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I. fejezet 
Bevezetı rendelkezések 

1. cím 
A szabályzat hatálya 

1.§ E szabályzatot kell alkalmazni: 

• a nemzeti válogatottak mérkızései; 

• a nemzeti bajnokságok, Magyar- és Liga Kupa keretében szervezett mérkızések; 

lebonyolításához használt nagypályás labdarúgó pályák minısítése és osztályba sorolásával kapcsolatosan. 

A jelen szabályzat egyes elıírásai alól indokolt esetben, ideiglenes jelleggel felmentést a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Elnöksége adhat határozatában.  

II. fejezet 
A hitelesítés általános feltételei és a létesítmény ek osztályba sorolása 

2.§ A labdarúgó pályákat minden évben hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Az elsı-, másod- és harmad osztályú pálya 
kapcsán a hitelesítés akkor kezdhetı meg, ha elıtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a 
rendırség, a tőzoltóság, katasztrófavédelem, a mentıszolgálat, az MLSZ Biztonsági Bizottsága által megbízott 
személy (harmad osztályú pálya esetén a Verseny(rendezési)bizottság képviselıje) és a tulajdonos (üzemeltetı) 
ellenırizte, valamint egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelınek minısítette és az ezeket igazoló 
dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhetı meg. 

3.§ Az elsı osztályú pályák hitelesítését az MLSZ, a másod osztályú pályák hitelesítését az MLSZ vagy az általa kijelölt 
területi labdarúgó szövetség, a harmad osztályú pályákat az MLSZ NB III Verseny(rendezési)bizottságai, az összes 
többi nagypályás, kapcsolatos sportlétesítmények hitelesítéseit a területileg illetékes LSZ végzi. Az elsı osztályú 
pályák hitelesítési eljárásával kapcsolatosan az MLSZ Klublicenc Szabályzat speciális szabályokat határozhat meg.  

4.§ Abban az esetben, ha a hitelesített pályán a pályatulajdonos vagy a bérlı illetve a pálya használója év közben olyan 
változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel illetve az öltözıkkel – pl. új kapufa vagy csıkapu 
beállítása, pályaméret változtatása, öltözı átalakítása esetén - köteles kérni a pálya újra hitelesítését.  

5.§ Meglévı sportlétesítmények korszerősítése vagy újak építése akkor engedélyezhetı, ha: 

• az építési terv tartalmazza a szabályzatban a megfelelı osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt; 

• megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek; 

• megfelel az építési és egészségügyi elıírásoknak; 

• figyelembe veszi a biztonságtechnikai elıírásokat, külön tekintettel a nézık biztonságos elhelyezésére; 

• a fogyatékos labdarúgók és nézık számára biztosítja az akadálymentes használatot. 

6.§ A hitelesítést végzı szervezeti egységnek a hitelesítés idıpontjáról az 1.sz.melléklet szerinti értesítést kell küldeni a 
sportszervezetek részére, melyben fel vannak sorolva a hitelesítés feltételei.  

7.§ A hitelesítést végzı(k)nek a 2.sz.melléklet szerinti hitelesítési jegyzıkönyvet három példányban kell elkészíteni, melybıl: 

• egy példányt a sporttelepen; 

• egy példányt a sportszervezet irattárában; 

• egy példányt a hitelesítést végzı szervezeti egységnél kell tartani.  

8.§ A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdonost vagy a bérlıjét illetve a pálya állandó használóját terhelik. A 
hitelesítési díj mindenkor az MLSZ éves versenykiírások Függelékének elıírásai szerint fizetendı. 

9.§ Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, vagy a bérlıjét illetve a pálya állandó használóját 
terhelik. 

10.§ A mérkızésre kijelölt játékvezetı a hitelesítést és az osztályba sorolást nem minısítheti, nem változtathatja meg, 
észrevételeit a játékvezetıi jelentésben kell megtenni. 

11.§ Jogköre csak arra hatalmazza fel, hogy a játéktér és felszerelése a mérkızés idıpontjában játékra alkalmas-e vagy sem. 

III. fejezet 
Játéktérre (nagypályás labdarúgó pályák) vonatkozó általános el ıírások 

12.§ Játéktér felépítése, kialakítása 

• méretei az osztályba sorolás függvényében változhat, de minden esetben téglalap alakú; 

• a játéktéren (ideértve a főbe nyírt, a kapufán, a kapuhálón, a vonalbíró zászlóin is) mindennemő reklám tilos, 
kivéve a sarok- és felezıvonal zászlóin, ezek rúdjain klub címere, és/vagy nevének rövidítése; 

13.§ Vonalazások 

• vonalaknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességőnek kell lennie; ennek meghatározója a mindenkori 
kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérıje, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb;  
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• 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; 

• anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyes a játékosok testi épségére; 

• színe: üssön el a mindenkori talaj színétıl; 

14.§ Határvonalak 

• a játékteret egyenes határvonalakkal kell jelölni; 

15.§ Kapuk 

• helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függıleges síkban beállított oszlop-párt, 
melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlı távolságra vannak a sarokzászló 
rúdjától; 

• mérete: a kapuoszlopok belsı síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó síkja és a gólvonal 
pályaszintje közötti függıleges távolság 2,44 m; 

• anyaga: fa, acélcsı, alumíniumcsı, ovális alumínium profil, vagy lesarkított zárt szelvény; 

• színe: fehér  

• formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális; 

• a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külsı átmérıjének (ide tartozik az ovális 
legnagyobb átmérıje is) azonosnak kell lenni, de nem lehet több 12 cm-nél;  

• rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8 - 0,9 m-es mélységben függılegesen, betonba ágyazva, vagy betonba 
ágyazott védıcsıbe (elsı és másod osztályba sorolt pályáknál csak így lehet)  kell elhelyezni, utóbbi esetben a 
függıleges síkú rögzítést kiékeléssel kell biztosítani; 

• a kapuoszlopokat (kapufákat) a keresztléceket és a háló tartó kereteket fehér színő, tartós minıségő festékkel kell 
lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon; 

16.§ Kapuhálók 

• elsı és másod osztályba sorolt pályák esetében a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléchez un. 
kapuhálókat kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátoldalukon kialakított kis kampókra, lent a talajhoz un. 
hálórögzítı kerettel (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik),  felül pedig hálótartó kötéllel,  
a keresztléc magasságában , azzal párhuzamosan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra; 

• anyaga: készülhet kenderbıl, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssőrőséggel, amelyen a labda nem 
juthat át; 

• a hálórögzítı keretet ugyancsak fehér színő, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosan- biztonságos 
hálóleerısítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítı keret teljes hosszában; 

• háromtól - ötöd osztályba sorolt pályák esetében a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléc mögötti 
részre hálótartót kell felszerelni, és erre a hálót kampós megoldással úgy kell rögzíteni, hogy az a kapust (vagy 
más játékost) mozgásában ne akadályozza;  

• a kapuoszlopokat, a keresztlécet és a hálótartót fehér színő, tartós minıségő festékkel kell lefesteni úgy, hogy az 
a bajnoki évben végig meg maradjon; 

17.§ Kapuelıtér 

• a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belsı élétıl az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen, 
a kapuvonal külsı szélétıl mért 5,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a 
kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet 
kapuelıtérnek nevezzük; 

18.§ Büntetıterület, büntetıpont 

• a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belsı élétıl az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni; 

• a kapuvonal külsı szélétıl mért 16,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a 
kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve; 

• e vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetıterületnek; 

• mindkét büntetıterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merıleges képzeletbeli egyenesre a 
kapuvonal belsı szélétıl 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a bőntetıpont, melynek 
átmérıje 22 cm;  

• mindkét büntetıpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetıterületen kívül, a kapuvonallal 
párhuzamos 16,5 m-es vonal között; 

19.§ Felezıvonal, kezdıpont, kezdıkör 

• a játéktéren keresztül felezıvonalat kell húzni, az oldalvonalak felezıpontjait összekötve, a kapuvonalakkal 
párhuzamosan (ez által két térfél jön létre);  

• a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22-cm átmérıjő kezdıponttal; 

• ezt 9,15 m sugarú, un. kezdıkörrel kell körül venni; 
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20.§ Sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló 

• az elsı, másod és harmad osztályokba sorolt pálya esetén a sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis, un. 
flexibilis zászlórudat kell elhelyezni; 

• alsóbb osztályú pálya esetén a sarokpontokban a játéktér talajába –süllyesztett védıcsıbe 1, 5 m magas 
zászlórudat kell elhelyezni; 

• a zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és lehetıleg jól látható színőnek kell lennie; 

• a rúd (fa vagy mőanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes; a felezıvonalaknál is helyezhetık el zászlót 
tartó rudak, de csak játéktéren kívül, az oldalvonaltól legalább1m-re; 

21.§ Segédvonal (nem kötelezıen elıírt jelzés) 

• szögletrúgásnál az elıírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtıl a kapuvonallal párhuzamosan, 
de már játéktéren kívül 9,15m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt 
vonalat segédvonalnak nevezzük; 

22.§ Kispadok (a hazai és vendégcsapat részére) 

• helye: azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvonal közelében, az oldalvonaltól a kispad eleje 
közti távolság legalább 2 m kell, hogy legyen; 

23.§ Technikai zóna 

• a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzıvonalat kell felfesteni a 
mérkızés alatti szabad edzıi mozgás biztosítására;  

• a vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni; 

24.§ Mőfüves pályák 

• a mőfüves pályákat be kell sorolni – az összes feltétel megléte esetén – abba az osztályba, amelyekre a feltételei 
biztosítottak a FIFA elıírásai szerint. 

IV. fejezet 
Osztályba sorolás feltételei 

1. cím 
UEFA létesítményi el ıírások 

25.§ Az irányadó szabályozás az UEFA Stadion Szabályzatának angol nyelvő változata. Az UEFA Stadion Szabályzatának 
változása esetén a mindenkori hatályos változat alkalmazandó. 
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2. cím 
Elsı osztályú pálya 

A létesítményre vonatkozó el ıírások 
26.§ Tájékoztató táblák 

• A stadion közvetlen környékén – a stadionokon kívül a fı belépési helyeken - (jól látható helyeken, távolról is 
megfelelıen olvasható módon) tájékoztató táblákat kell elhelyezni.  

• A nézık magatartási szabályaira vonatkozó elıírásokról, valamint, a hazai, illetve a vendégnézık szektorok 
szerinti elhelyezésérıl a rendezı köteles a stadionokon kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani.  

• A rendezı sportszervezet köteles a vendég sportszervezet által szervezetten (autóbusz, mikrobusz) érkezı 
szurkolók részére fenntartani térítésmentes, ırzött parkolót a vendégszektor közelében. 

27.§ Külsı kerítés 

• A létesítményt legalább 2 m magas, szilárd anyagból készült külsı kerítés veszi körül; oly módon, hogy a 
stadionban tartózkodó és még be nem léptetett szurkoló ne találkozzon. 

28.§ Bejárati kapu 

• A stadion rendelkezik a nézıtér befogadó képességének megfelelı számú bejárati kapuval. 

• A vendégcsapat szurkolóinak külön kaput kell biztosítani. 

• A bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szőkítı folyosókat kell kialakítani. 

• A kiléptetésnél olyan szélességő kapuról kell gondoskodni, amely biztosítja a szurkolók gyors, biztonságos és 
akadálymentes távozását. 

29.§ Beléptetı rendszer 

• A rendezı a nézık egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenırzı rendszert (a továbbiakban: 
beléptetı rendszer) alkalmazhat. 

30.§ A nézıtér 

• A nézıteret a kaputól a szektorokig el kell látni tájékoztató jelzésekkel. 

• A stadionnak legalább 1000 egyedi ülıhellyel kell rendelkeznie. 

• A stadion befogadóképességének legkevesebb 5 %-át biztosítani kell kizárólag a vendég szurkolók számára a 
stadion elkülönített területén. 

• A nézıtér burkolatát folyamatosan olyan állapotban kell tartani, hogy az balesetmentes legyen és annak 
felszedése, illetve a játéktérre történı bedobálása ne legyen lehetséges. 

• A stadionban bejáratot és ülıhelyeket kell a mozgáskorlátozottak és segítıik részére fenntartani.. 

• 1000 nézınként férfiaknak 5 angol WC-t és 8 piszoárt, nıi nézıknek 5 angol WC-t kell biztosítani, melyekben 
lennie kell hideg vizes kézmosási, kéztörlési és/vagy kézszárítási lehetıségnek.  

• A vendégcsapat szurkolóinak külön szektort vagy szektorokat (a fentiek szerint) kell biztosítani, külön bejárati 
kapuval és mellette lévı pénztárral; 50 fıt meghaladó vendégnézı szám esetén BÜFÉ megnyitása a 
vendégszektorban kötelezı. 

31.§ Biztonságtechnikai elıírások 

• A stadion bejáratától (kapuktól) a nézıtérig (szektorokig) acélszerkezető kerítéssel kell biztosítani a hazai- és 
vendégszurkolók elválasztását. A hazai szurkolók-, és a vendég szurkolók elválasztása megfelelı magasságra 
emelt sőrő hálóval legyen ellátva, amely jelentısen megnehezíti a különbözı tárgyak bedobását, de a játéktérre 
való rálátást jelentısen nem zavarja. 

• A nézıtéren különálló szektorokat kell kialakítani, 

• Az összes nyilvános átjárót és lépcsıt feltőnı színőre (pl. sárgára) kell festeni. 

• Az állóhelyeken történı tömeghullámzást meggátoló kerítéselemeket az építész-rendészeti elıírásoknak 
megfelelıen kell elhelyezni. 

• Az egyes szektorokból tőz, (tömeg) verekedés, stb. esetén a pályára való menekülés lehetıségét a játéktér 
irányába nyíló sárgára festett un. menekülı kapukon keresztül kell biztosítani. 

• A menekülı kapukat a mérkızés alatt nem szabad nyitva tartani, hanem olyan zárat kell alkalmazni, amely 
indokolt esetben azonnal nyitható. 

32.§ Hangosítás 

• A stadionon belül és kívül tartózkodók részére – a nézıtéri zaj mellett is - tisztán hallható, megfelelı erısségő 
tájékoztatást kell biztosítani a mérkızéssel kapcsolatos eseményekrıl. 

• A stadion hangosítási rendszere a biztonsági vezetési pont hangosítására, a vezetési pont személyzete által, 
bármikor átkapcsolható legyen. 
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33.§ Eredményjelzı berendezés 

• elektromos üzemeltetésőnek kell lenni; 

• mutassa a mérkızés idıtartamát, a csapatok összeállítását, az eredmény alakulását; 

34.§ A játékos öltözı 

• Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 2 (zárható, főthetı, világítható) játékos öltözıvel, melyekben biztosítva 
van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele.  

• Az elsı csapatok (hazai-vendég) öltözıire az alábbi külön elıírások az érvényesek: 

• 25 fı részére kell biztosítani ülıhelyet, a ruhásszekrényeket (fogasokat); 

• közvetlenül az öltözıkbıl kell nyílni a zuhanyzónak (fürdınek), benne 5 hideg - melegvizes (süllyesztett) 
zuhanyzóállással, 4 db mosdótállal;  

• közvetlenül az öltözıkbıl kell nyílni WC helyiségeknek, benne 2 angol WC-vel és 1 piszoárral; 

• biztosítani kell 1, a taktikai megbeszélésekhez használt táblát. 

35.§ Gyúró szoba 

• Az öltözık mellett vagy az öltözıkben kell lennie gyúró szobának, benne 2 masszírozó ággyal. 

36.§ Játékvezetıi öltözı 

• Rendelkezik a sportlétesítmény legalább 1 db zárható, főthetı és kellıen megvilágított játékvezetıi öltözıvel, 
melyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás lehetısége. 

• A játékvezetık részére kijelölt öltözıben az alábbiakat kell biztosítani:  

o 4 fı részére ülıhelyet, öltözıszekrényt (fogast);  
o 1 db íróasztalt, 2 székkel; 
o 1 db masszírozó ágyat; 
o 1 db hőtıszekrény; 
o közvetlenül az öltözıbıl kell nyílni a zuhanyzónak és az angol típusú WC-nek. 

37.§ Orvosi és ellenırzı (dopping-kontroll) szoba 

• Az öltözık mellett (vagy azon a folyosón) kell lenni az orvosi és ellenırzı (dopping-kontroll) szobának; ez lehet 
egy vagy két külön helyiség is.  

• Az orvosi szoba felszereltsége 

o 1 vizsgálóágy, 1 hordágy, 1 üvegszekrény (a gyógyszereknek), 1 oxigénpalack (maszkkal), 1 
vérnyomásmérı és 1 telefon (külsı-belsı vonallal); 1 újraélesztı készülék, 1 db hőtıszekrény,  

• Az ellenırzı (dopping-kontroll) szoba felszereltsége 

o 4 fı részére ülıhely és fogas, 1 hideg-melegvizes zuhanyzó, 1 kézmosó,1 angol WC, 1 asztal és 4 
szék, 1 db hőtıszekrény 

38.§ Elsısegély szoba 

• A nézık orvosi ellátására szolgál és felszerelésének meg kell egyeznie az orvosi szoba felszerelésével. 
• Amennyiben nem áll rendelkezésre, abban az esetben felszerelt roham mentıkocsival kell helyettesíteni.  

39.§ Ellenıri szoba 

• közel legyen a csapatok és játékvezetık öltözıjéhez.  

• Felszereltsége 

o 1 asztal, 1 szék, 1 ruhásszekrény, 1 mellékhelyiség (mosdóval), 1 (külsı-belsı vonallal ellátott) 
telefon, 1 fénymásoló és 1 fax gép; 

o  

40.§ Biztonsági irányító csoport helyisége 

• A stadionban úgy kell elhelyezni, hogy a nézıtér minden egyes pontja jól belátható legyen és biztosítva legyen a 
szurkolóktól való zavartalan mőködése. 

• Közvetlen kapcsolatban kell lenni a stadion hangosító és elektronikus vezérlı helyiségével, és biztosítva legyen a 
hangosítás önálló átvétele. 

• Felszereltsége: biztonsági pult, videó rendszer, léptethetı kamerafigyelı rendszer, 2 íróasztal, 4 szék, külsı-belsı 
vonallal ellátott telefon. 

• A helyiség a szurkolóktól jól elszeparált helyen legyen. 

41.§ Tudósítók munkájának biztosítása 

• Legalább három asztalt és három széket kell biztosítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkızés eseményei jól 
láthatóan nyomon követhetık. 
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A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó el ıírások 
42.§ Stadion vagy fı pálya 

• Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek 
paraméterei: 

o hosszúsága 105 m 
o szélessége  68 m ; 

Az alábbi eltérések elfogadhatóak: 

o hosszúsága  100 - 115 m 
o szélessége  64 - 75 m; 

43.§ Labdafogó háló 

• elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan 

o a gólvonaltól legalább 4 m-re; 
o hossza: legalább 16 m, 
o magassága legalább 4 m ; 

44.§ Tartalék játékvezetı 

• részére külön kispadot szükséges biztosítani a felezı vonalnál; 

• itt kell elhelyezni: 1db asztalt és 1 db széket; 

45.§ Kispadok 

• azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között, a felezıvonal közelében; 

• az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen;  

• mérete: hossza legalább 9 m, szélessége (lefedettsége) legalább 1,5 m; 

• fedett legyen; 

• kialakítása: hátfala a nézıtér felıli oldalon, az oldalvonallal párhuzamos, a két oldalfala merıleges az 
oldalvonalra, a játékos kijáró oldalakra pedig „HAZAI”, ill. „VENDÉG” feliratok kerülnek; a „HAZAI” felirat helyett 
a hazai sportszervezet neve is használható;  

• tetızete a nézıtér felé lejtéssel legalább 2,2 m magas; 

46.§ Technikai zóna 

• a mérkızés alatti szabad edzıi mozgás biztosítására edzıi jelzıvonalat kell felfesteni; 

• a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re; 

• a vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;  

47.§ Belsı kerítés 

• a játéktér oldalvonalától (a stadion építésétıl függıen) legalább 6 m, a kapuk mögött 15 m távolságra, az egész 
játékteret megszakítás nélküli, összefüggı a nézı felıl legalább 2,2 m magas és anyag minısége nehezítse 
meg a játéktérre való bejutást, zárt kerítés vegye körül, sárgára (világos színőre) festett  menekülı kapukkal, 
mely minden szektornál külön-külön kell, hogy legyen; 

Ezen feltétel alól a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége felmentést adhat.  

48.§ Játékos kijáró 

• az öltözıkbıl a játéktérre vezetı, minden irányból zárt közlekedı útvonal, mely a játékosok, játékvezetık és a 
csapatokhoz közvetlenül tartozó sportvezetık biztonságos közlekedését biztosítja a mérkızés idején; 

• méretei: szélessége legalább 1,5 m,, magassága mindenhol (még az esetleges lépcsıknél  ill. a lejtıknél is) érje 
el 2 métert; 

• kialakítása: egyenletes járófelület, csúszásgátló burkolattal; 

• 8 m-nél hosszabb távolság valamint belsı lépcsı ill. lejtı esetén elektromos megvilágítás; 

• oldalfalának sima felületőnek kell lenni, kiálló tárgy, vagy bármilyen berendezés illetve pályahasználati eszköz ott 
nem tárolható; 

• „JÁTÉKOS KIJÁRÓ” feliratú táblával kell ellátni; 

• háromnál több lépcsı ill. ennek megfelelı szintkülönbség esetén kétoldalú kapaszkodó korlátot kell balesetveszély 
mentesen kialakítani. 

49.§ Tartalék pálya 

• a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályával is kell rendelkeznie, mely méretei alapján 
legalább másod osztályú követelményő. 

50.§ Villanyvilágítás 

• a játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje a pálya minden pontján 
1200 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni) 
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3. cím 
Másod osztályú pálya 

A létesítményre vonatkozó el ıírások 
51.§ Tájékoztató táblák 

• a sportlétesítmény (stadion) közvetlen környékén (jól látható helyeken) tájékoztató táblák vannak, hogy hol 
lesznek elhelyezve a hazai, illetve a vendégnézık;  

52.§ Külsıkerítés 

• a létesítményt (lehetıleg szilárd anyagból készült) külsıkerítés veszi körül; 

53.§ Bejárati kapu 

• rendelkezik 2 bejárati kapuval; 

• a vendégnézıknek külön kaput kell biztosítani; 

• a bejárati kapuknál – ez mobil megoldás is lehet – szőkítı folyosókat kell kialakítani; 

54.§ Nézıtér 

• a befogadóképessége eléri a 600 fıt; 

• a befogadóképességének megfelelı, de legalább 4, a nézık számára nemenként külön biztosított illemhely (angol 
wc) van; 

• a kapukat a mérkızések alatt nyitva kell tartani, ırzésükrıl külön kell gondoskodni;  

55.§  Tájékoztató rendszer: 

• a résztvevık és nézık állandó tájékoztatására hangosbemondó rendszer illetve eredményjelzı tábla van (ez lehet 
mechanikus is); 

56.§ Játékos öltözı 

• rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 4 db (legalább 10m2-es) olyan zárható, főthetı, világítható 
játékos öltözıvel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés és tisztálkodás feltétele; 

• öltözınként 20 fı részére kell biztosítani ülıhelyet, ruhásszekrényt (fogast); 

• a zuhanyozónak (fürdınek) az öltözıbıl kell nyílnia, abban öltözınként 4 hideg-meleg vizes zuhanyozóállásnak 
és 1 db WC- nek kell lennie; 

57.§ Játékvezetıi öltözı 

• rendelkezik legalább 1db (legalább 10m2-es)  a csapatoktól külön álló, zárható, főthetı, kellıen meg világított 
játékvezetıi öltözıvel, melyekben biztosítva van a kultúrált öltözködés - ruhaszekrény (fogas), 5db szék – és a 
tisztálkodás feltétele; valamint az alábbi feltételek 

o öltözıbıl nyíló 1db hideg-meleg vizes zuhanyzó; 
o 1 db angol wc; 
o 1db (író) asztal; 
o 1db hőtıszekrény; 

58.§ Tudósítók munkájának biztosítása:  

• egy asztalt, egy széket kell biztosítani olyan fedett helyen, ahonnan a mérkızés eseményei jól láthatóan nyomon 
követhetık. 

A játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó el ıírások 
59.§ Stadion vagy fı pálya:  

• Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek 
paraméterei: 

o hosszúsága 105 m 
o szélessége  68 m ; 

Az alábbi eltérések elfogadhatóak: 

o hosszúsága  100 - 115 m 
o szélessége  64 - 75 m; 

60.§ Labdafogó háló (ajánlott) 

• elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan 

o a gólvonaltól legalább 4 m-re; 
o hossza: legalább 6 m, 
o magassága legalább4 m ; 
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61.§ Kispad 

• azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között, a felezıvonal közelében; 

• az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m legyen;  

• mérete: hossza legalább 8 m, szélessége legalább 1 m; 

• fedett, tetızete  a nézıtér felé lejtsen 

62.§ Technikai zóna 

• A mérkızés alatti szabad edzıi mozgás biztosítására edzıi jelzıvonalat kell felfesteni az alábbiak szerint 

o a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a játéktér oldalvonalától 1 m-re; 
o a vonalazás kb. 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni;  

63.§ Belsıkerítés 

• A játékteret megszakítás nélküli, összefüggı kerítéssel kell ellátni, melynek az oldalvonaltól legalább 3 m, a 
kapuvonaltól legalább 6 m távolságra kell lenni, magassága legalább 1,5 m; 

• ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább 3 soros kell legyen; 

 

64.§ Játékos kijáró 

• Az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy az a nézıktıl elzárt terület legyen, 
azt a játékosok, játékvezetık és a csapatokhoz tartozó vezetık bármikor biztonságosan használhassák;  

• az oldalkerítés csak rögzített lehet; 

• szélességének legalább 1.5 m-nek; kell lennie; 

• magasságának 2 m-nek kell lennie, 

• fölül zárt kell, legyen;  

65.§ Tartalék pálya: 

• A sportszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályákkal is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján 
legalább ötöd osztályú követelményőek. 

66.§ q Villanyvilágítás 

• Nem kötelezı. 



 

Infrastruktúra II. Pálya 2009.07.01-tıl  10 

 

4. cím 
Harmad osztályú pálya 

A létesítményre vonatkozó el ıírások 
67.§ Nézıtér 

• Befogadóképessége eléri az 500 fıt; a befogadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de összesen 
legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van; 

68.§ Játékos öltözı 

• rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2db, zárható, főthetı, világítható öltözıvel, amelyekben 
biztosítva van a kultúrált öltözködés, tisztálkodás feltétele; valamint az alábbiak 

o öltözınként 20 fı részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket). 
o ha a zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként 3 hideg-meleg vizes zuhanyozónak kell 

lennie; 
o ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni; 
o öltözınként 1 illemhelyet (angol wc-t) kell biztosítani; 

69.§ Játékvezetıi öltözı 

• rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható, főthetı és kellıen megvilágított öltözıvel, melyben 
biztosítva van a kultúrált öltözködés, - 3 db ruhaszekrény (fogas), 5 db szék, és tisztálkodási lehetıség, valamint 
az alábbiak 

o a zuhanyzónak az öltözıbıl kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyozónak kell lennie; 
o ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetıség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell 

biztosítani  
o 1db (író) asztal; 
o 1 db hőtıszekrény; 

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó el ıírások 
70.§ Stadion vagy fı pálya: 

• - Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek 
paraméterei: 

o hosszúsága 105 m 
o szélessége  68 m ; 

Az alábbi eltérések elfogadhatóak: 

o hosszúsága  95 - 115 m 
o szélessége  60 - 75 m; 

Játékos kijáró 

• az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetık és a 
hivatalos, elıírt számú közremőködık bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtıl elkülönítve. 

• szélességének legalább 1,5 m,  

• magasságának 1,2 m; 

• a játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet,  

• ha a kerítést korláttal, oldják meg, az legalább 3 soros kell legyen; 

71.§ Belsıkerítés 

• a játékteret oldalvonalától legalább 3 m-re, a kapuk mögött 4m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggı 
kerítéssel (korláttal) kell ellátni, 

• magassága legalább 1,2 m; 

• ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább 3 soros kell legyen; 

72.§ Kispad 

• helye: azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvonaltól minimum 5m-re  

• az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3m kell, hogy legyen; 

• méretek: hossza legalább  7 m, szélessége 1,5 m; 

• anyaga: nincs konkrét elıírás; 

• fedett, tetızete a nézıtér felé lejtsen 

73.§ Technikai zóna 

• ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni; 
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• a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi 
mozgás biztosítására jelzıvonalat kell felfesteni; 

• a vonalazás kb. 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni; 

74.§ Labdafogó háló ajánlott) 

• elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan, attól legalább 4 m-re, hossza legalább 16 m, magassága 4 m 

75.§ Tartalék pálya 

• a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján 
legalább ötöd osztályú követelményőek. 

76.§ Villanyvilágítás 

• nem kötelezı. 
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5. cím 
Negyed osztályú pálya 

Létesítményre vonatkozó el ıírások 
77.§ Nézıtér 

•  

• - befogadóképessége eléri legalább az 500 fıt; a befogadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de 
összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van. 

78.§ Játékos öltözı 

• rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2db  zárható, főthetı, világítható játékos öltözıvel, amelyekben 
biztosítva van 2 felnıtt és 2 ifjúsági csapat részére a kultúrált öltözködési, tisztálkodási lehetıség; 

• öltözınként 20 fı részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).  

• ha zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként legalább 3 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;  

• ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni; 

• öltözınként 1 illemhelyet (angol wc-t) kell biztosítani; 

79.§ Játékvezetıi öltözı 

• rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló, zárható, főthetı és kellıen megvilágított játékvezetıi öltözıvel, 
melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), 5db szék, 

• a zuhanyzónak az öltözıbıl kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyozónak kell lennie; 

• ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetıség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani 

• 1db (író) asztal; 

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó el ıírások 
80.§ Stadion vagy fı pálya 

• - Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek 
paraméterei: 

o hosszúsága 105 m 
o szélessége  68 m ; 

Az alábbi eltérések elfogadhatóak: 

o hosszúsága  95 - 115 m 
o szélessége  55 - 75 m; 

81.§ Játékos kijáró 

• az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetık és a 
hivatalos, elıírt számú közremőködık bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtıl elkülönítve.  

• A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet.  Szélessége legalább 1,5 m, magassága 1,2 m kell 
legyen. 

• ha a kerítést korláttal, helyettesítik, az legalább 3 soros kell legyen; 

82.§ Belsıkerítés 

• a játékteret oldalvonalaktól legalább 3 m-re, és - lehetıség szerint - a kapuk mögött is 3,5m távolságra, 
megszakítás nélkül, összefüggı kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy 
legyen. 

• ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább 3 soros kell legyen; 

83.§ Kispad 

• helye: azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvonal közelében,  

• az oldalvonaltól a kispad eleje közti távolság legalább 3 m kell, legyen; 

• méretek: hossza legalább 7 m, szélessége 1 m; 

• anyaga: nincs konkrét elıírás; 

• fedett, tetızete a nézıtér felé lejtsen 

84.§ Technikai zóna 

• ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni; 

• a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi 
mozgás biztosítására jelzıvonalat kell felfesteni; 



 

Infrastruktúra II. Pálya 2009.07.01-tıl  13 

• a vonalazás 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni; 

85.§ Labdafogó háló (ajánlott) 

• elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan, attól legalább 3,5 m-re 

• hossza legalább 16 m, magassága 4 m ; 

86.§ Tartalék pálya 

• a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mő) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján 
legalább ötöd osztályú követelményőek; 

87.§ Villanyvilágítás 

• nem kötelezı. 
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6. cím 
Ötöd osztályú pálya 

Létesítményre vonatkozó el ıírások 
88.§ Nézıtér 

• befogadóképessége eléri legalább az 300 fıt; a befogadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de 
összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van. 

89.§ Játékos öltözı 

• rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 (egyenként legalább 18  m2-es) zárható, főthetı, világítható 
játékos öltözıvel,  

• öltözınként 20 fı részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).  

• ha zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;  

• ha a zuhanyzó, fürdı közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni 

90.§ Játékvezetıi öltözı 

• rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló, zárható, főthetı és kellıen megvilágított játékvezetıi öltözıvel, 
melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), 4 db szék 

• ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetıség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani  

• 1db (író) asztal;  

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó el ıírások 
91.§ Stadion vagy fı pálya:  

• Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek 
paraméterei: 

o hosszúsága 105 m 
o szélessége  68 m ; 

Az alábbi eltérések elfogadhatóak: 

o hosszúsága  90 - 115 m 
o szélessége  50 - 75 m; 

92.§ Játékos kijáró 

• az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetık és a 
hivatalos, elıírt számú közremőködık bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtıl elkülönítve. 

93.§ Belsı kerítés 

• a játékteret legalább az egyik oldalvonalától minimum 3 m-re, összefüggı kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek 
magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen; 

• ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább 3 soros kell legyen; 

94.§ Kispad 

• helye: azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvonaltól minimum 5 m-re 

• az oldalvonal és a kispad eleje közti távolság legalább 3 m-re kell, hogy legyen; 

• méretek: hossza legalább 6 m, szélessége 1 m; 

• anyaga: nincs konkrét elıírás; 

95.§ Technikai zóna 

• ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni; 

• a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi 
mozgás biztosítására jelzıvonalat kell felfesteni 

96.§ Labdafogó háló (ajánlott) 

• legalább az egyik kapu mögött a negyed osztályú pálya elıírásainak megfelelı mérető szükséges 

97.§ Tartalék pálya 
nem szükséges 
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7. cím 
Hatod osztályú pálya 

Létesítményre vonatkozó el ıírások 
98.§ Nézıtér 

• befogadóképessége eléri legalább az 300 fıt; a befogadóképességének megfelelıen 200 nézınként 1, de 
összesen legalább 2, a nézık számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van. 

99.§ Játékos öltözı 

• rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 (egyenként legalább 15 m2-es) zárható, főthetı, világítható 
játékos öltözıvel,  

• öltözınként 20 fı részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).  

• ha zuhanyzó az öltözıbıl nyílik, abban öltözıként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;  

• ha a zuhanyzó, fürdı közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni 

100.§ Játékvezetıi öltözı 

• rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló, zárható, főthetı és kellıen megvilágított játékvezetıi öltözıvel, 
melyben biztosítva van a kultúrált öltözködés, - ruhaszekrény (fogas), 3 db szék 

• ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetıség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani  

• 1db (író) asztal;  

Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó el ıírások 
101.§ Stadion vagy fı pálya:  

• Természetes füves vagy az MLSZ és/vagy az UEFA engedélyével rendelkezı mőfüves talajú pálya, melynek 
paraméterei: 

 - hosszúsága 105 m 

- szélessége  68 m ; 

Az alábbi eltérések elfogadhatóak: 

  - hosszúsága  90 - 115 m 

- szélessége  50 - 75 m; 

102.§ Játékos kijáró 

• az öltözıkbıl a játéktérre vezetı utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetık és a 
hivatalos, elıírt számú közremőködık bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtıl elkülönítve. 

103.§ Belsı kerítés 

• a játékteret legalább az egyik oldalvonalától minimum 3 m-re, összefüggı kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek 
magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen; 

• ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább egy sorosnak kell lennie. 

104.§ Kispad 

• helye: azonos oldalon, a játéktér és a belsı kerítés között a felezıvonaltól minimum 5 m-re 

• az oldalvonal és a kispad eleje közti távolság legalább 3 m (Régi: 2 m) kell, hogy legyen; 

• méretek: hossza legalább 5 m, szélessége 1 m; 

• anyaga: nincs konkrét elıírás; 

105.§ Technikai zóna 

• ahol kispad van, ott technikai zónát kell kijelölni; 

• a kispadok oldalaitól 1-1méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkızés alatti szabad edzıi 
mozgás biztosítására jelzıvonalat kell felfesteni 

106.§ Labdafogó háló 

• nem szükséges 

107.§ Tartalék pálya: 

• nem szükséges 
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Elfogadás és hatályba lépés 
108.§ Ezen szabályzatot elfogadta az MLSZ Elnöksége 

109.§ Hatályba lépett 2009. július 01. 

  

 Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidıben (2009. június 30-al) hatályát veszti az elızı években elfogadott és kiadott 
Létesítményi és mérkızésrendezési Szabályzat.  
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1 sz. melléklet 

 

Értesítés pályahitelesítésr ıl 
 

 

……………………………………………….. 

                sportszervezet elnökének 

 

Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének idıpontja 

 

Tisztelt Elnök Asszony/ Úr! 

 

Az MLSZ elnöksége határozata értelmében a pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság 
(az ıszi idény /szezon/) megkezdése elıtt, (vagy ha azt megelızi fıtáblára jutott csapatok Magyar Kupa mérkızése) hitelesíteni 
és osztályba sorolni kell. Az erre vonatkozó elıírások megtalálhatók az Infrastruktúra Szabályzatokban.  

Értesítem, hogy a hitelesítést 200……………………………….-n………………………...óra között tartjuk. 

 

Az elsı-, másod- és harmad osztályú pálya kapcsán a hitelesítés akkor kezdhetı meg, ha elıtte a sportlétesítményeket 
biztonságtechnikai szempontból a rendırség, a tőzoltóság, katasztrófavédelem, a mentıszolgálat, az MLSZ Biztonsági 
Bizottsága által megbízott személy (harmad osztályú pálya esetén a Verseny(rendezési)bizottság képviselıje) és a tulajdonos 
(üzemeltetı) ellenırizte, valamint egészségügyi követelményeket az ÁNTSZ megfelelınek minısítette és az ezeket igazoló 
dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhetı meg. 

Az ellenırzés megszervezése, összehangolása a sportlétesítmény üzemeltetıjének a feladata. 

 

A hitelesítés helyszínen történı elvégzésének feltételei: 

� a sportszervezet bélyegzıvel és aláírási joggal ellátott képviselıjének jelenléte; 

� a biztonságtechnikai bejáráson felvett jegyzıkönyv(ek); 

� a játéktér mérkızésre kész állapotra van elıkészítve; 

� az elızı évi hitelesítési jegyzıkönyv; 

� digitális távolságmérı vagy 100 m-es mérıszalag; (ennek hiányában minimálisan 50 m-es mérıszalag) 

� 2, 44 m-es mérıléc; 

� a létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltözı épület, a játékos kijáró, a 
játéktér, a nézıtéri lelátó és a nézıtéri WC. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhetı el azt az Önök költségére kell újra 
elvégezni. 

                                                    

Akadályoztatás esetén a technikai bizottság vezetıjét kell értesíteni a …………………………………………telefonszámon 

 

 

………………………………., 200… ………………hó……nap 

 

 

 

                                                                                   Sporttársi üdvözlettel: 

 

 

 

        a hitelesítést végzı bizottság vezetıje 
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2.számú melléklet 

 

Hitelesítési jegyzıkönyv 
 

Sportszervezet neve:_________________________________________________________ 

Létesítmény címe:___________________________________________________________ 

Létesítmény tulajdonosa:_____________________________________________________ 

Jelen vannak:_________________________________________________________részérıl 

  _____________________________________________sportszervezet részérıl 

 

Az ellenırzés során a pálya és létesítmény _____, azaz ______________ osztályú besorolást kapott, mely 
________________vagy attól alacsonyabb osztályú mérkızés megrendezésére  

ALKALMAS a 200… - 200… bajnoki évben 

 

I. Létesítmény (nézıtér, öltözık) 

külsı kerítés:   van    nincs  

állapota: rendben   javítása,  felújítása,  kiépítése szükséges 

bejárati kapu(k) száma: _________ 

lelátó:   fedett   részben fedett   nyitott   nincs  

megfelel a (biztonsági) elıírásoknak: igen   nem  

befogadó képessége: _________________  ebbıl ülıhely:______________________ 

állapota:  rendben   javítása,  felújítása,  kiépítése szükséges 

hangosítás: van    nincs    kiépítése szükséges 

nézıtéri WC: van    nincs 

  

öltözı:  önálló épület   lelátó alatt van   nem a létesítmény területén van 

külsı állapot:  rendben   javítása  felújítása,  megépítése szükséges  

játékos öltözık száma: _______db  

állapota:  rendben,    felújítása   bıvítése szükséges  

öltözıkbıl nyíló fürdık száma:  ______db,  tusolócsapok száma: ___________db  

állapota: rendben   felújítása   bıvítése szükséges 

közös fürdı(k) száma: _______db   tusolócsapok száma: ___________db  

játékvezetı öltözı: __________db  mérete:________________________________________ 

állapota: rendben     felújítása / bıvítése szükséges 

tisztálkodási lehetıség: összkomfortos    zuhanyfülkés    csak kézmosás    nincs benne 

  

II. Játéktér és közvetlen környéke 

fıpálya: hossza:_______________ m,  szélessége:_________________ m 

talaja:   füves   földes   salakos  egyéb:______________________ 

kapuk:  szélessége: _______________ m  magassága: _____________________ m,  

anyaga: acélcsı  alumíniumcsı   fa beton egyéb: ________________ 

formája:  csı   négyzet  téglalap   ovális  

állaga:  rendben     javítása / cseréje szükséges 

színe: ___________________állaga:  rendben   festése szükséges 

kapuhálók állapota:   rendben  javítása / cseréje szükséges  

sarokrúd: magassága:________ m sarokzászló mérete: ____________m  

állaga:  rendben     cseréje szükséges              állaga:  rendben  cseréje szükséges 

kispad:  fedett  részben fedett  nyitott    nincs 

hosszúsága:________________ m,   szélessége: __________________m  

állaga:    rendben    javítása / bıvítése szükséges 

megfelel az elıírásoknak:   igen   nem 

belsı kerítés:   körbe van kerítve   nincs körbe kerítve  

magassága: _________________________________________________________________ 

az oldalvonal és a kerítés között meg van-e az elıírt 2 méter:  meg van nincs meg 

állaga:   rendben   javítása / felújítása, kiépítése szükséges  

az elıírásoknak: megfelel    nem felel meg 
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játékos kijáró:   rögzített   mobil    vegyes megoldású 

magassága: ______________________ m szélessége: ____________________________ m  

állaga:   rendben    javítása / felújítása, kiépítése szükséges 

biztonsági szempontból megfelel az elıírásoknak:   igen    nem  

 

 

Hitelesítéskor tapasztalt hiányosságok, határidı megjelöléssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ________________________ 200__.év _______________ hó ________________nap 

 

 

 

 

        _______________________                                                                               _______________________________ 

                  LSZ megbízottja                                                                                                 SPORTSZERVEZET megbízottja 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


