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ÜZLETI LIGA – céges teremlabdarúgó bajnokságok 

 

Általános versenyszabályzat 

 

2009-2010 

 
A Dynamic Team (H&T Dynamic Bt.) – továbbiakban Szervező – folyamatos jelleggel szervezi meg céges 

labdarúgó bajnokságait az Üzleti Liga sorozat keretén belül. 

 

A bajnokságok játékszabályait Szervező az alábbiakban rögzíti: 

 

 

1. Bonyolítási rendszer 

 

Szervező a bonyolítás rendszerét bajnokságonként külön dolgozza ki, erről az egyes bajnokságokba 

jelentkezett cégeket (csapatokat) értesíti, továbbá a bonyolítási rendszer részletes ismertetőjét az Üzleti 

Liga Eredmények oldalon helyezi el. 

 

A bonyolítással kapcsolatos általános alapelvek: 

 

Adott csapat egy játéknapon legfeljebb egy mérkőzést játszik. (Ez alól kivételt jelenthet a halasztott 

mérkőzések esete, illetve, ha egy csapat a saját elhatározásából játszik egy napon két mérkőzést.) 

A mérkőzések kezdési időpontját a sorsolás tartalmazza, minden mérkőzés előtt 2-5 perc melegítési idő 

áll a csapatok rendelkezésére. 

A mérkőzések játékideje a kiírás szerinti időpontban elkezdődik, függetlenül attól, hogy a csapatok 

megérkeztek, illetve játékra készek-e. A mérkőzés kezdési időpontjának tekintetében a játékvezető, illetve 

a szervező órája a mérvadó. (A játékvezető és a szervező köteles az óráját a pontos időre beállítani.) 

 

Egy mérkőzés két játékrészből áll, a két játékrész között csak térfélcserére van idő (~30 másodperc). 

 

A mérkőzések szabályos keretek közt való lefolyását egy hivatásos játékvezető felügyeli. 

 

 

2. Igazolási szabályok 

 

A csapatot érintő játékosmozgásokat (igazolások) a csapat kapcsolattartója (csapatkapitány) adminisztrálja 

az Üzleti Liga Online Team menedzsment rendszerében. A Team menedzsment rendszer alkalmazza az 

igazolással kapcsolatos, alábbiakban részletezett szabályokat. 

 

Szervező az igazolási szabályokkal kapcsolatban a következő fogalmakat definiálja: 

 

 Cég rendelkezésére álló játékosok kerete (Felhasználható játékosok) 

Azok a játékosok, akik közül a csapat kapcsolattartója igazolhat a csapat játékoskeretébe. A cég 

rendelkezésére álló játékosok kerete minden olyan játékost tartalmaz, akit a céghez a Team 

menedzsment rendszer indulását követően valaha regisztráltak. A cég rendelkezésére álló játékosok 

keretéből játékost kitörölni nem lehet, de nem is szükséges. 

A Felhasználható játékosok közötti szereplés nem jogosít fel valamely bajnokság mérkőzésén való 

szereplésre. Ehhez a szerepeltetni kívánt játékost le kell igazolni a Kerettagok közé. Lásd a 

következő oldalon! 
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 Csapat játékoskerete (Kerettagok) 

A csapatnak egy adott bajnokságra, a cég rendelkezésére álló játékosok keretéből igazolt játékosai. 

A bajnokság mérkőzésein szereplő játékosok közül csak azok minősülnek igazolt játékosnak, akik a 

mérkőzés kezdési időpontjában tagjai a csapat játékoskeretének. 

 Hazai játékos 

Az a játékos, aki a csapatot benevező céggel (szervezettel) 

 alkalmazotti, 

 tagi, 

 tulajdonosi, 

 egyéb, munkavégzésre irányuló speciális, főállás jellegű 

jogviszonyban áll. 

Hazai játékosként fogadjuk el azokat a játékosokat is, akik a csapatot benevező cég leányvállalatával 

állnak alkalmazotti, tagi, tulajdonosi jogviszonyban. (Az Üzleti Liga szempontjából leányvállalatnak 

azt a gazdasági társaságot, vagy szervezetet tekintjük, melyben a csapatot benevező cég 50 %-ot 

meghaladó tulajdonosi részesedéssel bír.) 

 Idegenlégiós játékos 

A csapat minden olyan játékosa, aki nem minősül hazai játékosnak. 

 Játékos igazolása 

A játékosnak a cég rendelkezésére álló játékosok keretéből a csapat játékoskeretébe történő 

beemelése. A játékos igazolását a csapat kapcsolattartója végzi a Szervező által üzemeltetett online 

Team menedzsment rendszerben a „Csapatba felvesz” parancsikon segítségével. 

 Játékos törlése 

A bajnokságba leigazolt játékos eltávolítása a csapat játékoskeretéből. 

 Játékos cseréje 

A csapat játékoskeretében levő játékosnak lecserélése egy másik, a cég rendelkezésére álló 

játékosainak keretében levő játékosra. 

 Keretbe történő igazolás időpontja 

Az az időpont, amikor a játékos a csapat játékoskeretébe először bekerül. A játékos törlése 

(lecserélése), majd ismételt igazolása (visszacserélése) ezt az időpontot nem módosítja! 

 Bajnokság kezdési időpontja 

A bajnokság első mérkőzésének kezdési időpontja óra, perc, másodperc pontossággal. 

 

A csapat játékoskeretében levő játékosok száma 

 

A bajnokságban való részvételhez legalább 8 játékos igazolására van szükség, ez a minimális játékoskeret. 

A csapat játékoskerete legfeljebb 24 fő lehet*, feltéve, hogy minden játékos hazainak minősül. 

Az a csapat, melyben idegenlégiós játékos is szerepel, játékoskeretét legfeljebb 18 főig növelheti*. 

Az idegenlégiós játékosok száma a csapat játékoskeretében nem lépheti túl a 4 főt. 

 

Játékosmozgások a csapat játékoskeretében 

 

Játékosok igazolása a csapat játékoskeretébe: a bajnokság során a csapatba bármikor igazolhatók új 

játékosok, kivéve a bajnokság végét megelőző 15 napot, illetve azt az esetet, amikor a csapat létszáma eléri 

a megengedett maximumot (18 vagy 24 fő). 

 

A játékos igazolásának meg kell történnie annak a mérkőzésnek a kezdési időpontjáig, amelyen a játékos 

pályára lép, illetve a meccslapra felkerül. A névnek a papíralapú meccslapra (mérkőzés előtt kitöltendő 

meccslapra) történő felírása nem minősül a játékos igazolásának. 
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A kapcsolattartó (csapatkapitány, team menedzsment rendszer használatához jogosultsággal rendelkező 

személy) a játékos igazolásakor minden bajnokság esetén külön-külön eldöntheti, hogy hazai játékosként, 

vagy idegenlégiós játékosként akarja-e őt betenni a csapat játékoskeretébe. Ez a döntés azonban végleges 

azt a bajnokságot illetően, amelyen szereplő csapatba a játékost igazolták. 

 

Játékosok törlése a csapat játékoskeretéből: a játékosok törlésének határideje a bajnokság kezdési 

időpontja. Ezt az időpontot követően a játékoskeretben nem lehet játékos törlésével helyet felszabadítani. 

 

Játékosok cseréje a csapat játékoskeretében: a játékosok szabad, korlátlan cserélgetésére a bajnokság 

kezdési időpontjától a bajnokság egy bizonyos szakaszának kezdetéig van lehetőség. A játékosok korlátlan 

cseréjének határideje bajnokságonként változó, de általában az alábbi eseményekhez kötődik: 

 osztályozós bajnokságnál a Főtábla első mérkőzésének kezdési időpontja 

 oda-visszavágós bajnokságnál a második kör első mérkőzésének kezdési időpontja 

 többkörös bajnokságoknál a második kör első mérkőzésének kezdési időpontja. 

A játékosok korlátlan cseréjének határidejét a Team menedzsment rendszer másodperc pontossággal 

kijelzi. 

 

Tekintettel arra, hogy a bajnokságok alatt a részt vevő cégekhez újabb, focizni szerető alkalmazottak 

érkezhetnek, Versenybizottság a bajnokság hosszának függvényében limitált számú, határidőn túli 

játékoscserére biztosíthat lehetőséget. 

Ez a játékosok korlátlan cseréjének határidején túl a bajnokság hosszától függően további 1-5 

cserelehetőséget jelenthet, mely hazai és idegenlégiós játékosok cseréjére egyaránt felhasználható. 

A bajnokságban biztosított határidőn túli cserelehetőségek számát a Team menedzsment rendszer a 

korlátlan játékoscsere határidejét követően csapatonként kiírja és nyilvántartja. 

A határidőn túli játékoscsere lehetősége legkésőbb a bajnokság végét megelőző 15. napig használható ki. 

Ezt követően a Team menedzsment rendszer törli a ki nem használt határidőn túli játékoscsere-

lehetőségeket. 

 

Munkáltatói igazolás leadása 

 

Minden, a csapatba hazaiként nevezett játékosról munkáltatói igazolást kell leadni a Szervező részére. A 

munkáltatói igazolás leadásának kötelezettsége a játékosnak a csapatba hazaiként történő benevezésével 

egyidőben felmerül. 

A munkáltatói igazolás leadása alól a cég csak akkor mentesül, ha a kapcsolattartó a hazaiként igazolt 

játékost a bajnokság kezdési időpontját megelőzően törli a csapat játékoskeretéből. 

 

A munkáltatói igazolás leadásának határideje, 

 ha a játékost a keretbe a bajnokság kezdési időpontja előtt igazolják, és a játékos a bajnokság kezdési 

időpontjában a keretben szerepel, akkor a bajnokság kezdési időpontjától számított 15 nap, 

 ha a játékost a bajnokság kezdési időpontját követően igazolják, akkor a játékos keretbe történő 

igazolásának időpontját követő 15 nap. 

 

Ha a csapat nem adja le 15 napon belül a hazaiként igazolt játékosról a munkáltatói igazolást, akkor a 

munkáltatói igazolás leadására irányuló ismételt felszólítás eredménytelensége esetén a csapatnak minden 

olyam mérkőzését érvénytelenítjük, amelyen a játékos pályára lépett. 

Amennyiben az érvénytelenített mérkőzések száma (a feladott meccsek számával együtt) meghaladja a 

bajnokság összes mérkőzésének egynegyedét, akkor a Versenybizottság mérlegelése alapján a 

Versenyszabályzat 10. pontjába foglalt „Bajnokságból való kizárás” esete is fennállhat. 

 
*változás kelte: 2009.04.27. 
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A hazaiként igazolt játékosról leadott munkáltatói igazolást a rajta szereplő dátumot követő egy évig 

érvényesnek fogadjuk el akkor is, ha a játékos a cég állományából időközben távozik. 

A játékos igazolását megelőzően leadott, és a szervező által a Team menedzsment rendszerben már 

adminisztrált munkáltatói igazolás megléte esetén a játékost az adott bajnokságban hazai játékosnak 

fogadjuk el, ha a munkáltatói igazolás érvényességének lejárati dátuma nem korábbi a bajnokság kezdési 

időpontjának dátumánál. 

 

A Team menedzsment rendszer minden esetben jelöli, hogy a játékos jogosult-e az adott bajnokságban 

hazaiként szerepelni, vagy nem. (A jogosult itt azt jelenti, hogy a játékos hazaiként történő igazolásakor 

nem kell új munkáltatói igazolást leadni.) 

 

A leadandó Munkáltatói igazolás kötelező tartalmi elemei: 

 játékos(ok) pontos neve, 

 játékos(ok) személyi igazolvány száma (és/vagy születési hely, születési dátum), 

 cégvezető, részlegvezető, vagy más felelős vezető aláírása, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának pontos neve, 

 a munkáltatói igazolás aláírójának beosztása, 

 cégbélyegző, 

 a munkáltatói igazolás kiállításának dátuma. 

 

Szervező csak azokat a munkáltatói igazolásokat fogadja el, melyek a fenti tartalmi elemeket magukba 

foglalják. 

 

A munkáltatói igazolás leadása teljesíthető postai úton (H&T Dynamic Bt. 1172 Budapest, Jásztelek u. 

27.), vagy faxon/e-mailben (06-1/253-052, uzletiliga@uzletiliga.hu) és a fax/e-mail küldését követően az 

eredeti példány mérkőzésen történő leadásával. 

 

Idegenlégiós és hazai játékosokra vonatkozó jogosultsági szabályok 

 

A bajnokságban egyáltalán nem igazolhatók – még hazaiként sem – olyan játékosok, akik az adott Üzleti 

Liga bajnoksággal egyidejűleg az alábbi bajnokságok valamelyikében érvényes igazolással rendelkeznek, 

továbbá az adott Üzleti Liga bajnoksággal átfedésben levő szezonban ezen bajnokságok legalább egy 

mérkőzésén szerepelnek is! 

 

 NB I felnőtt 

 NB I – U19 utánpótlás 

 NB I – U18 utánpótlás 

 Futsal NB I felnőtt* 
*változás kelte: 2009.08.15. 

 

Továbbá a bajnokságba nem igazolhatók idegenlégiósként olyan játékosok, akik az adott Üzleti Liga 

bajnoksággal egyidejűleg az alábbi bajnokságok valamelyikében érvényes igazolással rendelkeznek, 

továbbá az adott Üzleti Liga bajnoksággal átfedésben levő szezonban ezen bajnokságok mérkőzésén 

szerepelnek is! 

 

Csak idegenlégiósok számára „tiltott” más bajnokságok: 

 NB II felnőtt 

 NB III felnőtt 

 BLASZ I felnőtt, de BLASZ I/B nem kizáró ok 

 Megyei I felnőtt 
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*változás kelte: 2009.04.27. 

 

Példa: 

Ha egy NBIII-as játékos a 2008-2009 évi NBIII-as bajnokság őszi szezonjában még szerepel, akkor a 2009 

januárban kezdődő Indoor Üzleti Ligában nem szerepelhet! Hiába nem lenne NBIII-as meccse az Indoor 

Üzleti Liga alatt, az NBIII-as bajnoki évad, amelyben szerepelt, átfedésben van a 2008-as Indoor Üzleti 

Ligával. 

Amennyiben a csapat idegenlégiós játékosa a bajnokság során szerez igazolást a fentiekben felsorolt 

„tiltott” bajnokságok valamelyikébe, a csapat köteles ennek tényét közölni a Versenybizottsággal, továbbá 

köteles a csapat hátralevő mérkőzésein mellőzni a jogosulatlanná vált játékos szereplését. 

Az idegenlégiós játékosok Üzleti Liga bajnokságban szereplésre való jogosultságát a Szervező bármikor 

ellenőrizheti. Ha valamely idegenlégiós játékosnál a jogosulatlan szereplés ténye bizonyosodik be, akkor a 

játékost azonnali hatállyal ki kell zárni a bajnokságból. 

A szervező továbbá a csapat minden olyan mérkőzését, melyen a jogosulatlan idegenlégiós játékos 

szerepelt, azonnali hatállyal érvényteleníti. Szervező ezen felül a jogosulatlan idegenlégiós játékost 

szerepeltető csapatot 6-12 büntetőpont levonásával sújthatja. 

 

Jogosulatlanul szereplő játékos 

 

A mérkőzésen jogosulatlanul szerepel 

 az a hazai játékos, akit egyébként igazoltak, de a 15 napos határidőn túl is munkáltatói igazolás 

hiányában játszik, 

 az az idegenlégiós játékos, akit egyébként igazoltak, de a bajnokságban való szereplésével 

egyidejűleg a „tiltott” bajnokságok valamelyikében is érvényes igazolással rendelkezik. 

 

Mérkőzések előtti jegyzőkönyv felvétele 

 

Minden Üzleti Liga labdarúgó mérkőzés előtt a Szervező jelen levő képviselője jegyzőkönyvben rögzíti a 

mérkőzésen megjelent, és azon szereplő játékosok nevét. 

A mérkőzésen szereplő játékosok kötelesek önként és személyesen jelentkezni a Szervező helyszíni 

képviselőjénél, és bediktálni nevüket a jegyzőkönyvbe. 

 

A csapattársak által hibásan bediktált nevek, és a le nem jelentkezett játékosok szereplése miatti 

következményeket az adott csapatnak viselnie kell. 

 

A mérkőzésen megjelent játékosoknak nem kell automatikusan igazolniuk személyazonosságukat, ám ezt a 

Szervező helyszíni képviselője kérheti tőlük: 

 

Személyazonosság igazolása 

 

Szervező a bajnokságban szereplő játékosoktól bármikor kérheti személyi igazolványuk bemutatását. 

Személyazonosság igazolására a személyi igazolványon kívül más, hivatalos, fényképes igazolványt is 

elfogadunk. 

Személyi igazolvány bemutatására a hazai játékosok és az idegenlégiós játékosok is kötelezettek. 

 

A személyazonosság igazolásának megtagadását Szervező igazolatlan játékként értékeli, és az 

igazoltatással érintett mérkőzést érvényteleníti. 
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Kettős, többes igazolás 

 

Egy játékos egy bajnokságon belül, egy időben legfeljebb egy csapatban lehet idegenlégiós. Ez azt jelenti, 

hogy ha az idegenlégiós játékost a bajnokság során valamely csapat játékoskeretéből cserével eltávolítják, 

akkor másik csapat számára igazolhatóvá válik.* 

Ha a játékos cége több csapatot indít egy bajnokságban, akkor hazai játékosát minden csapatában 

szerepeltetheti, többes igazolás létrejöhet. Ha egy játékos két cégnél is hazai játékosnak minősül (pl. 

másodállás, vagy több cégben történő tulajdonlás), akkor egy bajnokságon belül mindkét cég csapatába 

hazaiként igazolható. 

Az a kettős igazolású játékos, aki egyik csapatban idegenlégiósként szerepel, csapatai egymás elleni 

mérkőzésén abban a csapatban szerepelhet, melyben hazai játékosként igazolták. 

 
*változás kelte: 2009.04.27. 

 

Igazolatlan szereplés a játékos szempontjából 

 

Amennyiben valamely, a bajnokságba egyébként nevezett játékos egy másik csapatban igazolatlanul és az 

ellenfél beleegyezése nélkül játszik, a Versenybizottság vele szemben automatikusan a végleges eltiltás 

szankcióját alkalmazza. Ennek értelmében a játékos a bajnokság végéig eltiltásra kerül, tehát nem játszhat 

abban a csapatban sem, melyben egyébként szabályosan igazolva volt. 

 

Több cég közös csapata 

 

50 főnél kisebb létszámú (teljes alkalmazotti létszám) cégek – legfeljebb 3 cég – közösen is indíthatnak 

csapatot. A közös csapatban résztvevő cégek vezetőinek írásban kell nyilatkozniuk, hogy cégük létszáma 

nem haladja meg az 50 főt. 

A közös csapatban részt vevő cégek alkalmazottai mindannyian hazai játékosnak minősülnek. 

A közös csapatban részt vevő cégek külön-külön kötelesek leadni hazai játékosaik munkáltatói igazolásait. 

 

3. Játékszabályok 

 

Játékvezető: a játékvezető hatásköre, és a szabályok által adott jogainak gyakorlása

 akkor kezdődik, amikor a játéktérre lép. Büntető jogköre kiterjed az olyan

 eseményekre is, melyek olyankor történnek, amikor a játék ideiglenesen

 szünetel, vagy a labda játékon kívül van. A játékkal és a mérkőzés

 eredményére vonatkozó tényekkel kapcsolatos döntései véglegesek 

Pályaméret: 40 X 20 méter, vonalas 

 45 X 22 méter, vonalas – Üzleti Liga Angyalföld bajnokságban 

 40 X 20 méter, palánkos – Üzleti Liga Városmajor bajnokságban 

 41 X 21 méter, palánkos – Üzleti Liga Győr bajnokságban 

Kapuméret: 3 X 2 méter 

Labda: labda anyaga bőr, vagy PU 

  engedélyezett labdaméret: 5-ös 

Cipő teremben: teremfoci cipő, egyéb sportcipő; utcai cipőben a játéktérre lépni tilos 

Cipő műfüvön: hernyótalpas cipő használható, gumistoplis vagy éles stoplis (füves

 pályára készült) cipő használata nem engedélyezett* 

Játékidő: 2 X 20 perc, futóórával 

Térfélcsere: van 

Játékosok száma: 5+1 fő 

Játékosok minimális száma: a mérkőzést 4 fővel lehet elkezdeni, melyből egy a kapus; 
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 ha a kiállítások, vagy a sérülések alkalmával a csapatok létszáma tartósan

 4 fő alá csökken, a mérkőzést be kell szűntetni, a mérkőzés eredményéről

 ebben az esetben a Versenybizottság dönt. 

Partrúgás: a talajról, lábbal végezhető el, kézből bedobás nem engedélyezett; 

 partrúgásnál a labdát az oldalvonalon kívülről kell játékba hozni; 

 partrúgásból közvetlenül gól nem érhető el; 

 partrúgásnál az ellenfél játékosa nem állhat a labdához 3 méternél

 közelebbre (ld. 4. Szabálytalanságok) 

Sarokrúgás: van, a kapusról is; 

 sarokrúgásból közvetlenül gól érhető el 

Sorfal: a sorfalnak pontrúgásoknál (sarokrúgás, szabadrúgás) a labdától legalább 

 5 méterre kell állnia (ld. 4. Szabálytalanságok 

Szabálytalanságok: a játékvezető szabálytalanság esetén az ellenfélnek ítél közvetett, vagy

 közvetlen szabadrúgást, adott esetben büntetőt; 

 (szabálytalanságokkal kapcsolatos szankciók bővebben a 4. pontban) 

Becsúszás: becsúszó szerelés tilos, szabad labdára viszont a játékos becsúszhat 

Hazaadás: a kapus nem foghatja meg a lábbal hazaadott labdát 

Cserék száma: korlátlan (a játékoskeret erejéig); a becserélt játékosnak ugyanazon a

 helyen kell a pályára lépnie, ahol a lejövő játékos elhagyja azt 

Labda játékba hozatala: a kapus a labdát akár a földről, akár kézből játékba hozhatja 

 Ha a labda az ellenfél játékosáról az alapvonalon túlra kerül, a kapus úgy

 hozza játékba, hogy indítása után a labda nem juthat közvetlenül az

 ellenfél térfelére. (Nem elég, ha a labda pattan a saját térfélen, csak

 valamely játékos érintésével juthat át a felezővonalon.) 

 Ha a labda játékban van, természetesen a kapus is dobhat, vagy rúghat

 gólt. 

 A kapus kiadásának nem kell elhagynia a büntetőterületet. 

 Ha a kapus kidobja a labdát, és nyilvánvalóan a szabály kijátszása

 céljából saját játékosa visszafejeli azt, akkor közvetett szabadrúgással az

 ellenfél jön, sportszerűtlen megnyilvánulás miatt. 

 
*változás kelte: 2010.07.01. 

 

4. Szabálytalanságok 

 

A bajnokságban alapvető szempont a tiszta játékra való törekvés, amit Szervező a játékosoktól is elvár. 

Minden, nem a labda megszerzésére irányuló, vagy egyébként nem sportszerű megmozdulásért közvetett, 

illetve közvetlen szabadrúgás, (adott esetben büntető) jár az ellenfélnek. 

 

A játékosok által elkövetett szabálytalanságokat a játékvezető büntetőkártyák felmutatásával és/vagy 

kiállítással szankcionálja. 

 

A büntetőkártyákkal és kiállítással kapcsolatban a bajnokság során az alábbi szabályok kerülnek 

alkalmazásra. 

 

Figyelmeztetés jár, sárga kártya felmutatásával annak a játékosnak, aki elköveti a következő 

szabálytalanságok valamelyikét: 

1. sportszerűtlen magatartásban vétkes; 

2. szóval vagy mozdulattal bírálja a játékvezetőt; 

3. következetesen vét a játékszabályok ellen; 

4. késlelteti a játék újraindítását; 

5. oldalrúgásnál, szabadrúgásnál vagy szögletrúgásnál nem tartja be az előírt távolságot. 



 

 8 

 

Kettőperces kiállítás jár annak a játékosnak, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét: 

1. szándékos labdakezezéssel gól elérésében gátolja meg az ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet 

semmisít meg (ez nem vonatkozik a saját büntetőterületén lévő kapusra); 

2. szabadrúgást vagy büntetőrúgást maga után vonó szabálytalansággal gól elérésében gátolja meg a 

kapura törő ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg. 

3. ugyanazon a mérkőzésen egy második, figyelmeztetéssel járó szabálytalanságot követ el. 

 

Kiállítandó, piros kártya felmutatásával, az a játékos, aki elköveti a következő szabálytalanságok 

valamelyikét: 

1. súlyos sportszerűtlenségben vétkes; 

2. durva játékban vétkes; 

3. leköpi az ellenfelet, játékvezetőt vagy bármely más, a bajnoksággal kapcsolatban jelenlevő személyt; 

4. durván megsérti, vagy megfenyegeti a játékvezetőt, vagy az ellenfél játékosát; 

5. ugyanazon a mérkőzésen egy második, kettőperces kiállítással büntetendő szabálytalanságot követ 

el. 

 

A játékvezető az egyes játékosok esetében a fenti szankciókat egymást követően fokozatonként, illetve 

bármelyiket önállóan is alkalmazhatja. 

Így amennyiben a játékvezető a helyzetet – az eset súlyát – úgy ítéli meg 

 sárgalapos figyelmeztetés helyett egyből alkalmazhatja a kettőperces kiállítást; 

 azt a játékost, akinek már volt a mérkőzésen kettőperces kiállítása, egy újabb figyelmeztetéssel járó 

szabálytalanságnál kiállíthatja; 

 a játékost egyből ki is állíthatja. 

 

Kettőperces kiállítás esetén a kiállított játékosnak el kell hagyni a játékteret, és csak két perc letelte után, a 

játékvezető erre irányuló jelzését követően térhet újra vissza a pályára. 
 

A piros kártya felmutatásával szankcionált – véglegesen kiállított – játékos csapata 5 percen át köteles 

létszámhátrányban játszani, azt követően egy másik játékos helyettesítheti a kiállítottat. A kiállított játékost 

helyettesítő játékos a játékvezető erre irányuló jelzését követően léphet a játéktérre. 

 

A büntetőkártya felmutatásával szankcionált és/vagy kiállított játékos köteles bemondani nevét a 

játékvezetőnek. 

 

A játékosok által kapott sárga kártyás figyelmeztetéseket Szervező nyilvántartja, de eltiltással nem 

szankcionálja. 

A játékosok által kapott piros kártyás figyelmeztetésekért automatikus eltiltás nem jár, de a 

Versenybizottság a szabálytalanság súlyától függően élhet a vétkes játékos eltiltásával. Az eltiltás lehet: 

 egy mérkőzésre szóló 

 két mérkőzésre szóló 

 öt mérkőzésre szóló 

 végleges 

 

Végleges eltiltást kap az a játékos, aki a játékvezetőt, vagy a bajnokságban szereplő bármely játékost 

szándékosan megüti, megrúgja vagy életveszélyesen megfenyegeti. 

 

Az eltiltott játékosnak azon (azokon) a mérkőzésen (mérkőzéseken) kell letöltenie büntetését, mely(ek) a 

szabálytalansággal érintett mérkőzés után időrendben következik (következnek). Amennyiben az 

időrendben következő mérkőzés valamilyen oknál fogva elmarad, vagy a Versenybizottság érvényteleníti, 

akkor egy meccsre szóló eltiltás letöltöttnek minősül. Ha az időrendben következő mérkőzést valamelyik 

fél elhalasztja, akkor az eltiltás nem a halasztott mérkőzés pótlására száll át, hanem a halasztás beállta után 

időrendben következő mérkőzésen érvényesül. 
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A játékosok cseréjére előírt határidő után véglegesen eltiltott játékos a 2. pontba foglalt igazolási szabályok 

szerint már nem cserélhető le másik játékosra, így a bajnokság végéig foglalja a helyet a csapat 

játékoskeretében. 

 

 

5. Pontozás, helyezések megállapítása 

 

A csapatok helyezési sorrendjét a mérkőzéseik során elért bajnoki pontjaik összesített száma alapján 

határozzuk meg. 

 

Pontozás: győzelem=3 pont, 

 döntetlen=1 pont, 

 vereség=0 pont 

 

Ha két csapat egyenlő összesített bajnoki pontszámmal kerül holtversenybe, akkor helyezésük sorrendjét 

illetően a következők döntenek (szempontok erősség szerinti csökkenő sorrendben: 

 

 egymás ellen játszott mérkőzés(ek) eredménye, 

 gólkülönbség, 

 rúgott gólok száma, 

 a csapatok erősorrendbeli pontértéke, 

 sorsolás 

 

Egymás elleni eredmény megállapításával kapcsolatos szabályok* 

 

Amennyiben a bajnokságban kettő, vagy több csapat kerül bajnoki pontjaik számát tekintve holtversenybe, 

akkor köztük ún. minitabellát számítunk. A minitabellában kizárólag az azonos pontszámú csapatok egymás 

elleni mérkőzéseit vesszük figyelembe. 

Többszakaszos bajnokságok esetén (alapszakasz + rájátszás rendszerű bajnokság) a minitabellában a 

holtversenyben levő csapatok alapszakasz és a rájátszás során lejátszott mérkőzéseit is figyelembe vesszük. 

(Az osztályozó szakasz nem minősül alapszakasznak.) 

 

Az azonos pontszámú csapatok helyezési sorrendjét a minitabellabeli sorrendjük határozza meg. 

 

A minitabellában történő rangsorolás elsődlegesen bajnoki pontok, másodlagosan gólkülönbség, 

harmadlagosan rúgott gólok száma történik, hasonlóan a teljes csoportra, vagy osztályra vonatkozó 

tabellához (továbbiakban tabellához). 

 

Eltérések a holtversenyben levő csapatok számának függvényében: 

- Amennyiben a tabellában két csapat kerül bajnoki pontjaik száma alapján holtversenybe (a 

minitabellában mindössze két csapat szerepel), akkor a minitabellában az osztályozók során 

egymás ellen játszott mérkőzésüket (mérkőzéseiket) is figyelembe vesszük. 

Két csapat holtversenyének esetét figyelembe véve tehát az osztályozómérkőzéseknek a Főtáblán 

is tétje van. 

- Amennyiben a tabellán kettőnél több csapat bajnoki pontszáma azonos, akkor a minitabellában 

az osztályozómérkőzéseket nem vesszük figyelembe, mivel előfordulhat, hogy az osztályozók 

során a holtversenyben levők közül nem játszott mindenki mindenkivel, így egyes csapat(ok) 

minitabellában figyelembe vett kisebb számú mérkőzésük miatt hátrányba kerülhet(nek). 

 



 

 10 

A minitabella szerinti rangsorolás esetében a bajnokság bizonyos szakaszában – jellemzően a bajnokság 

kezdeti stádiumában - előfordulhat olyan is, hogy az összesítésben rosszabb gólkülönbségű csapat megelőzi 

a nála látványosan jobb gólkülönbségűt. Ez például akkor következik be, ha három azonos pontszámú 

csapat közül még csak kettő játszott egymás ellen. Ebben az esetben a győztes akkor is megelőzi a 

holtversenyben levő harmadik csapatot, ha gólkülönbsége rosszabb nála – mivel a minitabellában a 

harmadik csapat gólkülönbsége 0. Ugyanezen gondolatmenet szerint, ha két csapat döntetlent játszik 

egymással, akkor mindketten megelőzik a harmadik csapatot. 

A bajnokság végeredményének megállapításánál azonban, mikor már mindenki játszott mindenkivel, a 

tabella teljesen reális képet mutat a csapatok helyezési sorrendjéről. 

 

Amennyiben az azonos pontszámú csapatok között vannak olyan csapatok, melyek helyezési sorrendjét a 

minitabella alapján nem lehet eldönteni, akkor az azt jelenti, hogy esetükben az egymás ellen játszott 

mérkőzés(ek) eredménye nem elégséges rendezési kulcs. 

Ebben az esetben kerülhet sor a tabellán alkalmazott következő rendezési kulcsra, a gólkülönbségre. Ezt a 

kulcsot azonban már természetesen a tabellára (és nem a minitabellára) kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a tabellaszintű, összesített gólkülönbség sem elegendő szempont, akkor a tabellán értelmezett 

rúgott gólok száma a döntő. 

 

Csapatok Erősorrendbeli pontértéke* 

 

A bajnokságot megelőző év legfeljebb három Üzleti Liga bajnokságán elért helyezés alapján számított 

pontszám. A pontszámot az osztályozók sorsolása előtt számítjuk ki; ha osztályozók hiányában ezt 

előzetesen nem számítottuk ki, akkor utólagosan tesszük meg. 

 

Fontos tudni, hogy helyezési sorrend megállapítására az erősorrendbeli pontszámot kizárólag a bajnokság 

végén alkalmazzuk, amennyiben ez a végeredmény meghatározásához szükséges. 

 

 
*változás (szabályok pontosítása történt)  kelte: 2010.02.09. 

 

 

Gólkirály: A bajnokság gólkirályi címét ligánként osztjuk ki. 

Gólkirályi címet szerez az a játékos, aki adott ligában a legtöbb gólt 

éri el. 

Holtverseny esetén egy ligában akár több játékos is lehet gólkirály. 

 

Legjobb kapus: A legjobb kapus címet ligánként osztjuk ki. 

Legjobb kapus címet szerez az a játékos, akinek csapata adott ligában a 

legkevesebb gólt kapja. Feltéve, hogy a játékos a csapat mérkőzéseinek 

több mint 50 %-át végigvédi. A játék nélküli győzelem (vagy vereség) 

nem számít bele a védéssel töltött mérkőzésekbe. 

Holtverseny esetén a Versenybizottság tagjai a bemutatott védések, és a 

kapus csapatjátékhoz való hozzájárulásának figyelembevételével 

szavazással döntenek a legjobb kapus cím sorsáról. 

Legjobb kapus címet ligáként legfeljebb csak egy játékos szerezhet. 
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6. Mérkőzésről való távolmaradás, késés 

 

Minden csapat köteles pontosan, a kiírás szerinti kezdési időpontban, sportfelszerelésben megjelenni a 

játéktéren. A várakozási idő az eredeti kezdési időponttól számítva legfeljebb 5 perc, mely a mérkőzés 

játékidejébe beleszámít. 

Bajnoki mérkőzést a várakozási idő letelte után csak az időben megjelent ellenfél beleegyezésével lehet 

elkezdeni. (Az időben megjelent csapat az 5 perces várakozási idő letelte után nem köteles lejátszani a 

mérkőzést. Így, ha kéri a játék nélküli győzelmet, akkor 5:0 arányban megnyeri a mérkőzést.) 

 

Játékvezető intézkedési rendje 

 

A kiírás szerinti kezdési időpont előtt egy perccel a játékvezető hosszú sípszóval hívja a kezdőkörhöz a 

csapatok játékosait. 

Amennyiben a csapatok a játékveztő felhívására a játékhoz felállnak, a játékvezető a kiírás szerinti kezdési 

időpontban indítja az órát és kezdődhet a mérkőzés. 

Amennyiben a csapatok az első felhívásra nem állnak fel, a játékvezető akkor is köteles elindítani az órát, 

és öt perc leteltével újabb sípszóval hívja a kezdőkörhöz a két csapatot. Amennyiben csak az egyik csapat 

áll fel a kezdéshez, közli velük, hogy az ellenfél késése miatt a játékszabályok szerint 5:0 arányban 

nyerhetik a mérkőzést, amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak. Ha a megfelelő létszámban 

jelenlevő csapat a játék nélküli győzelmet ekkor nem kéri, akkor a továbbiakban a választás lehetőségével 

már nem élhet. 

Az öt percen túli késés is beleszámít a mérkőzés játékidejébe. A játékvezető a mérkőzés kiírás szerinti 

kezdési időpontjától a tényleges kezdésig eltelt időt levonja a 40 perces rendes játékidőből, a mérkőzés 

tényleges hossza pedig az így kapott különbség lesz, egyenlően elosztva két félidő között. 

 

A rövidített mérkőzés minimális hossza 10 perc (2x5 perc), így a várakozási idő maximuma 30 perc. 

 

A játékvezető a játékidő bármely okból történő rövidítése esetén a mérkőzés kezdését megelőzően 

tájékoztatja a csapatokat a játékidő tényleges hosszáról. 

 

Ha az egyik csapat a 30 perces várakozási idő után sem tud legalább 4 játékossal felállni, akkor a 

Versenybizottság érvényteleníti a mérkőzést. 

 

Amennyiben az időben megjelenő csapat 5 perc után él a játék nélküli győzelem jogával, edzőmérkőzést 

játszhat az ellenfél jelen levő játékosaival. Ha az ellenféltől a mérkőzésre senki sem jött el, akkor az időben 

megjelenő csapat bármilyen formában játszhat az egész pályán, akár másik ellenféllel is. 

Az öt percnél többet késő csapatnak a mérkőzés lejátszására való joga elveszik (csak az időben megjelent 

csapat beleegyezésével játszhat tétre), de a pálya használatára való joga megmarad. Így, ha később is 

érkezik, joga van az edzőmérkőzésre, ha az időben megjelent csapat ehhez nem kíván hozzájárulni, akkor 

joga van a pálya felének használatára. 

 

 

Időben megjelenő csapat 

 

Időben megjelenő csapatnak minősül az a csapat, mely a mérkőzés kiírás szerinti kezdési időpontjában 

legalább 4, játékra kész, sportfelszerelésben levő játékost állít a pályára. 

 

Ha adott mérkőzés két csapata közül egyik sem minősül „időben megjelenő csapat”-nak, akkor egyiküknek 

sincs joga a játék nélküli győzelemre. Ebben az esetben az eredményről rövidített mérkőzés keretében 

dönthetnek. Ha a mérkőzés rövidített formában nem kívánják lejátszani, akkor további két lehetőségük van: 
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 közös megegyezéssel halasztást kérnek (7. pont szerint), a halasztási díjat egymás közt megfelezik, 

és későbbi időpontban, 2x20 perces játékidővel folytatják le a találkozót 

 nem kérnek halasztást, ekkor a Versenybizottság a mérkőzést érvényteleníti 

 

Szigorúan az időben megjelenő csapat beleegyezésével elfogadjuk azt is, hogy a késedelmesen, vagy 

időben, de hiányosan megjelenő csapat a hiányzó játékosait más csapatok játékosaival (ellenfél által 

elfogadott igazolatlan játékosok) pótolja. Az igazolatlan játékosok szereplése azonban legfeljebb 5+1 

játékos erejéig lehetséges, cserékre ez a lehetőség nem használható fel, még az ellenfél hozzájárulásával 

sem. Ha az ellenfél által elfogadott igazolatlan játékos nem a cég alkalmazottja, akkor rá is vonatkoznak az 

idegenlégiósokkal kapcsolatos kizáró okok (2. pont). 

Az időben megjelenő csapat beleegyezése kizárólag akkor érvényes, ha azt a jelen levő szervező/jegyző 

számára nyilvánítja ki. Az időben megjelenő csapat az ilyen nyilatkozat megtételét követően lejátszott 

mérkőzést utólag már nem óvhatja meg az általa elfogadott igazolatlan játékos(ok) szereplése miatt. 

 

Ha egy csapat előzetesen bejelenti a mérkőzés feladását, akkor azt a mérkőzést a Versenybizottság 

érvényteleníti. (A másik csapat játék nélkül nyer 5:0 arányban, továbbá részéről eltekintünk a játék nélküli 

győzelemhez szükséges, legalább 4 játékossal való megjelenéstől.) 

 

 

7. A mérkőzések elhalasztása 

 

A mérkőzések elhalasztásának jogát a versenybizottság fenntartja magának. Egy csapat a bajnokság 

folyamán csak az ellenfél beleegyezésével halaszthat mérkőzést, a halasztási díj befizetésének terhe mellett. 

A halasztásra (mérkőzéscserére) való igényt legkésőbb a halasztani (cserélni) kívánt mérkőzést megelőző 

munkanap déli 12:00 óráig be kell jelenteni a versenybizottságnál. 

Szervező a halasztási igényről lehetőségeihez mérten a leghamarabb értesíti a másik csapatot. 

A halasztani kívánó csapat ellenfele a kérelmet mérlegelheti, nem köteles elfogadnia azt. 

 

A fent megjelölt határidőt követően leadott halasztási igény nem érvényes, ám ha az ellenfél mégis 

elfogadja a határidőn túli halasztási kérelmet, akkor azt a Versenybizottság is jóváhagyja. 

 

A halasztott mérkőzés új időpontjáról a versenybizottság egyeztet az érintett csapatokkal, de végső esetben 

a kijelölt időpontot mindkét csapatnak tudomásul kell vennie. 

A halasztott mérkőzés pótlására megjelölt időpont végleges, halasztott mérkőzés újból nem halasztható. 

 

Mérkőzéshalasztási díj 

 

Mérkőzéshalasztási díj van, mivel az eredeti időpont már nem mondható le, és a pótmérkőzés időpontjában 

a pályabérleti díj, játékvezetői díj és szervezői munkadíj költségként újból felmerül. 

A mérkőzés elhalasztásának díja 12.000,- Ft + áfa Budapesten az őszi-téli idényben zajló összes bajnokság 

esetén *, 

minden egyéb labdarúgó mérkőzés esetében pedig 11.000,- Ft + áfa. 

 
*változás kelte: 2009.08.10. 

 

A halasztási díjat legkésőbb az elhalasztott mérkőzés időpontját (eredeti időpont) követő egy héten belül be 

kell fizetni a versenybizottságnál, egyébként a halasztási kérelem nem érvényesíthető és a Versenybizottság 

a mérkőzést érvényteleníti. (Ilyenkor a halasztást kérő, de a halasztási díjat be nem fizető csapat veszíti el a 

mérkőzést játék nélkül, 5:0 arányban.) 
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Minden halasztási kérelem automatikusan maga után vonja a fizetési kötelezettséget, függetlenül attól, 

hogy a pótlásra mikor és hol kerül sor. (Amennyiben a halasztó csapat a pályát maga biztosítja, halasztási 

díj címén csak 3.500,- Ft + áfa összeget kell fizetnie.) 

 

Halasztási, vagy időpontcsere kérelem esetén mindaddig az eredetileg megadott mérkőzésidőpontok 

vannak érvényben, ameddig a Versenybizottság egyértelmű módon, határozat formájában nem 

tájékoztatja az érintett csapatokat az időpontcsere véglegesítéséről, illetve a mérkőzés elhalasztásáról. 

Abban az esetben tehát, ha valamely csapat a halasztási, vagy időpontcsere kérelemben foglaltak szerint, de 

a halasztás, vagy időpontcsere véglegesítéséről szóló határozat hiányában jelenik meg, és így lemarad a 

tényleges időpontról, játék nélkül elveszíti a mérkőzését. 

 

 

8. Óvás 

 

A mérkőzéseken vélelmezetten igazolatlanul, vagy jogosulatlanul szereplő játékos esetén az óvási igényt a 

mérkőzés lefújását követő 15 percen belül kell a versenybizottságnál bejelenteni. Az óvás alatt lévő játékos 

köteles személyazonosságát igazolni személyi igazolványának felmutatásával. 

 

A személyazonosság igazolásának megtagadását Szervező igazolatlan játékként értékeli, és az 

igazoltatással érintett mérkőzést érvényteleníti. 

 

Amennyiben az óvás megtételekor az óvás alatt levő játékos már nincs a helyszínen, a Szervező 

szembesítést rendel el az óvó fél, az óvás alatt levő játékos között. A szembesítésről való távolmaradást 

Szervező ugyancsak igazolatlan játékként értékeli, és az igazoltatással érintett mérkőzést érvényteleníti. 

 

A játékvezető tevékenysége nem lehet óvás tárgya! A játékvezető tevékenységével kapcsolatos 

észrevételeket írásban kell benyújtani a Szervezőnek. 

 

 

9. Mérkőzések eredményének érvénytelenítése 

 

A Versenybizottság a bajnokság adott mérkőzését eredményét érvénytelenítheti. Az eredmény 

érvénytelenítésének oka lehet: 

 valamely csapatnak a mérkőzésről való késése, távolmaradása 

 valamely csapatnak a minimális számú játékos kiállítására való képtelensége 

 igazolatlan játékos pályára lépése 

 igazolt, de jogosulatlan játékos szereplése 

 személyazonosság igazolásának megtagadása 

 óvás 

 játékosok verekedése (ha a játékvezető a mérkőzést emiatt félbeszakítja) 

 halasztás esetében a Szervező által végső esetben egyoldalúan kijelölt pótidőpont el nem fogadása 

 halasztás esetében halasztási díj határidőig történő befizetésének elmaradása 

 egyéb rendkívüli, valamely csapatnak, csapatoknak felróható indok 

 

A mérkőzések eredményének érvénytelenítését követően a Versenybizottság kétféle eredményt határozhat 

meg: 

 a mérkőzésért járó három pontot 5:0 gólaránnyal a vétlen csapatnak adja 

 a mérkőzésért mindkét csapatnak 0 pontot ad 0:0 gólaránnyal, ha mindkét csapat vétkes volt. 
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10. Bajnokságból való kizárás 

 

A Versenybizottság kizárja a bajnokságból azt a csapatot, amely 

 bajnokságbeli mérkőzéseinek több mint negyedén nem áll ki 

 egyszeri esetet követő felszólítás ellenére továbbra is csapatszintű sportszerűtlen magatartást tanúsít 

 felszólítás ellenére sem ad le hazaiként igazolt játékosairól munkáltatói igazolást 

 idegenlégiósai között a „tiltott” bajnokságokban is igazolással rendelkező játékosok alkalmazásával 

jelentősen befolyásolta a verseny eredményének alakulását 

 egyéb, rendkívüli jellegű szabálytalanságban, sportszerűtlenségben vétkes. 

 

 

11. Egyéb tudnivalók 

 

A bajnokságban minden cég csapata, illetve a csapatok játékosai a saját felelősségükre vesznek részt, és 

tudatában vannak az esetleges sérülések veszélyének. Szervező lehetőségeihez mérten mindent megtesz a 

sérülések megelőzése érdekében, de a már bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállal. 

 

A bajnokságra történő jelentkezés a szolgáltatás megrendelésének minősül, mellyel együtt a csapatot 

nevező Cég kötelezettséget vállal a bajnokság részvételi díjának a Szervező felé történő megfizetésére. 

 

Ha valamely csapat az őt Szervezőnek egyértelműen felróható okból érő, erősen hátrányos esemény miatt 

távozni kényszerül a bajnokságból, reklamációval élhet. A Szervező a reklamációt elbírálja, és amennyiben 

azt megalapozottnak ítéli, visszafizeti a csapat által még le nem játszott mérkőzésekre arányosan jutó 

részvételi díjat. 

 

Az a csapat, melyet a Versenybizottság a bajnokságból egyoldalúan kizár (10. Bajnokságból való kizárás), 

illetve az a csapat, mely nem a szervezőnek egyértelműen felróható okból távozik a bajnokságból, nem 

tarthat igényt a részvételi díj visszafizetésére. 

 

Amennyiben a csapatot nevező cég a részvételi díjat a bajnokság kezdési időpontjáig, vagy ha az későbbi, a 

részvételi díjról szóló számlán szereplő fizetési határidőig nem fizeti meg, akkor a csapat jogosulatlanná 

válik a szereplésre. Továbbra is szerepelhet azonban a csapat a bajnokságban akkor, ha játékosai 

jótállhatnak a csapatot nevező Cég kötelezettségéért, és letétbe helyezhetik a Szervezőnél a nevezési díj 

összegét. Az ilyen címen a Szervezőnél letétbe helyezett összeg azonnal visszajár, ha a nevező Cég a 

részvételi díjról szóló számlát maradéktalanul kiegyenlíti. 

 

Minden egyéb, jelen Versenyszabályzatban foglalt kérdésben a FIFA nagypályás labdarúgásra vonatkozó 

játékszabályzata az irányadó! 

 

Egyik forrásban sem szabályozott esetekben a Versenybizottság soron kívül, szavazással határoz. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

A Versenybizottság döntéseit szemben fellebbezésnek helye nincs. 

 

A Versenybizottság tagjai: 
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 Tóth Szabolcs (elnök) 

 Selmeczi Krisztián 

 Fehér Krisztián 

 

A bajnokságra való nevezéssel (szolgáltatás megrendelésével) egyidejűleg a megrendelő cég, a cég csapata 

és a csapat játékosai elfogadják a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat. 

 

 

Budapest, 2009. augusztus 10. 

 

Dynamic Team - H&T Dynamic Bt. 


