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A Versenyszabályzat módosításai a 2022/23 - as bajnoki szezonra 
 
16./A§. Bármely egyesület saját szervezésű tornát kíván rendezni, abban az esetben legalább 1 
nappal a rendezvén tervezett időpontja előtt  köteles a Versenyirodának bejelenteni. Amennyiben a 
tornán külföldi csapat vesz részt, úgy erre a tényre a bejelentőnek külön ki kell térnie.   
31.§. (1) Az egyes Bajnokságok Versenykiírásai előírhatják, hogy azadott bajnokságban a csapatokban 
milyen feltételekkel nevezhetnek játékosok, illetőleg azt is, hogy csapatonként hány olyan játékos 
nevezhetnek az adott bajnokságban, akik az előírt feltételeket nem teljesítik. Az utánpótlás  és a 
területi bajnokságokban az ilyen ( vagy  külföldi állampolgárságú  ) játékosok játékjogosultságáról -
minden kérelmet egyedileg megvizsgálva - a Versenyfelügyeleti Bizottság, az Utánpótlás Bizottság a 
Régió Liga és a Területi Igazgatóságok szakmai javaslatának beszerzését követően dönt.  
 
43.(3) Az edzők és a sportvezetők kötelesek betartani és betartatni az MVLSZ etikai és gyermekvédelmi 
szabályzatának rendelkezéseit. 
64.§. ( 12 ) (12) Kérelemre méltányossági jogkört gyakorol Bizottsági, Versenyirodai döntésekkel 
kapcsolatosan, saját hatáskörben módosítja az Elnökség által elfogadott versenykiírásokat időpont,  
vagy helyszínváltozás illetőleg kisebb jelentőségű változtatás kapcsán.  
93.§.( 8). bek.  Annak a sportszervezetnek az indulási jogát, amely a korábbi szezonban elmulasztotta 
megfizetni az sportvezetők, vagy a játékosok szerződésben foglalt és egyébként nem vitatott  
juttatását, az Elnökség megtagadhatja, vagy biztosíték adásához kötheti.  
96. § (1) Az indulás joga átruházható, ha 
a. ) a sportegyesület a bajnokságban való részvétel céljából a Sport tvr. 33.§ (2).a) pontjában 
megfelelően gazdasági társaságot 
vagy társaságokat alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási (nevezési) jogot erre a társaságra 
ruházza át. 
Amennyiben felnőtt és/vagy utánpótlás csapatait ezekben a társaság(ok)ban versenyezteti, úgy 
versenyeztetés szempontjából ezeket a szervezeteket - alapító egyesület – gazdasági társaság(ok), - 
egy egyesületnek kell tekinteni. A társaság(ok)ban az indulási joggal rendelkező alapító egyesületnek 
legalább 51% tulajdonrésszel kell rendelkeznie. 
A gazdasági társaságok minden szezon kezdete előtt a nevezéssel együtt kötelesek 30 napnál nem 
régebbi cégkivonat benyújtására. 
b. ) a sportvállalkozás az MVLSZ által kiírt és szervezett bajnokság több osztályában rendelkezik 
indulási (nevezési) joggal, köztartozása nincs, és az alacsonyabb osztályban meglévő indulási 
(nevezési) jogát átadja a vele jogviszonyban lévő sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a 
célra alapított sportvállalkozásnak, 
c) az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület is tagja, mely a 
sportvállalkozásba tagként való belépése és az indulás (nevezés) jogának sportvállalkozásra történő 
átruházása előtt maga rendelkezett az azonos bajnokság azonos osztályában az indulási (nevezési) 
joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és a sportvállalkozás legfőbb szerve 
határozatával az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával korábban rendelkező 
sportegyesület tagra az MVLSZ 
Elnöksége előzetes jóváhagyásával átruházza. 
(2) Az MVLSZ Elnöksége az (1) bekezdés c) pontja szerinti átruházás előzetes jóváhagyását 
megtagadja, ha az átruházás feltételei 
nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak és az MVLSZ szabályzatában meghatározott 
feltételeknek, ide értve a 93.§.( 8) bekezdésben írt esetet is. 
 
(3) Kivételes esetben - az összes körülmény mérlegelése alapján - az MVLSZ Elnöksége a bajnokság 
közben is engedélyezheti a  átruházást. 
 
 
146.§ A 2023 ban lép hatályba!!! 



198.§( 6) kieg: Fiókcsapat megállapodás jöhet létre továbbá olyan azonos közigazgatási területen 
bejegyzett és működő sportszervezet között együttműködési megállapodás alapján, melynek célja a 
fiatal ( serdülő, ifjúsági korosztály ) játékosok fejlődésének biztosítása, a magasabb számú, magasabb 
szintű ( OB II, OB I/b osztályok ) játéklehetőség biztosításával.  
Ilyen típusú megállapodás abban az esetben jöhet létre, ha a megállapodást kötő egyik sportszervezet 
felnőtt versenyeztetéssel nem, míg a másik partner sportszervezet utánpótlás versenyeztetéssel nem 
foglalkozik. 
További feltétel ezen típusú fiókcsapat megállapodásnak az, hogy azt tulajdonosi szerkezetében 
különböző sportszervezetek között jöjjön létre. 
Ezen típusú fiókcsapat megállapodás érvényes létrejöttéhez a Versenyfelügyeleti Bizottság előzetes 
vizsgálata, és hozzájárulása szükséges. 
261§  hatályba lépés 2023 évtől!! 

371. § (1) A mérkőzésen orvosi funkciót, működési engedéllyel rendelkező, minimálisan szakápolói 
képesítéssel rendelkező egészségügyi alkalmazott láthat el ( szakápoló, szakasszisztens, mentőápoló, 
mentőtiszt, orvos stb.) 
(2) A működési nyilvántartási szám (pecsétszám), vagy a szolgálati igazolvány szám a rajtlistán és az 
ellenőri lapon való feltüntetése kötelező. 
372. § (1) Az egészségügyi alkalmazott köteles a mérkőzés előtt 30 perccel megjelenni. 
(2) Késés esetén a maximális várakozási idő 15 perc, amennyiben az egészségügyi alkalmazott ezen 
határidőn belül nem jelenik meg, a mérkőzés elmarad, a  jelen szabályzatban körülírt szankciók 
alkalmazása mellett. 
373. § Az egészségügyi alkalmazott fenti adatait a rendező sportszervezet képviselője köteles a rajtlista 
lapjára olvashatóan beírni, amellyel azt tanúsítja, hogy az egészségügyi alkalmazott beavatkozásra 
készen jelen van, rendelkezik a szükséges felszerelésekkel (készenléti táska, mentőláda). 
374. § Az egészségügyi alkalmazott kettős funkciót nem tölthet be, (orvos – edző – játékos – 
versenybíró) kivéve vis maior esetét. 
375. § A mérkőzés egészségügyi alkalmazott hiányában nem tartható meg. 

375./A.§. Egyebekben és az 1000 főnél magasabb létszámú események egészségügyi biztosítása 
tárgyában a 215/2004. (VII.13.) Korm. rend. és a 5/2006. (II.7.) Eüm rendelet szabályai az irányadóak. 

395.§ 95. § (1) A mérkőzés eredménye a következő okok miatt támadható meg óvással: 
a) olyan pályafelszerelések hiánya, vagy a pályafelszerelések olyan mértékű hiányossága, amely miatt 
a játéktér játékra 
alkalmatlan, de kizárólag akkor, ha ezt a mérkőzés megkezdése előtt az ellenőrnél bejelentették, 
kivéve, ha az óvási ok a mérkőzés ideje alatt keletkezett, 
b) pályahitelesítés hiánya (ahol kötelező), 
c) a sportszervezet versenyengedélyei a 417.§ alapján fel volt függesztve, 
d) ha a játékvezető (kivéve a megegyezéses, vagy a „szükség játékvezetőt”) bejelentett érdekeltsége, 
vagy fegyelmi eltiltása 
és/vagy felfüggesztése ellenére levezette a mérkőzést, 
e) ha a mérkőzésen jogosulatlan játékos, vagy eltiltás alatt álló edző szerepelt. 
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