
MALB 2023. ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. SKult13 Divízi ója (továbbiakban: Szervező) szervezésében, az 
Újpalotai úti Sporttelepen (továbbiakban: sporttelep) zajló Műfüves Angyalföldi Labdarúgó 
Bajnokság (továbbiakban MALB) 2023. évi szezonjára – a részvételi díj befizetésével – benevezett 
csapatok (továbbiakban: Csapat) a bajnokság fordulóinak mérkőzésein az alábbiakban részletezett 
Általános Részvételi Feltételek (továbbiakba: ÁRF) tudomásul vétele, betartása, illetve betartatása 
mellett vehetnek részt: 

1. Amennyiben a MALB 2023. lebonyolításakor a hatályos Kormányrendeletek fenntartják a 
járványügyi helyzetben előírt védelmi intézkedések betartását, úgy Szervező fenntartja a jogot, 
hogy a résztvevők részére nem-, vagy csupán korlátozottan biztosít öltözési és zuhanyzási 
lehetőséget. 

2. Amennyiben a MALB 2023. lebonyolításakor a hatályos Kormányrendeletek fenntartják a 
járványügyi helyzetben előírt védelmi intézkedések betartását, úgy Szervező fenntartja a jogot, 
hogy a sporttelepen a nézők tartózkodását korlátozza. 

3. Amennyiben a MALB 2023. lebonyolításakor a hatályos Kormányrendeletek fenntartják a 
járványügyi helyzetben előírt védelmi intézkedések betartását, úgy Szervező fenntartja a jogot, 
hogy korlátozhatja a sporttelep kiszolgáló épületének emeleti szintjén az egyszerre tartózkodható 
személyek számát. 

4. Abban az esetben, ha sem kormányzati rendelkezés, sem helyi önkormányzati rendelkezés nem 
tiltja a bajnokság lebonyolítását, akkor a mérkőzések minden benevezett csapat részére a sorolás 
szerinti időpontban és pályán kerülnek lebonyolításra. 

5. Abban az esetben, ha a bajnokság versenykiírás szerinti hosszának 80%-a lebonyolításra került, 
de a bajnokság folytatását egy esetleges kormányzati vagy önkormányzati rendelkezés nem teszi 
lehetővé, a csapatok a részvételi díj részének vagy egészének visszaigénylésére nem jogosultak. 

6. Abban az esetben, ha a bajnokság versenykiírás szerinti hosszának kevesebb, mint 80%-a került 
lebonyolításra, és a bajnokság folytatását egy esetleges kormányzati vagy önkormányzati 
rendelkezés nem teszi lehetővé, a részvételi díj arányos részének visszatérítéséről vagy a 
következő évi bajnokág részvételi díjába történő beszámításáról a Szervező minden benevezett 
csapat vezetőjével egyénileg állapodik meg. 

7. Az a Csapat, aki a mérkőzései folyamán esetlegesen eléri vagy meghaladja a " Sportszerűségi 
verseny ponttáblázata" szerinti kizárási ponthatárt, és ezáltal kizárásra kerül, a részvételi díj 
visszafizetésére vonatkozó követeléssel nem élhet a Szervezővel szemben. 

8. Abban az esetben, ha egy Csapat olyan súlyos fegyelmi vétséget követ el, melynek következtében 
a Versenybizottság szankciója az adott csapat azonnali (a következő fordulótól hatályos) kizárása, 
a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó követeléssel nem élhet a Szervezővel szemben. 

9. A Szervező nem tud felelősséget vállalni, illetve nem tartozik a részvételi díjból történő arányos 
visszatérítéssel az olyan esetekben ellenfél nélkül maradó Csapat részére, akinek a sorsolásban 
kiírt mérk őzése az alábbi esetek egyike miatt hiúsul meg: 

a. az ellenfél a Versenyszabályzatban rögzített minimális létszámnál (3+1 fő) kevesebb fővel 
jelenik meg a mérkőzésen 

b. az ellenfél a Szervező részére előre jelzi, hogy a mérkőzésen nem tud megjelenni 
c. az ellenfél a Szervező előzetes tájékoztatásának hiányában nem jelenik meg a mérkőzésen 

10. A Szervező vállalja, hogy azok a hétfői csapatok, akik a nevezéskor jelzik, hogy a két csapat 
játékoskerete között egy-, vagy több játékos vonatkozásában átfedés van, a hétfői bajnokság 
esetén irányítottan külön csoportba kerülnek. 



11. A Szervező nem tudja garantálni, hogy azoknak a csapatoknak a mérkőzései, amely csapatok a 
nevezéskor jelzik, hogy a két csapat játékoskerete között egy-, vagy több játékos vonatkozásában 
átfedés van, különböző időpontban fognak zajlani. 

12. Amennyiben a MALB 2023. lebonyolításakor a hatályos Kormányrendeletek fenntartják a 
járványügyi helyzetben előírt védelmi intézkedések betartását, úgy Szervező fenntartja a jogot, 
hogy higiéniai és egészségvédelmi okokból a Csapatok részére megkülönböztető mezeket nem 
biztosít. 

13. A MALB Versenyszabályzata ugyan lehetőséget biztosít térítés ellenében történő mérkőzés 
halasztásra, azonban, ha egy esetleges járványhelyzet következtében elrendelt jogszabályi 
korlátozások nem teszik lehetővé a bajnokság I. fordulójának március 20. és április 10. között 
történő lebonyolítását és így a fordulók időben csúsztatva kerülnek megtartásra, úgy a Szervező 
mérkőzés halasztására az adott évben nem tud lehetőséget biztosítani. 

14. Abban az esetben, ha a sporttelepen egy elrúgott (dobott, fejelt, stb.) labda akár a sporttelepen 
belül (pl. kiszolgáló épület üvegfelületei), akár a sporttelepen kívül (pl. parkoló autó szélvédője, 
környező épületek ablakai, stb.) anyagi kárt okoz, a károsult a Szervező felé kártérítési követeléssel 
nem fordulhat, kártérítési igényt kizárólag a labdát elrúgó (dobó, fejelő, stb.) személlyel szemben 
támaszthat oly módon, hogy a károkozó személyének felkutatása is a károsult feladata. Kivételt 
képez az az eset, ha a káresemény bizonyíthatóan az üzemeltetés hibájából következik be (pl. a 
játéktérről lyukas labdafogó hálón keresztül kijutó labda). 

15. A MALB Versenyszabályzatában szereplő szabályokat a csapatok magukra nézve elfogadják, 
azokat betartják. 

16. A csapatok nem szerepeltethetnek jogosulatlan játékost (azaz olyan játékost, aki nem szerepel az 
adott mérkőzés jegyzőkönyvén a csapatnévsorban). 

17. A csapatok beleegyeznek, hogy a mérkőzéseken hang-, kép-, illetve mozgókép felvétel 
készülhessen, amely a bajnokság hivatalos honlapján (www.malb.hu) publikálható. 

18. A csapatok a jelen ÁRF elfogadásával hozzájárulásukat adják a tömegfelvételnek nem minősülő 
kép- és mozgógép felvétel készítéséhez. 

19. A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére vesz részt. 

20. A Szervező a játékosok értékeiért semminemű felelősséget nem vállal, ezt a jelentkezéssel együtt 
a csapat minden tagja tudomásul veszi. 

Záradék: 

A fenti általános részvételi feltételeket magamra és Csapatomra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Budapest, 2023. ___. ___. 
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