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 2. számú melléklet 

Mérkőzés Rendezési Előírások 

 

A sportrendezvények biztonságával kapcsolatos a 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: Stv.), az 54/2004. (III.31.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) és a Magyar Kézilabda Szövetség Biztonsági 

Szabályzata (a továbbiakban: BSZ) által meghatározottakat a Szervező sportszervezet (a továbbiakban: 

Szervező) köteles betartani és betartatni.  

 

1. Sportszakmai előírások 

a) Az MKSZ Verseny Albizottsága valamennyi NB I-es felnőtt, NB I/B-s felnőtt és I. osztályú U19-U20 

és U17-U18 bajnoki mérkőzésre 2 fő versenybírót küld, ezért a két csapat képviselője nem foglalhat 

helyet a versenybírói asztalnál. 

b) Az MKSZ Verseny Albizottsága kirendelhet hivatalból Magyar Kupa mérkőzésre versenybírót, ebben 

az esetben a két csapat képviselője nem foglalhat helyet a versenybírói asztalnál. 

c) Az NB II felnőtt osztályú, II. osztályú U19-U20; U17-U18-as ill. Magyar Kupa mérkőzésein 

háromtagú Versenybizottság működik közre. Tagjai a versenybíró és a két csapat egy-egy képviselője. 

Rajtuk kívül a Versenybizottság asztalánál csak az online-jegyzőkönyvvezető, a bemondó és a 

központi eredményjelzőt kezelő személy tartózkodhat, de legfeljebb 5 személy. 

d) Versenybírót az NB I., NB I/B felnőtt Magyar Kupa, I. és II. osztályú U19-U20 és U17-U18-as 

mérkőzésre az MKSZ Verseny Albizottsága köteles biztosítani.  

e) Az NB II. osztályú felnőtt mérkőzésre a területileg illetékes megyei (budapesti) Kézilabda Szövetség 

Versenybizottsága jelöl versenybírót.  

f) A Versenybizottságnak - a nemzetközi előírásnak megfelelően - kötelező az ún. zöld időkérő lap és 

kiállítási tájékoztató lap használata, hogy az időlegesen kiállított játékosok visszatérésük idejéről 

tájékozottak legyenek. 

g) Az NB I., NB I/B és NB II. osztály, a Magyar Kupa összes mérkőzésére, valamint az I-II. osztályú 

U19-U20 és U17-U18 mérkőzésekre játékvezetőkről az MKSZ Játékvezetői Albizottsága köteles 

gondoskodni. A III. osztályú U19-U20 és U17-U18 mérkőzésekre a játékvezetőket a területileg 

illetékes megyei/budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezető Bizottság küldi. A mérkőzést megelőzően, 

a játékidő alatt, a szünetben, a mérkőzés után a versenyhelyen, az öltözőkben és a hozzájuk tartozó 

mellékhelyiségekben csak a mérkőzés hivatalos résztvevői tartózkodhatnak. 

h) A bemondó munkáját „A kézilabdázás szabálykönyve „Versenyszabályok 5. szabály 10. §. b) pontja és 

a BSZ 14. § előírásának betartásával végezheti. 

i) A két csapat képviselője (egy-egy fő) - együttesen - legalább 45 perccel a mérkőzés előtt a a 

versenyengedélyek és sportorvosi igazolások ellenőrzésekor, pályahitelesítési jegyzőkönyv, a 

Kézilabda Versenyjegyzőkönyv átadásánál, és mérkőzés után a Kézilabda Versenyjegyzőkönyv 2. és 3. 

példányainak átvételekor tartózkodhatnak az öltözőben. Valamennyi bajnoki osztályban és Magyar 

Kupa mérkőzéseken a játékvezetői és versenybírói díjak központi kifizetés alapján kerülnek 

elszámolásra. 

j) A Szervező köteles az MKSZ Elnökség tagjai, a Szakmai- és Versenybizottság (3 fő), a Verseny 

Albizottság (1 fő), Biztonsági Vezető (1 fő), a Játékvezetői Albizottság (1 fő), az Etikai- és Fegyelmi 

Bizottság (1 fő) és a vendégcsapat vezetői részére (5 fő) kulturált üléshelyről gondoskodni. 

k) A cserepadon helyet foglaló hivatalos személyek nevét a Kézilabda Versenyjegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni. Közülük egy személyt az első helyen csapatfelelősként kell megjelölni, és csak ő írhatja alá a 

versenyjegyzőkönyvet. A cserehely rendjéért a csapatfelelős, az ellenőrzésért a mérkőzés hivatalos 

versenybíró(k) és a játékvezetők a felelősek. 

l) A Szervező az NB I. és az NB I/B felnőtt bajnokság, valamint, a Magyar Kupa mérkőzéseire a II. 

fordulótól kezdődően köteles orvost biztosítani a hivatalos személyek (csapatok, játékvezetők, 

versenybíró(k), ellenőrök) sürgősségi egészségügyi ellátására. 
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m) A Szervező az I. osztályú U19-U20 és U17-U18 mérkőzésre a pályaválasztó csapat a találkozó idejére 

köteles orvost vagy egészségügyi főiskolát végzett vagy elsősegélynyújtó szakvizsgával rendelkező 

egészségügyi szakdolgozót (masszőr, terapeuta stb. biztosítani.) 

n) A Szervező a nézők egészségügyi ellátására a BSZ 24. § (4) bekezdés (a)-(e) pontokban meghatározott 

feltételeket köteles biztosítani. 

o) A mérkőzés ideje alatt a versenyhelyen csak a találkozó labdái és a tartalék labdák lehetnek. 

p) A Szervező csapatfelelőse a mérkőzés megkezdése előtt legalább 45 perccel köteles a hivatalos 

versenybíró(k)nak – annak hiányában a játékvezetőnek – a főrendezőt bemutatni, valamint betekintésre 

átadni a BSZ 2. számú melléklet Rendezői névsor c. pontosan kitöltött nyomtatványt. A rendezői 

névsor nyomtatványon fel kell tüntetni a biztonsági igazgató/főrendező nevét, lakcímét, illetve 

telefonszámát. 

q) A Szervező - a Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény vonatkozásában - köteles a BSZ 

7. §-ban rögzített Biztonsági terv és Tájékoztatási terv dokumentumokat bemutatni a hivatalos 

versenybíró(k)nak. A Tájékoztatási terv elhelyezése kötelező a versenybírói asztalnál. 

r) A Szervező és a Rendező szerv (a továbbiakban: vagyonvédelmi vállalkozás) felelőssége a hivatalos 

személyek megérkezésétől a mérkőzést követően mindaddig fennáll, amíg a hivatalos minőségben 

résztvevő személyek (játékvezetők, versenybíró(k), ellenőrök és a vendégcsapat tagjai) a helyszínről el 

nem távoztak.  

s) A Szervező a nézők vonatkozásában a kapunyitástól a mérkőzés befejezése után 30 percig (a 

kapuzárásig) tartozik felelősséggel.  

t) A Szervező köteles gondoskodni arról, hogy a hivatalos személyek gépjárműveiket, illetve az ellenfél 

autóbuszát zárt, illetve védett parkolóban helyezhessék el, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor 

élőerős őrzéssel kell gondoskodni a járművek védelméről.  

u) A Szervező felel a hivatalos személyek és a vendégcsapat személyi- és vagyonbiztonságáért, a 

mérkőzésen való részvételükhöz szükséges vagyontárgyaik (ruházat, személygépkocsi, autóbusz stb.) 

megrongálásával keletkezett kárért kivéve, ha bizonyítja, hogy a kár nem a mérkőzésen való 

részvételükkel összefüggésben keletkezett.  

v) A Nemzeti Bajnokság, a Magyar Kupa mérkőzéseken nemzeti színű mezben pályára lépni tilos! 

w) Biztosítani kell a mérkőzésre akkreditált és a Magyar Sportújságírók Szövetsége által kiadott, a 2022-

2023. évi bajnokságra érvényes sajtóigazolvánnyal rendelkező tudósító és fotósok ingyenes belépését. 

A fotósok csak sorszámozott „fotó” feliratú mellényben dolgozhatnak. A mérkőzésről közvetítő 

televíziós társaság alkalmazottai akkreditáció után kizárólag „TV” feliratú mellényben végezhetik 

munkájukat. 

x) A fotósok, az újságírók és a TV-s alkalmazottak kizárólag a Szervező által kijelölt területen végezhetik 

tevékenységüket. 

y) A mérkőzéseken meghatározott feladatot ellátó személyek (pályatörlők, közreműködők, technikai 

személyzet) megkülönböztető ruházatot kötelesek viselni. 

z) A vendégsportszervezet a mérkőzés előtt legalább hét naptári nappal korábban jelzett kérésére a 

nézőtér 10% befogadóképességéig térítés ellenében köteles a Szervező belépőjegyet biztosítani. A 

vendégsportszervezet szurkolói kizárólag a Szervező által meghatározott - „Vendégszektor” jelöléssel 

ellátott - szektorban kötelesek elhelyezkedni. 

 

2. A nézők tájékoztatása 

a) A Szervező köteles az általa megalkotott pályarendszabályokat a BSZ. 5. § (7)-(8) bekezdésében 

meghatározottak szerint a sportlétesítmény beléptetési pontjain elhelyezni az Stv-ben meghatározott 

tartalmú (magyar, angol, német nyelvű) pályarendszabályokat. 

b) A sportszerű viselkedés érdekében a sportszervezetek a szurkolóik részére készítsenek „Szurkolói 

házirendet”, az abban előírtakat fogadtassák el és annak betartását, betartatását maradéktalanul 

követeljék meg.  
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c) Valamennyi bajnoki- és kupamérkőzés előtt a Szervező számára kötelező a csapatok bemutatását 

követően, közvetlenül a mérkőzés kezdetét megelőzően az alábbi Fair Play üzenet beolvasása:  

„Kedves Szurkolók! Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy sportszerűen buzdítsák a csapatokat, korrekt 

körülményeket teremtve ezzel a résztvevő személyeknek!” 

 

3. A sportlétesítményekkel kapcsolatos előírások 

a) Sportlétesítményben az 54/2004. (III.31.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényt 

szervezni csak a Stv. 63 § (3) szakaszban meghatározott szakhatósági engedélyek birtokában lehet.  

b) Sportlétesítményben az 54/2004. (III.31.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó sportrendezvényt 

szervezni kizárólag a Stv. 63. § (3b) szakaszban meghatározott szakhatósági engedélyek birtokában 

lehet. 

c) A Szervező az MKSZ vagy az illetékes Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség pályahitelesítési 

eljárását követően kaphat engedélyt sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására. 

  

4. Biztonsági előírások 

a) A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében a Szervezőnek a biztonságtechnikai ellenőrzési 

jegyzőkönyvben meghatározott létszámú rendezőgárdáról kell gondoskodnia, amely képes megvédeni 

a hivatalos személyeket és játékosokat mindennemű atrocitástól és - rendkívüli helyzet bekövetkezése 

esetén - képes a sportlétesítmény kiürítésére.  

b) Rendezői feladatok végzésére kizárólag a 2005. évi CXXXIII. tv. hatálya alá tartozó egyéni vagy társas 

vállalkozás bízható meg.  

c) A Szervező az általa megbízott vagyonvédelmi vállalkozás adatairól (megnevezése, címe, 

telefonszáma, vezetőjének neve, telefonszáma, valamint a cég nyilvántartási száma) a bajnokság 

kezdetét megelőzően - a változásokról folyamatosan - írásban köteles tájékoztatni az MKSZ 

Versenyalbizottságát. 

d) A Kormányrendelet hatálya alá tartozó mérkőzéseken rendezői feladatokat kizárólag a Rendőrhatóság 

által kiállított, érvényes személy- és vagyonőri igazolvány és a BSZ 9. § (1) bekezdésében 

meghatározott MKSZ Igazolással rendelkező személy végezhet.  

e) A Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó mérkőzéseken rendezői feladatokat kizárólag a 

Rendőrhatóság által kiállított érvényes személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező személy 

végezhet.  

f) A rendezők kézilabda mérkőzésen a BSZ 9. § (2) bekezdésében meghatározott megkülönböztető 

ruházatban végezhetik tevékenységüket. 

g) Szirénák, elektromos kürtök és sípok nézőtérre való bevitele, használata, valamint a sportlétesítmény 

belső területén elhelyezett kivetítőkön a mérkőzés jelenetek ismétlése(i) tilos! 

h) A sportlétesítmény területére tilos bevinni a Szervező által meghatározott - a pályarendszabályokban 

kihirdetett - eszközöket, tárgyakat, valamint ittas személyeket beengedni!  

i) Tilos 5%-nál magasabb alkohol tartalmú italok árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a 

sportág versenynaptárában szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a sportrendezvény 

befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén. 

j) Tilos a mikrofon használata a hazai csapat folyamatos buzdítására, valamint sportszerűtlen magatartás 

elősegítésére. A hangosítón keresztül csak a játékszünetekben és a „holtidő” alatt lehet zenét sugározni. 

Zörej és hangkeltő eszközök használata a mérkőzés alatt a versenybírói asztal és a csapatok cserehelye 

mögötti szektorokban nem engedélyezett. 

k) Tilos mindennemű ártalmatlan vagy sérülést okozható tárgy eldobálása, bedobása, hajigálása, valamint 

a köpködés.  

l) A rasszista, kirekesztő, mások faji, vallási és politikai irányultságát sértő vagy trágár bekiabálások, 

feliratok használata - ha a hangosbeszélőn történt felszólítás után sem szűnnek meg - büntetést vonnak 

maguk után. 
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A Szervező által a pályarendszabályokban közzétett meghatározottak megsértése esetén, a szurkolói 

viselkedéséért és tetteiért a vendég sportszervezet is felelőssé tehető, vele szemben fegyelmi eljárás 

folytatható le, amennyiben a szurkoló az 1.) z pontja alapján jutott belépőjegyhez. 

 

 

5. Mérkőzés Rendezési Előírások megsértése esetén alkalmazható szankciók 

  

a) A Verseny Albizottság a Mérkőzés Rendezési Előírások 1. bekezdés a)-z) pontjának megsértése esetén 

indíthat eljárást a vétkes sportszervezet ellen. 

b) A jogerős határozatban kiszabott pénzbüntetést NB I., NB I/B-s, Magyar Kupa, és I-II. osztályú U19-

U20 és U17-U18 mérkőzést játszó csapat esetén a sportszervezet köteles befizetni az MKSZ 

határozatában megjelölt számlára, NB II-es, III. osztályú U19-U20 és U17-U18 csapat esetében a 

szervező megyei (budapesti) Kézilabda Szövetség számlájára. A befizetést igazoló dokumentum 

másolatát az illetékes megyei kézilabda szövetségnél be kell mutatni. 

c) Az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága a Mérkőzés Rendezési Előírások 2.-4. bekezdésben foglaltak 

be nem tartása, a BSZ-ben meghatározottak megsértése esetén is indíthat fegyelmi eljárást a 

sportszervezetek ellen.  

 

A mérkőzés biztonságos lebonyolítását, a résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát különösen 

nagymértékben veszélyeztető rendbontás, botrány okozás esetén már az első esetben is a Fegyelmi 

Szabályzatban rögzített legsúlyosabb szankció is kiszabható.  

 

A Verseny Albizottság által hozható szankciók a Mérkőzési Rendezési Előírások megsértése esetén: 

1. Írásbeli figyelmeztetés 

2. Pénzbüntetés 

3. Szövetségi ellenőr küldése a vétkes sportszervezet terhére 

 

  

 


