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1. CIKK 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Jelen, a Gaming és e-Sport Sportági Szövetség (a továbbiakban: „GeS”) által megalkotott és elfogadott 
sportrendezvény-szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény (a továbbiakban: „Stv.”) rendelkezéseinek megfelelően biztosítsa a GeS által szervezett 
Sportrendezvények biztonságát, továbbá: 

a) védje a Sportrendezvényen Résztvevők személy- és vagyonbiztonságát; 

b) biztosítsa a Sportrendezvényen Résztvevők számára a gaming és e-Sport sportok biztonságos 
és nyugodt űzésének és megtekintésének lehetőségét; 

c) biztonságos szolgáltató környezet kialakításával növelje a gaming és e-Sport sportok iránt 
érdeklődők számát; 

d) a lehető legalacsonyabb mértékre szorítsa a Sportrendezvények biztonsági kockázatát, mind a 
Sportrendezvény időpontját megelőzően mind, a Sportrendezvény időtartama alatt és azt 
követően is. 

2. CIKK 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.1. Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a GeS-re, mint a Sportrendezvény szervezőjére (a GeS 
a továbbiakban úgy is, mint: „Szervező”), a Rendezőre és a Résztvevőkre.  

2.2. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden Sportrendezvényre. Jelen Szabályzat tárgyi 
hatálya nem terjed ki a GeS mindenkor hatályos Versenyszabályzata alapján online helyszínen 
megrendezett versenyre, továbbá online és offline helyszínek kombinációjával szervezett verseny 
esetén a verseny online fordulóira. 

3. CIKK 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Szabályzatban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 

a) EüM Rendelet: a mentésről szóló 5/2006 (II.7.) Egészségügyi miniszteri rendelet. 

b) Néző: a Sportrendezvényen résztvevő, a Sportolón, a Sportszakemberen, továbbá a 
sportegészségügyi feladatot ellátó személyzet tagjain kívüli személyek. 

c) Rendező: a Szervező által a Sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a 
Sportrendezvény helyszínén a rend fenntartására és a szervezési feltételek biztosítása 
érdekében szerződésben megbízott személy vagy szerv. 

d) Résztvevő: az a természetes személy, ideértve a Nézőt, a Sportolót és a Sportszakembert, aki a 
Sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a Sportrendezvényt megelőzően 
vagy azt követően másfél órával tartózkodik. 

e) Sportoló: a Sportrendezvényen a GeS Igazolási, Átigazolási és Nyilvántartási Szabályzatában, 
valamint Versenyszabályzatában meghatározottak szerinti versenyengedéllyel vagy 
rajtengedéllyel részt vevő, 12. (tizenkettedik) életévét betöltött sportoló. 

f) Sportszakember: GeS sportszakemberei, a Sportszervezetnél tevékenykedő sportszakemberek, 
illetve alkalmazottak, társadalmi munkában tevékenykedő személyek. 

g) Sportszervezet: a GeS-ben rendes tagsággal rendelkező sportegyesület és sportvállalkozás. 

h) Sportrendezvény: a GeS által, a GeS mindenkor hatályos Versenyszabályzata alapján offline 
helyszínen rendezett és Résztvevők jelenlétében megtartott verseny. A GeS által, a GeS 
mindenkor hatályos Versenyszabályzata alapján online és offline helyszínek kombinációjával 
rendezett verseny esetén jelen Szabályzat alkalmazásában Sportrendezvénynek kizárólag a 
verseny offline helyszínen rendezett fordulói minősülnek. 
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4. CIKK 

A SZERVEZŐ FELADATAI A SPORTRENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATBAN 

A. A Szervező általános feladatai 

4.1. A Sportrendezvény Stv.-ben, más jogszabályokban és a jelen Szabályzatban meghatározott 
előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a Szervező – Rendező megbízása esetén a Szervező és a 
Rendező egyetemlegesen - felelős. 

4.2. A Szervező biztosítja a Sportrendezvény biztonságos szervezését, valamint a Résztvevők személy- 
és vagyonbiztonságát. A Szervező biztosítja továbbá, hogy a Sportrendezvény helyszíne a 
Sportrendezvény lebonyolítására alkalmas legyen. 

4.3. A Szervező gondoskodik arról, hogy a Sportrendezvény helyszínéül szolgáló sportlétesítmény, 
illetve amennyiben a Sportrendezvényt nem sportlétesítményben rendezik, az ilyen egyéb 
helyszín házirendje a Résztvevők számára elérhető és hozzáférhető legyen. 

4.4. A Szervező a Sportrendezvény helyszínének beléptető pontjainál jól látható hirdetményben 
meghatározza a Sportrendezvényen történő részvétel feltételeit és a követendő magatartási 

szabályokat, melyeket minden Résztvevő köteles maradéktalanul betartani. 

4.5. A Szervező a Sportrendezvény egyes feladatainak ellátása és ezáltal a Sportrendezvény biztosítása 
céljából szerződést köt vagy köthet különböző személyekkel és szervezetekkel, így különösen 
Rendezővel, egészségügyi szolgáltatóval vagy sportlétesítmény tulajdonosával.  

4.6. Amennyiben a Szervező a Sportrendezvény biztosítása érdekében Rendezőt bíz meg, úgy Rendező 
kizárólag: 

a) a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá 
tartozó egyéni vagy társas vállalkozás; vagy 

b) a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező személy 
lehet. 

4.7. Amennyiben a Sportrendezvény közterületen kerül megtartásra és a Részvevők együttes száma az 
5000 (ötezer) főt várhatóan eléri, vagy a Sportrendezvény megrendezése jelentős 
forgalomkorlátozással, illetve forgalomeltereléssel jár, a Szervező köteles a sportrendezvények 
biztonságáról szóló 54/2001 (III.31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint eljárni. 

B. A Szervező sportegészségügyi feladatok ellátásának biztosításával kapcsolatos 
feladatai  

4.8. A Sportrendezvényen a Szervező az alábbiak szerint sportegészségügyi ellátást biztosít a 
Résztvevők számára. 

4.9. A Szervező – amennyiben más egészségügyi szolgáltatóval nem köt szerződést - a 
sportegészségügyi feladatok ellátását a Sportrendezvény előtt legalább 10 (tíz) nappal: 

a) a fővárosban rendezett Sportrendezvény esetén a fővárosi vezető főorvostól; 

b) a megyében rendezett Sportrendezvény esetén az illetékes megyei vezető főorvostól 
igényli 

a sportorvoslás szabályairól szóló 215/2004 (VII 13.) Kormányrendeletben és az EüM 
Rendeletben foglaltak szerint. 

4.10.A Szervező a Sportrendezvény helyszínén biztosítja az elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséget és 
a szükséges elsősegélynyújtó eszközöket. Amennyiben a Sportrendezvény jellege nem teszi 
lehetővé az elsősegélynyújtásra alkalmas helyiség biztosítását, úgy a Szervező az orvosi ellátást 
igénylő személy fektetésére, vizsgálatára és ellátására alkalmas egyéb helyiséget biztosít.  

4.11. A Szervező gondoskodik arról, hogy a Sportrendezvény helyszínén vezetékes vagy vezeték nélküli 
hírközlő eszköz rendelkezésre álljon. 

4.12. A Sportrendezvényen előforduló sérülések és balesetek ellátása érdekében a Szervező biztosítja a 
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EüM Rendelet szerinti gyalogőrséget, ügyeletet vagy mozgóőrséget. A Szervező mozgóőrséget 
biztosít, amennyiben a Résztvevők száma várhatóan meghaladja az 500 (ötszáz) főt. 

 

5. CIKK 

A RÉSZTVEVŐK KÖTELEZETTSÉGEI A SPORTRENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATBAN 

5.1. A Résztvevő köteles a Sportrendezvény házirendjét a Sportrendezvény teljes időtartama alatt 
betartani, a Sportrendezvény helyszínének épségét megóvni, fegyelmezetten viselkedni, továbbá a 
saját és mások testi épségét megóvni. 

5.2. A Résztvevő köteles a Sportrendezvény helyszínén a Sportrendezvény helyszínének tulajdonosa, a 
Szervező vagy egyéb harmadik személy által kihelyezett vagyontárgyakat megóvni. 

5.3. A Résztvevő a Sportrendezvényen saját felelősségére vesz részt. A Sportoló a Sportrendezvény 
területén a Szervező által a versennyel összefüggésben biztosított eszközöket, gépeket, 
berendezéseket és egyéb tárgyakat, míg a Néző a Sportrendezvény helyszínén esetlegesen 
kipróbálásra biztosított számítógépeket, játékkonzolokat és egyéb eszközöket kizárólag saját 
felelősségére használhatja. 

5.4. Amennyiben a Résztvevő a Sportrendezvény területén kihelyezett eszközökben, gépekben, 
berendezésekben, egyéb tárgyakban továbbá más Résztvevők vagyontárgyaiban, valamint a 
Sportrendezvény helyszínében vagy tulajdonosának vagyontárgyaiban szándékosan vagy 
súlyosan gondatlan magatartással kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

5.5. A Sportoló és a Sportszakember köteles a Sportrendezvényen sportszerű magatartást tanúsítani, 
továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az ellenfelek, más Sportolók, 
Sportszakemberek vagy Nézők hangulatkeltésére vagy megzavarására alkalmas. 

5.6. A Néző köteles a Sportrendezvény helyszínén minden esetben a Nézők számára kijelölt területen 
tartózkodni. A Néző a Sportolók és Sportszakemberek számára kijelölt területre a 
Sportrendezvény időtartama alatt nem léphet be. A Néző köteles továbbá tartózkodni minden 
rendbontó, és egyéb olyan magatartástól, amely a Sportrendezvény biztonságát veszélyeztetné, 
illetve ami a Sportolók vagy Sportszakemberek megzavarására alkalmas. 

5.7. Amennyiben a Néző valamely más Résztvevő személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy 
veszélyezteti, úgy a Néző a Stv. 76. § (2) bekezdése alapján kártérítési felelősséggel tartozik az 
ilyen magatartásért. 

5.8. A Néző köteles a Sportrendezvény helyszínét a Sportrendezvény befejezésének időpontjában, 
illetve a Szervező vagy a Szervező által kijelölt egyéb személy felhívása esetén haladéktalanul 
elhagyni. 

6. CIKK 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

6.1. Jelen Szabályzatot a GeS Alapszabályával és egyéb szabályzataival összefüggésben kell 
értelmezni. 

6.2. Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Stv., az EüM Rendelet és a sportorvoslás 
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004 (VII. 13.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 


