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1. A Futsal7végék szervezője és rendezője, a futsaltornák típusa 

A) A versenyt a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki. 

B) A szervezésével és működtetésével az MLSZ Pest Megyei Igazgatóságát bízza meg. 

C) Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság Versenybizottságának elnökét és tagjait (2-6 fő) 
az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége nevezi ki. 

D) A tárgyévi Futsal7végék amatőr rendszerű gyermek (U11, U13 és U15) vegyes (leány 
és fiú), továbbá serdülő (U17) és ifjúsági (U19), felnőtt és öregfiú férfi, valamint női 
futsaltornák. 

E) A tárgyévi futsaltornák hivatalos elnevezései: 

1) a tárgyévi Pest megyei U11-es futsaltorna hivatalos neve: 5. Pest megyei U11-
es Futsal7vége; 

2) a tárgyévi Pest megyei U13-as futsaltorna hivatalos neve: 6. Pest megyei U13-
as Futsal7vége; 

3) a tárgyévi Pest megyei U15-ös futsaltorna hivatalos neve: 5. Pest megyei U15-
ös Futsal7vége; 

4) a tárgyévi Pest megyei U17-es futsaltorna hivatalos neve: 6. Pest megyei serdülő 
(U17-es) Futsal7vége; 

5) a tárgyévi Pest megyei U19-es futsaltorna hivatalos neve: 11. Pest megyei 
ifjúsági (U19-es) Futsal7vége; 

6) a tárgyévi Pest megyei női futsaltorna hivatalos neve: 5. Pest megyei női 
Futsal7vége; 

7) a tárgyévi Pest megyei férfi felnőtt futsaltorna hivatalos neve: 16. Pest megyei 
(férfi felnőtt) Futsal7vége; 

8) a tárgyévi Pest megyei öregfiú futsaltorna hivatalos neve: 5. Pest megyei öregfiú 
Futsal7vége; 

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság bármely (akár valamennyi) bajnokság névhasználati 
jogának értékesítése esetén az adott bajnokság(ok) hivatalos megnevezését – a résztvevő 
sportszervezetek beleegyezése nélkül – módosíthatja. 

2. A Futsal7végék célja 

A) a futsal fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása a tornák 
keretein belül; 

B) a tornákon résztvevő csapatok színvonalas versenyzésének folyamatos biztosítása; 

C) a tornákon elért eredmények alapján a versenysorozatok győzteseinek és 
helyezettjeinek megállapítása, továbbá a gyermek (U11, U13 és U15) 
korosztályokban a tárgyévi országos futsalbajnokságok indulási jogosultságának 
eldöntése; 

D) a mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a futsal népszerűsítése; 

E) a Fair Play-elv érvényre juttatása, a Fair Play-magatartásforma népszerűsítése. 

3. A Futsal7végék nevezési és részvételi feltételei 

A) A tornákon való indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának – 
amennyiben nevezését jogerősen elfogadták – részvételi kötelezettsége van. 

B) A nevezési díj összege: 100.000,- (egyszázezer) Ft TAO-támogatás nélkül, 
támogatással 10.000,- (tízezer) Ft, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Pest 
Megyei Igazgatóság számlájára (11707024–20480844, OTP Bank) kell átutalni, vagy 
befizetni. A nevezési díj magában foglalja az MLSZ PMI által központilag biztosított – 
a bajnokság mérkőzéseinek helyszínéül szolgáló – csarnokok/termek bérleti és egyéb 
szolgáltatási díját is. 

C) A sportszervezet tagsági díjat fizet. A tagsági díj összegét az MLSZ Szabályzatokhoz 
kapcsolódó Díjfizetési Rendjének 1. számú melléklete határozza meg. A tagsági díj 
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befizetését igazoló dokumentumot csatolni kell a nevezési dokumentációhoz – 
amennyiben az idei nagypályás versenyévben korábban nem adta még le. 

D) A nevezési és tagdíj befizetéséről szóló igazolás csatolása a nevezési 
dokumentációhoz. 

E) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a versenykiírásban 
foglaltakat, továbbá az MLSZ valamennyi hatályos szabályzatát és rendelkezését, 
mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság felé 
benyújt. 

F) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy minden adatszolgáltatásért 
felelősséget vállal. 

G) A torná(k)ra csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása sem 
az MLSZ, sem az MLSZ megyei (budapesti) igazgatóságai felé. 

H) Csak változás esetén kell a nevezési dokumentációhoz csatolni (vagy ha még 
nem adta le)! (Ha nincs változás, akkor a bejegyzett képviselő írásban nyilatkozik 
arról, hogy változás nem történt.) 

1) alapszabály (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat); 

2) bírósági végzés (bejegyzett képviselő által hitelesített másolat); 

3) bejegyzett képviselő közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (másolat); 

4) sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonata (eredeti 
példány); 

5) NAV-tól együttes adóigazolás és önkormányzattól helyi iparűzési adóigazolás 
(eredeti példány); 

6) nyilatkozat, hogy az MLSZ-szel és/vagy az MLSZ megyei (budapesti) 
igazgatóságaival szemben van-e folyamatban polgári peres eljárás. 

4. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők 

A) Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által kiadott nevezési lap, valamint mellékletei 
benyújtásának határideje: 2016. november 23. (szerda), éjfél. (A fenti időpontig a 
nevezési dokumentációnak be kell érkeznie az MLSZ Pest Megyei Igazgatósághoz!) 

B) Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett nevezési 
dokumentáció feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban 
hiánypótlásra szólítja fel (a nevezési lapon megadott faxszámra és/vagy e-mail 
címre), melynek határideje: 2016. november 25. (péntek). 

C) További határidők: 

hiánypótlások beadása: 2016. november 29. (kedd) 12:00 óra; 
versenybizottság I. fokú határozat: 2016. november 30. (szerda); 
fellebbezési határidő: 2016. december 2. (péntek) 12:00 óra; 
fellebbviteli bizottság II. fokú határozat: 2016. december 5. (hétfő). 

5. A Futsal7végék résztvevői és létszámai 

A) A Futsal7végéken indulási jogot szerez minden sportszervezet, amely benevezi 
csapatát, és amely érvényes, elfogadott nevezési határozattal rendelkezik. 

B) A Futsal7végék résztvevőinek létszáma függ a benevezett csapatok számától. 

6. A Futsal7végék rendszere 

Az adott Futsal7végére benevezett csapatokat az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 
Versenybizottsága a nevezések számától függően erősorrend és/vagy területi elv alapján 
osztályokba és/vagy csoportokba sorolhatja. A Versenybizottság a lebonyolítás végső 
módjáról (torna, kupa vagy bajnoki rendszerű) a nevezések elfogadása után, a 
csapatszámok ismeretében dönt, melyről saját hivatalos csatornáin keresztül folyamatosan 
tájékoztatja az érintetteket. 
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7. A Futsal7végék időrendje 

A) A versenyév 2016. december 1-én kezdődik és 2017. március 31-én ér véget. 

B) A Futsal7végék hivatalos játéknapjai: szombat és vasárnap. 

8. Helyezések/továbbjutás eldöntése a Futsal7végéken 

A) Csoportokban, illetve körmérkőzéseknél: 

1) a helyezések sorrendjét a mérkőzéseken megszerzett pontok összege határozza 
meg (első helyen végez a legtöbb pontot szerzett csapat, és így tovább lefelé 
haladva, míg utolsó helyen végez a legkevesebb pontot szerzett csapat); 

2) a mérkőzések győztesei 3 pontot kapnak, döntetlen eredmény esetén mindkét 
sportszervezet 1-1 pontot kap, vereség esetén a csapat nem kap pontot; 

3) azonos pontszám esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell megállapítani: 

1. elért több győzelem; 

2. a mérkőzések gólkülönbsége; 

3. a mérkőzéseken rúgott több gól; 

4. az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége; 

5. az egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége; 

6. sorsolás. 

 Egyenes kieséses szakaszban/helyosztókon, amikor oda-visszavágót játszanak a 
csapatok: 

1. az egymás ellen játszott mérkőzések összesített gólkülönbsége; 

2. büntetőpárbaj (3-3) győztese. 

 Egyenes kieséses szakaszban/helyosztókon, amikor csak egy mérkőzést játszanak 
a csapatok: 

1. a rendes játékidőben győztes csapat; 

2. büntetőpárbaj (3-3) győztese. 

9. A Futsal7végék díjazása 

 Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága a különböző Futsal7végék 1–4. helyezést elért 
csapatait serleggel és oklevéllel jutalmazza. 

 A különböző Futsal7végék 1–3. helyezést elért csapatai érem díjazásban 
részesülnek, az alábbiak szerint: 

1. helyezett: 15 db aranyozott érem; 

2. helyezett: 15 db ezüstözött érem; 

3. helyezett: 15 db bronzérem. 

10. A Futsal7végék Fair Play-elismerése(i) 

A Futsal7végék kirívóan sportszerű cselekedetét/cselekedeteit – amennyiben lesz(nek) – a 
versenybizottság Fair Play-elismeréssel díjazza. 

11. A Futsal7végék költségei 

A) A mérkőzések pályabérleti díjait az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága fedezi. 

B) Az egyes mérkőzések versenyeztetési költségeit a sportszervezetek együttesen, a 
pályára lépések számával arányosan fizetik meg a verseny végén, utólag. 

C) A (vendég)csapatokat részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), valamint 
a csapatot elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját rendezőik költségei terhelik. 



Pest Megyei Futsal7végék versenykiírása 

2016/2017. – TERVEZET 6 2016/2017. – TERVEZET 

 

12. Játékjogosultság 

A) A mérkőzéseken pályára lépő labdarúgóknak futsal-versenyengedélyt kell kiváltani. 

B) A mérkőzéseken csak és kizárólag azok a játékosok léphetnek pályára, akik a 
benevezett sportszervezet igazolt futsaljátékosai. 

C) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású futsaljátékosok: 

A mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult azokat a 
futsaljátékosait szerepeltetni, akik az Európai Unió valamely tagállamának 
állampolgárai, továbbá azon országok állampolgárait, amely országokkal az Európai 
Unió olyan egyezményes megállapodást kötött, amely jogszerű munkavállalás esetén 
a munkavállaló részére az Unió polgáraival azonos, diszkriminációmentes elbírálást 
biztosít a munkakörülmények tekintetében az Európai Unió egész területén. (Ezen 
pontban meghatározott országok listáját az MLSZ folyamatosan közzéteszi.) 

D) Egyéb országok futsaljátékosai: 

Azon országok futsaljátékosaiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a fenti 
bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”), mérkőzésenként 
legfeljebb 3 (három) futsaljátékos szerepeltethető egy időben. 

E) Ugyanazon Futsal7végén több csapattal induló klubra vonatkozó külön előírások: 

Egy sportszervezet egynél több csapatot is indíthat ugyanazon Pest megyei 
Futsal7vége-versenysorozatban. Az ilyen egyesületek csapatai között nincs átjárási 
lehetőség, azaz adott sportszervezet bármely játékosa ugyanazon Futsal7vége-
versenysorozatban csak egy csapatban szerepelhet (viszont, ha az egyéb 
szabályoknak megfelel, akkor ugyanazon egyesület két különböző tornáján – pl.: a 
felnőttben és az ifiben – akár mindkettőben). Minden játékos – az adott Futsal7végét 
tekintve – egyesülete azon csapatához tartozik, amelynek mérkőzésére először be 
lett nevezve (a csapat találkozójának jegyzőkönyvében szerepel a neve). 

13. A futsaljátékosok felszerelése 

A) Ugyanazon csapat játékosai kötelesek egységes sportfelszerelésben (mez, nadrág 
és sportszár) pályára lépni. A futsaljátékosok a verseny során mezszámmal kötelesek 
játszani. 

B) Minden hivatalos mérkőzésen a labdarúgóknak a sípcsontvédő használata 
KÖTELEZŐ! 

C) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat 
felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a (kiírás szerinti) vendégcsapat 
köteles más színű sportfelszerelésben (akár megkülönböztető trikóban) játszani. 

14. Csarnok és játéktér 

A Futsal7végék mérkőzéseit az egész bajnoki évben az MLSZ Infrastruktúra 
Szabályzatának megfelelő, legalább II. osztályú csarnokban (teremben) kell lebonyolítani, 
amely csarnoknak az MLSZ vagy valamely igazgatóságának hitelesítésével kell 
rendelkeznie. 

15. Egyéb rendelkezések 

A) Az egyes Futsal7végék korosztályi megkötései: 

1) U11-es Futsal7vége: 2006. 01. 01. és 2008. 12. 31. között születettek, de a 
korosztály felső határához képest 1 (egy) évvel idősebb leány(ok) játszhat(nak); 

2) U13-as Futsal7vége: 2004. 01. 01. és 2006. 12. 31. között születettek, de a 
korosztály felső határához képest 1 (egy) évvel idősebb leány(ok) játszhat(nak); 

3) U15-ös Futsal7vége: 2002. 01. 01. és 2004. 12. 31. között születettek, de a 
korosztály felső határához képest csapatonként maximum 2 (két) fő 1 (egy) évvel 
idősebb leány is játszhat; 

4) serdülő (U17-es) Futsal7vége: 2000. 01. 01. és 2002. 12. 31. között születettek; 
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5) ifjúsági (U19-es) Futsal7vége: 1998. 01. 01. és 2001. 12. 31. között születettek, 
de egy játéknapra maximum 2 (kettő) 1996. 01. 01-én vagy az után született 
játékos is nevezhető; 

6) női Futsal7vége: betöltött 13. életév az alsó korhatár; 
7) Futsal7vége: betöltött 16. életév az alsó korhatár; 
8) öregfiú Futsal7vége: betöltött 34. életév az alsó korhatár. 

B) A mérkőzések játékideje: 

1) alapesetben valamennyi kiírás esetében 2x15 perc, futó órával; 
2) az U11-es és az U13-as korosztályokban a 3 (három), illetve 5 (öt) csapatos 

csoportoknál (ahol 4 /négy/ mérkőzést játszik egy csapat) 2x10 perc, futó órával 
– a központi korosztályi megkötések miatt; 

3) amennyiben visszalépések (vagy bármilyen más ok) miatt csak 2 (kettő) csapat 
marad egy csoportban, akkor 2x20 perc, futó órával – ebben az esetben a két fél 
kétszer játszhat egymással. 

C) Minden csapat 14 (tizennégy) fő játékost nevezhet egy mérkőzésre. A mérkőzést 
csak minimum 4+1 fős létszámmal lehet elkezdeni. 

D) Halmozott szabálytalanságok után járó „bűntető” szabadrúgások: 

1) U11-es és U13-as Futsal7vége: negyedik halmozott szabálytalanságtól kezdve 
mindkét félidőben – a második büntetőpont megegyezik az első büntetőpont 
helyével (6 m); 

2) U15-ös, serdülő (U17-es), ifjúsági (U19-es), női, felnőtt férfi és öregfiú 
Futsal7vége: negyedik halmozott szabálytalanságtól kezdve mindkét félidőben 
– a második büntetőpontról, azaz a 10 méteres vonalról. 

E) Labda mérete: 

1) U11-es Futsal7vége: a FIFA által előírt szabályos (3-as méretű) labda; 
2) U13-as, U15-ös, serdülő (U17-es), ifjúsági (U19-es), női, felnőtt férfi és 

öregfiú Futsal7vége: a FIFA által előírt szabályos (4-es méretű) labda. 

F) Időkérés – a fix teremidőpontok miatt – nincs. 

G) A mérkőzéseken nem csak azok a futsaljátékosok szerepelhetnek, akik a kezdéskor 
jelen vannak. A kezdéskor hiányzó játékosok második félidei szereplésének 
alapfeltétele, hogy szerepeljenek a versenyjegyzőkönyvben és a szünetben 
leigazolásra kerüljenek. 

H) A Pest megyei női Futsal7vége egy versenysorozatként, de akár több különböző 
kategóriában („amatőr”, „profi” stb.) kerülhet kiírásra. A „profi” csoportot azon klubok 
csapatainak kell választaniuk, akiknél a nevezett játékosok között akárcsak egy olyan 
labdarúgó is van, aki a folyó évadban pályára lépett már felnőtt NB I-es vagy NB II-es 
nagypályás és/vagy futsal bajnoki és/vagy kupamérkőzésen. Az „amatőr” szekcióba 
azon csapatok kerülhetnek, akikre az iménti szabályozás nem vonatkoztatható. 

I) A bajnokság mérkőzésein – az ezen versenykiírásban külön taglalt eltérések 
kivételével – a FIFA FUTSAL játékára vonatkozó játékszabályok érvényesek (melyek 
megtalálhatók többek között a http://futsal.mlsz.hu/wp-
content/uploads/sites/9/2015/01/Futsal_szabalykonyv_20141.pdf elérési címen is). 

J) A csapatok aznapi első mérkőzésük hivatalos kezdési időpontja előtt legalább 20 
perccel kötelesek a versenyjegyzőkönyvet és az igazolásokat leadni a 
szervezőknek/játékvezetőknek. 

K) A kiállított játékos játékjoga a fegyelmi tárgyalásig automatikusan „felfüggesztődik”; 
az ügyében meghozandó fegyelmi határozat kihirdetéséig egyetlen hivatalos MLSZ-
verseny mérkőzésén sem rendelkezik játékjogosultsággal. Amennyiben egy adott 
labdarúgót bármely hivatalos MLSZ-versenyen elkövetett fegyelmi vétségért 
meghatározott ideig tilt el a Fegyelmi Bizottság, az érintett sportoló 
játékjogosultságának korlátozása valamennyi szakág minden korosztályos 
versenyére érvényes. 
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L) A bajnokság mérkőzésein az elektronikus jegyzőkönyv használata ajánlott. A(z 
elektronikus) jegyzőkönyvbe bevitt adatokat az adott mérkőzés lefújása után az 
érintett csapatvezető – elsősorban saját csapata érdekében – minden esetben 
ellenőrizze le, ha kell, egyeztessen a játékvezetővel/játékvezetőkkel az esetleges 
javításokról, ugyanis a végleges jegyzőkönyvben maradó adatok tényként 
kezelendők, azok utólagosan csak megdönthetetlen bizonyíték(ok)kal módosíthatók. 

M) A mérkőzéshez szükséges labdákról a szervező gondoskodik. A bemelegítéshez 
használt labdákat minden csapat saját magának biztosítja. 

N) A kispadon – a cserejátékosokon kívül – csak az MLSZ regisztrációs rendszerében 
nyilvántartási számmal és – legalább nagypályára szóló – az adott sportszervezethez 
tartozó regisztrációs kártyával rendelkező hivatalos személyek (vezetőedző, 
pályaedző, orvos, masszőr, technikai vezető stb.) tartózkodhatnak. 

O) A csapatok felelősek a sajtó részére a mérkőzésekkel kapcsolatos információkat a 
tudósítások elkészítése érdekében a kívánt határidőre leadni. A sportszervezet 
tudomásul veszi, hogy a képviseletében a sajtó számára nyilatkozatot tevő személy 
esetleges sportszerűtlen, az MLSZ hatályos szabályzataival ellentétes tartalmú 
nyilatkozata fegyelmi következményekkel járhat. 

P) A sportszervezetek valamennyi sportvezetője, játékosa, edzője köteles olyan 
magatartást tanúsítani és tanúsíttatni, beleértve a mérkőzéssel kapcsolatos 
nyilatkozatokat is, amely a futsal sportág és a szponzorok, valamint a média jó 
hírnevét szolgálja. 

Q) Tárgyjutalomban (serleg és oklevél) részesül valamennyi Futsal7vége gólkirálya – 
folytatva a Sportszelet című közép-magyarországi sportlap azon évtizedes 
hagyományát, hogy elismerés illesse a legeredményesebb labdarúgó(k) 
teljesítményét. Azonos gólszám (holtverseny) esetén társgólkirályi cím jár. 

R) A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő 
kérdésekben a szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend előírásait, valamint a 
futsal szakágra vonatkozó szabályzatokat – különös tekintettel az MLSZ 
Versenyszabályzatára – kell betartani. 

16. Záró rendelkezések 

 Alkalmazás 
Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Pest megyei igazgatója. 

 Módosítás 
Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a 
következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni: 

1. MLSZ Versenyigazgatóság; 

2. MLSZ Pest Megyei Igazgatóság. 

A nevezési határidő lejárta után, de a verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése 
előtt a hatályos versenykiírást csak az adott versenyrendszerben induló 
sportszervezetek 2/3-os többségének írásos, egyetértő beleegyezésével lehet 
módosítani. A verseny (bajnokság, kupa, torna) megkezdése után a hatályos 
versenykiírást csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, 
egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. 


