Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzata által szervezett kispályás labdarúgó bajnokság Szabályzata
I. RÉSZ
NEVEZÉS
Nevezési határidő és -díj
1. § Az ELTE ÁJTK kispályás labdarúgó bajnokságába (a továbbiakban: Bajnokság) nevezni az első
Ligagyűlés kezdetének időpontjáig lehet. A Ligagyűlés időpontjáról és az aktuális nevezési díjról az ELTE
ÁJTK HÖK Sportügyekért felelős alelnöke vagy az általa kinevezett, kifejezetten a Bajnokság ügyeiért felelős
személy (a továbbiakban: Szervező) tájékoztatja a csapatokat.
A Bajnokság osztályai
2. § (1) A Bajnokság két osztályban, A-osztályban (A-liga) és B-osztályban (B-liga) zajlik. Az A-ligában
legfeljebb 12, a B-ligában legfeljebb 20 csapat szerepelhet.
(2) Az A-ligába csak azok a csapatok nevezhetnek, amelyek a megelőző szezonban is ott szerepeltek, és nem
vesztették el a nevezési jogosultságukat. Elveszti az A-ligába történő nevezés jogosultságát az a csapat, amelyik
az előző bajnokságban a tizenegyedik és tizenkettedik helyen végzett. Az A-liga 11. és 12. helyezettje, a
részvételi szándék jelzése esetén automatikusan a B-liga tagjai. Ezzel egyidejűleg megszerzi az A-ligába nevezés
jogosultságát az a csapat, amelyik az előző bajnokságban a B-liga 1. ill. 2. helyét szerezte meg.
(3) A B-ligában az időben első 20 nevező csapat szerepelhet a (4) bek. kivételével.
(4) A (3) bek.-ben megjelölt kereten felül nevező, többségében (legalább 51%) elsőévesekből álló csapat
(gólyacsapat) elsőbbséget élvez a kereten belül utoljára nevezett, gólyacsapatnak nem minősülő csapattal
szemben.
A nevezhető játékosok
3. § (1) Csapatonként legfeljebb 12 játékos nevezhető, akik – a (3) bekezdésben leirt kivételektől eltekintve –
az ELTE ÁJTK hallgatói. Nevezés szempontjából az ELTE ÁJTK hallgatójának számít (a továbbiakban ún.
belsős):
a) az ELTE ÁJTK-val hallgatói jogviszonyban álló hallgató a diploma megszerzéséig;
b) akinek az ELTE ÁJTK-val fennálló hallgatói jogviszonya átmenetileg szünetel (pl. félévet halaszt);
c) az ELTE ÁJTK végzett hallgatója, aki emellett az ELTE ÁJTK oktatója;
d) hatályon kívül
e) Az ELTE ÁJTK végzett hallgatója
(2) hatályon kívül
(3) Csapatonként engedélyezett 3 fő külsős játékos szerepeltetése. A B ligában az A ligás játékosok is
külsősnek számítanak.
(4) Minden játékos csak egy A-ligás csapatba nevezhető. A-ligás játékos csak egy B-ligás csapatba nevezhető.
(5) A-ligában nem szereplő játékos két B-ligás csapatba is nevezhető, a nevezési lapon meg kell jelölni az
„anyacsapatát”, a másik csapatban külsős játékosként szerepelhet.
A nevezési lap
4. § (1) A nevezést a Szervező által kiadott nevezési lapon kell megtenni. A nevezési lapon a játékosok neve
mellett fel kell tüntetni:
a) a játékos belsős (B) v. külsős (K) státuszát,
b) hatályon kívül helyezve
c) (amennyiben szükséges) B-ligás csapatok esetében az A-ligás játékosok megjelölését
d) (amennyiben szükséges) azt, hogy a játékos a Kar oktatója (Okt.).
(2) Amennyiben egy játékosra a fentiek közül több feltétel vonatkozik, valamennyit meg kell jelölni.
(3) hatályon kívül helyezve
(4) A csapatkapitány aláírásával igazolja a nevezési lapon feltüntetett adatok valódiságát. Amennyiben
egyértelműen bebizonyosodik, hogy az adatok nem felelnek meg a valóságnak, a szervező a csapatot kizárhatja.
5. § (1) A nevezési lapot, és a hozzá csatolt iratokat legkésőbb az első ligagyűlésen kell a HÖK-ön leadni, vagy
a szervezőhöz elektronikus úton eljuttatni.
(2) A nevezési díjat legkésőbb a 3. forduló végéig kell befizetni, ennek elmulasztása esetén a vétkes csapat
először pontlevonással, majd kizárással büntethető.
(3) A nevezés csak a nevezési lap leadásának és a nevezési díj egy összegű befizetésének megtörténtével
érvényes, ellenkező esetben a Szervező a nevezést elutasítja.
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Az osztályozó
6. § hatályon kívül
Nevezéssel kapcsolatos egyéb szabályok
7. § (1) A szezon elején leadott nevezési lap az első forduló végéig módosítható. Ezen kívül a Szervező minden
idényben megjelöl 5 munkanapot a nevezési lap módosítására. A más időpontban történő módosítás – a 4. § (4)
bekezdését és a 29. § (5) bek. a) pontját kivéve – érvénytelen.
(2) A Szervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy az ugyanazon ligában szereplő csapatok egymás nevezési
lapját megismerhessék.

II. RÉSZ
LEBONYOLÍTÁS ÉS JÁTÉKSZABÁLYOK
I. FEJEZET: LEBONYOLÍTÁS
A Bajnokság rendszere
8. § (1) A Bajnokság őszi és tavaszi szezonból áll. A bajnoki szezonok kezdési időpontjának meghatározása a
Szervező feladata.
(2) hatályon kívül
(3) Minden szezonban a csapatok az osztályokon belül mindegyik csapattal egyszer játszanak. A bajnokság
lebonyolítási rendszerét a Ligagyűlés határozza meg, a szervezők a B-ligával egyeztetnek a rájátszásról.
(4) A fordulók programját a bajnokság kezdetét megelőző sorsolás határozza meg. A sorsolást a Szervező
bonyolítja le a szezon kezdete előtti első Ligagyűlésen. A sorsolás csak akkor érvényes, ha a Ligagyűlésen
osztályonként legalább három-három csapat képviselteti magát.
Mérkőzés időpontjának módosítása (halasztás)
9. § (1) Minden csapatnak egy bajnoki évben két lehetősége van a mérkőzés időpontjának módosítására. A
halasztásról az azt kérő csapatkapitánynak legkésőbb a mérkőzést megelőző második nap 14 órájáig
tájékoztatnia kell az ellenfél csapatkapitányát és a Szervezőt. Ezt a kérést az ellenfél köteles elfogadni. Az
időpontban módosított mérkőzés lejátszásának időpontját az érintett csapatok közösen határozzák meg a
szervezők javaslata alapján. A Szervező előzőleg elhalasztott mérkőzést 20 óráig berakhat az adott fordulóban
felszabadult időpontra. Amennyiben nem tudnak közösen megegyezni, úgy az adott mérkőzés megrendezésének
időpontját a Szervező jelöli ki. Ha a kijelölt időpontban egyik csapat sem jelenik meg a mérkőzés helyszínén,
mindkét csapat eredményei között 0 ponttal és 0-5-ös gólkülönbséggel jelenik meg a mérkőzés.
(2) hatályon kívül helyezve
(3) A halasztani kívánó csapat köteles a Szervezőnek a pálya bérleti díját kifizetni.
Kizárás, visszalépés, kaució
9/A. § (1) A 14. § (2) bek. alapján kizárt, továbbá a Bajnokságtól önkéntesen visszalépő csapat
csapatkapitánya köteles a Szervezőnek 10 000 Ft pénzbüntetést megfizetni.
(2) Ameddig az (1) bek.-ben foglalt kötelezettségének a csapatkapitány nem tesz eleget, a Bajnokság semelyik
csapatába nem nevezhető.
(3) hatályon kívül helyezve
Pontozás
10. § (1) Minden fordulóban a mérkőzést megnyerő csapat három pontot kap. A döntetlent elérő csapat egy
pontot kap. A vesztes csapat nem kap pontot.
(2) Amennyiben több csapat ugyanannyi ponttal rendelkezik, közöttük a helyezési sorrend a következők szerint
dől el:
a) egymás ellen elért eredmény ( az alapszakaszban elért eredmény is )
b) mini tabella

II. FEJEZET: A MÉRKŐZÉS SZABÁLYAI
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A játéktér
11. § (1) Az alapvonal és az oldalvonal a pálya megfelelő vonalai.
(2) A büntetőterület az alapvonal és a hatméteres vonal által körülzárt terület.

A labda
12.§ Minden csapat maga gondoskodik a szabvány méretű 5–ös labdáról.
A játékosok
13. § (1) A pályán csapatonként 4+1 fő tartózkodhat egyszerre. Cserére akkor van lehetőség, amikor a labda
játékon kívül van.
(2) A mérkőzés elkezdéséhez és lefolytatásához csapatonként legalább 3+1 fő szükséges. A később megérkező
csapattagok beállása a játék megállításának alkalmával, a játékvezető, ill. az ellenfél figyelmeztetésével
lehetséges. A vétlen ellenfél semmilyen létszámcsökkentő magatartásra nem kötelezhető, ha ellenfele kevesebb,
emberrel kezdi a játékot.
(3) Minden csapat köteles azonos színű mezt vagy pólót viselni. Amennyiben a két egymással mérkőző csapat
játékosainak mezszíne nehezen megkülönböztethető, úgy a sorsolásban elől lévő, „hazai csapat” jogosult a
mezválasztásra. A kapus a játékostársaitól és az ellenféltől eltérő színben köteles pályára lépni.
(4) Stoplis cipő használata tilos. A stoplis cipőt viselő játékost kötelező azonnal lerendelni a pályáról.
A várakozás
14. § (1) Az ellenfélre történő várakozás ideje legfeljebb 10 perc, melyet a kiírástól kell számítani. Ennek
hiányában a sorsolásban szereplő idő az irányadó. A várakozási idő eltelte után a jelenlévő, a szabályok által
játékra alkalmas csapat nyeri a mérkőzést 5-0 gólkülönbséggel.
(2) Amelyik csapat harmadik alkalommal nem tesz eleget a mérkőzés elkezdéséhez szükséges feltételeknek, az
kizárásra kerül. Kizárás alkalmával a kizárt csapat eredményei törlésre kerülnek.
A játékidő
15. § A játékidő kétszer 20 perc, amit a játékvezető mér. A játék normálisnak tekinthető szünetelésének idejét,
amennyiben az nem haladja meg az egy percet, be kell számítani a játékidőbe. Amennyiben sérülés, rendbontás
stb. miatt a játék folyamatossága több mint egy percre megszakad, a játékvezető hosszabbítást rendel el. A
hosszabbítás egész perccel, percekkel történik. A két félidőt térfélcsere szakítja meg. A félidők között szünet
nincs.
A játékvezető
16. § (1) Amennyiben a játékvezető a mérkőzésen nem jelenik meg, a két csapat megállapodhat abban, hogy a
mérkőzésüket ki vezesse.
(2) A játékvezető döntéseinek és ítéleteinek a mérkőzés ideje alatt mindkét csapat pályán lévő és
cserejátékosai, valamint a szurkolók kötelesek magukat alávetni. A játékvezető feladata a játék vezetése,
ítélkezés, fegyelmezés, (a 14. §-ra figyelemmel) az idő mérése, az eredmény számontartása.
A labda játékba hozása
17. § (1) Az oldalvonalat elhagyó labdát csak berúgással lehet játékba hozni. A labdát az oldalvonalra kell
helyezni, ahol a játékteret elhagyta. A rúgó játékosnak a labdát a játéktéren kívül állva, lábbal a játéktérre kell
juttatni. Az ellenfél játékosainak a letett labdától legalább 5 m-re kell állni. Az oldalrúgást 4 másodpercen belül
el kell végezni. A rúgó játékos csak akkor érhet újra a labdához, ha azt más is érintette már.
(2) Szögletrúgást kell ítélni, ha a labda teljes terjedelmével az alapvonalon túlra került és utoljára a védő csapat
játékosát érintette. Szögletrúgásból közvetlenül is érhető el gól. A védő csapat játékosának legalább 5 méterre
kell állnia a labdától.
(3) Kapu-kidobást kell ítélni, ha a labda a támadó csapat játékosát érintve hagyta el a védő csapat alapvonalánál
a játékteret. A kapu-kidobás a büntetőterület bármely pontjáról elvégezhető. Kapu-kidobásnál akkor kerül
játékba a labda, ha az a büntetőterületet elhagyta. Kapu-kidobásból gól közvetlenül nem érhető el. A kapukidobást 4 másodpercen belül el kell végezni.
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A hazaadás
18. § A hazaadást és az oldalrúgást a kapus nem foghatja meg. A kapus abban az esetben kaphatja vissza a
labdát a csapattársától, amit játékba hozott, ha a labda áthaladt a felezővonalon, vagy ha az indító térfélen az
ellenfél játékosa érintette a labdát, vagy játékmegszakítás történt. Ha a kapus mégis játékba avatkozik, akkor
közvetett szabadrúgás onnan, ahol a kapus hozzáért, ha az a 6-oson belül volt, akkor a 6-os legközelebbi
pontjáról.

A szabálytalanságok
19. § (1) Futsal szabályok szerint. A szabadrúgást 4 másodpercen belül el kell végezni. Szabadrúgáskor az
ellenfél 5 méteren belül nem tartózkodhat.
(2) Becsúszó szerelés tilos. Becsúszó szerelés kizárólag szabad labdára és a labda elé megengedett, az ellenfél
veszélyeztetése nélkül.
(3) Szabálytalanság esetén a játékvezető szabadrúgást ítél. A sorfalnak minimum 5 méterre kell állnia a labdától.
Ha az elrúgást az ellenfél játékosa szándékosan akadályozza, akkor a játékvezető sárga lappal figyelmeztetheti.
(4) Sportszerűtlen játék esetén a játékvezető sárga lappal figyelmeztetheti a szabálytalanságot elkövető játékost.
(5) Durva szabálytalanság esetén a játékvezető 2 percre kiállíthatja a vétkes játékost, aki ezt követően már nem
térhet vissza azon a mérkőzésen, csak egy csapattársa állhat be helyette a 2 perces büntetés letelte után, vagy ha a
kiállítással sújtott csapat gólt kap és a csapat létszáma kevesebb, mint az ellenfélé, egy csapattársa pályára
léphet.

A halmozott szabálytalanságok

19/A. § (1) Halmozott szabálytalanságnak nevezzük a közvetlen szabadrúgásokat maga után vonó
cselekedeteket, amelyekből a csapatok félidőnként 5-5-t követhetnek el. Az 5. szabálytalanság megtörténtekor a
játékvezető figyelmezteti a vétkes csapatot.
(2) Előnyszabály alkalmazása esetén a bírónak kötelessége a közvetlen szabálytalanság feljegyzésére, illetve
erről játékmegszakítás során szóban tájékoztatni a csapatokat.
(3) Az 5. és minden további szabálytalanság esetén minden esetben meg kell állítani a játékot, előnyszabály nem
alkalmazható.
(4) A 6. szabálytalanságnál következik a 10 méterről (a két kapufától egyenlő távolságra) elvégzendő közvetlen
szabadrúgás, melynél sorfal nem állítható.

A büntető
20. § Hat méterről kell elvégezni. A labdát a hatos vonalára kell tenni, egyenlő távolságra a két kapufától. A
rúgást végző játékost egyértelműen azonosítani kell. A kapusnak a gólvonalon kell állni és előre a rúgás
pillanatáig nem mozdulhat el. Oldalra a gólvonalon bármely irányban mozoghat. Minden más játékosnak a
játéktéren belül kell lenni, a büntetőterületen kívül kell állni, a büntetőpont mögött, legalább 5 m-re a labdától és
a rúgást végző játékost nem szabad akadályozni.
Egyéb szankciók
21. § hatályon kívűl helyezve

III. RÉSZ:
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
III. FEJEZET: ÓVÁSI ELJÁRÁS
22. § (1) Óvásnak akkor van helye, ha
a) egy csapatban olyan játékos játszik, aki nincs feltüntetve a nevezési lapon (jogosulatlan szereplés),
b) a nevezési lapon szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak (adathiba).
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(2) az (1) bek. a) pontja esetén csak az a csapat óvhat, amelyik ellen a jogosulatlanul szereplő játékos a pályára
lépett. A b) pont esetén bármelyik csapat óvást nyújthat be (a továbbiakban: kérelmezők).
(3) Nem minősül jogosulatlan szereplésnek, ha a nem nevezett játékos szerepeltetéséhez az ellenfél
csapatkapitánya előzetesen hozzájárult. A hozzájárulás megadása után óvásnak helye nincs. A nem nevezett
játékos szerepeltetéséről a játékvezetőt mindig tájékoztatni kell, és a jegyzőkönyvre a két csapatkapitány
aláírásával együtt fel kell vezetni.
Óvási szándék jelzése
23. § Jogosulatlan szereplés esetén – amennyiben a kérelmező tudatában van a jogosulatlan szereplés tényének
és ahhoz nem járult hozzá – az óvási szándékot a jogosulatlanul szereplő játékos pályára lépésekor
haladéktalanul, ill. legkésőbb a mérkőzés befejezése előtt jelezni kell az ellenfélnek és a játékvezetőnek, utóbbi
erről feljegyzést készít. Az óvási szándék jelzésének elmaradása esetén az óvási kérelmet el kell utasítani.
Az óvási kérelem benyújtásának határideje
24. § (1) Jogosulatlan szereplés esetén az óvási kérelmet a jogosulatlan szereplés megtörténtét követő 5
munkanapon belül írásban kell a HÖK-ön benyújtani.
(2) Adathiba esetén az óvási kérelmet addig lehet benyújtani, amíg az adathiba a nevezési lapon szerepel. Az
átigazolási időszak [6. § (2) bek.] alatt adathiba miatt óvásnak helye nincs.
(3) Az óvási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni az óvási díjat (2000 Ft).
(4) A határidők elmulasztása, valamint az óvási díj be nem fizetése esetén igazolásnak helye nincs.
(5) A jogosulatlan szereplés szóban megvallható, ekkor az óvási eljárástól a szervező és a vétlen csapat
eltekinthet.
Az óvási kérelem
25. § (1) Az óvási kérelmet két példányban kell benyújtani.
(2) A kérelemben meg kell jelölni:
a) a felek és a csapatok nevét,
b) hogy jogosulatlan szereplés vagy adathiba miatt nyújtották be azt,
c) az óvási szándék jelzésére (22. §) való utalást,
d) az óvás alapjául szolgáló tények, események és bizonyítékok rövid leírását,
e) egyéb, a kérelmező által fontosnak ítélt információkat.
Az óvási kérelem visszavonása
26. § Az óvási kérelmet az elsőfokú határozat közléséig [29. § (1) bek.] vissza lehet vonni. Visszavonás esetén
a kérelmező az óvási díjat elveszíti, és ugyanazon ténybeli alapból származó óvási kérelmet többet nem nyújthat
be.
A Szervező kérelemmel kapcsolatos feladatai
27. § (1) A Szervező az óvási kérelmet nyomban, de legkésőbb a kérelem HÖK-re érkezésétől számított öt
munkanapon belül megvizsgálja.
(2) A kérelmet a Szervező írásbeli határozattal elutasítja, ha
a) azt az előírt határidőn túl nyújtották be,
b) az óvási díjat nem fizették be.
A Szervező ezen intézkedéseiről a kérelmezőt írásban értesíti, az a) pontban szereplő esetben pedig az óvási
díjat visszaadja. A Szervező határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(3) Ha a (2) bekezdésben szereplő intézkedések megtételére nincs szükség, a Szervező értesíti az óvásban
érdekelt másik csapatot, különösen annak kapitányát (a továbbiakban: kérelmezett), hogy ellene óvást nyújtottak
be, és az óvási kérelem egy példányát a HÖK-ön átveheti. A Szervezőnek arról is értesítenie kell a kérelmezettet,
hogy az óvási kérelemre (a kérelem átvételétől számított öt munkanapon belül) írásban válaszolhat,
ellenkérelmet nyújthat be, illetve ezen jogairól lemondhat. Az írásbeli választ (ellenkérelmet) két példányban
kell a HÖK-ön benyújtani.
(4) Amennyiben a kérelmezett írásbeli választ (ellenkérelmet) nyújtott be, erről a Szervező értesíti a
kérelmezőt, és közli vele, hogy a válasz (ellenkérelem) egy példányát a HÖK-ön átveheti.
(5) A kérelmezett írásbeli válaszától (ellenkérelmétől), illetve ezen jogairól való lemondásától számított
legrövidebb időn belül a Szervező köteles az Elsőfokú Óvási Bizottság tagjait kiválasztani, számukra a
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szükséges felvilágosítást megadni, valamint az elsőfokú óvási ülés napját kitűzni. Az ülés napjáról értesíti a
feleket, jogosulatlan szereplés esetén az érintett játékost. A tanúk értesítéséről a feleknek kell gondoskodniuk.
(6) Amennyiben a Szervező a kérelmező ill. kérelmezett csapatok játékosa, köteles egy pártatlan személyt
felkérni az óvási ügy lebonyolításával kapcsolatos (a 27—34. §-okban említett) feladatok ellátására.
Az Elsőfokú Óvási Bizottság (EÓB)
28. § (1) Az EÓB három tagból álló tanácsban jár el. Elnöke a Szervező, a további 2 tagot a Szervező a
Bajnokságban szereplő játékosok közül kéri fel úgy, hogy az egyiknek B-ligás, a másiknak A-ligás játékosnak
kell lennie.
(2) Az EÓB tagjai nem lehetnek a felek játékosai.
(3) Az EÓB egyszerű szótöbbséggel dönt, a döntéshozatalkor egyetlen tag sem tartózkodhat.
Az elsőfokú óvási ülés
29. § (1) Az ülés lefolytatását nem akadályozza, ha a kérelmezett nem jelenik meg.
(2) Ha az óvási ülésen a kérelmező nem jelenik meg vagy távolmaradásáról a Szervezőt nem értesíti, azt úgy
kell tekinteni, mintha kérelmét visszavonta volna (25. §).
Az EÓB határozatai
30. § (1) Az EÓB-nak az óvási ülésen határozatot kell hoznia. A határozathozatal zárt tanácskozáson történik.
A határozatot szóban közölni kell az ülésen megjelentekkel.
(2) Az EÓB az óvási eljárást az ülés során bármikor megszünteti, ha:
a) az óvási kérelmet már a 26. § (2) bekezdése alapján el kellett volna utasítani,
b) a kérelmező az ülésen nem jelent meg, vagy kérelmét az ülésen visszavonta.
Az érdemi határozat [29. § (3) bek.] meghozatala után az eljárást nem lehet megszüntetni.
(3) Ha az eljárás megszüntetésének feltételei nem állnak fenn, az EÓB az óvási kérelmet érdemben dönti el,
annak helyt ad vagy azt elutasítja.
(4) Ha az EÓB a jogosulatlan szereplés elleni óvásnak helyt ad,
a) a mérkőzés pályán elért eredményét 5-0-val a kérelmező írja jóvá,
b) a jogosulatlanul szereplő játékos leigazolását egy szezon időtartamáig megtilthatja.
(5) Ha az EÓB az adathiba miatti óvásnak helyt ad, a vétkes csapatot kizárja a bajnokságból.
(6) A (4)—(5) bekezdésekben foglalt esetekben a kérelmező az óvási díjat visszakapja, egyéb esetekben a díjat
elveszíti.
A határozat kézbesítése
31. § (1) Az EÓB határozatát (29. §) az ülést követő öt munkanapon belül írásba foglalja, s gondoskodik a
határozat felekhez való eljuttatásáról.
(2) A határozatot legalább három példányban kell írásba foglalni, egyet-egyet kapnak a felek, egy pedig a
Bajnokság iratai közé kerül.
(3) Az EÓB tagjainak valamennyi határozatot alá kell írniuk.
Fellebbezés az elsőfokú határozat ellen
32. § (1) Az EÓB érdemi határozata [29. § (3) bek.] ellen a felek a határozat kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül fellebbezhetnek. A fellebbezést írásban – a fellebbezési díj (2000 Ft) befizetésével
egyidejűleg – a HÖK-ön kell benyújtani.
(2) A fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell:
a) annak az EÓB határozatnak a megjelölését, amely ellen a fellebbezés irányul,
b) annak leírását, hogy a fellebbező az elsőfokú határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból
kívánja,
c) a fellebbező által fontosnak ítélt további információkat.
Másodfokú óvási eljárás
33. § (1) A másodfokú óvási eljárásra – az alábbi eltérésekkel – az elsőfokú eljárás szabályait (25 – 28. és 30.
§) kell megfelelően alkalmazni.
(2) A másodfokú óvási ülésre az EÓB egy tagját mindenképpen meg kell hívni.
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A Másodfokú Óvási Bizottság (MÓB)
34. § (1) A MÓB öt tagból álló tanácsban jár el. A MÓB tagjait a Szervező a kérelmezettel egy ligában
szereplő – az elsőfokú eljárásban félként nem érintett – csapatok kapitányai közül sorsolással választja ki. A
csapatkapitányok e kötelezettségüket a csapatban szereplő más játékosra ruházhatják át.
(2) Nem lehetnek a MÓB tagjai, akik az EÓB tagjai voltak.
(3) Az MÓB egyszerű szótöbbséggel dönt, a döntéshozatalkor egyetlen tag sem tartózkodhat.
A MÓB határozatai
35. § (1) A MÓB-nak az másodfokú óvási ülésen határozatot kell hoznia. A határozathozatal zárt
tanácskozáson történik. A határozatot szóban közölni kell az ülésen megjelentekkel.
(2) A MÓB az eljárást bármikor megszünteti, ha:
a) a fellebbezési kérelmet az előírt határidőn túl nyújtották be,
b) a fellebbezési díjat nem fizették meg.
A (3)—(4) bekezdésben szereplő határozatok meghozatala után az eljárást ily módon nem lehet megszüntetni.
(3) A MÓB az elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti, ha az eljárást már első
fokon a 29. § (2) bek. alapján meg kellett volna szüntetni.
(4) Amennyiben nincs szükség a (2)—(3) bekezdések alkalmazására, a MÓB a fellebbezési kérelmet érdemben
bírálja el, annak helyt ad vagy azt elutasítja, és az elsőfokú határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja.
(5) Ha a MÓB jogosulatlan szereplést vagy adathibát állapít meg, a 29. § (4)—(5) bekezdések megfelelően
alkalmazandók.
(6) Ha a MÓB a fellebbezési kérelemnek helyt ad, a fellebbező a fellebbezési díjat visszakapja, egyéb
esetekben azt elveszíti. Ha a MÓB a kérelmezőnek ad igazat, a kérelmező az óvási díjat visszakapja.
(7) A MÓB határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.
A határozatokban foglaltak megsértése
36. § Amennyiben egy csapat nem tartja be az óvási eljárás alapján született határozatokban foglaltakat, a
Szervező a csapatot kizárja a Bajnokságból. A kizárt csapat eredményei törlésre kerülnek.
IV. FEJEZET: FEGYELMI ELJÁRÁS
A fegyelmi eljárás elindulása
37. § (1) Fegyelmi eljárásnak van helye, ha egy játékost (a továbbiakban: kizárt játékos) a bíró a mérkőzésről
végleg kizár [21. § (3)—(4) bek.].
(2) Az eljárás hivatalból (a Szervező vagy a bíró kezdeményezésére) vagy kérelemre indul meg.
(3) A Szervező kötelessége a lehető legrövidebb időn belül a Fegyelmi Bizottság tagjainak kiválasztása, a
fegyelmi ülés napjának kijelölése, a kizárt játékos(ok) és a bíró értesítése a fegyelmi ülés napjáról. A fegyelmi
ülésre szükség esetén más személyek is meghívhatók. Amennyiben a bíró a fegyelmi ülésen nem tud jelen lenni,
nyilatkozatát a Szervezőnek be kell szereznie.
A Fegyelmi Bizottság (FB)
38. § (1) Az FB három tagból álló tanácsban jár el. Elnöke a Szervező, a további 2 tagot a Szervező a
Bajnokságban szereplő játékosok közül kéri fel úgy, hogy az egyiknek B-ligás, a másiknak A-ligás játékosnak
kell lennie.
(2) Az FB tagjai nem lehetnek a kizárt játékos(ok) csapattársai. Ez a Szervezőre is vonatkozik, aki ebben az
esetben köteles maga helyett egy Bajnokságban szereplő játékost az FB harmadik tagjának felkérni, aki a
Szervező további, fegyelmi eljárással kapcsolatos feladatait is köteles ellátni.
(3) Az FB egyszerű szótöbbséggel dönt, a döntéshozatalkor egyetlen tag sem tartózkodhat.
A fegyelmi ülés
39. § (1) Az ülés lefolytatásának nem akadálya, ha a meghívottak valamelyike nem jelent meg.
(2) Az FB a megjelentek meghallgatása után hozza meg határozatát, zárt tanácskozáson. A határozatot a
fegyelmi ülésen megjelentekkel szóban ismertetni kell.
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Az FB határozatai
40. § (1) Az FB (az eset körülményeire, a kizárás alapjául szolgáló cselekmény súlyosságára tekintettel) a
kizárt játékost
a) egy-négy mérkőzésről eltilthatja,
b) legalább egy (legfeljebb hat) mérkőzésről eltiltja, ha egy idényben másodjára, vagy a játékvezető
szidalmazásáért zárták ki,
c) a Bajnokságban való részvételtől eltiltja, ha egy idényben harmadszorra zárták ki.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerint eltiltott játékos legkorábban az eltiltásról szóló határozat keltét követő 6
hónap múlva szerepelhet újra a Bajnokságban.
(3) Amennyiben a játékos mindkét ligába be van nevezve, az FB döntését erre tekintettel hozza meg.
(4) Az FB határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(5) Az FB határozatának kézbesítésére a 30. § szabályai megfelelően irányadók.
A fegyelmi határozatban foglaltak megsértése
41. § Amennyiben az eltiltott játékos nem tartja be a határozatban foglaltakat, a Szervező végleg eltiltja a
Bajnokságban szerepléstől, azt a csapatot pedig, amelyikben az eltiltott játékos pályára lépett, kizárja a
Bajnokságból. A kizárt csapat eredményei törlésre kerülnek.

IV. RÉSZ:
A BAJNOKSÁG SZERVEI
A Ligagyűlés
42. § (1) A Ligagyűlés tagjai az A- és B-ligába benevezett csapatok, akik csapatkapitányaikkal vagy más
játékosaikkal képviselik magukat. Minden csapatot egy szavazat illet meg.
(2) A Ligagyűlést szezononként legalább egyszer, a szezon első fordulóját megelőzően össze kell hívni
(3) A Ligagyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Bajnokság Szabályzatának egyszerű többséggel történő
módosítása.
(4) A szabályzat módosítása akkor érvényes, ha legalább a csapatok fele szavazott.
(5) A Bajnokság Szabályzatának módosítása nem érvényes, ha a módosítással legalább 8 A-ligás csapat nem
ért egyet (vétó). A vétót legkésőbb a módosításról való szavazáskor kell jelezni.
A Szervező
43. § (1) A Szervező feladatai körébe tartozik – a korábbiakban említetteken túl – a Bajnokság Szabályzatának
értelmezése.
(2) Az értelmezést ilyen tartalmú írásbeli kérelemre, a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül
írásban kell a Szervezőnek megadnia.
(3) Az értelmezést két példányban kell elkészíteni, az egyik példányt a kérelmező kapja, a másik példányt a
kérelemmel együtt a Bajnokság Szabályzatához kell csatolni.

V. RÉSZ:
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
44. § Ez a szabályzat 2012. szeptember 2-án lép hatályba.
45. § hatályon kívül
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