MAGYAR MMA SPORTÁGI SZÖVETSÉG
RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZABÁLYZAT
Jóváhagyta a Magyar MMA Sportági Szövetség tagsága 2017. 09. 24. közgyűlésén
a Sport Törvény 65.§ (2),(4), (6) és 54/2004.(III.31) Kormány rendelete alapján,
-az 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet értelmében - csak sportszervezet, szakszövetség vagy sportági
szövetség szervezhet:
- az stv.65.§ (2) - Külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény szervezője csak sportszervezet,
szakszövetség vagy sportági szövetség lehet.
(4) - Kizárólag a szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával tartható
olyan sportrendezvény, amelynek résztvevői a versenyzés során fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytatnak
(veszélyes üzem). A szakszövetség, vagy az országos sportági szövetség a hozzájárulását nem tagadhatja meg, ha
a sportrendezvény lebonyolítása a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban meghatározott biztonsági előírásoknak megfelel, és megtartása a sportág versenyrendszerének
(bajnokság) működtetését nem veszélyezteti.

(6) - E rendelkezés alkalmazásában
a) küzdősportnak minősül az a sporttevékenység, valamint
b) kontakt harcművészeti ágnak minősül az a harcművészeti ág, amelyben a testnek test elleni, vagy a testnek a
sporttevékenység során használt tárgy elleni, fizikai erőkifejtéssel járó tevékenysége a sportág szabályai szerint a
győzelem elérésének eszköze, és amelynek közvetlen célja a másik személy fizikai legyőzése.

A Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Sportági Szövetség Határozatai alapján szervezhető
sportrendezvények:
1.§ Magyarországon az a sportszervezet szervezhet „MMA” sportágban profi illetve amatőr
mérkőzéseket, nemzetközi, bajnoki és kupamérkőzéseket, valamint válogatott mérkőzéseket, aki(-k);
1) - esetében az 1.§ b.) kizáró okok nem állnak fenn és a meghatározottak alapján: - bajnokságban
szervez egyéni vagy csapatmérkőzéseket, vagy edzőmérkőzéseket valamint a nem
versenyrendszerben szervezett mérkőzéseket szervez,
a sportrendezvényeket is idesorolva -, feltéve, hogy azokon néző jelen lehet!
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2) A kizáró okok:
a)

az a szervező sportszervezet, egyesület, klub, amely szövetségi tagsággal nem
rendelkezik, és eseménye nem szerepel a szövetség versenynaptárában,

b)

az a jogi személy vagy természetes személy, aki nem fizette meg a szövetség éves
tagdíját, illetve akinek kilencven napot meghaladó köztartozása van, vagy az stv.32. § (1)
bekezdésében foglalt eseten túlmenően: az a sportvállalkozás, sportegyesület, amellyel
szemben a bíróság elrendelte a sportszervezet felszámolását, továbbá amely
sportszervezet végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll,

c)

akinek részvételével megrendezett sportrendezvénnyel összefüggésben a
sportrendezvény időpontját megelőző 1 évben - jogsértő cselekmény elkövetése miatt
szabálysértési illetve hatósági intézkedésre került sor, és annak hatálya még érvényben
van,

d)

a szervező természetes személy vagy szervezet jogi személy az előzőekben a sportág vagy
a szövetség, vagy annak jogelődjével, megelőző szervezetével szemben sértő illetve
jogsértő magatartást tanúsított, valamint a sportrendezvény szervezésével összefüggően
mulasztás miatt a sportszövetség fegyelmi vagy kizárási eljárás során, jogerősen kizárta
illetve elmarasztalta,

e)

olyan körülmény(ek) merült fel, amely összeegyeztethetetlen a szövetség
alapszabályzatában foglaltakkal illetve ellentétes normáival,

f)

a sportrendezvényt megelőzően három hónappal elmulasztotta rendezvénymegtartására
vonatkozó kérelem benyújtását, vagy

g)

nem rendelkezik a rendezvénymegtartására vonatkozó a szövetség által kiállított
engedéllyel (licenszel), vagy hatósági engedélyekkel, ide értve a rendezvény helyszínekre,
zárt illetve szabadtéri sporteseményekre vonatkozóan,

h)

olyan sportrendezvény, amely rendelkezik a szövetség által kiadott sportrendezvény
szervezési vagy hatósági engedélyekkel, de a rendezvénnyel összefüggésben,
versenyjogokkal illetve versenyengedéllyel nem rendelkező i sportolókat kíván
versenyeztetni, különös tekintettel a profi és amatőr sportolókra, mely sérti a stv.32.§(1)(2) és a 34.§(1)-(3) foglaltakat,

i)

olyan sportrendezvény, amelynek verseny-sportszabályzata hasonló a „Vegyes
harcművészet”-i (MMA) verseny-sportszabályokkal - ennek megállapítása a sportágat
kizárólagosan kezelő szövetsége jogosult- és továbbá a fentiekben említett kritériumok
nem állnak fenn,
2

MAGYAR MMA SPORTÁGI SZÖVETSÉG
RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI SZABÁLYZAT
j)

olyan rendezvény, amelyen kifejezetten nyolcszögalakú (oktogon) küzdőtér- ketrecben
zajlanak a küzdelmek, mely közösségi ábrás alakzat, forma, Nemzetközi védjegyoltalom
alatt áll, (lajstromszám: No 010202786 vagy a No 012157673, No 25.) Ennek
engedélynélküli használata sérti a Védjegyjogosult, védjegyek és földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 2011-ben módosított 1997.évi XI. törvényben („Vt.”) valamint a
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.évi LVII.
(Tpvt.)- módosított 2016.évi CLXI. törvényben meghatározott jogokat.

k)

olyan sportrendezvény, amelynek időpontját megelőző egy éven belül a egyesület vagy
klub részvételével zajló sportrendezvénnyel kapcsolatban súlyos rendzavarásra került sor;

3) továbbá olyan közterületen megtartott sportrendezvényre vonatkozik, amelyen a résztvevők és a
nézők együttes száma az ötezer főt várhatóan eléri, vagy a sportrendezvény megrendezése
forgalomkorlátozással, illetve forgalomeltereléssel jár az kiemelt sportrendezvényeknek minősül,
stv.65.§(1) bekezdése alapján.
A szervező és a rendező felelőssége
A sportrendezvény e törvényben, más jogszabályokban és a szakszövetség, illetve a sportági szövetség
szabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező - illetve rendező szerv
(rendező) alkalmazása esetén a szervező és a rendező egyetemlegesen - felelős.
A szervező köteles megtenni vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést,
amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a
bűnmegelőzés érdekében szükséges.
A szervező felelőssége a sportesemény helyszínén áll fenn, tehát azokért a cselekményekért nem felel,
amiket a résztvevőknek a sportesemény elhagyását követőn - pl. az utcán - követnek el . stv.66.§ (1)-(3)
foglaltak.
Amennyiben a szervező nem teljesíti a jogszabályokban vagy a szakszövetség, illetve a sportági
szövetség szabályzatában meghatározott előírásokat, a szakszövetség, illetve a sportági sportszövetség a
szervezővel szemben a külön jogszabályban meghatározott joghátrányt alkalmazza .stv.66.§ (1)-(3)
A sporttörvény (2004. évi I. tv.) előírja, hogy amennyiben a sportrendezvény elmarad, a belépőjegy
ellenértékét három munkanapon belül vissza kell téríteni. Ha a sportrendezvény félbeszakad, a
megismételt sportrendezvényre a belépőjegy érvényes .stv.69.§ (2)
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A sportszövetség a tagjaival a kiemelt sportrendezvényt szervezőivel szemben a szervezői feladatok
elvégzésének elmulasztása végett - fegyelmi eljárás lefolytatását követően - további intézkedéseket
alkalmazhatja:
1. a sportszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása;
2. a rendezői létszám felemelésére kötelezés;
3. sportrendezvény zárt, nézők nélküli eseményének elrendelése
4. versenyeredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;
5. büntetőpontok megállapítása;
6. a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből való kizárás;
7. a sportszövetségből való kizárás;
8. pénzbüntetés, .54/2004.(III.31.) korm.rend.18.§
A sportrendezvény helyszínekre és létesítményre vonatkozó előírások
Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is
tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti. Ha a
sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a sportrendezvény jellegének megfelelően a
szervező köteles a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyoni biztonságára, valamint a
környezet és a természet védelmére vonatkozó előírásokat teljesíteni .stv.67.§ (2)-(3)
A szervező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre
való akadálymentes bejutását és távozását, ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, és a helyszín
kommunikációs akadálymentesítését elvégezni. A fogyatékos sportolók részvételével tartandó
sportrendezvények szervezésénél figyelembe kell venni a fogyatékos személyek különleges
szükségleteit, amelyeket a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége állapít meg . stv.67.§ (4)-(5)
A sportlétesítményre vonatkozó előírások
A sportrendezvény biztonsága érdekében a nézők sportrendezvényen való részvételének
megszervezésekor, valamint a sportrendezvény időtartama alatt és a rendőrség igényei szerint a
sportrendezvényt megelőzően, illetve követően a szervező köteles az illetékes rendőri vezetővel
együttműködni és részére az igényelt segítséget megadni .stv.68.§ (2)
A szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményekben köteles
meghatározni a sportrendezvény megtekintésének feltételeit, amelyet - általános szerződési
feltételekként összefoglalva - a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni .stv.69.§ (1)
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A sportrendezvények szervezője köteles a szükséges műszaki és biztonsági intézkedéseket megtételére
a nézők elkülönítésének biztosításával megszervezni:
1. a belépőjegy-eladásánál
2. a sportrendezvény helyszínére történő beléptetésnél,
3. a szurkolók elhelyezését és folyamatos figyelemmel kísérését, valamint
4. a nézők a sportrendezvény helyszínének elhagyására vonatkozóan . stv.68.§ (1)
2009. szeptember 1-jétől a sportesemények rendbontása elleni, hatékonyabb fellépés érdekében, új
szabályokat vezet be a sporttörvény: Ez alapján a rendőrség megtiltja a sportrendezvény nézők
részvételével történő megtartását, vagy korlátozza a nézők számát, ha
1. a szövetségi és hatósági engedélyek hiánya, illetve
2. a biztonságos megrendezés feltételei hiányoznak, vagy
3. az előzetesen meghatározott biztonsági szabályokat a rendező nem tartja be.
Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása, annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a
megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a sportrendezvényt megszakítani,
illetve felfüggeszteni.
- Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a
megbomlott rend nem állítható helyre, a rendőrség a sportrendezvény nézők részvételével történő
megtartásának megtiltásáról vagy a nézők számának korlátozásáról dönthet .stv.68.§ (3)-(8)
- Az kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvényeket az „stv.68/A.§”, 70.§ (1)-(4),
”54/2004.(III.31.)korm.rend.2.§, 3.§, 5.§, 6.§, 8.§” tartalmazza. Ennek be nem tartása miatt a
sportrendezvény meg nem tartása vagy beszüntetéséből származó jogi, vagyoni hátrányokozás
felelőssége a mindenkori szervezőt(ket) terhelik!

Záradék:
A Rendezvényszervezési Szabályzatot a Szövetség tagsága a 2017. 09. 24.-i ülésén jóváhagyta.
A Versenyszervezés engedélyének további feltételeit a Szövetség versenyszabályzata tartalmazza.
Hatálybalépés: 2017. 09. 24. Budapest.
HMMAF Elnöksége
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