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1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa 
A) A bajnokságot a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) írja ki,
szervezi és működteti.

B) A 2010-2011. évi NB III osztályú bajnokság (továbbiakban: NBIII) amatőr
rendszerű bajnokság.

C) A 2010-2011. évi Nemzeti Bajnokság III. osztályának hivatalos neve: NB III.

2. A bajnokság célja
A) A magyar labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok

megvalósítása a nemzeti bajnokság harmadik osztályában.
B) A nemzeti bajnokság harmadosztályában résztvevő csapatok színvonalas 

versenyzésének, eredményes szereplésének folyamatos biztosítása.
C) A nemzeti bajnokság harmadosztályában résztvevő csapatok teljesítmény 

sorrendjének objektív megállapítása.
D) A nemzeti bajnokság másodosztálya és a területi (megyei, budapesti)

bajnokságok közötti kapcsolat fenntartása és erősítése.
E) A magyar utánpótlás labdarúgók képzettségének fejlesztése, az NB I. osztályú

sportszervezetek esetében különös tekintettel a 23 év alatti labdarúgók
kiemelt versenyeztetési lehetőségének biztosítására.

F) A bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának
elősegítése.

G)A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás
népszerűsítése.

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

3. A bajnokság nevezési és részvételi feltételei
A) A bajnokságban részt vehet:

1) Az a sportszervezet, amellyel szemben a Cstv. szerinti csőd- vagy
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

2) Az a sportegyesület, amely nem határozta el feloszlását, illetve amellyel
szemben az ügyészség a sportegyesület feloszlatására irányuló kérelmet
nem nyújtott be a bírósághoz.

3) Az a sportvállalkozás, amelynél nem indult végelszámolási eljárás.
B) A sportszervezet a nevezés elfogadásával szerez jogot a bajnokságban való

részvételre.
C)A bajnoki év időtartalma alatt a sportszervezet sem a bajnokságba való 

nevezés, sem a bajnokságban való indulás jogát nem ruházhatja át, az erre
irányuló szerződés a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 33.§ (2) bekezdése 
értelmében semmis.

D) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 410.000,- Ft +
ÁFA, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ számlájára utal át, vagy fizet
meg.

E) A sportszervezet tagdíjat fizet. A tagsági díj összege: 50.000,- Ft + ÁFA,
melyet a nevezés határidejéig az MLSZ számlájára utal át, vagy fizet meg.
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F) A sportszervezet írában nyilatkozik arról, hogy az MLSZ valamennyi
szabályzatát és rendelkezését elfogadja, mely nyilatkozatot a nevezés
határidejéig az MLSZ felé benyújt.

G)A sportszervezet írásban nyilatkozik arról, hogy mindent elkövet annak
érdekében, hogy sportvezetői, sportszakemberei és igazolt játékosai sem 
közvetve, sem közvetlenül ne vegyenek részt a magyar labdarúgás bármely
szintjét érintő fogadási játékban, mely nyilatkozatot a nevezés határidejéig az 
MLSZ felé benyújt.

H) Kijelenti, hogy minden adatszolgáltatásért felelősséget vállal.
I) Vállalja, hogy az MLSZ Elnökségének 242/2008. (12.18.) számú
határozatában előírt UEFA képesítéssel rendelkező edzőket foglalkoztat.

J) Nincs három hónapnál régebbi köztartozása, és ezt a nevezéskor hivatalos
(APEH, VPOP, önkormányzat-helyi iparűzési adó tekintetében ) igazolásokkal
tanúsítja

K) A sportszervezet írásban igazolja, hogy az MLSZ-szel, vagy annak szervezeti
egységével ( Területi LSZ-el ) illetve az illetékes Versenyrendezéi Bizottsággal
szemben nincs tartozása.

L) Az utánpótlás bajnokságba benevezett csapatok nevezési jogosultságát a
bajnokságba történő nevezés leadáskor megfelelő dokumentumokkal igazolni 
kell, amelyből ki kell derülni, hogy az utánpótlás csapatokat saját 
költségvetésből finanszírozzák, vagy szerződés (megállapodás) alapján más 
önálló utánpótlás nevelő sportszervezettel történő együttműködés alapján 
biztosított.

M)Nyilatkozik, hogy a felnőtt és a kötelezően előírt utánpótlás csapatok 
működtetéséhez rendelkezik a létesítmény (stadion) használatára
vonatkozóan legalább egy bajnoki évre érvényes szerződéssel, amennyiben 
az nem a sportszervezet tulajdonában van;

N) A sportszervezet írásban nyilatkozik, hogy az MLSZ-szel, vagy annak
szervezeti egységével van-e folyamatban polgári peres eljárása, mely
nyilatkozatot a nevezés határidejéig az MLSZ felé benyújt.
További vitás ügyeiben az MLSZ Alapszabály 16.§ (2) bekezdés i. és j.
pontjaiban, valamint a 6. számú melléklet (1.) bekezdésében foglaltak szerint
jár el.

4. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők
A) Az MLSZ által kiadott nevezési lap, valamint mellékletei benyújtásának

határideje: 2010. július 2. (péntek) 12.00 óra. A dokumentumokat a nevezési
lapon feltüntetett címre kell benyújtani, azzal, hogy kizárólag ajelzett időpontig 
beérkezett és az MLSZ által igazolt dokumentumok érvényesek.

B) Az MLSZ Versenybizottsága a beérkezett nevezési dokumentáció
feldolgozása után az érintett sportszervezet(ek)et írásban hiánypótlásra
szólítja fel (fax és/vagy e-mail), melynek határideje: 2010. július 13-án (kedd)
16.00 óra.

C) A nevezés és hiánypótlás során benyújtott dokumentumok feldolgozása
folyamatos,végső határideje: 2010. július 16. (péntek) 10.00 óra.

D) A C) pontban foglalt határidőt követően az MLSZ Versenybizottsága
folyamatosan hozza a nevezéssel kapcsolatos elsőfokú határozatait és értesíti
arról a sportszervezeteket.
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E) Az elsőfokú határozatokkal szembeni fellebbezés benyújtásának határideje:
2010. július 21. (szerda) 16.00 óra.

F) A benyújtott fellebezések MLSZ Fellebviteli Bizottsága általi elbírálásának
határideje: 2010. július 23. (péntek) 10.00 óra.

G)A fellebbviteli eljárás során a Fellebbiteli Bizottság kizárólag a B) pontban
foglalt hiánypótlási határidőt (2010. július 13. kedd 16.00 óra) megelőzően 
benyújtott dokumentumokat veszi figyelembe.

H)

Eljárási lépések Határidők

Nevezés 2010. július 2. (péntek) 12.00 óra

Hiánypótlás 2010. július 13. (kedd) 16.00 óra

Nevezés és hiánypótlás
feldolgozása

folyamatos; végső határidő: 
2010. július 16. (péntek) 10.00
óra

Versenybizottság I. fokú határozata Folyamatos

Fellebbezés 2010. július 21. (szerda) 16.00
óra

Fellebbviteli Bizottság II. fokú
határozata

2010. július 23. (péntek) 10.00
óra

5. A bajnokság résztvevői és létszáma

2009-2010. évi NB II. bajnokság két csoportjának 14–15.
helyezettjei

4 csapat

2009-2010. évi NB III. bajnokság hat csoportjának 2–13.
helyezettjei

72 csapat

2009-2010. évi Területi (megyei, budapesti) I. osztályú
bajnokságok 1. helyezettjei:

20 csapat

Összesen 96 csapat
A) A bajnokságban résztvevő NBI-es sportszervezet tartalékcsapata és az NBI
osztályú bajnokságban résztvevő csapata csak ugyanazon sportszervezet
csapata lehet!

6. A bajnokság rendszere
A) A bajnokságban maximálisan 6x16 sportszervezet vehet részt.
B) A bajnoki év 2010. július 1-jén kezdődik és 2011. június 30-án ér véget.
C)A bajnokság a bajnoki év időkeretén belül, őszi és tavaszi szezonra osztott 

rendszerben folyik.
D) A bajnokság körmérkőzéses formában kerül lebonyolításra, a jelen

versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint.

7. A bajnokság rendezői
A)A bajnokságot lehetőség szerint négy - hat csoportban egyenlő, vagy közel 

egyforma csapatszámú csoportokban kell megrendezni. A csoportok számát a
sportszervezetek számának függvényében az MLSZ Versenybizottsága és az
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MLSZ Amatőr Bizottsága közösen határozza meg.A csoportokba történő 
besorolásukat az MLSZ Amatőr Bizottságavégzi. A csoportbesorolás ellen
nincs helye jogorvoslatnak.

B) A csoportszervezésnél alapelvként kell érvényesíteni, hogy az egy csoporthoz
tartozó csapatok száma nem lehet kevesebb tizennégynél és nem lehet több
tizennyolcnál.

C) Valamennyi csoportot önálló Versenyrendezési Bizottságműködtet. 
D) A bajnokságot az MLSZ szervezi. Az MLSZ Elnöksége a bajnokság

lebonyolításával az MLSZ Versenyszervezési Osztályát (továbbiakban: MLSZ
VSZO), a bajnokság lebonyolításának folyamatos felügyeletével az MLSZ
Amatőr Bizottságot (továbbiakban: MLSZ AB) bízza meg.
A fenti szerveknek feladatuk során az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A lebonyolítás a csoportokban egységes rendszerben zajlik, melynek
működtetési elveit (versenyrendezési bizottságok irányítása, 
játékvezetők, ellenőrök száma, területi megoszlása) a VSZO dolgozza 
ki, MLSZ AB hagyja jóvá;

- valamennyi csoportnak kinevezett versenyrendezési titkára van, akik
a bajnokság közvetlen lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látják
el, segítik az adott csoport VrB-nek és egyéb bizottságainak
munkáját. A Versenyrendezési titkárok munkáját az MLSZ VSZO által
kijelölt személy felügyeli;

- a VrB-ben a csoportban résztvevő csapatok területi szövetségeinek
legalább egy fő képviselete van;

- a VrB-k elnökeit az MLSZ AB javaslata alapján az MLSZ Elnöksége,
tagjait a területi szövetségek javaslata alapján az MLSZ AB nevezi ki.

A csoportok rendezőit a csoportok számának függvényében az MLSZ
Amatőr Bizotztsága határozza meg.

8. A bajnokság időrendje
A) Az őszi idény időtartama

2010. augusztus 14–november 28. (1-15. forduló), ebből egy hétvége 
Régiók Kupa nap;

B) A tavaszi idény időtartama
2011. március 5 – június 19. (16-30. forduló) ebből egyhétvége
Régiók Kupa nap.

C)A bajnokság fordulóinak időpontját az MLSZ Elnöksége által elfogadott 2010-
2011. évi MLSZ Férfi Felnőtt bajnokságok és Kupák versenynaptára 
tartalmazza.

9. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
A) A bajnokság során összesen lejátszott forduló mérkőzéseinek eredményei 
döntik el a bajnokság végső sorrendjét.

B) A helyezések 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.
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D) A bajnokság 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;
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;
8. sorsolás.

10. A bajnokságba történő feljutás és kiesés, a bajnoki osztály feltöltése

A 2010-2011. évi NB II. bajnokság két csoportjának 14-
15-16. helyezettje kiesik az NB III bajnokságba

+ 6 csapat

A 2010-2011. évi NB III. bajnokság hat csoportjának 1.
helyezett csapata feljut az NB II bajnokságba
(Hatnál kevesebb csoport esetén a csoportok 2.
helyezettjeinek erősorrendje alapján kell a feljutó
csapatok számát 6-ra kiegészíteni!)

- 6 csapat

A 2010-2011. évi NB III. bajnokság hat csoportjának
utolsó három helyezettjei és közvetlenül az utolsó
három helyezettek előtt végzett csapatok közül 
helyezés és erősorrend alapján továbbá annyi 
csapat, hogy a kiesők száma a 20-at elérje.
(Hatnál kevesebb számú csoport esetén a kieső 
csapatok számát úgy kell meghatározni helyezés
és erősorrend alapján, hogy az a húszat elérje.)

- 20 csapat

A 2010-2011. évi Területi (megyei, budapesti) I. osztályú
bajnokságok 1. helyezettjei feljutnak az NB III
bajnokságba

+ 20 csapat

A 2011-2012. évi bajnokság résztvevői 96 csapat
A) Amennyiben az NB I. osztályú bajnokságból olyan csapat esik ki, amelynek

csapata ebben a bajnokságban is részt vesz a 2011-2012. évi NB III. osztályú
bajnokságban való indulása nem kötelező, abajnokságban való részvétel az
érintett sportszervezet döntésén múlik!
Az így indulási jogot szerzett sportszervezet csapata, a csapat az elért
eredményétől függetlenül kiesik a2011-2012. évi NB III. osztályú bajnokság
befejeztével és a 2012-2013. bajnoki évre megszerzett indulási jogát is
elveszti.

B)A bajnokság feltöltésének lehetőségéről és módjáról az MLSZ Elnöksége 
dönt.
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11. A bajnokság díjazása
A)Helyezést elérő sportszervezetek díjazása

1) A bajnoki csoportok 1–3. helyezést elért csapatai díszes serleget, oklevelet,
továbbá csapatonként az alábbi érmeket kapják

1. helyezett 30 db aranyozott érem;
2. helyezett 30 db ezüstözött érem;
3. helyezett 30 db bronzérem.

12. A bajnokság Fair Play versenye
A) A bajnoki csoportok fair play versenye a bajnoki mérkőzéseken kapott sárga 

és piros lapok, és az egyéb fegyelmi ügyek határozatai szerint kerül
megállapításra.

B) A bajnoki csoportok legsportszerűbben játszó csapata sportszerűségi serleget
és oklevelet nyer, amelynek költsége az illetékes Versenyrendezési
Bizottságot terheli.

13. A bajnokság költségei
A)Az egyes mérkőzések rendezési költségeit a pályaválasztó sportszervezetek

fizetik. A vendég sportszervezeteket részvételük kiadásai (utazás, étkezés,
szállás, stb.), valamint a csapatukat elkísérő szurkolók mellett közreműködő 
saját rendezőiknek költségei terhelik.

B) Az NB III versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit a sportszervezetek fizetik
meg. A fizetés rendjét a Szabályzatokhoz kapcsolódó Díjfizetési Rend
tartalmazza. Az ott meghatározott díjtételeket az MLSZ által kiadott számlák
alapján kell befizetni.

14. Játékjogosultság
A) A mérkőzésekenlegalább kettő fő 1989.01.01. (U-22) után született, magyar

állampolgárságú labdarúgóta mérkőzésre be kell nevezni!
B) Európai Unió-beli és azzal azonos elbírálású labdarúgók:

A bajnoki mérkőzéseken a sportszervezet számbeli korlátozás nélkül jogosult
azokat a labdarúgóit 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 labdarúgói:
Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a
fenti bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”), 
mérkőzésenként legfeljebb3 labdarúgó szerepeltethető egy időben.

D) Az NB I-es sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások
Az NB I-es sportszervezetek tartalékcsapataiban 1988. január 1. és utána
született labdarúgók szerepelhetnek.
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A sportszervezet 1988. január 1. előtt született labdarúgói közül az adott 
fordulóban /az adott forduló napján a pénteket, szombatot, vasárnapot és
hétfőt együttesen kell érteni/ maximum 4 fő játékost nevezhet és
szerepeltethet az NB III osztályú bajnokság mérkőzésein. A 4 fő játékosból 1 
fő csak kapusposzton szerepelhet.(Amennyiben az adott fordulóban nem
lépett pályára az NB I-es csapatban, játszhat az NB III-ban; illetve ha pályára
lépett az NB III-ban, az NB I-ben már nem szerepelhet!)

A sportszervezet 1988. január 1. és utána született játékosa az adott
fordulóban /az adott forduló napján a pénteket, szombatot, vasárnapot és
hétfőt együttesen kell érteni/ felnőtt bajnoki mérkőzéseken /NBI; NBII/
összesen három félidőben szerepelhet.

15. Utánpótlás-nevelés
A) A bajnokságban induló sportszervezetek–kivéve az NB I-es sportszervezetek

tartalékcsapatai – U-19, U-17 és U-13 korosztályú csapatokat kötelesek
szerepeltetni. Az U-19 és U-17 korosztályú csapatok versenyeztetésének
feltételei az országos szintű komplex utánpótlás versenyrendszerben kerülnek 
kiírásra. Az U13 korosztályú csapatok a területileg illetékes labdarúgó
szövetség versenyrendszerében vesznek részt. A csapatok benevezésékor az
adott bajnokság versenykiírásában foglaltakat kell betartani!

B) Az U-11, U-9 és U-7 korosztályú csapatok szerepeltetése az MLSZ Elnökség
határozatának megfelelően kötelező.

C) Az U-19, az U-17 és az U-13 korosztályos utánpótlás bajnokságokban a
sportszervezethez, vagy a sportszervezettel azonos székhelyen mükődő 
önálló utánpótlás nevelő sportszervezethez igazolt labdarúgók szerepelhetnek 
együttműködési megállapodás alapján.( Vonatkozó NYIÁSZ rendelkezései
alapján! )

16. A labdarúgók felszerelése
A) A labdarúgók a bajnokság során mezszámot viselnek, mely 1-99-ig egész

szám lehet. A szám hossza a mez hátulján legalább 25 cm.

17. Stadion és játéktér
A)A bajnoki mérkőzéseket az egész bajnoki évben az MLSZ Infrastruktúra

Szabályzatának megfelelő harmad osztályú stadionokban (pályákon) kell
lebonyolítani, amely stadionoknak az illetékes Versenyrendezési Bizottság
hitelesítésével kell rendelkezniük.

B) A sportszervezetek a nevezési lapon jelentik be, hogy mérkőzéseiket melyik 
pályán rendezik. A nevezési lapon bejelentett főpálya csak a sportszervezet 
székhelyével azonos helyiségben lehet. Ez alól kivétel, a rendkívüli eset,
továbbá, ha a fegyelmi döntés következtében nem játszhat a csapat a
sportszervezet székelyén, más közigazgatási területen kell pályaválasztóként
a mérkőzést megrendeznie.

18. Média
A)A bajnokságban résztvevő sportszervezetek vagyoni értékű jogaikból a TV és

a bajnokság névadó szponzori jogait, a bajnoki év teljes időtartamára(2010.
július 1–2011. június 30.) az MLSZ magához vonja.
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B) A sportszervezetek marketing-, reklám- és média kötelezettségeit, feladatait a
Reklám- és Marketing Kézikönyv mindenkor hatályos verziója tartalmazza.

C) Az NB III. vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási
szabályzatát az MLSZ Elnöksége hagyja jóvá.

19. Régiók Kupa
A) Az NB III-as amatőr válogatottak részére az UEFA Régiók Kupa hazai

tornájának szervezése és lebonyolítása külön versenykiírás alapján történik. A
Versenyrendezési Bizottságok kötelesek a csoporthoz tartozó csapatokból
összeállított válogatottal a tornán részt venni.

B) A tornák 2010. év őszén egy hétvégén, valamint 2011. év tavaszán egy
hétvégén kerülnek lebonyolításra.

C)Ezen időpontokban bajnoki mérkőzést rendezni nem lehet.
D) A válogatottban való szereplés, a felkészülésben való részvétel a labdarúgó
részéről önkéntes.

E) Ha a labdarúgó a válogatottba való meghívást elfogadta játékjoga
felfüggesztésének terhe mellett köteles részt venni a felkészülésen és a
mérkőzésen. 

F) Ha a labdarúgó a meghívást elfogadta sportszervezete a részvételt nem
akadályozhatja meg. Az ezzel ellentétes intézkedés a sportszervezet vezetője 
részéről fegyelmi vétségnek minősül. 

G)Az UEFA megbízása alapján 2010. augusztus 30. és szeptember 5. között
hazánkban megrendezésre kerülő  UEFA  Régiók Kupa selejtező minitorna 
miatt módosítani kell   bajnoki  mérkőzés vagy mérkőzések időpontját, 
amelyről  az érintett Versenyrendezési Bizottságok saját hatáskörben 
dönthetnek.

20. Egyéb rendelkezések
A)A versenyjegyzőkönyvbe beírt 7 labdarúgó közül 3 fő léphet cserejátékosként

pályára.
B) A bajnokságban a sportegyesületek mellett sportvállalkozások is részt

vehetnek, azonban a sportvállalkozások hívatásos labdarúgót nem
foglalkoztathatnak, kivéve az NB I-es sportszervezetek tartalék csapatait. Az
NB I-es sportszervezetek tartalék csapataiban a 11. pontban előírtak szerint 
szerepeltethetők a labdarúgók.

C)Amatőr labdarúgó sportvállalkozás keretében csak sportszerződés alapján 
sportolhat! Ez vonatkozik a sportvállalkozás összes igazolt labdarúgójára.
Ezen labdarúgók versenyengedély kiadásának a feltétele az, ha a
sportvállalkozás a szerződéses amatőr labdarúgóval kötött szerződést és 
annak mellékleteit az illetékes Versenyrendezési Bizottság részére leadta.

D) A bajnoksággal kapcsolatos fegyelmi ügyekben első fokon a
Versenyrendezési Bizottságok Fegyelmi Bizottságai járnak el.
Versenyügyekben elsőfokon a Versenyrendezési Bizottságok döntenek. Az
elsőfokú versenyügyi határozattal szemben az MLSZ Fellebbviteli 
Bizottságához, az elsőfokú fegyelmi határozattal szemben a
Versenyrendezési Bizottsághoz lehet fellebbezni.

E)A mérkőzésekre 4 db azonos márkájú és minőségű labdát kell biztosítania a 
pályaválasztó csapatnak, melyek alkalmasságát a játékvezető a mérkőzés 
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előtt ellenőrzi. A labdák elhelyezése: 1 mérkőzés, 1-1 a kapuk mögé, 1 pedig
a kispadok felöli oldalon az oldalvonalnál. A labdák folyamatos játékba
vonását a játékvezetőnek biztosítania kell.

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

G)Az ellenőrök részére a legjobb helyen kettő szabad helyet kell biztosítani.
H)A bajnoki mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező!
I) 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.

21. Záró rendelkezések
A) Jóváhagyás

Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ
Elnökségének hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége
hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2010. március 19., jóváhagyó
határozat száma: 51/2010.

SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat
B) Alkalmazás

Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ 
Versenyszervezési Osztály vezetője.

C) Hatálybalépés és érvényesség
Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma 2010. március 19.,
érvényessége: 2011. június 30.

Verziószám: 1/2010.
D) Módosítás

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

1. MLSZ Versenyigazgatóság

2. MLSZ Versenybizottság

3. MLSZ Amatőr 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
csak az adott versenyben induló valamennyi sportszervezet írásos,
egyetértőbeleegyezésével lehet módosítani.


