
1 

A 2017/2018. évi Pest megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás 

labdarúgó-bajnokság osztályozóinak versenykiírása 
 

 

 

1. Az osztályozók célja 
A 2017/2018. évi Pest megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó-bajnokság (továbbiakban: III. 

osztályú bajnokság) feljutóinak eldöntése a 2017/2018. évi Pest megyei III. osztályú férfi felnőtt nagypályás 

labdarúgó-bajnokság versenykiírásában (továbbiakban: hatályos III. osztályú versenykiírás) foglaltak szerint („A 

2017/2018. évi Pest megyei III. osztályú bajnokság valamennyi csoportjának 1. helyezettjei közül 3 csapat 

feljut a 2018/2019. évi Pest megyei II. osztályú bajnokságba…”) 
 
 

2. Az osztályozók szervezője és rendezője 
A versenyt az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága (továbbiakban: MLSZ PMI) írja ki és bonyolítja le. 
 
 

3. Az osztályozók résztvevői, a résztvevők létszáma 
Az osztályozón kizárólag a III. osztályú bajnokság hét csoportjának győztes sportszervezetei (csapatai) 

vehetnek részt. 

A III. osztályú bajnokság egyes csoportjai lehetséges győztes sportszervezeteinek (csapatainak) legkésőbb 

2018. május 31-éig nyilatkozniuk kell az osztályozón történő részvételről. Az osztályozón való részvételt 

nyilatkozatban vállaló sportszervezet (csapat) osztályozóról történő szándékos távolmaradása súlyos 

fegyelmi vétségnek minősül, ilyen esetben fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 
 
 

4. Az osztályozók lebonyolítása 
Az osztályozó mérkőzések különálló versenynek számítanak, az ott elért eredmények nem számítanak bele a 

már befejeződött III. osztályú bajnokság csoportküzdelmeibe. 
 

Lehetséges lebonyolítási módok az osztályozókon induló csapatok számának függvényében: 
 

4.1., Valamennyi csoportgyőztes vállalja az osztályozón való szereplést, azaz az indulók száma hét 

Hét résztvevő esetén sorsolással kettő pár és egy hármas csoport kerül kialakításra. A pároknál oda-

visszavágós, míg a hármas csoportban körmérkőzéses rendszerben zajlanak a küzdelmek. A háromcsapatos 

csoport résztvevői csak egyszer játszanak ellenfeleikkel és szintén csak egyszer hazai pályán. 
 

4.2., Hat csapat vállalja az osztályozón való szereplést 

Hat résztvevő esetén sorsolással három pár kerül kialakításra. A párok tagjai oda-visszavágós rendszerben 

játszanak egymással. 
 

4.3., Öt csapat vállalja az osztályozón való szereplést 

Öt résztvevő esetén sorsolással egy pár és egy hármas csoport kerül kialakításra. A párnál oda-visszavágós, 

míg a hármasnál körmérkőzéses rendszerben zajlanak a küzdelmek. A háromcsapatos csoport résztvevői 

csak egyszer játszanak ellenfeleikkel és szintén csak egyszer hazai pályán.  
 

4.4., Négy csapat vállalja az osztályozón való szereplést 

Négy résztvevő esetén sorsolással két pár kerül kialakításra. A kisorsolt párok tagjai oda-visszavágós 

rendszerben játszanak egymással. Az osztályozókon alulmaradt sportszervezetek (csapatok) semleges 

helyszínen egy mérkőzésen döntik el a harmadik feljutó kilétét. 
 

4.5., Csak három, vagy kevesebb csapat vállalja az osztályozón való szereplést 

Amennyiben csak három, vagy kevesebb sportszervezet (csapat) vállalná az osztályozón való szereplést, 

abban az esetben valamennyi csapat játék nélkül jut fel a II. osztályba. 
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5. A feljutás eldöntése 
 

5.1., A feljutás eldöntése oda-visszavágós párharcok esetében 

A két mérkőzés rendes játékidejében elért végeredmények összesítése után a jobb gólkülönbséggel rendelkező 

sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba. 

Amennyiben a két mérkőzés rendes játékidejében elért végeredmények összesítése után a két sportszervezet 

(csapat) gólkülönbsége azonos, abban az esetben a két osztályozó mérkőzés alatt idegenben több gólt szerzett 

sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba. 

Amennyiben ezek után sem állapítható meg a feljutó kiléte, abban az esetben a második mérkőzés után 2x15 

perces hosszabbítás következik. Amennyiben a hosszabbításban gól(ok) esik/esnek, abban az esetben a 2x15 

perces hosszabbítás után győztes sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba. (A 2x15 perces hosszabbításban 

nem jelent külön előnyt az idegenben rúgott gól.) 

Amennyiben a hosszabbításban valamelyik sportszervezet (csapat) több gólt szerez, mint az ellenfele, akkor a több 

gólt szerző sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba. 

Amennyiben a hosszabbításban mindkét sportszervezet (csapat) ugyanannyi (de nem nulla) gólt szerez, akkor az 

idegenben szereplő sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba (idegenben szerzett több gólja okán). 

Amennyiben a 2x15 perces hosszabbításban után is döntetlen az állás nem születik gól, abban az esetben a feljutó 

kiléte 5-5 büntetőrúgással dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései (döntetlen esetén további 1-1 rúgás 

az első hibáig) szerint. 
 

5.2., A feljutás eldöntése a hármas csoportban 

Hét résztvevő esetén a hármas csoport első helyezett sportszervezete (csapata), míg öt résztvevő esetén a hármas 

csoport első és második helyezett sportszervezete (csapata) jut fel a II. osztályba. 

Amennyiben valamelyik mérkőzés a rendes játékidőben döntetlenre végződik, abban az esetben a találkozó 

győztesének kiléte 5-5 büntetőrúgással dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései (döntetlen esetén 

további 1-1 rúgás az első hibáig) szerint. A büntetőpárbajban szerzett gólokat hozzá kell adni a mérkőzés rendes 

játékidejében szerzett gólokhoz, ezért a büntetőrúgások során minden esetben – ha a párbaj már eldőlt, akkor is – 

le kell rúg(at)ni mind az 5-5 büntetőt. 

A rendes játékidőben elért győzelemért 3 (három), döntetlen utáni büntetőpárbajban elért győzelemért 2 (kettő), 

döntetlen utáni büntetőpárbajbeli vereségért 1 (egy), míg rendes játékidőbeli vereségért 0 (nulla) pont jár. A 

legtöbb pontot gyűjtő sportszervezet (csapat) végez az első helyen, a második legtöbbet szerző a másodikon, míg 

a legkevesebbet gyűjtő a harmadik pozícióban. 

Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend rangsorol: 

1., több győzelem; 

2., jobb összesített (a büntetőpárbajokban szerzett gólokkal növelt) gólkülönbség; 

3., több összesen (a büntetőpárbajokban szerzett gólokkal növelt) rúgott gól; 

4., egymás ellen játszott mérkőzés pontkülönbsége; 

5., előkelőbb Fair Play-helyezés (egy sárga lap 1, két sárga utáni piros lap 2, míg az azonnali kiállítás, továbbá a 

kispadtól való elküldés 3 büntetőpontot ér; a kevesebb büntetőpontot szerző csapat ér el jobb Fair Play-helyezést; 

a Fair Play-pontokat csak az osztályozó mérkőzéseket illetően kell számolni); 

6., sorsolás. 
 

5.3., A feljutás eldöntése egy mérkőzés esetében 

A mérkőzés rendes játékidejének végén győztes sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba. 

Amennyiben a mérkőzés rendes játékideje döntetlen eredményt hoz, abban az esetben 2x15 perces hosszabbítás 

következik. Amennyiben a hosszabbításban gól(ok) esik/esnek, abban az esetben a 2x15 perces hosszabbítás után 

győztes sportszervezet (csapat) jut fel a II. osztályba. 

Amennyiben a 2x15 perces hosszabbítás után is döntetlen az állás, abban az esetben a feljutó kiléte 5-5 

büntetőrúgással dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései (döntetlen esetén további 1-1 rúgás az első 

hibáig) szerint. 
 

 



3 

6. Az osztályozó mérkőzések helye és ideje 
Az osztályozó mérkőzések helyszínét és kezdési időpontját a sorsolás szerinti hazai csapat határozza meg, míg 

a 4.4. esetben a harmadik mérkőzést az MLSZ PMI Versenyirodája. 
 

Az osztályozó mérkőzések hivatalos játéknapjai: 

1. mérkőzés (vagy odavágó): 2018. június 9-10.; 

2. mérkőzés (vagy visszavágó): 2018. június 16-17.; 

3. mérkőzés (3-as csoportban vagy négy induló esetén): 2018. június 23-24. 

Az itt megadott játéknapoktól eltérni csak a két érintett sportszervezet (csapat) közös megegyezésével, továbbá 

a versenyiroda hozzájárulásával lehet. 
 

 

7. Játékvezetői költségek, játékvezető-küldés 
Az osztályozó mérkőzésekre a játékvezetőket az MLSZ PMI Játékvezetői Bizottsága küldi. 

Az adott osztályozó mérkőzés játékvezetői költségeit a pályaválasztó sportszervezet viseli. 

A játékvezetői díj mértéke az osztálynak megfelelő (lásd Díjfizetési Rend). 
 

 

8. Egyéb költségek 
Az utazási költségeket a résztvevő sportszervezetek maguk fedezik. 
 

 

9. Egyéb rendelkezések 
A mérkőzéseken elektronikus jegyzőkönyv használata kötelező. 
 

Az osztályozó mérkőzések a 2017/2018-as évad részei, ezért a sportszervezet (csapat) utolsó bajnoki mérkőzésén 

az 5. sárga lapját begyűjtő labdarúgó a sportszervezete (csapata) első osztályozó mérkőzésén nem rendelkezik 

játékjogosultsággal. Ebből következően az a labdarúgó, amelyik sportszervezete (csapata) valamelyik 

osztályozó mérkőzésén gyűjti be 5. sárga lapját, az nem rendelkezik játékjogosultsággal a sportszervezete 

(csapata) következő azonos évadbeli osztályozó mérkőzésén. 

A sportszervezet (csapat) eltiltás alatt álló labdarúgójának szereplése az illetékes fegyelmi bizottság által 

meghozott határozat függvénye. Amennyiben bajnoki mérkőzésről tiltják el a labdarúgót, az osztályozó 

mérkőzései beleszámítanak a fegyelmi büntetésbe (vagyis eltiltás esetén a labdarúgó nem léphet pályára 

azokon az osztályozó mérkőzéseken, amelyikre az eltiltása még érvényes). A fegyelmi eltiltását az osztályozó 

mérkőzések idejére le nem töltő labdarúgó nem rendelkezik játékjogosultsággal. 
 

Amennyiben valamely (akár több), osztályozón II. osztályú tagságot (feljutást) kiharcolt sportszervezet 

(csapat) bármilyen okból nem nevez(het) a II. osztályú bajnokságba, abban az esetben az így megüresedett 

feljutó hely(ek)et az MLSZ PMI Versenybizottsága feltöltheti. Feltöltés során először azt az osztályozón 

feljutást ki nem harcolt sportszervezetet (csapatot) kell felkérni a II. osztályban való indulásra, amelyik a III. 

osztályú bajnokság csoportküzdelmei során a legjobb százalékos eredményt érte el. Másodjára a hasonló 

feltételek melletti százalékosan második legjobb eredményt elért bajnokot, míg harmadjára a harmadikat és 

így tovább. 
 

Amennyiben a három feljutó helyet bármilyen oknál fogva a hét bajnokkal nem lehetne feltölteni, abban az 

esetben az MLSZ hatályos Labdarúgás Versenyszabályzata alapján történik majd a II. osztályú bajnokság 

feltöltése. 
 

Az osztályozók lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a labdarúgó 

sportágra vonatkozó hatályos törvényeket és szabályzatokat kell betartani, különös tekintettel az MLSZ 

Versenyszabályzatára, valamint az MLSZ PMI hatályos III. osztályú versenykiírására. 

 

Budapest, 2018. május 29. június 8. MLSZ Pest Megyei Igazgatóság, Versenyiroda 


