
IDŐPONT/HELYSZÍN MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM 
 

 

Alulírott két sportszervezet kéri a Versenybizottságot, 
 

hogy a  20..… év .….… hó …… napra ….…… órára kisorsolt 
 
 

         ………………………………….………  
----

  ……………………………………….. 
             hazai sportszervezet neve            vendég sportszervezet neve 

 

 
FELNŐTT,   U21,   U19,   U17,   U-14   bajnoki , kupa  labdarúgó mérkőzés 

 

 (a megfelelő bekarikázandó !!!) 
 
 

    20…… év …………….hó ……..napon ………………órai kezdettel  
 
…………………..…………………………….. helyszínen 
 
történő lejátszásához hozzájárulni szíveskedjen! 

 
 
 

A MEGÁLLAPODÁST A ……………………………….…………………...…………….. SPORTSZERVEZET KEZDEMÉNYEZTE. 
(Az eljárási díjat annak a sportszervezetnek kell megfizetni, amelyik kezdeményezte az időpont módosítást!!!) 

 
 

Mérkőzések id őpont- és helyszín módosításakor fizetend ő eljárási költségtérítés:  
A) Az MLSZ által jóváhagyott nemzetközi versenynaptár, valamint a bajnokság előtti, illetve a téli szünetben 
megtartott időpont-egyeztető értekezleten jóváhagyott mérkőzés kezdési időpont(ok) és/vagy helyszín(ek) 
sportszervezetek részéről történő megváltoztatása esetén a kérelem benyújtásával egy időben az alábbi eljárási 
költséget kell befizetni a bajnokságot bonyolító szervezet egyszámlájára / Ha a változtatás a mérkőzés kiírt 
időpontjához képest 15 nappal korábban történik, nem kell eljárási költséget fizetni /: 

 
Megyei I. és II. osztályú férfi feln őtt nagypályás bajnoki mérk őzés esetén:  

a) ha a változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, akkor    6 000 Ft   az eljárási költség;  
b) ha a változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor     15 000 Ft   az eljárási költség.  

 

Megyei III., IV. osztályú és Tartalék férfi feln őtt nagypályás bajnoki mérk őzés esetén:  
a) ha a változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, akkor   4 000 Ft   az eljárási költség;  
b) ha a változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor     10 000 Ft   az eljárási költség. 

 

Női feln őtt, leány nagypályás illetve csökkentett pályaméret ű labdarúgó bajnoki mérk őzés esetén:  
a) ha a változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, akkor   2 000 Ft   az eljárási költség;  
b) ha a változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor      5 000 Ft   az eljárási költség. 

 

Futsal egyéb férfi feln őtt és Futsal egyéb n ői feln őtt bajnoki mérk őzés esetén: 
a) ha a változtatás a mérkőzés előtt 15-8 nap között történik, akkor   2 000 Ft az eljárási költség;  
b) ha a változtatás a mérkőzés előtt 8 napon belül történik, akkor      5 000 Ft az eljárási költség. 

 
A Megyei Kupa mérk őzés esetében a sportszervezet bajnoki osztályára me gállapított 

eljárási költséget kell fizetni az id őpont- vagy helyszín változtatásáért! 
 
 
20.…  év …………… hónap …..  nap 

 
 
 
    --------------------------------------------                             -------------------------------------------- 
                       aláírás,                aláírás 
 
 

P.h.        P.h. 
 


