés 
a. A Versenybizottság azt idézi, akinek jelenléte a versenyügyi tárgyaláson kötelező, 

vagy a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges, illetve egyéb érdekeltet a 
tárgyalásra meghívhat. 

b. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább 
három munkanappal korábban megkapják. Az idézést és a meghívást írásban, posta 
útján kimutathatóan, vagy a Versenybizottság előtti megjelenés alkalmával szóban 
történik. Szükség esetén az idézés vagy az értesítés rövid úton (például: távbeszélő, 
telex, fax, e-mail útján) is történhet. Ilyenkor hivatalos feljegyzésben kell rögzíteni a 
közlés pontos idejét és a leadó, valamint az átvevő nevét. 

c. Az értesítésben meg kell jelölni: 
- a versenyügyi eljárás tárgyát és megindításának jogalapját; 
- a rendelkezésre álló bizonyítékokat; 
- az eljárás alá vont meghallgatásnak, illetve a tárgyalás időpontját. Az írásbeli 

idézésnek, illetőleg értesítésnek tartalmaznia kell azt, hogy a megidézettnek milyen 
minőségben, hol és mikor kell megjelennie, illetőleg az értesített milyen 
minőségben jelenhet meg, továbbá a távolmaradás következményeire történő 
figyelmeztetést. 

d. Ha a megidézett a szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos 
indokkal előzetesen nem menti ki, vagy a versenyügyi tárgyalásról engedély nélkül 
eltávozik, valamint, ha a megidézett önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy a 
versenyügyi eljárás alatt nem hallgatható meg, kezdeményezni kell a labdarúgó 
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játékjogának, a sportszakember tevékenységének vagy működésének a felfüggesztését 
a Fegyelmi bizottságnál. 

e. Az igazolatlan távolmaradás miatt történő felfüggesztés ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. 

f. A felfüggesztés megszűnik, ha a megidézett utóbb megjelenik a versenyügyi 
tárgyaláson és távolmaradását hitelt érdemlően kellően megindokolja, vagy ha a 
Versenybizottság az ügyben eljárást megszüntető határozatot hoz. 
 

4. Jegyzőkönyv 
a. A versenyügyi tárgyalásról jegyzőkönyvet, vagy hangfelvételt (továbbiakban együtt: 

jegyzőkönyvet) kell készíteni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, vagy a 
Versenybizottság tagja készíti. 

b. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
- a tárgyalás helyét és idejét; 
- a jelenlevők nevét; 
- a versenyügyi eljárás alá vont személy, sportszervezet adatát és az általa elmondottak 

lényegét; 
- a tanú, illetve a szakértő által elmondottak lényegét; 
- az írásbeli bizonyítékok ismertetésének, a videofelvétel megtekintésének a 

megtörténtét, valamint a bizonyítási eljárásnak a versenyügy eldöntéséhez szükséges 
lényeges megállapításait; 

- a versenyügyi határozat rendelkező részét, valamint a rendelkező részben foglaltak 
tömör indoklását; 

- ha jelen van, a versenyügyi eljárás alá vont személy, illetve sportszervezet 
képviselőjének fellebbezéssel kapcsolatos nyilatkozatát. 

c.  A versenyügyi tárgyalás jegyzőkönyvét a versenyügyi tárgyalás résztvevőinek 
aláírása után a versenyügyi eljárás iratához csatolva kell megőrizni. 
 

5. A személyi adatok felvétele, a tényállás rövid ismertetése 
a. A tárgyalás megnyitása után a tanács elnöke vagy egyik tagja ismerteti a versenyügyi 

eljárás alapjául szolgáló tényeket, majd meghallgatja a versenyügyi eljárás alá vont 
személyt, illetve a sportszervezet képviselőjét 

b. A versenyügyi tanács elnöke a tárgyalás megnyitását követően közli az eljárás alá 
vonttal a megállapításokat és azok bizonyítékait. Az eljárás alá vont az ügy iratait 
megtekintheti, az elhangzottakra észrevételt tehet, és további bizonyítást javasolhat. 

c. A személyi adatok felvétele után a versenyügyi eljárás alá vonttal ismerteti az ügyre 
vonatkozó iratokat, majd megkérdezi, hogy megértette-e miért indult versenyügyi 
eljárás. Tagadó válasz esetén azt meg kell magyarázni. Ezt követően a versenyügyi 
tanács meghallgatja a versenyügyi eljárás alá vont személyt, illetve sportszervezet 
képviselőjét és módot ad véleményének elmondására, valamint okmányainak, 
iratainak (bizonyítékainak) előterjesztésére. 
 

6. Bizonyítás 
a. Az eljáró versenyügyi tanács - ha szükséges - a tényállás tisztázására lefolytatja a 

bizonyítási eljárást. Ennek során tanukat, hallgathat meg, és indokolt esetben helyszíni 
szemlét, vagy helyszíni tárgyalást is elrendelhet. A bizonyítás – ha a rendtartás 
másképpen nem rendelkezik - a versenyügyi eljárás alá vont személy, illetve 
sportszervezet képviselőjének jelenlétében történik. 

b. A versenyügyi tanács a tényállás teljes felderítése érdekében - hivatalból vagy 
kérelemre - elrendelheti a bizonyítás kiegészítését. Ha ez nyomban nem lehetséges, 
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vagy a tárgyaláson történő felvétele rendkívüli nehézségekbe ütközik, a tárgyalást el 
kell halasztani és a bizonyítás-kiegészítést - határidő kitűzésével - elrendelni. A 
versenyügyi tanács bizonyításkiegészítéssel a versenyügyi tanács egy tagját is 
megbízhatja. 

c. A bizonyítás-kiegészítés megtörténte után az újabb bizonyítékokat is ismertetni kell a 
versenyügyi eljárás alá vont személlyel. Illetve sportszervezet képviselőjével 
 

7. Az eljárás alá vont joga 
a. A tanács elnöke a bizonyítási eljárás lefolytatása után lehetőséget ad, hogy az eljárás 

alá vont személy, sportszervezet képviselője elmondhassa észrevételét. 
b. A felszólalás után a verseny tanács az érdekeltek távollétében, (tanácskozáson) 

határoz. 
c. Ha az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás 

időtartama alatt nem kerülhet sor, a megállapításokat és azok bizonyítékait vele 
írásban kell közölni, és nyolcnapos határidő kitűzésével fel kell szólítani, hogy 
védekezését terjessze elő. 
 

8. Tanácskozás 
a. A Versenybizottság határozatát zárt ülésen, tanácskozás után, szavazással hozza meg. 
b. A szavazásban való részvétel a tanács tagjai számára kötelező, és a szavazástól nem 

tartózkodhatnak. Az elnök utolsónak szavaz. Szavazateltérés esetén a szavazattöbbség 
dönt. A határozathozatalkor kisebbségi véleményen levő tanács tagja jogosult írásbeli 
külön véleményét a versenyügyhöz csatolni. 

c. A tanácskozáson és a szavazáson csak a Versenybizottság, tagjai és a jegyzőkönyvet 
vezető vehet részt. 

d. A tanácskozás és a szavazás titkos. 
e. A tanácskozás és a szavazás befejezése után a hozott határozatot közölni kell a 

versenyügyi eljárásban résztvevőkkel. 
 
9. A jogorvoslati jogosultság 

a. A Versenybizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye. 
b. A DVKLSZ Versenybizottsági határozata ellen a DVKLSZ elnökségéhez lehet 

fellebbezni. 
 
10. Hatályba lépés 

a. Jelen szabályzat a DVKLSZ Elnöksége általi elfogadását követő napon lép hatályba, a 
DVKLSZ korábbi Versenyszabályzata hatályát veszti. 

b. Elfogadta a DVKLSZ Elnöksége a 2021. március 25.-én tartott ülésén. 
 
 
Debrecen, 2021. március 25. 
 
                                                                                               
                                                                                                Göntér Zsolt 

                                                                                             elnök 
DVKLSZ 

 
 


