Magyar Labdarúgó Szövetség

NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLY
NB II. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása
2011 – 2012.
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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 2011-2012. évi NB II osztályú bajnokság (továbbiakban NB II) vegyes (nyílt)
rendszerű bajnokság.
2. A bajnokság célja
A) A magyar labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok
megvalósítása a nemzeti bajnokság második osztályában.
B) A nemzeti bajnokság másodosztályában résztvevő csapatok bajnoki találkozói
közelítsék az NB I. osztályú célok teljesítését és kiemelt szakmai munkával
tartsák meg hosszútávon labdarúgóikat.
C) A bajnokságban játszó tehetséges fiatal labdarúgók felfelé áramlásának
elősegítése.
D) A nemzeti bajnokság másodosztályában résztvevő csapatok teljesítmény
sorrendjének objektív megállapítása.
E) A nemzeti bajnokság első- és harmadosztálya közötti kapcsolat fenntartása és
erősítése.
F) A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a labdarúgás
népszerűsítése.
G) A Fair Play elv érvényre juttatása, és a Fair Play magatartásforma
népszerűsítése.
H) Az utánpótlás képzési rendszerekből, labdarúgó akadémiákról kikerülő 19-22
éves játékosok továbbképzése, posztakadémiai képzése, versenyeztetése,
menedzselése.
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 a bajnokságba való nevezésekor, illetve részvétele teljes
időtartama alatt rendelkezik az MLSZ által számára kiadott nemzeti
másodosztályú klublicenccel. Az MLSZ (NB II) Klublicenc Szabályzatában
foglalt rendelkezéseket a sportszervezet a részvétel teljes időtartama alatt
betartja.
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E) A sportszervezet nevezési díjat fizet. A nevezési díj összege: 814.000,- Ft +
ÁFA, melyet a nevezés határidejéig az MLSZ számlájára utal át, vagy fizet
meg.
F) A sportszervezet tagsági díjat fizet. A tagsági díj összegét az MLSZ
Alapszabályának 4. számú melléklete határozza meg. A tagságí díj befizetését
igazoló dokumentumot csatolni kell a nevezési dokumentációhoz.
G) A sportszervezet írában nyilatkozik arról, hogy az MLSZ valamennyi
szabályzatát és rendelkezését elfogadja, mely nyilatkozatot a nevezés
határidejéig az MLSZ felé benyújt.
H) 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.
I) A sportszervezet rendelkezik:
1) a labdarúgókra kötött, a válogatott mérkőzésekre is kiterjedő
balesetbiztosítással, amely kiterjed a sporttevékenységükhöz kötődő
kockázatra, így különösen az edzéseken, bajnoki, kupa, barátságos és
válogatott mérkőzéseken bekövetkezett sérülésekre és az ebből származó
károkra;
2) a sportszervezet tulajdonában vagy tartós használatában lévő ingó és
ingatlan vagyontárgyakra és eszközökre szóló vagyonbiztosítással, valamint
3) általános felelősségbiztosítással rendelkezik a sportszervezet által szervezett
eseményeken és rendezvényeken bekövetkezhető kockázatokra.
J) Nincs 90 napnál régebbi, lejárt köztartozása, amit a nevezéskor, továbbá, a
bajnokság teljes időtartama alatt – negyedévenként - hivatalos igazolások
eredeti példányainak benyújtásával tanúsít. (NAV és önkormányzat-helyi
iparűzési adó)
Az eredeti igazolások benyújtásának határideje
2. negyedév

(04.01-06.30.)

2011. július 31.

3. negyedév

(07.01-09.30.)

2011. október 31.

4. negyedév

(10.01-12.31.)

2012. január 31.

1. negyedév

(01.01-03.31.)

2012. április 30.

K) 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 10.§ (1) bekezdés j. és (2)
bekezdés i. pontjaiban foglaltak szerint jár el.
4. A bajnokság nevezési eljárása során betartandó határidők
A) Az MLSZ által kiadott nevezési lap, valamint mellékletei benyújtásának
határideje: 2011. június 20. (hétfő) 12.00. A dokumentumokat a nevezési
lapon feltüntetett címre kell benyújtani, azzal, hogy kizárólag a jelzett 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
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szólítja fel (fax és/vagy e-mail), melynek határideje: 2011. június 22-én
(szerda) 12.00 óra.
C) A nevezés és hiánypótlás során benyújtott dokumentumok feldolgozása
folyamatos, végső határideje: 2011. június 27. (hétfő) 12.00 óra.
D) A C) pontban foglalt határidőt követően az MLSZ Versenybizottsága
folyamatosan hozza a nevezéssel kapcsolatos elsőfokú határozatait és értesíti
arról a sportszervezeteket.
E) Az elsőfokú határozatokkal szembeni fellebbezés benyújtásának határideje:
2011. július 4. (hétfő) 12.00 óra.
F) A benyújtott fellebezések MLSZ Fellebviteli Bizottsága általi elbírálásának
határideje: 2011. július 6. (szerda) 17.00 óra.
G) A fellebbviteli eljárás során a Fellebbiteli Bizottság kizárólag a B) pontban
foglalt hiánypótlási határidőt (2011. június 27. hétfő 12.00 óra) megelőzően
benyújtott dokumentumokat veszi figyelembe.
H)
Eljárási lépések

Határidők

Nevezés

2011. június 20. (hétfő) 12.00 óra

Hiánypótlás

2011. június 27. (hétfő) 12.00 óra

Nevezés
feldolgozása

és

hiánypótlás folyamatos;
végső
határidő:
2011. június 28. (kedd) 13.00 óra

Versenybizottság I. fokú határozata

Folyamatos

Fellebbezés

2011. július 4. (hétfő) 12.00 óra

Fellebbviteli
határozata

Bizottság

II.fokú 2011. július 6. (szerda) 17.00 óra

5. A bajnokság résztvevői és létszáma
2010-2011. évi NB I bajnokság 15–16. helyezettjei

2 csapat

2010-2011. évi NB II bajnokság két csoportjának 2–13.
helyezettjei
2010-2011. évi NB III osztályú
csoportjának győztesei

bajnokságok

hat

24 csapat
6 csapat

Összesen
32 csapat
A) A 2011 – 2012. évi NB II osztályú bajnokságban részt vehet legfeljebb 8 NBIes sportszervezet tartalékcsapata.
B) A bajnokságban résztvevő NB I-es sportszervezet tartalékcsapata és az NB I
osztályú bajnokságban résztvevő csapata csak ugyanazon sportszervezet
csapata lehet!
6. A bajnokság rendszere
A) A bajnoki év 2011. július 1-jén kezdődik és 2012. június 30-án ér véget.
B) A bajnokság körmérkőzéses formában, 30 bajnoki forduló keretében kerül
lebonyolításra, a jelen versenykiírásban foglalt megosztás és időrend szerint.
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7. A bajnokság időrendje
A) Az őszi idény időtartama
2011. augusztus 20 – november 27. (1-15. forduló);
B) A tavaszi idény időtartama
2012. február 25 – június 3.
(16-30. forduló).
A bajnokság fordulóinak időpontját a 2011-2012. évi MLSZ Férfi Felnőtt
bajnokságok és Kupák versenynaptára tartalmazza.
8. A bajnokság helyezéseinek eldöntése
A) A bajnokság végső sorrendjét (helyezés) a 30 bajnoki forduló mérkőzéseinek
eredményei döntik el.
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.
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.
9. A bajnokságba történő feljutás és kiesés
A 2011-2012. évi NB I 15-16. helyezettje kiesik az NB II
bajnokságba

+ 2 csapat

A 2011-2012. évi NB II két csoportjának 14-16. helyezett
csapata kiesik az NBIII bajnokságba

- 6 csapat

A 2011-2012. évi NB II két csoportjának 1. helyezett
csapata feljut az NBI bajnokságba

- 2 csapat

A 2011-2012. évi NB III hat csoport bajnoka feljut az NB II
bajnokságba

+ 6 csapat

A 2012-2013. évi NB II. osztályú bajnokság létszáma
32 csapat
A) Amennyiben az NB I osztályú bajnokságból olyan csapat esik ki, amelynek
tartalékcsapata ebben a bajnokságban is részt vesz, a csapat elért
eredményétől függetlenül kiesik a bajnokságból.
B) Amennyiben NB I –es sportszervezet tartalék csapata végez az NB II első
helyén, nem kerülhet fel NB I osztályba, helyette az adott csoport legjobb
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helyezését elérő, NBI licenccel rendelkező nem NB I-es tartalék csapat jut fel
az NB I osztályba.
C) Amennyiben az NB III. osztályú bajnokságból NB I. osztályú tartalékcsapat(ok)
jutnak fel, és ezzel az NB II. bajnokságban az NB I-es tartalékcsapatok száma
meghaladja a nyolcat, akkor helyezésétől függetlenül kiesik (kiesnek) az NB IIes bajnokságból a legrosszabb helyezésű NB I. tartalékcsapat(ok).
Amennyiben a Keleti- és Nyugati csoportban az NB I. tartalékcsapatok azonos
pontszámot érnek el, akkor a kiesés a versenykiírás 8. E) pontjában
meghatározottak szerint történik. Ebben az esetben a bajnokság 14-16.
helyezettjei közül nem esik (esnek) ki a legjobb eredményt elérő 14.
helyezett(ek) a versenykiírás 8. E) pont számítási feltétele szerint.
D) A 2012-2013 évi bajnokság esetleges feltöltéséről az MLSZ Versenybizottság
és az MLSZ NB II Bizottság javaslata alapján az MLSZ elnöksége dönt.
10. A bajnokság díjazása
A) A bajnokság befejezésével a bajnoki csoportok 1–3. helyezett csapatai az
MLSZ Elnöksége által meghatározott pénzdíjazásban részesülnek.
B) 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.
11. A bajnokság Fair Play versenye
A) A bajnokság résztvevői a versenykiírás 1. számú mellékletében leírt
szabályzat alapján Fair Play versenyben vesznek részt. A bajnokság
legsportszerűbb csapata Fair Play serleget, a Fair Play versenyben 1-3.
helyezett elért csapatok pénzdíjat kapnak.
1. helyezett
300.000,- Ft
2. helyezett
150.000,- Ft
3. helyezett
100.000,- Ft
12. 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 II 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.
13. Játékjogosultság
A) Sportszervezet labdarúgót a mérkőzéseken csak hivatásos vagy szerződtetett
amatőr labdarúgóként szerepeltethet.
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B) Saját nevelésű labdarúgó:
Az NB II-ben való részvétel teljes időtartama alatt a sportszervezet játékos
keretében 25 fő szerződtetett labdarúgó esetén legalább nyolc fő saját nevelésű
labdarúgónak kell lennie. A 25 fős keret havonta változtatható. A 25 fős kereten
felül további saját nevelésű labdarúgók korlátlanul szerepelhetők.
A saját nevelésű labdarúgó:
a) klub nevelésű labdarúgó:

b)

aki 15 – 21 éves kora között az adott klubban legalább három évet
egyben vagy megszakításokkal igazolt játékos volt;
MLSZ nevelésű labdarúgó:
aki 15 – 21 éves kora között a MLSZ-hez tartozó más klubban
legalább három évet egyben vagy megszakításokkal igazolt játékos
volt

A három év az adott sportszervezetnél játszott első és utolsó hivatalos
mérkőzése közötti időszakot alapul véve számítandó.
Az MLSZ nevelésű labdarúgók aránya nem haladhatja meg az összes saját
nevelésű labdarúgó (8 fő) 50%-át, azaz 4 labdarúgót.
C) 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.)
D) Egyéb országok labdarúgói:
Azon országok labdarúgóiból, akik állampolgárságuk alapján kívül esnek a
fenti bekezdésben meghatározott országok körén („egyéb országok”),
mérkőzésenként legfeljebb 3 labdarúgó szerepeltethető egy időben.
E) Az NBI-es sportszervezetek tartalékcsapataira vonatkozó külön előírások
1) Az NB I-es sportszervezetek tartalékcsapataiban 1989. január 1. és utána
született labdarúgók szerepelhetnek.
2) A sportszervezet 1989. 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 II 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 NBII-ben; illetve ha pályára
lépett az NB II-ben, az NB I-ben már nem szerepelhet!)
3) A sportszervezet 1989. 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.
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14. Utánpótlás-nevelés
A) A bajnokságban induló sportszervezetek – kivéve az NB I-es sportszervezetek
tartalékcsapatai – U-19, U-17, U-15 és U-13 korosztályú csapatokat kötelesek
szerepeltetni. A csapatok versenyeztetésének feltételei az országos szintű
komplex utánpótlás versenyrendszerben kerülnek kiírásra. 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, az U-15 és az U-13 korosztályos utánpótlás
bajnokságokban a sportszervezethez, vagy a sportszervezettel szerződést
kötött utánpótlás nevelő sportszervezethez igazolt labdarúgók szerepelhetnek
együttműködési megállapodás alapján.
15. 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.
B) Minden esetben a pályaválasztó csapat határozza meg, hogy milyen színű
felszerelésben játszik. A sportszervezetek legalább kettő nappal a mérkőzés
előtt kötelesek egyeztetni a sportfelszerelések színeit. Amennyiben a
mérkőzés játékvezetője úgy ítéli meg, hogy a két csapat felszerelésének
színösszeállítása zavaró, akkor a vendégcsapat köteles más színű
sportfelszerelésben játszani.
16. Stadion és játéktér
A bajnoki mérkőzéseket az egész bajnoki évben az MLSZ Infrastruktúra
Szabályzatának megfelelő legalább másod osztályú stadionokban (pályákon)
kell lebonyolítani, amely stadionoknak az MLSZ hitelesítésével kell
rendelkezniük.
17. Vagyoni értékű jogok, marketing (reklám), média
A) A bajnokságban résztvevő sportszervezetek vagyoni értékű jogaikból a TV és
a bajnokság névadó szponzori jogait, a bajnoki év teljes időtartamára (2011.
július 1–2012. június 30.) az MLSZ magához vonja.
B) A sportszervezetek marketing-, reklám- és média kötelezettségeit, feladatait a
Reklám- és Marketing Kézikönyv mindenkor hatályos verziója tartalmazza.
C) Az NB II vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevétel elosztási
szabályzatát az MLSZ NBII Bizottság javaslata alapján az MLSZ Elnöksége
hagyja jóvá.
18. Egyéb rendelkezések
A) A bajnokság közben visszalépő, kizárt vagy törölt sportszervezet a 2012-2013.
bajnoki évben csak kettővel alacsonyabb bajnoki osztályban indulhat.
B) A bajnokságban résztvevő csapatok – figyelemmel a nemzetközi és a hazai
kupaküzdelmekre is – három naponként kötelezhetők mérkőzés lejátszására.
C) Amennyiben az MLSZ Versenybizottsága a mérkőzés előre kisorsolt és kijelölt
napját és időpontját megváltoztatja azt köteles a sportszervezetekkel előre,
írásban legalább 5 nappal a mérkőzés új időpontja előtt közölni. 5 napon belül
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csak abban az esetben változtathatja meg, ha a változtatáshoz a két érintett
sportszervezet írásban hozzájárul!
D) 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.
E) A bajnokságba nevező sportszervezetnek vezetőedzővel kell rendelkeznie, aki
jogosult sportszervezetét képviselni szakmai kérdésekben az MLSZ és
szervezeti egységei, valamint tagjai rendezvényein, beleértve a mérkőzéseket,
és a média megnyilvánulásokat. A sportszervezet vezetőedzője köteles a
mérkőzés utáni sportszakmai nyilatkozattételre a médiumokban.
F) A vezetőedző (szakmai vezető, szakmai igazgató, menedzser, edző, stb.)
érvényes szerződésének lejárta előtti, a sportszervezet részéről történő
egyoldalú felmondása esetén, az új vezetőedzővel (szakmai vezetővel,
szakmai igazgatóval, menedzserrel, edzővel stb.) csak akkor köthető meg a
szerződés, ha az előző vezetőedzővel (szakmai vezetővel, szakmai
igazgatóval, menedzserrel, edzővel stb.) a pénzügyi kötelezettség
rendeződött, vagy az erre vonatkozó közös megállapodás az MLSZ-be
leadásra került. Ez alól kivétel a vezetőedző (szakmai vezető, szakmai
igazgató, menedzser, edző, stb.) részéről történő vétkes kötelezettségszegés.
G) A mérkőzéseken labdaszedőket kell biztosítani, akik a játéktér körül,
egymástól kb. 15-20 m-re helyezkednek el. A mérkőzéslabdán kívül további 6
db tartalék labdát kell a játékvezetőnek a mérkőzés előtt bemutatni, amely
tartaléklabdák cserelabdák a mérkőzés időtartama alatt. A cserelabdát a
labdaszedők a legrövidebb idő alatt kötelesek a játékteret elhagyó labda
helyett a játékba hozó labdarúgónak átadni. A 7 db labda kizárólag azonos
márkájú, típusú, minőségű és színű lehet.
H) Az ellenőrök részére a legjobb helyen kettő szabad helyet kell biztosítani.
I) A sportszervezet által leadott névjegyzékben szereplő labdarúgóknak 2012.
január 1 – február 15. között, a sportszervezetek által bejelentett és az MLSZ
által jóváhagyott helyszínen, élettani felmérésen (terheléses orvosi
vizsgálaton) javasolt részt venni. A felmérés költségeit a sportszervezet fizeti.
A felmérés eredményeit legkésőbb a bajnokság tavaszi idényének kezdetéig
kötelesek a sportszervezetek az MLSZ-be leadni.
J) A bajnoki mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező!
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.
19. Záró rendelkezések
A) Jóváhagyás
Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ
Elnökségének hatásköre. Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége
hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2011.04.26., jóváhagyó határozat
száma: 48/2011. (04.26.)
SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat
B) Alkalmazás
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Jelen
szabályzat
alkalmazásának
felelőse
az
MLSZ
Versenyszervezési Osztály vezetője.
C) Hatálybalépés és érvényesség
Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma 2011. május 18.,
érvényessége: 2012. június 30.
Verziószám:
1/2011.
D) Módosítás
Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési
folyamatba
a
következő
szerveket/testületeket/egységeket/személyeket
kell
legalább
bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
2. NB II 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,
egyetértő beleegyezésével lehet módosítani.
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20. Mellékletek
1. melléklet

FAIR PLAY
Fair Play értékelés
A mérkőzés időpontja
A mérkőzés helyszíne
Hazai

Vendég

Mérkőző csapatok

1./ Sárga és piros lap (max. 10 pont)
2./ Pozitív játék (max. 10 pont)
3./ Magatartás az ellenféllel szemben (max. 5 pont)
4./ Magatartás a játékvezetővel szemben (max. 5 pont)
5./ Vezetők magatartása (max. 5 pont)
6./ Nézők magatartása (max. 5 pont)
Összesen
Átlag pontszám (összes pontszám osztva 4,0-val )

Szöveges értékelés

Kelt: …………………………………………….

Az értékelést végző
neve
aláírása
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ÚTMUTATÓ A CSAPATOK FAIR PLAY MAGATARTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Az értékelő lap öt kritérium alapján minősíti a csapatok Fair Play magatartását. Az
értékelésben elsősorban pozitív elemeket kell kifejezésre juttatni. Az egyes
kritériumokra megállapított maximális érték csak kifejezetten pozitív magatartás
esetén adható.
I. ÚTMUTATÓ AZ EGYES KRITÉRIUMOK ÉRTELMEZÉSÉHEZ
1. Sárga és piros lapok
Maximum 10 pont, amelyből levonandó:
sárga lap esetén 1 pont;
piros lap esetén 3 pont.
Ha egy játékos, aki már kapott sárga kártyás figyelmeztetést, újabb sárga
kártyával büntetendő szabálytalanságot követ el, és ezért kiállítják („sárga-piros
kártya”), akkor csak a kiállítás miatti 3 pontot kell levonni. Ha azonban a játékos,
aki már kapott sárga kártyás figyelmeztetést, olyan szabálytalanságot követ el,
amelynek a büntetése azonnali kiállítás, akkor 1+3=4 pontot kell levonni.
A „Sárga- és piros lapok” az egyetlen olyan tétel, amelynél negatív érték is
előfordulhat (pl. négy kiállítás 10-4x3=-2 pontot eredményez).
2. Pozitív játék
Maximum 10 pont
Minimum 1 pont
E kritérium célja a pozitív játék honorálása. Pozitív játék az, amely vonzó a nézők
számára. Az értékelésnél a következő szempontok lehetnek irányadók:
Pozitív elemek:
aktív játék;
a játék felgyorsítása;
a holt idő megrövidítése (pl. a pályáról kiszállt labda
gyors visszahozatala, még győzelmi állásnál is);
gólra-törő játék a kívánt eredmény (pl. idegenbeli
döntetlen) elérése után is.
Negatív elemek:
passzív játék;
Időhúzás;
szabálytalanságokra alapozott taktika, szimulálás,
stb.
A pozitív játék általában szoros kapcsolatban van a kidolgozott gólhelyzetek,
illetve az elért gólok számával.
3. Magatartás az ellenféllel szemben
Maximum 5 pont
Minimum 1 pont
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E tétel értékelésénél kerülni kell az átfedést (pl. kétszeri számbavételt az 1.
pontban már figyelembe vett sárga és piros lapok esetében). Figyelembe vehető
azonban a kártyával büntetett szabálytalanságok súlyossága, valamint azok a
szabálytalanságok, amelyekért a játékvezető nem adott kártyát.
A pontszám megállapításánál értékelni kell a pozitív gesztusokat (pl. segítség a
sérült ellenfélnek). Különösebb pozitív gesztus nélküli, de egyébként nem
kifogásolható magatartás 3 pontot érdemel.
4. Magatartás a játékvezetővel szemben
Maximum 5 pont
Minimum 1 pont
Itt is kerülni kell az átfedést (kétszeri számbavételt) az 1. ponttal (sárga és piros
lapok), figyelembe vehető azonban a kártyával büntetett szabálytalanságok
súlyossága, valamint azok a szabálytalanságok, amelyekért a játékvezető nem
adott kártyát. Mindenképpen negatív tényezőként értékelendő a szimulálás,
legyen az sérülés vagy az ellenfél szabálytalanságának tettetése.
Honorálni kell a játékvezetővel szemben tanúsított pozitív gesztusokat, még olyat
is, amikor a játékosok reklamálás nélkül veszik tudomásul a játékvezető számukra
kedvezőtlen, esetleg tévesnek vagy kétesnek látszó döntését. Különösebb pozitív
gesztus nélküli, de egyébként nem kifogásolható magatartás 4 pontot érdemel.
5. A vezetők magatartása
Maximum 5 pont
Minimum 1 pont
A Fair Play szelleme azt várja el a csapatok vezetőitől – ideértve az edzőket is –
hogy minden megengedett eszközzel fejlesszék csapatuk sportbeli, technikai,
taktikai, morális, stb. színvonalát. Ugyanakkor megköveteli, hogy játékosaikat a
Fair Play szellemében való magatartásra késztessék. Az értékelésnél mérlegelni
kell a vezetők pozitív és negatív magatartását, pl. azt, hogy felzaklatott
játékosaikat vagy szurkolóikat megnyugtatni igyekeznek, vagy ellenkezőleg,
további nyugtalanságot szítanak, hogyan fogadják a játékvezető döntéseit, stb.
Ebből a szempontból az edzői nyilatkozatokat is figyelembe kell venni.
Különösebb pozitív gesztus nélküli, de egyébként nem kifogásolható magatartás 3
pontot érdemel.
6. A nézők magatartása
Maximum 5 pont
Minimum 1 pont
Ennek a pontnak kettős jelentősége van, mert egyrészt beletartozik a csapatok fair
play teljesítményébe, másrészt a legsportszerűbb közönség a bajnokság végén
külön díjazásban is részesül.
A közönség a mérkőzések szerves része, a szurkolók magatartása hozzájárulhat
a csapat sikeréhez. A közönségtől nem a mérkőzés csendes szemlélését kell
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elvárni. A saját csapat biztatása kiabálással, énekléssel, stb., a Fair Play
értelmében véve is emeli a mérkőzés légkörét.
Mindez azonban csak az ellenfél és a játékvezető tiszteletben tartásával történhet.
A Fair Play azt jelenti, hogy a közönség megbecsüli az ellenfelet, értékeli és
honorálja annak teljesítményét, még akkor is, ha az ellenfél nyeri meg a
mérkőzést. Negatív értékelést érdemel az a publikum, amely megfélemlíti az
ellenfelet, a játékvezetőt vagy az ellentábor szurkolóit.
Különösen szigorúan kell megítélni a rasszista magatartást, bekiabálásokat. Ha
ilyen előfordul, akkor az osztályzat 1 vagy (enyhébb, nem tömeges esetben) 2.
Ezen kívül a szöveges indoklásban is le kell írni az esetet.
A közönség magatartása nem értékelendő akkor, ha a szóban forgó csapat
nézőinek száma elenyésző. Ilyen esetben e rovatba „n.a.” (nem alkalmazható)
jelet kell írni.
II. AZ ÁTLAGPONTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA
Az átlagpontszám megállapításakor először az összes pontszámot határozzuk
meg, az egyes tételekre adott pontok összeadásával, majd ezt az összeget
elosztjuk 4,0-val. Ez a számítási mód teszi ugyanis lehetővé, hogy a Fair Play
pontszámot egy olyan skálán fejezzük ki, melynek maximális értéke 10.
Tegyük fel, például, hogy az egyik csapatnak az egyes tételeknél 7+8+2+5+2+3
pontot adtunk, melynek összege 27. Az átlagosztályzat 27:4,0 = 6,75
Ha azonban a Nézők magatartása című rovatban „n.a.” áll, akkor az
átlagpontszám megállapításához az 1-5. adat összege 3,5-del osztandó.
III. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Az értékelő lap „Szöveges értékelés” részében rövid tájékoztatást kell adni a két
csapat Fair Play teljesítményéről, rávilágítva azokra a pozitív és negatív
tényezőkre, amelyek a pontszámok kialakításánál szerepet játszottak. Ugyanitt
kell jelenteni a csapatok vagy egyének (játékosok, csapatvezetők, játékvezetők
vagy más személyek) kiemelkedő és elismerésre méltó gesztusait.
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2. melléklet

SPORTÚJSÁGÍRÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1) A Magyar Labdarúgó Szövetség versenykiírása a 2006-2007-os idénytől
kezdve minden alkalommal tartalmazza, hogy a Magyar Sportújságírók
Szövetségének fényképes igazolványa érvényes belépő az I. és II. osztályú
Bajnokságok, valamint a Magyar Kupa mérkőzéseire.
2) A MSÚSZ vállalja, hogy igazolványának mintapéldányát eljuttatja az MLSZ
illetékesének, az MLSZ pedig eljuttatja azt a klubokhoz.
3) A MSÚSZ átadja az MLSZ-nek a tagnévsorát, és annak változásairól
haladéktalanul értesíti az MLSZ-t.
4) A MSÚSZ vállalja, hogy ha valamelyik tagja az igazolványát bárki másra
átruházza, akkor ellene etikai eljárást indít, és erről értesíti az újságíró
munkáltatóját.
5) Azokban a stadionokban, amelyekben nem működik beléptetőrendszer, az
igazolvány önmagában belépőként szolgál. Ahol viszont működik, ott a
klubok az MLSZ-en keresztül kötelesek értesíteni a MSÚSZ-t, hogy a
szövetség tagjai melyik bejáraton keresztül juthatnak be a stadionba, vagy az
igazolvány felmutatásával hol és kinél vehető fel a belépő. A klubok
ugyancsak az MLSZ-en keresztül tájékoztatják a MSÚSZ-t, hogy az
igazolvánnyal rendelkezőknek a stadion melyik szektorában biztosítanak
ülőhelyet.
6) A MSÚSZ igazolványa önmagában nem jogosítja a felmutatóját a sajtó
munkahelyeire való belépésre, a mérkőzést követő sajtótájékoztatón való
részvételre, ahhoz – ahol ez a gyakorlat jól működik – továbbra is előzetes
akkreditáció szükséges.
7) A napi-, heti- és havi lapoktól, a különböző ügynökségektől, internetes
hírportáloktól az MSÚSZ előre (először a 2007-2008-as Bajnokság kezdete
előtt minimum két héttel) bekéri azoknak a fotóriportereknek a nevét, akik
labdarúgó mérkőzéseken rendszerint dolgoznak. A MSÚSZ javaslata alapján
nekik személyre szóló, sorszámozott fotósmellényt ad ki az MLSZ, amely a
teljes bajnoki (kupa) évre és valamennyi mérkőzésre érvényes. (Válogatott
mérkőzésre minden esetben külön akkreditáció szükséges, de amennyiben
valakinek van „állandó” mellénye, akkor ahelyett nincs szükség másikra. A
válogatott mérkőzésre szóló akkreditálási kérelmet az együttműködő
partnerek közösen bírálják el. Megjegyzés: az „állandó” mellény viselésére
vonatkozó kitétel a szponzorok szempontjai alapján menet közben változhat!)
8) A mellény másra át nem ruházható, ha valaki azt mégis átadja másnak,
akkor az MLSZ azt azonnal visszaveheti, a MSÚSZ pedig etikai eljárást indít
a vétkes fotós ellen. Ha egy szerkesztőségben változik a fotós személye, az
MLSZ a MSÚSZ tudtával módosítja a listát, tehát ebben az esetben a
mellény a változás rögzítésével átadható. Elvesztés vagy ellopás esetén
10 000 forint térítési díjért pótolja az MLSZ a fotósmellényt, új sorszámmal
ellátva, a régi sorszámú mellény pedig érvénytelen a bejelentés napjától.
9) A mellények kiadását bajnoki évenként, vagy amennyiben szükséges, akkor
meghatározott időközönként felülvizsgálja a MSÚSZ és az MLSZ.
10)
A klubok minden pályán biztosítják a képküldés lehetőségét esős idő
esetén is, ez fedett helyet jelent, ahol van 220 V-os csatlakozási lehetőség a
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notebookok számára. A képküldéshez szükséges internet elérést minden
fotós részére saját szerkesztősége mobilon biztosítja.
11)
Az MLSZ a klubokon keresztül garantálja, hogy a munkahelyeiken csak
a ténylegesen munkájukat végző, a központilag kiadott mellényt viselő
fotóriporterek tartózkodhatnak. Részükre a klubok munkahelyük közelében
kijelölnek egy WC-t, amit használhatnak.
12)
A fotósok a kapuk mögött, illetve a nemzetközi szabályoknak
megfelelően a pálya oldalvonala mentén, a 16-os vonal magasságáig is
fotózhatnak, minden esetben az alap-, illetve oldalvonal mellett elhelyezett
reklámtáblák mögött.
13)
Az MLSZ eljár azokkal a klubokkal szemben, amelyek a megállapodás
pontjait nem teljesítik. Azok megszegése első esetben figyelmeztetést,
később olyan szankciót von maga után, amit a fegyelmi bizottság az adott
esetre normatív alapon meghatároz.
14)
Az állandó mellények mellett természetesen lehetőséget kell adni eseti
akkreditációkra is, kivételes esetekben a klubok egy mérkőzésre adhatnak
alkalmi fotósmellényt is, de regisztrálniuk kell, kinek adták azt. Azon
médiumok, amelyek az adott helyen rendelkeznek állandó mellénnyel,
alkalmanként legfeljebb 1 plusz mellényt igényelhetnek, s ugyanez
vonatkozik az állandó mellénnyel nem rendelkezőkre is.

NB II.
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2011-2012.

2011.NB II
Idő
06.25.
06.26.
06.29.
07.02.
07.03.
07.06.
07.09.
07.10.
07.13.
07.16.
07.17.
07.20.
07.23.
07.24.
07.27.
07.30.
07.31.
08.03.
08.06.
08.07.
08.10.
08.13.
08.14.
08.17.
08.20.
08.21.
08.24.
08.27.
08.28.
08.31.
09.02.
09.03.
09.04.
09.06.
09.07.
09.10.
09.11.
09.14.
09.17.
09.18.
09.21.
09.24.
09.25.
09.28.
10.01.
10.02.
10.05.
10.07.
10.08.
10.09.
10.11.
10.12.
10.15.
10.16.
10.19.
10.22.
10.23.
10.26.
10.29.
10.30.
11.02.
11.05.
11.06.
11.09.
11.11.
11.12.
11.13.
11.15.
11.16.
11.19.
11.20.
11.23.
11.26.
11.27.
11.30.
12.03.
12.04.
12.07.
12.10.

NB II.

Nap
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
péntek
szombat
vasárnap
kedd
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
péntek
szombat
vasárnap
kedd
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
péntek
szombat
vasárnap
kedd
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat

Válogatott

BL-EL

Bajnoki

MK

Liga Kupa

selejtező

selejtező

selejtező

selejtező

selejtező

selejtező
edzőtábor kezdete
Mo.- Izland felk.mérk.

1. forduló

2. forduló
sel.play off
1.
sel.play off
2.
edzőtábor kezdete
1.csop.m.
Mo.-Svédo. Eb-sel.
3.
Moldova-Mo. Eb-sel.
2.csop.m.
4.
csop.mérk.
5.
3. forduló
6.
csop.mérk.
7.
edzőtábor kezdete
3.csop.m.
felk.mérk.?
8.
Mo.-Finno.Eb-sel.
4.csop.m.
9.
csop.mérk.
10.
16 közé
11.
csop.mérk.
12.
edzőtábor kezdete
5.csop.m.
Eb play off
13.
Eb play off
6.csop.m.
14.
csop.mérk.
15.
8 közé 1.
I. tervezet II.
8 közé 2.
csop.mérk.
8 közé 2.
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2011-2012.

2012. NB II
Idő
01.01
01.04.
01.07.
01.08.
01.11.
01.14.
01.15.
01.18.
01.21.
01.22.
01.25.
01.28.
01.29.
02.01.
02.04.
02.05.
02.08.
02.11.
02.12.
02.15.
02.18.
02.19.
02.22.
02.25.
02.26.
02.29.
03.03.
03.04.
03.07.
03.10.
03.11.
03.14.
03.17.
03.18.
03.21.
03.24.
03.25.
03.28.
03.31.
04.01.
04.04.
04.07.
04.08.
04.11.
04.14.
04.15.
04.18.
04.21.
04.22.
04.25
04.28.
04.29.
05.01.
05.05.
05.06.
05.09.
05.12.
05.13.
05.14.
05.19.
05.20.
05.21.
05.23.
05.26.
05.27.
05.30.
06.01.
06.02.
06.03.
06.04.
06.05.
06.08.

Nap
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
kedd
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
szerda
szombat
vasárnap
hétfő
szerda
szombat
vasárnap
szerda
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
péntek

07.01.

vasárnap

NB II.

↕

Válogatott

BL-EL

Bajnoki

MK

Liga Kupa

Téli teremlabdarúgó bajnokság
Műfüves Téli Kupa

I.

Tervezet

II.

I. tervezet II.
4. közé 1.

8 közé
16.

4. közé 1.

Negyeddöntő
1.

edzőtábor kezdete
felk.mérk.
17.
Negyeddöntő
2.

8 közé
18.
4 közé 2.
19.
Elődöntő 1.
20.
4 közé

Elődöntő 1.
21.

4 közé

Elődöntő 2.
22.
Elődöntő 2.
23.

Elődöntő

DÖNTŐ
24.

Elődöntő
25.
DÖNTŐ
26.
EL döntő
27.
edzőt. kezd.
BL döntő

28.

29.
edzőt.kezd.
felk.mérk.

felk.mérk.

↕

felk.mérk.

30.

↕
felk.mérk.

Eb-döntő
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