
 

 

Szabályzat kódja ISZ 

Utolsó módosítás 2022.03.22. 

Hatályba lépés 2022.03.24. 

Érvényesség Visszavonásig 

Verziószám 1/2022. 

 

Szabályzat által érintett szakágak 

Nagypályás és csökkentett pályaméretű 

labdarúgás 
Futsal 

✓ ✓ 

 

 

Szabályozási szakmai 

felelős 
Versenyigazgató 

Utoljára módosította Koroknai Tamás 

Szabályzat módosítás oka és tartalma 

Módosítás helye Módosítás tartalma Módosítás indoklása 

Általános rész; 
Nagypályás 
Labdarúgás 

Stadionbiztonsági rendszerrel 
kapcsolatos módosítások. 

A központi üzemeltetés 
megszűnése miatt a szabályzat 
teljes átdolgozása vált 
szükségessé. 

Infrastruktúra szabályzat 



 
Infrastruktúra szabályzat 
   

 

2 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ __________________________________________________________ 3 

1. § A szabályzat célja _______________________________________________________________________ 3 

2.§ A szabályzat hatálya és alkalmazási köre ____________________________________________________ 3 

II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS _________________________________________________ 4 

3.§ A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása __________________________________________________ 4 

4.§ A játéktérre vonatkozó általános előírások ___________________________________________________ 4 

5.§ A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások _________________________________________ 6 

6.§ A létesítményre vonatkozó kötelező előírások ________________________________________________ 8 

7.§ A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások ___________________________________________ 14 

III. FUTSAL _______________________________________________________________ 19 

8.§ Játéktérre vonatkozó általános előírások ___________________________________________________ 19 

9.§ Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások _____________________________________________ 20 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉS _____________________________________________________ 22 

V. MELLÉKLET _______________________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
1. számú melléklet: Előírások jegyzéke __________________________ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

  



 
Infrastruktúra szabályzat 
   

 

3 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ  

1. § A szabályzat célja 

(1) A szabályzat célja 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) és a sportszervezetek által szervezett 
nemzetközi és hazai nagypályás és csökkentett pályaméretű (továbbiakban: nagypályás 
labdarúgás), futsal mérkőzések lebonyolítására alkalmas létesítmények sportszakmai 
előírásainak meghatározása. 

2.§ A szabályzat hatálya és alkalmazási köre  

(1) A szabályzat személyi hatálya 

Minden sportszervezet képviselője egy személyben felel a szabályzatban meghatározott 
követelmények betartásáért, melyet az adott bajnoki évad nevezési lapján cégszerűen igazol. 

(2) A szabályzat területi hatálya 

Kiterjed az MLSZ és a sportszervezetek versenyrendszereiben résztvevő valamennyi 
sportlétesítményre.  

(3) A szabályzat alóli felmentés 

a) A jelen szabályzat egyes előírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést az 
MLSZ Elnöksége adhat határozatában. 

b) A központi stadionfejlesztésekkel érintett stadionok helyett ideiglenesen használt 
létesítmények tekintetében a Versenybizottság is engedélyezhet eltéréseket, írásos 
határozatában. 

c) A IV. osztályú és az alatti pályákra vonatkozóan, megfelelően indokolt esetben a megyei 
(budapesti) igazgatóságok társadalmi elnöksége javaslatára a megyeileg illetékes 
versenybizottság írásos határozattal adhat legfeljebb egy szezonra szóló eltérési engedélyt. 

d) Jelen szabályzat előírásai alól, automatikusan 1 év felmentést kapnak az érintett 
sportszervezetek az általuk hazai pályaként használt létesítmények vonatkozásában, az 
alábbi esetekben: 

• Megyei I. osztályokból történő feljutás NB III bajnoki osztályba 

• NB III bajnoki osztályból történő feljutás NB II bajnoki osztályba 
A felmentés egy sportszervezet és/vagy egy sportlétesítmény esetében egy alkalommal 
vehető igénybe és 1 év időtartamra vonatkozik. 

(4) A hitelesítés feltételei 

a) A labdarúgó létesítményeknek az adott bajnoki évadra vonatkozóan hitelesítéssel kell 
rendelkeznie. A-F kategória esetén alapértelmezésként a hitelesítés 3 (három) évre adható. 
Bajnoki osztály váltás során - magasabb osztályba kerülés esetén- a sportszervezetnek 
kötelezően kérnie kell az érintett labdarúgó létesítmény újra hitelesítését. Valamennyi 
létesítmény kapcsán a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha az adott létesítményre 
vonatkozóan a sportszervezet rendelkezésére áll(nak): 
➢ a stadionbiztonsági rendszer (jegy- és bérletértékesítő rendszer, beléptető rendszer, 

biztonsági kamera rendszer) működését és a követelményeknek történő 
megfelelőségét igazoló jegyzőkönyv (A-C kategóriájú létesítmények esetén) 

➢ a jogszabályokban előírt írásbeli hatósági hozzájárulások, 
➢ a létesítmény tulajdonosával (üzemeltetőjével) kötött, a sportrendezvény 

megtartásához szükséges, érvényes bérleti szerződés,  
➢ a nem épített lelátó(k) statikai vizsgálatának eredménye(i), 
➢ és amennyiben ez az 5 § (9) bek. alapján kötelező, a világítási, fénymérési 

jegyzőkönyv. 
b) A létesítmény vonatkozásában a szervezőnek az utolsó érvényes hitelesítéshez képest, az 

MLSZ szabályzataiban előírt bármely követelmény kapcsán történt változásról 5 napon 
belül tájékoztatnia kell az MLSZ pályahitelesítésért felelős szervezeti egységét.  
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c) A fénymérési és a statikai jegyzőkönyveket az MLSZ az általa felkért független szakértőkkel 
esetenként és szükség szerint ellenőrzi. 

d) Új sportlétesítmények építése, illetve meglévő sportlétesítmények korszerűsítése csak akkor 
engedélyezhető, ha az MLSZ a bemutatott terveket, mint az előírásoknak és a 
szabályzatainak megfelelőt jóváhagyta.  

e) A sportszervezeteknek A-E kategória vonatkozásában infrastruktúra-felelőst kell 
megjelölniük (név, email-cím, telefonszám), és a kinevezett felelős adatait el kell küldeniük 
az MLSZ részére az infrastruktura@mlsz.hu email-címre. A személyi változásokat a 
sportszervezeteknek 10 napon belül be kell jelenteniük az MLSZ felé. 

II. NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÁS 

3.§ A labdarúgó nagypályák osztályba sorolása  

(1) Kategóriák 

a) A hazai labdarúgó nagypályák öt főkategóriába sorolhatók, ezen belül az alkategóriák az 
ABC betűivel kerülnek jelölésre az ülőhelyek előírt száma alapján. 

Főkategóriák (férfi bajnokságok 
esetén) 

Alkategóriák 
betűjelei 

Ülőhelyek száma 
legalább 

I. osztályú pályák 

A 

B 

C 

8.000 

4.500 

2.000 

II. osztályú pályák 
D 

E 

1.000 

600 

III. osztályú pályák F 200 

IV. osztályú pályák G 50 

IV. osztály alatti pályák H 0 

b) A női I. osztályú mérkőzéseket legalább III. osztályú, a II. osztályú mérkőzéseket legalább 
IV. osztályú pályákon kell megrendezni. 

c) Minden kategória esetén figyelembe kell venni az UEFA adott nézőszámú stadionra 
vonatkozó előírásait (UEFA Stadium Infrastructure Regulations) is. 

4.§ A játéktérre vonatkozó általános előírások  

(1) Játéktér felépítése, kialakítása 

a) Általános előírások: 
Minden esetben téglalap alakú és vízszintes. A játéktéren mindennemű reklám tilos! 

b) Pálya talaja: 
1) A-G kategóriákra érvényes: Természetes élőfüves pálya 
2) H kategória: Elsősorban élőfüves, más lehetőség hiányában műfüves is hitelesíthető. 

c) Méretek kategóriánként: 

Kategória 
Pályaméretek 

Hossz (m) Szélesség (m) 

A-C 105 68 

D-F 100-105 64-68 

G 90-120 50-75 

H 90-120 45-75 

mailto:infrastruktura@mlsz.hu
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d) A-C kategóriákra érvényes: 

1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.  
2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya 

özönvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná.  
3) A játéktér alá olyan fűtési rendszert kell építeni, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés 

lebonyolítására alkalmas legyen az MLSZ által meghatározott egész szezon valamennyi 
játéknapján.  

4) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 
méteres szint alá. 

5) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonaltól 5 m-en belül semmilyen akadály, 
épületrész, kerítés, stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es 
távolság szabadon tartása. 

e) D-E kategóriákra érvényes: 

1) A játéktér felületének zöldnek kell lennie.  
2) A játéktér alatt olyan vízelvezető rendszernek kell lennie, amely biztosítja, hogy a pálya 

özönvízszerű esőzés során sem válik játékra alkalmatlanná. Kialakításának határideje a 
2021/22-es bajnoki évad kezdete. 

3) A játéktér felett semmilyen tárgy nem lóghat be a pályától számított függőleges 21 
méteres szint alá. 

4) Az oldalvonaltól 3 m-en, illetve az alapvonaltól 5 m-en belül semmilyen akadály, 
épületrész, kerítés stb. nem lehet, de ajánlott az oldalvonalaknál is legalább 5 m-es 
távolság szabadon tartása. 

f) A-F kategóriákra érvényes: 

1) A pályák állapotának vizsgálata magába foglalja a fű magasságának mértékét is. A 
mérkőzés napokon a fű magassága nem lehet magasabb, mint 30 mm. 

(2) Vonalazások 

a) A játékteret egyenes határvonalakkal kell jelölni. A vonalaknak a játéktér minden jelzésén 
azonos szélességűnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a 
keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb. A vonalaknak, 
íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal 
helyettesíteni. A játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak.  

b) Anyaga: olyan időjárásálló anyagú legyen, mely nem veszélyezteti a játékosok egészségét 
és testi épségét. 

c) Színe: fehér.  
 

 

(3) Kapuk 

a) Helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban 
beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő 
távolságra vannak a sarokpontoktól. 

b) Mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, az összekötő elem alsó 
síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m. 

c) Anyaga:  
1) A-F kategória: A kapu elemeinek alumíniumból kell készülnie. 
2) G-H kategória: A kapu elemeinek alumíniumból, vagy egyéb, szilánkos törésre nem 

hajlamos anyagból kell készülnie. 
d) Kapuoszlopok és keresztléc formája: Kör alakúnak, lekerekítettnek vagy elliptikusnak kell 

lennie. A kapu elemek szélességének, vastagságának, illetve külső átmérőjének (ide tartozik 
az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, melynek értéke legfeljebb 12 cm. A 
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tartalék kapuknak az eredeti helyére könnyen illeszthetőnek kell lenni, elhelyezése a 
stadionon belül kötelező. 

e) Rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8-0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba 
ágyazott védőcsőbe kell elhelyezni. A kapu elemeit és a hálótartó kereteket fehér színű, tartós 
minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; 
a kapu rögzítő elemeinek anyaga és formája olyan kell legyen, hogy ne jelenthessen veszélyt 
a játékosokra.  

(4) Kapuhálók 

a) A kapukra hátoldalukon kapuhálókat kell rögzíteni. Ezeket a kapu elemeinek hátulján 
kialakított kis kampókra kell ráakasztani. Alul a talajhoz hálórögzítő keretre (amely a 
kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig a hálótartó kötélre kell 
felerősíteni. A hálótartó kötél a keresztléc magasságában legyen elhelyezve. A kötél legyen 
a keresztléccel párhuzamos, belógás mentes és rugalmasan kerüljön megtartásra. 

b) Anyaga: Készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, 
amelyen a labda nem juthat át. 

c) A hálórögzítő keretet ugyancsak fehér színű, vízálló bevonattal kell ellátni, amely 
folytonosan biztonságos hálóleerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret 
teljes hosszában; 

d) A kapu elemeit és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni.  

(5) Kapuelőtér 

A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell 
megjelölni. Innen, a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell 
húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek 
összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük. 

(6) Büntetőterület, büntetőpont 

a) A kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot 
kell megjelölni, innen 16,5 m hosszúságú merőleges vonalat kell húzni a játéktér irányába, és 
ezek a vonalak a kapuvonallal, párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. 

b) A vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek. 
c) A büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli 

egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez 
a bűntetőpont, melynek átmérője 22 cm. 

d) Mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a 
kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között.  

(7) Felezővonal, kezdőpont, kezdőkör 

A játéktéren keresztül az oldalvonalak felezőpontjait összekötve felezővonalat kell húzni, a 
játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérőjű kezdőponttal, ezt 9,15 m sugarú, 
ún. kezdőkörrel kell körülvenni. 

(8) Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló 

Az alapvonal és az oldalvonal találkozását sarokpontnak nevezzük. A sarokív sugarának mérete 
1 m. A sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis (un. flexibilis) zászlórudat kell elhelyezni. 
A rúd (fa vagy műanyag) élmentes és legömbölyített végű legyen. A zászlónak 0,4×0,4 
méteresnek és jól látható színűnek kell lennie. A zászlórúd magassága 1,5 m. A sarokzászlón 
kizárólag a klub címere, és/vagy nevének rövidítése lehet. 

(9) Segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés) 

Szögletrúgásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől az 
oldalvonalra és az alapvonalra merőlegesen, de már a játéktéren kívül 9,15 m távolságot 
jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak 
nevezzük.  

5.§ A játéktér közvetlen környezetére vonatkozó előírások  
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(1) Kispadok 

a) Kialakítása: teljesen fedett, a nézőtér felőli oldalon hátfallal védett, amely az oldalvonallal 
párhuzamos. A játékos kijáró felőli oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek. 
A „HAZAI” felirat helyett a hazai sportszervezet neve is használható.  

b) Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében úgy, hogy 
az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen. 

c) A kispadok mérete: 

A-C kategória D-F kategória  G-H kategória 

- hossza legkevesebb 14 fő 
részére elegendő legyen 

- hossza legkevesebb 13 fő 
részére elegendő legyen 

- hossza legkevesebb 12 fő 
részére elegendő legyen 

 

(2) Tartalék játékvezető helye 

A-E kategóriákra érvényes: 
Részére külön fedett kispadot szükséges biztosítani a felező vonalnál, ahol 1 db asztalt és 1 db 
széket kell elhelyezni.  

(3) Technikai zóna 

A mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására edzői jelzővonalat kell felfesteni, a 
kispadok oldalaitól 1-1 méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re. A technikai zónát 
szaggatott vonallal kell határolni.  

(4) Technikai zónán kívül tartózkodó személyek helye 

A-C kategóriákra érvényes: 
A technikai zónán kívül 5 személy részére kell ülőhelyet biztosítani. 

(5) Hordágy 

a) A két kispad között úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne zavarja. 
b) Lehet hagyományos (kézi), mely gyalogos betegszállítást biztosít, vagy elektromos 

meghajtású (önjáró). 

(6) Készenléti táska 

Tartalma: Mentőtakaró min. 2100 x 1600 mm, kötöző kendő, gyorskötöző-pólya, ragtapasz, 
mullpólya, törlőkendő, háromszögkendő, szabóolló, elsősegély-olló, egyszer használatos 
kesztyű, gumi szájpecek, nyelvspatula, kísérő jegy, a sérültnek íróeszköz, zseblámpa. Illetve a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 

(7) Belső kerítés 

A-G kategóriákra érvényes: 
Figyelembe véve a létesítmények kialakítását, a belső kerítést úgy kell kialakítani a nézőtér és a 
játéktér között, hogy a különösen veszélyes helyeken megakadályozza, illetve jelentősen 
megnehezítse a nézők játéktérre történő bejutását. 

(8) Játékos kijáró 

a) A-F kategória b) G-H kategória 

1) Az öltözőkből a játéktérre vezető, minden 
irányból zárt közlekedő útvonal, mely a 
játékosok, játékvezetők és a csapatokhoz 
közvetlenül tartozó sportvezetők biztonságos 
közlekedését biztosítja a mérkőzés idején; 

2) Szélessége legalább 1,5 m, magassága 
mindenhol (még az esetleges lépcsőknél, ill. 
a lejtőknél is) érje el 2 métert. 

3) Kialakítása: egyenletes járófelület, 
csúszásgátló burkolattal; 

1) Az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a 
játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy 
azt a játékosok, játékvezetők és a 
hivatalos, előírt számú közreműködők 
bármikor biztonságosan, a közönségtől 
elkülönítve használhassák. 

2) Kiépített, rögzített játékos kijáró 
esetében a javasolt paraméterek: 

3) Szélessége: legalább 1,5 m. 
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4) Biztonságos közlekedéshez megfelelő szintű 
megvilágítással; 

5) Oldalfalának sima felületűnek kell lenni, kiálló 
tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve 
pályahasználati eszköz ott nem tárolható; 
„JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell 
ellátni az öltözők felöli részen. 

6) Háromnál több lépcső ill. ennek megfelelő 
szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó 
korlátot kell balesetveszély mentesen 
kialakítani.  

4) Oldalkorlát magassága: legalább 1,2 
m. 

 

c) A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet. 
d) A-E kategóriára érvényes: Rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban 

működik a hazai és a vendég öltözőben és a játékvezetői öltözőkben elhelyezett hasonló 
órákkal. 

e) A-C kategóriára érvényes:  
Referee Review Area (RRA) kialakítása: 
1) 1 db 1X16A 230 V CEE erősáramú csatlakozó kábelhosszban -és nem légvonalban- 
mért, legfeljebb 10 méteren belüli biztosítása az RRA-tól, a televíziós közvetítő 
csatlakozójával megegyező biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, 
diesel  engedélyes, egyéb) 
2) az erősáramú csatlakozó és az RRA közötti kábelezés elfedésére műfű vagy 
kábelcsatorna biztosítása a botlásveszély és kábelsérülés elkerülésére, 
3) az RRA területen belül vagy annak közvetlen közelében az RRA és a játékvezetői 
kommunikációs rendszerrel történő csatlakozást biztosító végberendezés 
elhelyezésének biztosítása.  
A  „VAR” és a „VOL” technológia eszközeinek elhelyezését úgy kell biztosítani, hogy azok 
képernyőjét csak a játékvezető láthassa. 

(9) Villanyvilágítás 

a) A játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek kamerairányú fényereje 
a pályán átlagosan legalább: 

A kategória 1400 Lux 

 B-C kategória 1200 Lux 

D-F kategória 900 Lux* 

G kategória 350 Lux 

* Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő pályavilágítás esetén 
b) A-E kategória esetén a létesítmény fenntartójának gondoskodnia kell megfelelő áramforrás 

meglétéről, annak megbízható működéséről. Áramkimaradás esetén rendelkeznie kell olyan 
áramforrással, amely biztosítja az eredeti teljesítmény 2/3-át, amely mellett a mérkőzést be 
lehet fejezni. 
D-E kategória esetén a megfelelő villanyvilágítás kiépítésének határideje a 2022/23-as 
bajnoki idényre vonatkozó klublicenc alapeljárás ütemtervében meghatározott szakmai 
hiánypótlási határideje.  
F-G kategória esetén a világítás kiépítése nem kötelező, de megléte esetén rendelkeznie kell 
a fenti táblázatban megadott fényerővel. 

c) Amennyiben a pálya rendelkezik világítással abban az esetben a fénymérést minden évben 
el kell végezni és jegyzőkönyvvel kell tanúsítani. 

6.§ A létesítményre vonatkozó kötelező előírások  

(1) Tájékoztató táblák: 

a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól látható 
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helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat kell 
elhelyezni. 

b) a sportlétesítményen kívül és belül jól látható módon magyar, angol, német, piktogramokat 
is tartalmazó hirdetményben (pályarendszabály) kell meghatározni a sportrendezvényen 
történő részvétel feltételeit, az ellenőrzés módját, a legfontosabb magatartási szabályokat, 
a be nem vihető tárgyak körét, amennyiben ilyen lehet, a kamerával megfigyelés tényét, az 
adatok kezelésére vonatkozó infromációkat, az eltávolítás, a kizárás és a 
felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat.  

c) A sportszervezeteknek a jegyértékesítés és a kamerával történő megfigyelés során 
körültekintően kell intézkedniük a sportrendezvényeiken résztvevők tájékoztatására és a 
munkavállalóik, valamint szerződéses partnereik jogszabályok és MLSZ szabályozók 
betartása érdekében történő dokumentált felkészítésére. 

(2) Külső kerítés 

a) A-G kategóriára érvényes: 
A létesítményt külső kerítés veszi körül; oly módon, hogy a stadionban tartózkodó és a még be 
nem léptetett szurkoló ne találkozzon. 

b) A-F kategóriára érvényes: 
A külső kerítés legalább 2 m magas, és stadionbiztonsági szempontból megfelelő kialakítású 
legyen.  

(3) Belépési pontok és kijáratok 

a) Általános előírások: 
1) A létesítmény rendelkezzen a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú és méretű 

belépési ponttal. 
2) A kiléptetésnél olyan szélességű kapukról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók 

gyors, biztonságos és akadálymentes távozását.  
b) A kategóriára érvényes: 

1) A vendégcsapat szurkolóinak, a VIP-nek, a sajtó munkatársainak, a sportszakmai stábnak 
(csapatok, játékvezetők, hivatalos személyek, stb.) és az üzemeltetői személyzetnek külön-
külön belépési pontot kell biztosítani. 

2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil 
megoldással is biztosítható. 

c) A-C kategóriára érvényes: 
A szurkolói nézőtér belépési pontjain minden megkezdett 700 férőhelyre külön beléptetési 
hely kialakítása kötelező. 
 

d) B-F kategóriákra érvényes: 
1) A vendégcsapat szurkolóinak, valamint a nem nézőként résztvevőknek külön-külön belépési 

pontot kell biztosítani. 
2) A nézői szektorok belépési pontjainál szűkítő folyosókat kell kialakítani, amely mobil 

megoldással is biztosítható. 

(4) A nézőtér 

a) Általános előírások: 
1) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel. 
2) A nézőtéren mind a sorokat, mind az egyedi ülőhelyeket meg kell számozni. 
3) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a 

vendégszurkolók számára a nézőtér elkülönített területén. 
4) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes 

legyen és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges. 
5) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére 

fenntartani. 
 

6) Azon labdarúgó létesítményekben, amelyeket az előírásoknak megfelelő számú 
ülőhelyekkel is szükséges felszerelni, ott egyedi kialakítású, legalább 30 cm magasságú 
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háttámlával szerelt ülőhelyeket szükséges kialakítani. 
b) Állóhelyek: 

1) A kategória esetén: 
Állandó állóhelyek kialakítása nem megengedett, a hazai „B közép” részére legkevesebb 600 
fős olyan ülőhelyi szektor kialakítása szükséges, amely igény esetén könnyen állóhelyes 
szektorrá alakítható. 
2) B-E kategória esetén: 
Állandó állóhelyek kialakítása nem javasolt, előnyben kell részesíteni az olyan ülőhelyi 
szektor kialakítását, amely igény esetén könnyen állóhelyes szektorrá alakítható. Állandó 
állóhelyek az oldalvonallal párhuzamos lelátókon nem alakíthatók ki. Az állandó állóhelyek 
nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó férőhelyekbe, és 
számuk nem haladhatja meg a teljes befogadóképesség 10%-át. 
3) F-G kategória esetén: 
Az állandó állóhelyek nem számíthatók be a létesítmény kategória besorolását meghatározó 
férőhelyekbe. 

c) VIP: 
A-C kategória esetén: 
A VIP lelátót az egyik partvonal melletti lelátón, lehetőleg a felezővonalnál kell elhelyezni, az 
alábbiak szerint: 

A kategória B kategória C kategória 

A stadionban legkevesebb 
500 fő VIP vendég részére 
kell ülőhelyet kialakítani, 
ebből 100 ülőhelyet a 
vendégcsapat részére kell 
biztosítani. 

A stadionban legkevesebb 
250 fő VIP vendég részére 
kell ülőhelyet kialakítani, 
ebből 50 ülőhelyet a 
vendégcsapat részére kell 
biztosítani. 

A stadionban legkevesebb 
100 fő VIP vendég részére 
kell ülőhelyet kialakítani, 
ebből 20 ülőhelyet a 
vendégcsapat részére kell 
biztosítani. 

d) Sajtó és média: 
Az egyik oldalvonallal párhuzamos lelátón, a két 16-os vonala között kell biztosítani a sajtó és 
média munkatársak fedett ülőhelyeit az alábbiak szerint: 

A kategória B kategória C-E kategória 

100 ülőhely, amelyből 50 
asztallal felszerelt, illetve 
áram és internet 
csatlakozással rendelkezik. 

50 ülőhely, amelyből 25 
asztallal felszerelt, illetve 
áram és internet 
csatlakozással rendelkezik. 

20 ülőhely, amelyből 10 
asztallal felszerelt, illetve 
áram és internet 
csatlakozással rendelkezik. 

e) Lelátófedés: 
1) A-C kategóriákra érvényes: 
A stadion két partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni. 
2) D-E kategóriákra érvényes: 
A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 100%-ban be kell fedni. 
3) F kategóriákra érvényes: 
A stadion egyik partvonal melletti lelátóját 50%-ban be kell fedni. 

(5) WC-k 

a) A-F kategóriákra érvényes: 
1) 250 fő nézőnként férfiaknak 1 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 2 angol WC-t kell 

biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási és kézszárítási lehetőségnek.  
2) Ha a létesítmény nem rendelkezik az előző pontban előírt mennyiségű WC-vel, úgy a 

hitelesítésnél a megengedett nézőszámot és ezáltal a létesítmény besorolását a WC-k 
számának megfelelően kell meghatározni. 

3) A vendég szurkolók részére külön WC helyiség kialakítása szükséges. 
  

b) A-E kategóriákra érvényes: 
1) 500 férőhelyenként biztosítani kell 1-1 db gyermekek által is használható WC-t a fiú és 
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lánygyermekek részére, mind a hazai mind a vendégoldalon. 
2) Minden 15 akadálymentes férőhely után egy akadálymentesített WC-t kell biztosítani. 

c) G kategóriára érvényes: 
A nézőtéren férfiaknak legalább 2 vízöblítéses WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 
vízöblítéses WC-t kell biztosítani. 

d) H kategóriára érvényes: 
A nézőtéren férfiaknak legalább 2 WC-t és 4 piszoárt, nők részére legalább 2 WC-t kell 
biztosítani. 

(6) Büfék 

a) A-E kategóriákra érvényes: 
1) A nézők részére megfelelő számú és kapacitású épített büfét kell biztosítani, amely 

biztosítja a szurkolók kiszolgálását a félidei szünetben. 
2) A vendég szurkolók részére külön épített büfé(k) kialakítása kötelező. 

b) F kategóriákra érvényes: 
1) Legalább 1 db épített büfé megnyitása mind a hazai, mind a vendégnézők részére 

kötelező. 

(7) Biztonságtechnikai előírások 

a) A-E kategóriákra érvényes: 
1) A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) megfelelő erősségű és 

magasságú kerítéssel kell biztosítani a hazai- és vendégszurkolók elválasztását.  
2) A nézőtéren a tömegkezelést és a kiürítést megkönnyítő méretű, különálló szektorokat 

kell kialakítani, a vezetési pontról is jól látható jelöléssel. 
3) Az összes nyilvános átjárót és lépcsőt feltűnő színűre (pl. sárgára) kell festeni. 
4) Az egyes szektorokból tűz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való esetleges 

menekülés lehetőségét a játéktér irányába nyíló sárgára festett un. menekülő kapukon 
keresztül kell biztosítani. A menekülő kapukat a mérkőzés alatt nem szabad nyitva tartani, 
hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely indokolt esetben azonnal nyitható. 

b) A-C kategóriákra érvényes: 
1) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek 

megfelelő jegy-és bérletértékesítő rendszerrel. 
2) A létesítménynek rendelkeznie kell az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek 

megfelelő beléptető rendszerrel, amelyen a fizikai beléptetést biztosító, a jegyek adatait 
beolvasó eszközök (forgókapuk, mobil leolvasók), belépési pontok és a kapcsolódó 
informatikai rendszer és kommunikációs hálózat együttese értendő.  

3) A létesítménynek rendelkeznie kell legalább a lelátók és a belépési pontok 
megfigyelésére alkalmas kamerás megfigyelő rendszerrel. A kamerarendszer 
működőképességét minden mérkőzés előtt ellenőrizni kell. Jelen szabályzat 
hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionbiztonsági kamerarendszerek esetén 
azoknak meg kell felelnie az MLSZ stadionbiztonsági követelményeinek. 

 

(8) Hangosítás 

a) A-F kategóriákra érvényes: 
A létesítményben a mérkőzés minden résztvevője részére, a belépési pontoktól kezdve – a 
nézőtéri zaj mellett is – tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell biztosítani a 
mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről. 

b) A-E kategóriákra érvényes: 
A létesítmény hangosítási rendszerének vezérlése a vezetési pont személyzete által bármikor 
átvehető legyen. 

(9) Eredményjelző berendezés 

A-F kategóriákra érvényes: Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie. 

A kategória B-E kategória F-H kategória 

Mutassa a mérkőzés Mutassa a mérkőzés Mutassa a mérkőzés 
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időtartamát, a csapatok 
összeállítását, az 
eredmény alakulását. 
Mérete: legalább 30 m2 

időtartamát, a csapatok 
összeállítását, az 
eredmény alakulását. 
Mérete: legalább 20 m2  

időtartamát, az eredmény 
alakulását. 

 

(10) A játékos öltöző 

a) A-C kategóriákra érvényes: 
1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos 

öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. 
2) Öltözőnként legalább 25 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket 

(fogasokat). 
3) Biztosítani kell egy, a taktikai megbeszélésekhez használatos táblát. 
4) A zuhanyzónak (fürdőnek) a következő felszereléssel kell rendelkeznie: 5 db hideg - 

meleg vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval, és mellékhelyiségnek, 
benne 2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral. 

b) D-F kategóriákra érvényes: 
1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két zárható, fűthető, világítható játékos 

öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele. 
2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket (fogasokat). 
3) Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg - meleg 

vizes zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes kézmosóval és a mellékhelyiségnek, benne 
2 db angol WC-vel és 1 db piszoárral. 

4)  
c) G kategóriára érvényes: 

1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, 
fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, 
tisztálkodás feltétele. 

2) Öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és ruhásszekrényeket vagy fogasokat. 
3) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 3 db hideg-meleg 

vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval. 
4) Öltözőnként 1 illemhelyet, benne 1 db angol WC-t kell biztosítani. 
5) Amennyiben a zuhanyzó (fürdő) közös, abban legalább 6 db hideg-meleg vizes 

zuhanyzóállásnak kell lenni. 
6) Amennyiben közös a WC, abban az esetben 2 db. angol WC-t kell biztosítani. 

d) H kategóriára érvényes: 
1) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db, egyenként legalább 20 nm-es, zárható, 

fűthető, világítható csapatöltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, 
tisztálkodás feltétele. 

2) Közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 db hideg-meleg 
vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg-meleg vizes mosdóval. 

e) A-E kategóriára érvényes: 
A hazai és a vendég öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban 
működik a játékvezetői öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal. 

(11) Gyúró szoba 

A-F kategóriákra érvényes: 
Az öltöző és a vizes blokk közötti útvonalról kell elérhetőnek lennie, felszerelése legalább 1 
masszírozó ágy, körülötte a használathoz elegendő hellyel. 

(12) Játékvezetői öltöző 

a) A-F kategóriára érvényes: 
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 db zárható, fűthető és kellően megvilágított 
játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetősége. 
b) G-H kategóriára érvényes: 
Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított, a 
csapatokétól különálló játékvezetői öltözővel, amelyben biztosítva van a kulturált öltözködés, 
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tisztálkodás feltétele. 

c) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani: 

A-C kategória D-F kategória G-H kategória 

• 6 fő részére ülőhelyet, 
öltözőszekrényt (fogast); 

• 1 db íróasztalt, 2 db székkel; 

• 1 db hűtőszekrényt; 

• számítógépet, nyomtatót és 
internet hozzáférést; 

• közvetlenül az öltözőből kell 
nyílni a hideg-meleg vizzel 
rendelkező zuhanyzónak 
ahol 2 zuhanyrózsa van és 
az angol típusú WC-nek, 
hideg - meleg vizes 
kézmosóval; 

• 1 db elektromos cseretáblát. 
  

• 4 fő részére ülőhelyet, 
öltözőszekrényt (fogast);  

• 1 db íróasztalt, 2 db 
székkel; 

• 1 db hűtőszekrényt; 

• számítógépet, nyomtatót 
és internet hozzáférést; 

• közvetlenül az öltözőből 
kell nyílni a hideg-meleg 
vízzel rendelkező 
zuhanyzónak és az 
angol típusú WC-nek és 
kézmosónak.  
 

• 4 fő részére ülőhelyet, 
öltözőszekrényt (fogast); 

• 1 db íróasztalt, 2 db 
székkel; 

• közvetlenül az öltözőből 
kell nyílnia a hideg-meleg 
vízzel rendelkező 
zuhanyzónak és az angol 
típusú WC-nek és 
kézmosónak. 

• Ha nincs benne 
zuhanyozási (fürdési) 
lehetőség, akkor azt és a 
mellékhelyiséget a 
csapatoktól különállóan 
kell biztosítani. 
 

d) A-G kategóriára érvényes: 
A létesítményben a digitális jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges feltételrendszernek – 
működőképes asztali PC vagy laptop; vezetékes (ajánlott) vagy mobil internetkapcsolat; 
nyomtató – rendelkezésre kell állnia. 

e) A-E kategóriára érvényes: 
A játékvezetői öltözőkben rádió vezérelt órát kell elhelyezni, amely szinkronban működik a hazai 
és a vendég öltözőkben és a játékos kijáróban elhelyezett hasonló órákkal. 

f) A-E kategóriára érvényes: 
A játékvezetők részére kijelölt öltözőben biztosítani kell 1 db mindkét felén ugyanazt az 
információt mutató elektromos cseretáblát. 

(13) Orvosi szoba 

a) A-F kategóriákra érvényes: 
1) A csapatöltözők közelében és a játékos kijáróhoz minél közelebb kell lennie. 
2) Az orvosi szoba felszereltsége: 1 db vizsgálóágy, 1 db hordágy, 1 db üvegszekrény 

(a gyógyszereknek), 1 db oxigénpalack (maszkkal), 1 db vérnyomásmérő, 1 db 
telefonkészülék; 1 db újraélesztő készülék, 1 db hűtőszekrény. 

b) G-H kategóriára érvényes:  
1 db újraélesztő készülék elhelyezése a létesítményben kötelező.  
Határideje: a 2020/21 bajnoki évad kezdete. 

(14) Dopping ellenőrző szoba 

a) A-F kategóriákra érvényes: 
1) Az öltözők közelében kell lennie olyan helyen, amely nem érhető el a nyilvánosság és a 

média részére. Legalább 20 m2 alapterületűnek kell lennie, három elválasztott részből 
kell állnia: 
- váróhelyiség, 
- teszthelyiség, 
- mintavételi helyiség. 

2) A váróhelyiségnek 8 fő részére kell biztosítania ülőhelyet, zárható vagy akasztós 
szekrényt és egy hűtőszekrényt. 

3) A teszthelyiségben biztosítani kell egy asztalt, 4 db széket, egy folyóvizes mosdót, egy 
zárható szekrényt.  

4) A mintavételi résznek közvetlenül a teszthelyiségből kell nyílnia. Rendelkeznie kell egy 
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db angol WC-vel, egy folyóvizes mosdóval és lehetőség szerint egy tusolóval. 

(15)  Elsősegély szoba nézők részére 

a) A kategóriára érvényes: 
A stadion valamennyi szektorában elsősegély nyújtásra alkalmas egészségügyi helyiséget kell 
biztosítani a nézők részére. 

b) B-C kategóriára érvényes: 
A stadion két hosszanti lelátóján és a vendég szektornál elsősegély nyújtásra alkalmas 
egészségügyi helyiséget kell biztosítani a nézők részére. 

(16) Ellenőri szoba 

A-C kategóriákra érvényes: 
Közel legyen a csapatok és játékvezetők öltözőjéhez.  
Felszereltsége: internetelérés, 1 db asztal, 3 db szék, 1 db ruhásszekrény vagy fogas, 1 db 
telefonkészülék, 1 db fénymásoló és 1 db fax gép. 

(17) Krízisszoba 

A-C kategóriákra érvényes: 
A létesítménynek rendelkeznie kell egy olyan helyiséggel, ahol 8 fő részére biztosítva vannak a 
rendkívüli helyzetek kezelésének feltételei. Felszereltsége: internetelérés, tárgyalóasztal, 8 szék, 
vezetékes telefon, fax, fénymásoló. A krízisszobának mind a vezetési pontból, mind pedig az 
ellenőri helyiségből védett útvonalon, könnyen megközelíthetőnek kell lennie. 

(18) Vezetési pont 

a) A-E kategóriákra érvényes: 

A létesítményen belül úgy kell elhelyezni, hogy a nézőtér lehető legnagyobb része, 
különösen a vendégszektor jól belátható legyen és biztosítva legyen a szurkolóktól való 
zavartalan megközelíthetősége és működése. Közvetlen kapcsolatban kell lennie a 
létesítményben kialakított hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével, de attól 
hangszigetelten el kell választani. Méretét a területileg illetékes hatóságokkal 
leegyeztetve kell meghatározni. A vezetési pontot a mérkőzések során üzemeltetni kell.  
A beléptetési pontok, az egyes szektorok és a vezetési pont között rádiós összeköttetést kell 
biztosítani.  
 
b) A-C kategóriákra érvényes: 
Felszereltsége: kamerás megfigyelő rendszer kezelőpultja, jegy- és bérletértékesítő rendszer 
felügyeleti munkaállomás, beléptetőrendszer felügyeleti munkaállomás, hangrögzítő rendszer 
vezérlése, a területileg illetékes hatóságokkal leegyeztetett számú íróasztal és szék, külső-belső 
vonallal ellátott telefon, internetelérés. 

7.§ A létesítményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

(1) Zászlók elhelyezése 

A-F kategóriákra érvényes: 
A stadionban legalább 5 db zászlótartó rudat kell elhelyezni, illetve olyan helyet kell biztosítani, 
ahova 5 zászlót fel lehet függeszteni. 

(2) Parkolóhely 

a) A-F kategóriákra érvényes: 
1) A vendég sportszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrobusz) érkező szurkolók 

részére térítésmentes, őrzött parkolót kell fenntartani a vendégszektor közelében. 
2) Az öltözőépület játékosok számára szolgáló bejáratának közvetlen közelébe a 

csapatokat szállító busz legalább a csapatok ki- és beszállása idejére be tudjon állni, és 
biztonságosan, lehetőleg tolatás nélkül kiállni. A buszok mérkőzés alatti parkolása 
máshol is megoldható, de biztosítani kell azok megfelelő védelmét. 
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3) 10 személygépjármű részére is az öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően 
elkülönített parkolót biztosítani. 

4) Minden parkolót úgy kell elhelyezni, hogy az azt használók útvonala a részükre 
fenntartott belépési pontokig lehetőleg ne keresztezze más típusú résztvevők parkolói és 
belépési pontjai közötti útvonalát. 

b) A-C kategóriákra érvényes: 
1) Fentieken felül a játékvezetők (6 fő) és az ellenőrök (legfeljebb 5 fő) részére is az 

öltözőépület közvetlen közelében kell megfelelően elkülönített parkolót biztosítani. 
2) Mindezeken felül biztosítani kell a média képviselőinek (legalább 10 személygépjármű) 

elkülönített parkolási lehetőségét, valamint elkülönített VIP parkolóhelyeket a következők 
szerint: 

A kategória B kategória C kategória 

150 gépjármű részére 100 gépjármű részére 50 gépjármű részére 

c) G kategóriára érvényes: 
5 személygépjármű részére kell a létesítmény területén belül, megfelelően elkülönített parkolót 
biztosítani. 

(3) VIP terem 

A-C kategóriákra érvényes: A VIP vendégek fogadására a VIP lelátó közvetlen közelében egy 
exkluzív kialakítású, vendéglátásra is alkalmas helyiséget kell biztosítani, melynek minimális 
alapterülete:  

A kategória B kategória C kategória 

400 m2 200 m2 100 m2 
 

Biztosítani kell a VIP területek más résztvevőktől való zavartalan megközelíthetőségét és 
elválasztását. 
 

(4) A tudósítók és a média munkájának biztosítása 

a) A-C kategóriákra érvényes: 
1) A sajtósok részére biztosítani kell egy zárt helyiséget, ahol legalább 25 fő tud egyszerre 

dolgozni. 
2) A munkahelyeken áram és internet csatlakozási lehetőséget kell kialakítani. Az internet 

sávszélessége legalább 3 Mbit/sec legyen. A fotóriporterek pálya körüli munkaterületeit 
ennek megfelelő Wifi lefedettséggel kell ellátni. 
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3) Sajtótájékoztató tartására alkalmas helyiséget kell biztosítani, amelyben legalább 4 fő 
tud egy időben, asztal mögött ülve sajtótájékoztatót tartani, és amelynek kialakítása 
lehetővé teszi, hogy a sajtó munkatársak mögött elhelyezett kamerákkal is biztosított 
legyen a zavartalan közvetítés. A kialakítandó terem mérete és kapacitása legalább: 

A kategória B kategória C kategória 

200 m2 
75 sajtó ülőhely 

100 m2 
50 sajtó ülőhely 

Ezt a helyiséget össze lehet vonni az a) pontban előírt 
média munkahellyel 

b) A-E kategóriákra érvényes: 
Ki kell alakítani egy ún. „Mix zónát”, amely fedett terület a csapatöltözőktől a buszokig vezető 
útvonalon helyezkedik el, lehetőleg még az épületen belül. A Mix zóna legyen megfelelő méretű 
ahhoz, hogy a távozó játékosokkal az alábbi számú sajtó munkatárs tudjon riportot készíteni: 

A kategória B-C kategória D-E kategória 

50 fő 30 fő 15 fő 

c) TV közvetítés: 
1) A-E kategóriákra érvényes: 
1a) VAR/VOL rendszerhez az alábbi követelmények teljesítése: 
- (1) Parkolóhely a VAR autó számára az alábbiak szerint: 

- Minimum 9,7 méter x 4 méter alapterület, 
- Szilárd, vízszintes burkolat, hó- és sikosságmentesítve, 
- Minimum 50 Lux általános világítás, 
- Őrzésvédelem biztosítása, 
- A televíziós közvetítőkocsi A/V csatlakozófelülete és a VAR kocsi A/V 

csatlakozótáblája közötti kábelhosszban – és nem légvonalban – mért, legfeljebb 20 
méteren belüli kapcsolat biztosítása, 

- Amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat 
keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása. 

- (2) Elektromos csatlakozás 
- 1 db 3x 32A CEE csatlakozás a televíziós közvetítő csatlakozójával megegyező 

biztonsági fokozattal (szünetmentes, kettős betáplálású, diesel engedélyes, egyéb) 
- Az erősáramú csatlakozási pont a VAR kocsi csatlakozótáblájától kábelhosszban –és 

nem légvonalban – mért, legfeljebb 15 méteren belül, 
- Amennyiben a kábelezési útvonal gyalogos vagy gépkocsi közlekedési útvonalat 

keresztez úgy kábelrács, kábeltaposó biztosítása, 
- (3) Fixen telepített optikai kábelezés a VAR autó és az RRA között: 

- Mindkét végén zárható, csatlakoztatott kábel esetén is vízmentes, szabotázsbiztos 
csatlakozószekrény kialakítás. 

- RRA oldalon a lehető legközelebb az RRA pozíciótól, 
- VAR autó oldalán a VAR autó erősáramú csatlakozója mellett; 
- Duplex singlemode OS2 optikai kábel 
- Mindkét végén Fibreco Senior Square flange Mount csatlakozóval, 1423 2ch optical 

betéttel (1+1 tartalék) 
- A helyszín függvényében rágcsálóálló kábel, vagy zárt fém kábelcsatornás kialakítás; 

1b) A stadion területén belül, a főkamera álláshoz lehető legközelebb kell területet biztosítani 
a közvetítő kocsi(k) részére, szabad kilátással a déli horizontra. A területet és 
megközelítési útvonalát a közúti forgalomban megengedett legnagyobb tengelyterhelésű 
nyerges vontatóra kell méretezni. Ezt a területet NB I. bajnoki osztályában és A-C 
kategóriában megrendezésre kerülő sportesemények, valamint azon UEFA vagy FIFA 
rendezvények esetében, ahol ezt a nemzetközi szövetség szabályzataiban előírja, 
legalább kétméter magas (akár mobil) kerítéssel kell körbekeríteni. Alacsonyabb 
kategóriájú létesítményekben, amennyiben a mérkőzést a televízió közvetítésre jelölte 
ki is ajánlott az ilyen kerítés biztosítása, ennek hiányában kötelező a terület oly módon 
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való kordonozása, hogy az a TV településének megkezdésétől távozásukig biztosítsa, 
hogy oda csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek és járművek juthassanak 
be.A szükséges terület nagysága: 

A kategória B-C kategória D-E kategória 

1000 m2 200 m2 1 db nyerges vontatónak 
elegendő 

1c) A közvetítéshez szükséges kábelezést, illetve a kábelek könnyen használható, 
megfelelően védett nyomvonalát és csatlakozási pontjait biztosítani kell. 

1d) A mérkőzést közvetítő fő kamerának olyan fedett, szélvédett helyet kell biztosítani az 
oldalvonal mellett, amely a pálya felezővonalába esik. 

1e) A fő kameraállások mélysége legalább 2m legyen, de javasolt a 2,5m. 
1f) A fő kameraállások szélességét az alábbiak szerint kell kialakítani: 

A kategória B-C kategória D-E kategória 

A fő kameraállás legalább 
4 db kamera 

elhelyezésére kell, hogy 
alkalmas legyen, ennek 

legkisebb szélessége 8m. 

A fő kameraállás legalább 
2 db kamera 

elhelyezésére kell, hogy 
alkalmas legyen, ennek 

legkisebb szélessége 4m. 

A fő kameraállás legalább 
1 db kamera 

elhelyezésére kell, hogy 
alkalmas legyen, ennek 

legkisebb szélessége 2m. 

1g) A leskamerák részére a főkamerával azonos oldalon, pontosan a 16-osok vonalában 
legalább állásonként 2×2m-es alapterületű, lehetőleg fedett és szélvédett 
kameraállásokat kell biztosítani. Ideális esetben a leskamerák a főkamerával azonos 
rálátási szöggel rendelkeznek, de semmiképpen nem lehetnek a főkameránál 
magasabban. 

1h) Minden kameraállás megközelítési útvonalát úgy kell kialakítani, hogy az különösebb 
nehézség nélkül tegye lehetővé a nagyméretű és jelentős tömegű berendezések 
odajuttatását. 

1i) A közvetítéshez kommentátori állásokat kell kiépíteni a főkamerával azonos oldalon, a 
16-osok között. 

1j) A közvetítőállás olyan páholyszerűen kialakított, fedett, szélvédett hely, amely 
rendelkezik megfelelő megvilágítással, 1 asztallal és 3 székkel valamint áram és internet 
csatlakozási lehetősséggel. A kiépítendő közvetítőállások száma: 

A kategória B kategória C kategória D-E kategória 

10 db 
(UEFA rendezvényekre 25 db) 

5 db 3 db 1 db 

 

1k) A játékoskijáró közelében gyors interjúk készítésének lehetőségére 2,5×2,5m 
alapterületű, fedett interjúállásokat kell kialakítani az alábbiak szerint: 

A kategória B-C kategória D-E kategória 

4 db 2 db 1 db 

2) A-C kategóriákra érvényes: 
1a) A stadionban 5×5 méter alapterületű, 2,3 m magas TV stúdió(ka)t kell kialakítani, az 

alábbiak szerint: 

A kategória B kategória C kategória 

2 db, amelyből 1 db rendelkezik kilátással a 
pályára, legalább 3,5m széles osztatlan 

üvegfelülettel  

2 db 1 db 

1b) Jelen szabályzat hatálybalépése után tervezésre kerülő új stadionok és jelentős 
stadionfejlesztések esetén a főkamera rálátási szöge a középpontra 15-20 fok között 
legyen, ugyanakkor az oldalvonalra sem lehet nagyobb, mint 35 fok. 

 

(5) Tartalékpálya 
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a) A-G kategóriákra érvényes: 
A sportszervezetnek rendelkeznie olyan pályával, amely rossz időjárási viszonyok között a center 
pálya megóvása érdekében, illetve használhatatlansága miatt biztosítja a mérkőzés 
lebonyolítását. 

b) A-F kategóriákra érvényes: 
Ennek a pályának is rendelkeznie kell a különböző szakhatóságok és szervezetek által 
ellenőrzött biztonságtechnikai bejárást igazoló jegyzőkönyvvel, a mérkőzést az ebben 
megállapított nézőszám mellett lehet megrendezni. 
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III. FUTSAL 

8.§ Játéktérre vonatkozó általános előírások  

(1) Játéktér kialakítása 

a) A játéktér minden esetben téglalap alakú. 
b) A játéktér méretei: 

 I. osztály II. osztály 

Hossz: 38-40m 35-40m 

Szélesség: 18-20m 15-20m 
 

(2) A játékteret határoló vonalak 

a) A játékteret jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak ahhoz a területhez tartoznak, amit 
határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.  

b) Minden vonalnak legalább 5 cm, de új pálya esetén 8 cm szélesnek kell lennie.  
c) A felezővonal két egyenlő részre osztja a játékteret.  
d) A 10 cm átmérőjű kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 

m sugarú körívet kell húzni.  

(3) A büntetőterület 

Mindkét kapuoszlop külső élétől egy-egy 6 méter sugarú negyed körívet kell megjelölni. A körívek 
kijelölését a kapuoszlopok külső élétől mért, a kapuvonalra merőleges 6 méter hosszú 
képzeletbeli egyenesek végpontjától kell megkezdeni a közelebbi oldalvonal irányába és 
egészen a kapuvonalig kell folytatni. A negyed körívek felső pontjait egy 3,16 méter hosszúságú, 
a kapuvonallal párhuzamos egyenessel kell összekötni. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt 
területet büntetőterületnek nevezzük.  

(4) Büntetőpont 

Mindkét büntetőterületen belül egy büntetőpontot kell megjelölni 6 m-re a kapuvonal 
középpontjától a kapufák között és azoktól egyenlő távolságra.  

(5) A második büntetőpont 

Mindkét térfélen mindkét kapuoszloptól egyenlő távolságra a kapuvonaltól 10 m-re a játéktérre 
befelé egy jól látható jelet kell megjelölni. Ez a büntetőpont.  

(6) Szöglet negyed körív 

Minden sarokponttól egy 25 cm sugarú negyed körívet kell a játéktérre húzni. A szögletrúgásokat 
innen kell elvégezni.  

(7) Kispadok 

Helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, onnan 
legalább 6 m-re kell, hogy legyen, és úgy kell elhelyezni, hogy mélységben a technikai zónán 
belül legyen, amely az oldalvonaltól legalább 0,75 m-re helyezkedhet el. 
A kispad szélessége 8 m. 

(8) Technikai zóna 

A kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 0,75 m-re jelzővonalat kell 
felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás és cserék lebonyolítására.  
A vonalazást folyamatos vonallal kell kijelölni. 

(9) A cserezóna 

a) A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül 
kell a cserét elvégezni.  

b) A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és 5 m szélesnek kell lennie. A cserezónát jelölő 
vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm-re húzódik be a játéktérre is és 
azon kívülre.  

c) A cserezónákat a felezővonaltól 5 m-re kell felfesteni. Az időmérőnek a felezővonalnál szabad 
kilátást kell biztosítani.  
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(10) A kapuk 

a) A kapukat a kapuvonal közepére kell felállítani.  
b) A kapuk két függőleges kapuoszlopból állnak, amelyek felül egy a kapuvonallal párhuzamos 

felsőléccel vannak összekötve. A kapuoszlopok és a felsőléc keresztmetszet négyzet, 
téglalap, kör vagy ovális; a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának 
illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni. 

c) A kapuk anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső lehet. 
d) A kapuk színe fehér, vagy fekete-fehér lehet.  
e) A két kapuoszlop távolsága (belső éltől mérve) 3 m, a keresztléc távolsága a kapuvonaltól 2 

m. A kapukat a balesetek megelőzése érdekében rögzíteni kell, úgy hogy a helyéről ne tudjon 
elmozdulni. 

f) A kapuoszlopok és a felsőléc szélessége 8 cm. A kapuhálók, nylonból, kenderből, jutából, 
illetve az International FA Board által időről időre engedélyezett anyagból készülhetnek.  

g) A hálókat ki kell feszíteni, hogy a kapust a mozgásban ne akadályozza.  

(11) A játéktér felülete 

A játéktér felületének simának kell lenni, fa vagy műanyag borítással.  

(12) Az időmérő 

a) A tiszta játékidővel megrendezett mérkőzésen egy időmérő vesz részt.  
Tartózkodási helye a két cserezóna közt van a felező vonalnál.  
A teremben játékidőmérő órát kell elhelyezni úgy, hogy azt valamennyi játékos láthassa, 
valamint egy olyan táblát is fel kell szerelni, amely mutatja a halmozott szabálytalanságokat 
és az eredményt.  

b) Az időmérőt megfelelő időmérő és eredményjelző eszközökkel kell a szervező csapatnak 
ellátni. 

(13) Belső kerítés, palánk, oldalfal 

A játéktér oldalvonalától legalább 1 m, a kapuk mögött 2 m távolságra, az egész játékteret 
megszakítás nélküli, összefüggő a néző felől legalább 1,2 m magas palánk vagy kerítés 
nehezítse meg a játéktérre való bejutást. Amennyiben palánk vagy kerítés nincsen, úgy a 
szervezők kordonnal és élő erővel kötelesek gondoskodni a nézők játéktérre történő bejutásának 
megakadályozásáról. 

(14) Kereskedelmi célú hirdetések a játéktér körül 

a) A cserezónában az oldalvonalaktól 1 m-re hirdetés elhelyezése tilos. 
b) Semmilyen függőleges hirdetés nem lehet sem a kapuhálón, sem a kapuhálók körüli 

egyméteres területen. 

9.§ Csarnokra, létesítményekre vonatkozó előírások  

(1) Tájékoztató táblák 

a) A létesítmény közvetlen környékén – a létesítményen kívül a fő belépési helyeken – (jól 
látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) útbaigazító - tájékoztató táblákat 
kell elhelyezni, illetve a biztonsági személyzetet ki kell képezni a megfelelő útbaigazításra.  

b) A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint, a hazai, illetve a 
vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a szervező köteles a létesítményen kívül, jól 
látható helyen tájékoztatást nyújtani. 

(2) Bejárati kapu 

a) A létesítmény rendelkezik a nézőtér befogadó képességének megfelelő számú bejárati 
kapuval.  

b) A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani.  
c) A kiléptetésnél olyan szélességű kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, 

biztonságos és akadálymentes távozását. 
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(3) A nézőtér 

a) A nézőteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel.  
b) A létesítmény befogadóképességének legkevesebb 10%-át biztosítani kell kizárólag a 

vendégszurkolók számára a létesítmény elkülönített területén.  
c) A nézőtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen 

és annak felszedése, illetve a játéktérre történő bedobálása ne legyen lehetséges.  
d) A létesítményben bejáratot és ülőhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítőik részére 

fenntartani.  
e) 200 nézőnként férfiaknak 2 angol WC-t és 2 piszoárt, női nézőknek 1 angol WC-t kell 

biztosítani, melyekben lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszárítási 
lehetőségnek. Amennyiben nem biztosított a nézőszámhoz megfelelő számú WC, a 
sportcsarnokot csak annak megfelelő nézőszámra lehet hitelesíteni. A sportcsarnokban 
lehetőség szerint biztosítani kell WC-t a mozgáskorlátozottak számára. 

f) Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha a vendég nézők részére külön WC 
biztosított. 

g) A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell 
biztosítani, külön bejárati kapuval és mellette lévő pénztárral.  

I. osztályú csarnok II. osztályú csarnok 

h) A létesítménynek legalább 200 ülőhellyel kell 
rendelkeznie.  

i) 30 főt meghaladó vendégnéző szám esetén 
büfé megnyitása a vendégszektorban 
kötelező.  

j) A létesítménynek legalább 50 ülőhellyel 
kell rendelkeznie.  

 

(4) Biztonságtechnikai előírások 

A létesítmény bejáratától (kapuktól) a nézőtérig (szektorokig) biztosítani kell a hazai- és 
vendégszurkolók elválasztását. Azokon a pályákon, ahol kerítés, illetve háló nem áll 
rendelkezésre, ott élő erővel és mobil eszközökkel kell a pályára történő bedobálást, valamint a 
rendzavarást megakadályozni. 

(5) Hangosítás 

I. osztályú csarnokokra vonatkozik 
A létesítményen belül tartózkodók részére – a nézőtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelő 
erősségű tájékoztatást kell biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről.  

(6) Időmérő berendezés 

I. osztályú csarnokokra vonatkozik 
Elektromos üzemeltetésűnek kell lennie és úgy kell elhelyezni, hogy azt valamennyi játékos 
láthassa.  Mutassa a mérkőzés időtartamát, eredményét.  

(7) Játékos öltöző 

a) I. osztályú csarnok b) II. osztályú csarnok 

Rendelkezik a sportlétesítmény legalább két 
zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, 
melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, 
tisztálkodás feltétele.  
15 fő részére kell biztosítani ülőhelyet és 
ruhásszekrényeket (fogasokat). 
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni a zuhanyzónak 
(fürdőnek), benne 2 hideg - meleg vizes 
(süllyesztett) zuhanyzóállással, hideg - meleg vizes 
mosdóval. 
Közvetlenül az öltözőkből kell nyílni WC 
helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel és 1 
piszoárral;  

Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílni a 
zuhanyzónak (fürdőnek), benne 2 hideg - 
meleg vizes (süllyesztett) zuhanyzóállással, 
hideg - meleg vizes mosdóval. 
Lehetőség szerint az öltözőkből kell nyílni 
WC helyiségeknek, benne 1 angol WC-vel 
és 1 piszoárral. 
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(8) Játékvezetői öltöző 

a) Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, fűthető és kellően megvilágított 
játékvezetői öltözővel, melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás 
lehetősége. Új csarnokok tervei csak akkor jóváhagyhatók, ha 2 db játékvezetői öltöző 
biztosított. 

b) A játékvezetők részére kijelölt öltözőben az alábbiakat kell biztosítani:  

I. osztályú csarnok II. osztályú csarnok 

▪ 4 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt 
(fogast); 

▪ 1 db íróasztalt, 2 székkel; 

▪ 2 fő részére ülőhelyet, öltözőszekrényt 
(fogast);  

▪  1 db íróasztalt, 1 székkel 
 

c) Ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell 
biztosítani. 

d) Új csarnok tervezésénél közvetlenül az öltözőből kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú 
WC-nek.  

e) A sportszervezet köteles a játékvezetői öltözőben, vagy annak közelében - a csapatoktól és 
a nézőktől teljesen elzárt helyen a játékvezetők részére egy számítógépet vagy laptopot 
működő internet eléréssel (különböző méretű telefonok, tabletek ill. egyéb internet eléréssel 
rendelkező eszközök nem használhatóak) biztosítani a mérkőzések kezdete előtt egy órával, 
a mérkőzések befejezését követő egy óráig. Amennyiben ez a helység olyan helyen található, 
ahová a nézőtéren keresztül lehet csak eljutni, abban az esetben a rendezőknek kell 
biztosítani a játékvezetők fenti helységbe történő be- és visszajutását. 

(9) Tudósítók munkájának biztosítása 

a) 1 db kamerával történő közvetítéshez megfelelő közvetítő állványt kell biztosítani, melynek 
alapterülete legalább 2×2m. 

b) A sajtó képviselőinek, páholyszerűen kialakított 3 db közvetítő helyet kell kialakítani, ahonnan 
a mérkőzés eseményei jól láthatóan nyomon követhetők.  

IV.ZÁRÓ RENDELKEZÉS  

(1) Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN-29/2018 (06.04) számú határozatával 
fogadta el. 
Az MLSZ Elnöksége az ELN-35/2020. (01.30.) számú határozatával módosította jelen 
szabályzatot. 
Az MLSZ Elnöksége az ELN-46/2020. (04.14.) számú határozatával módosította jelen 
szabályzatot. 
Az MLSZ Elnöksége az ELN-xx/2022. (03.22.) számú határozatával módosította jelen 
szabályzatot. 
 
 

(2) A szabályzat rendelkezései a hatályba lépést követően keletkezett, a szabályzat hatálya 
alá tartozó ügyekben alkalmazandó. 
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