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1. A BAJNOKSÁG SZERVEZŐJE ÉS RENDEZŐJE, A BAJNOKSÁG TÍPUSA ÉS HIVATALOS NEVE 

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

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

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

D)  A 2018-2019. évi Budapesti Egyetemi-Főiskolai futsal bajnokság amatőr 
rendszerű, férfi felnőtt futsal bajnokság. 

E) A 2018-2019. évi Budapesti Egyetemi-Főiskolai futsal bajnokság (továbbiakban: 
bajnokság) hivatalos neve: Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság. 

2. A BAJNOKSÁG CÉLJA 

A) A futsal fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása; 

B) Az egyetemi, főiskolai futsal játékosok szervezett keretek között történő 
versenyeztetése, 

C) A bajnokságban elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és 
helyezettjeinek megállapítása; 

D) magas színvonalú mérkőzések biztosítása a bajnokságban szereplő futsal 
játékosok számára, megfelelő mérkőzésszámmal; 

E) A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a futsal népszerűsítése; 

F) A Fair Play elv érvényre juttatása, a Fair Play magatartásforma népszerűsítése. 

3. A BAJNOKSÁG NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 

A) A bajnokságban az a sportegyesület, vagy sportvállalkozás vehet részt, mely 
felsőotatási intézménnyel erre irányuló megállapodást kötött, illetve olyan 
diáksport egyesület (DSE), amely felsőoktatási intézmény keretein belül működik. 

B) Egy sportszervezet maximum két csapatot nevezhet. 

C) A bajnokságba indulási (nevezési) jogával élő sportszervezet csapatának, ha 
nevezését jogerősen elfogadták, részvételi kötelezettsége van.  

D) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 400.000,- Ft (TAO 
jogosultaknak 40000 Ft); melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti 
Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg.  

E) A sportszervezet tagsági díjat fizet. A tagsági díj összege: 10.000,- Ft;(TAO 
jogosultaknak 1000 Ft); melyet a nevezés határidejéig az MLSZ Budapesti 
Igazgatóság számlájára utal át, vagy fizet meg. 

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

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

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

I) A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy az MLSZ Elnökségének 
hatályos határozatában előírtak szerint foglalkoztatja a sportszervezet csapatait 
felkészítő és irányító edzőket. Ezt nevezéskor – de legkésőbb a bajnokság 
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indulásakor - a foglalkoztatni kívánt edző részére kiállított érvényes licenc kártya 
másolatának benyújtásával igazolja. 

J) Bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt 
tartozása az MLSZ és MLSZ Megyei-Budapesti Igazgatóságai felé. 

K) * 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)*. 

L) Csatolja a sportszervezet bejegyzéséről szóló társadalmi szervezet kivonatának 
eredeti példányát, amely nem lehet 30 napnál régebbi. 

M) Nincs 90 napnál régebbi, lejárt köztartozása, amit a nevezéskor hivatalos 
igazolások eredeti példányainak benyújtásával tanúsít (NAV együttes 
adóigazolás és önkormányzat-helyi iparűzési adó). 

N) A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy MLSZ Megyei-
Budapesti Igazgatóságaival szemben van-e folyamatban polgári peres eljárása, 
mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ-Budapesti Igazgatóság felé 
benyújt.  

További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 10.§ (1) bekezdés j. és (2) 
bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint jár el. 

4. A BAJNOKSÁG NEVEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BETARTANDÓ HATÁRIDŐK 

1. A verseny nevezési eljárása során betartandó határidők 

A) A nevezési lapot, valamint a mellékleteket az IFA rendszeren kereszűl 
elektronikusan kell benyújtani, amelynek határideje: 2018. november 8. 
Kizárólag a jelzett időpontig beérkezett és az MLSZ Budapesti Igazgatóság 
által igazolt dokumentumok érvényesek. 

B) A Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a beérkezett nevezési 
dokumentáció feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban 
hiánypótlásra szólítja fel, melynek határideje: 2018.november 14. 

C) A nevezés és hiánypótlás során benyújtott dokumentumok feldolgozása 
folyamatos, végső határideje: 2018.november 17. 

D) A B pontban foglalt határidőt követően az MLSZ Budapesti Igazgatóság 
Versenybizottsága folyamatosan hozza a nevezéssel kapcsolatos elsőfokú 
határozatait és értesíti arról a sportszervezeteket. 

E) Az elsőfokú határozatokkal szembeni fellebbezés benyújtásának 
határideje: 2018.november 20. 

F) A benyújtott fellebbezések MLSZ Budapesti Igazgatóság Fellebbviteli 
Bizottsága általi elbírálásának határideje: 2018. november 23. 

G) A fellebbviteli eljárás során a Fellebbviteli Bizottság kizárólag a B) 
pontban foglalt hiánypótlási határidőt megelőzően benyújtott dokumentumokat 
veszi figyelembe. 
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5. A BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐI ÉS A BAJNOKI OSZTÁLY LÉTSZÁMA 

A) A budapesti egyetemek, főiskolák benevezett férfi felnőtt futsal csapatai. 

B) A bajnokságban minimum 8 és maximum 16 csapat nevezhet be. Második 
csapatok nevezését csak 16 alatti létszám esetén áll módunkban elfogadni. 

6. A BAJNOKSÁG RENDSZERE 

A) A bajnoki év 2018. november 1-én kezdődik és 2019. április 30-án ér véget. 

B) A benevezett csapatokat az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága 
egy, vagy több csoportba sorolhatja. 

C) Amennyiben a meghatározott maximumnál több csapat nevez, a 
Versenybizottság dönt arról, hogy mely csapat nevezését fogadja el. 

D) A bajnokság lebonyolításának rendjéről a Versenybizottság a bajnokságban 
résztvevő csapatok számától függően dönt 

E) A bajnokság alapszakaszát követően négy csapatos bajnoki döntőre kerül sor, 
két csoportos alapszakasz esetén a két csoport első két helyezett csapatainak 
részvételével, egy csoportos alapszakasz esetén az első négy helyezett 
részvételével. 

 

7. A BAJNOKSÁG IDŐRENDJE 

A) A bajnokság időtartama: 2018. november 1. – 2019. április 30. 

B) A rájátszás időpontját és helyét az MLSZ Budapesti Igazgatóságának 
Versenybizottsága jelöli ki. 

8. A BAJNOKSÁG HELYEZÉSEINEK ELDÖNTÉSE  

A) A bajnokság alapszakaszból és rájátszásból áll. A bajnokság végső sorrendjét 
a rájátszás végeredménye határozza meg. 

B) A bajnokság alapszakaszának helyezései az összpontszám alapján kialakított 
rangsor szerint kerülnek meghatározásra. 

C) A mérkőzés győztes csapata 3 pontot, döntetlen eredmény esetén mindkét 
csapat 1-1 pontot kap. Vereség esetén a csapat nem kap pontot. 

 

D) A bajnokság csoportjainak első helyezett csapata a legtöbb pontot szerzett 
sportszervezet, utolsó helyezett csapata a legkevesebb pontot szerzett 
sportszervezet. 

 

 

 

 

E) Azonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

 

1. a bajnokságban elért több győzelem; 

2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 
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3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól; 

4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége; 

5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 

6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több 
gól; 

7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés; 

9. A BAJNOKSÁG NÉGYES DÖNTŐJE 

A)  A bajnokság 1-4. helyezésének sorrendjét a bajnokság négyes döntője 
határozza meg. 

B) A bajnokság négyes döntőjének lebonyolítása 2 csoportos alapszakasz esetén:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) A
 
b

ajnokság négyes döntőjének lebonyolítása 1 csoportos alapszakasz esetén:   

 

 

D)  A négyes döntő mérkőzésein döntetlen eredmény esetén 2 x 5 perc 
hosszabbítás következik, amely után, ha továbbra is döntetlen az eredmény, 

1. elődőntő: 

Alapszakasz A csoport 1. helyezett Alapszakasz B csoport 2. helyezett 

  

2. elődöntő:  

Alapszakasz B csoport 1. helyezett Alapszakasz A csoport 2. helyezett 

  

3. és 4. helyért: 

1. elődöntő vesztese 2. elődöntő vesztese 

  

1. és 2. helyért:  

1. előődöntő nyertese 2. elödöntő nyertese 

1.elődőntő: 

Alapszakasz 1. helyezett Alapszakasz 4. helyezett 

  

2.elődöntő: 

Alapszakasz 2. helyezett Alapszakasz 3. helyezett 

  

3.és 4. helyért: 

1. elődöntő vesztese 2. elődöntő vesztese 

  

           1. helyért: 

1. előődöntő nyertese 2. elödöntő nyertese 
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akkor 5-5 büntető rúgással kerül eldöntésre a mérkőzés kimenetele. 
 

E) A Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság négyes döntőjének helyszínét és 
időpontját az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága határozza meg. 
 

10. A BAJNOKSÁGBA TÖRTÉNŐ FELJUTÁS ÉS KIESÉS A BAJNOKI ÉV VÉGÉN 

A) A bajnokságból feljutó és kieső csapat nincs. 

 

11. A BAJNOKSÁG DÍJAZÁSA 

A helyezést elérő sportszervezetek díjazása: 

Az első, második és harmadik helyezettek serleget és oklevelet kapnak, továbbá 
érmeket az alábbiak szerint: 

1. helyezett 20 db aranyozott érem 

2. helyezett 20 db ezüstözött érem 

3. helyezett 20 db bronzozott érem 

4.helyezett 20 db bronzozott érem 

12. A BAJNOKSÁG FAIR PLAY VERSENYE 

A bajnokság legsportszerűbb sportszervezete Fair Play serlegdíjazásban részesül. 

13. A BAJNOKSÁG KÖLTSÉGEI 

A) Az egyes mérkőzések rendezési és versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a 
nevezési díj tartalmazza, így azok nem kerülnek külön kiszámlázásra. A 
sportszervezeteket csak a részvételük kiadásai (utazás, étkezés, szállás, stb.), 
valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő saját biztonsági 
szolgálalatot ellátók költségei terhelik. 

B) A bajnokság versenydíjait az MLSZ Budapesti Igazgatóság biztosítja. 

14. JÁTÉKJOGOSULTSÁG 

A) A sportszervezet köteles minden szezon kezdete előtt pontos játékoslistát 
leadni az MLSZ Budapesti Igazgatóság versenybizottságának. A játékosok 
nevezése kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben az adott 
felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszony igazolásával is rendelkeznek 
(legalább a 2018/2019-es őszi félévre), és a játékoslistához csatolásra kerültek. 
Kivételt képeznek azok a játékosok, akik az adott intézményben a 2018-as évben 
sikeres záróvizsgát tettek, az ő esetükben a végzettséget igazoló dokumentumot 
kell csatolni. A játékoslistához a szezon közben az alapszakasz utolsó három 
fordulójáig csatolásra kerülhetnek az újonnan igazolt labdarúgók. A játékoslista 
leadásának határideje: a szezon kezdete előtt legkésőbb 2 nappal. Más 
felsőoktatási intézmény hallgatója csak abban az esetben igazolható le, ha az 
adott intézmény nem indított csapatot ebben a bajnokságban. 

 

B) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású futsal játékosok: 



Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokság  7 2018-2019. 

 

A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult 
azokat a futsal játékosait 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, diszkrimináció-mentes elbírálást biztosít a munkakörülmények 
tekintetében az Európai Unió egész területén. (Ezen pontban meghatározott 
országok listáját az MLSZ folyamatosan közzéteszi.) 

 

C) Egyéb országok futsal játékosai: 

Azon országok futsal játékosaiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a 
B) pontban meghatározott országok körén („egyéb országok”), a 
sportszervezet, mérkőzésenként, legfeljebb 3 futsal játékos szerepeltethet egy 
időben, csapatában. 

 

D) NB-s bajnokságok játékosainak szerepeltetése: 

1. Az egyetemi futsal bajnokságban, egy csapatban mérkőzésenként 1 fő 
futsal NB I-es, amatőr futsal játékos szerepelhet. 

2. A bajnokságban NB I-es profi futsal játékosok, valamint NB I és NB II-es 
felnőtt nagypályás bajnokságban igazolt játékosok nem szerepelhetnek. 

15. A FUTSAL JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 

A) A futsal játékosok a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész 
szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.  

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

C) Amennyiben a mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat 
felszerelésének színösszeállítása zavaró, akkor a pályaválasztó csapat köteles 
más színű sportfelszerelésben játszani. 

16. CSARNOK ÉS PÁLYA 

A) A bajnoki mérkőzéseket a bajnoki év teljes időtartama alatt az MLSZ 
Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő csarnokban (pályán) kell lebonyolítani, 
amely csarnokoknak (pályáknak) az MLSZ hitelesítésével kell rendelkezniük. 

B) A mérkőzések helyszínét az MLSZ Budapesti Igazgatósága biztosítja. 

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A) A bajnokságban F/e, F/B/a, valamint F/i játékengedéllyel rendelkezők léphetnek 
pályára. F/A/a engedéllyel rendelkező játékosok közül mérkőzésenként 1 
szerepelhet. 

B) A mérkőzések játékideje: 2X25 perc, futó órával. 

C) A játékvezetőkről az MLSZ Budapesti Igazgatósága gondoskodik. 

D) Játéknap: SZOMBAT/VASÁRNAP.  

E) A mérkőzésekhez szükséges FIFA által előírt 4-es méretű labdáról, valamint 3 
db egyforma tartalék labdáról a pályaválasztó csapat köteles gondoskodni. 
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F) A bajnokságok mérkőzésein történt fegyelmi ügyekben (kiállítás, rendezési 
hiányosság, stb.) az MLSZ Budapesti Igazgatóság Fegyelmi Bizottsága folytatja 
le a fegyelmi eljárást, ahová a sportszervezet köteles bejuttatni a saját mérkőzés 
jegyzőkönyvének másolatát. 

G) A versenyügyekben az MLSZ Budapesti Igazgatóság Versenybizottsága jár el. 

H) A Budapesti Egyetemi Futsal Bajnokságban kiállított játékos játékjoga a 
tárgyalásig valamennyi futsal bajnokságban fel van függesztve. Továbbá az a 
játékos, amely időpontig van eltiltva, akkor eltiltása valamennyi bajnokságban 
érvényes. 

I) A bajnokság alapszakaszában szerzett sárga lapok, az alapszakasz vége után 
törlődnek. 

J) A bajnokság négyes döntőjében csak azok a labdarúgók szerepelhetnek, akik 
az alapszakasz során legalább egy mérkőzésen pályára léptek.  

K) A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem 
szereplő, kérdésekben a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési rend előírásait 
és a labdarúgó sportágra vonatkozó törvényeket, szabályzatokat kell betartani. 

 

18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A) Jóváhagyás 

Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Elnökségének 
hatásköre. Jelen szabályzatot alap versenykiírását az MLSZ 
Elnöksége hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma:  

jóváhagyó határozat száma:   

SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat  

B) Alkalmazás 

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Budapesti 
Igazgatóság Igazgatója (MLSZ Versenyszervezési Osztály vezetője). 

C) Hatálybalépés és érvényesség 

Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma  

érvényessége:  

Verziószám:  

D) Módosítás 

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

1. MLSZ Versenyigazgatóság 

2. MLSZ Futsal Bizottság 

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 
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csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos, 
egyetértő beleegyezésével lehet módosítani. 


