
A B C D E
téglalap téglalap téglalap téglalap téglalap

12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm

7,32 m 7,32 m 7,32 m 7,32 m 7,32 m

2, 44 m 2, 44 m 2, 44 m 2, 44 m 2, 44 m

alumínium alumínium alumínium alumínium alumínium

vagy más vagy más vagy más vagy más vagy más 

hasonló hasonló hasonló hasonló hasonló

kör, lekerekí- kör, lekerekí- kör, lekerekí- kör, lekerekí- kör, lekerekí-

tett vagy tett vagy tett vagy tett vagy tett vagy 

elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus elliptikus

22 cm átmérő 22 cm átmérő 22 cm átmérő 22 cm átmérő 22 cm átmérő 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

8000 felett 4500-8000 2000-4500 1000-2000 600-1000

nem lehet

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

legalább a legalább a legalább a legalább a legalább a 

stadion befoga- stadion befoga- stadion befoga- stadion befoga- stadion befoga-

dóképességé- dóképességé- dóképességé- dóképességé- dóképességé-

nek 10 %-a nek 10 %-a nek 10 %-a nek 10 %-a nek 10 %-a

legalább 500 legalább 250 legalább 100 

600

alul külön alul külön alul külön alul külön alul külön

fülön fülön fülön fülön fülön

hazai nézők ré- hazai nézők ré- hazai nézők ré- hazai nézők ré- hazai nézők ré-

szére legalább szére legalább szére legalább szére legalább szére legalább

2 2 2 2 2

vendégek ré- vendégek ré- vendégek ré- vendégek ré- vendégek ré-

szére legalább szére legalább szére legalább szére legalább szére legalább

1 1 1 1 1

2 hosszanti 2 hosszanti 2 hosszanti 1 hosszanti 1 hosszanti

legalább 30 nm legalább 20 nm legalább 20 nm legalább 20 nm legalább 20 n m

legalább 25 fő legalább 25 fő legalább 25 fő legalább 20 fő legalább 20 fő

5, 2,1 5,2,1 5,2,1 3,2,1 3,2,1

igen igen igen igen igen

ffi, női ffi, női ffi, női ffi, női ffi, női

1 1 1 1 1

1

Orvosi szoba 1

Játékvezetői öltöző ffi, női 1

BÜFÉ-k száma mind a hazai mind a vendég né-

zők részére legalább 1

Gyúró szoba igen

alul külön 

fülön fülön fülön

Játékos öltöző legalább 20 fő legalább 20 fő legalább 20 nm

Zuhanyrózsa, angol WC, piszoár 3,2,1 3, 1, közös fürdő esetén 6 zuhany 2-2 zuhany

Lelátók fedése 1 hosszanti 50 %-a

Eredményjelző Mutassa: eredmémy, idő Mutassa: eredmémy, idő Mutassa: eredmémy, idő

VIP vendég

Kivehető szék a "B" középnek

Nézőtéri WC-k száma alul külön alul külön 

pességének 10 %-a pességének 10 %-a

legalább a stadion befogadóké-

pességének 10 %-a

be nem lépett személy ne 

találkozhasson

be nem lépett személy ne 

találkozhasson

Vendégszurkolók létszáma legalább a stadion befogadóké- legalább a stadion befogadóké-

Állóhelyek száma alkalmazható alkalmazható alkalmazható

Külső kerítés magassága 2 m A stadionban tartózkodó és a még A stadionban tartózkodó és a még

A befogadóképesség 10 %-a

Saroktív sugarának mérete 1 m 1 m 1 m

Ülőhelyek száma 200-600 50-500 0-200

F G H

2, 44 m 2, 44 m

Kapuk anyaga

Vonal vastagság 12 cm 12 cm 12 cm

Kapuk szélessége

Kapuk magassága

7,32 m 7,32 m 7,32 m

2, 44 m

fehér

A stadionok osztályba sorolása osztályonként és osztályokon belül *

Játéktér felépítése téglalap téglalap téglalap

Infrastruktúrális elemek

Első osztály (NB I) Harmad osztály (NB III) Negyed osztály (Megyei I. o.) Ötöd osztály és alacsonyabbMásod osztály (NB II)

fehér

alumíniumalumínium alumínium

Kezdő és büntető pont mérete 22 cm átmérő 22 cm átmérő 22 cm átmérő 

hasonló

fém, fa

vagy más 

hasonló

Kapuk formája kör, lekerekített vagy elliptikus kör, lekerekített vagy elliptikus kör, lekerekített vagy elliptikus

vagy más 

hasonló

fém, fa

vagy más 

Kapuk színe fehér fehér fehér



A B C D E F G H

A stadionok osztályba sorolása osztályonként és osztályokon belül *

Játéktér felépítése téglalap téglalap téglalap

Infrastruktúrális elemek

Első osztály (NB I) Harmad osztály (NB III) Negyed osztály (Megyei I. o.) Ötöd osztály és alacsonyabbMásod osztály (NB II)

1 1 1 1 1

Elsősegély szoba (nézői) minden szektor hosszanti ol- hosszanti ol-

dalakon dalakon

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

105x68 m 105x68 m 105x68 m 100-105x64-68 m 100-105x64-68 m

1 1 1 1 1

14 fő 14 fő 14 fő 14 fő 14 fő

különösen ve- különösen ve- különösen ve- különösen ve- különösen ve-

szélyes szélyes szélyes szélyes szélyes

helyeken helyeken helyeken helyeken helyeken

1,5x2 m 1,5x2 m 1,5x2 m 1,5x2 m 1,5x2 m

1400 lux 1200 lux 1200 lux 900 lux új tervnél 900 lux új tervnél

kell kell kell kell kell

őrzött őrzött őrzött őrzött őrzött

150,6,5 100,6,5 50,6,5

400 nm 200 nm 100 nm

100 ülőhely 50 ülöhely 50 ülőhely 20 ülőhely 20 ülőhely

ebből 75 asztal ebből 25 asztal ebből 25 asztal

1000 nm 200 nm 200 nm

4 2 2 1 1

25 5 3 1 1

200 nm 100 nm 100 nm

4 2 2 1 1

2 2 1

50 fő 30 fő 15 fő

1 1 1 1 1

*Fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat a dokumentumtar.mlsz.hu oldalon letölthető Infrastruktúra Szabályzatban találják meg.

Parkoló hely őrzött

VIP parkoló, jv-ők, ellenőrök

VIP terem

Tudósítók helye a lelátón 

Villanyvilágítás 900 lux új tervezés esetén nem kötelező, ha van 350 lux nem kötelező, ha van 350 lux

Zászlók elhelyezése (5 db.) kell

Gyors interjúk helye

TV stúdió (5x5x2,3 m)

MIX zóna (férőhely)

Tartalékpálya (szakhat. enged.) 1

TV-s kocsi helye

Fő kamera (platform középen)

Kommentátori állás 1

Sajtótájékoztató hely

különösen veszélyes helyeken különösen veszélyes helyeken

Játékos kijáró (szélesség, mag.) 1,5x2 m 1,5x 1,2 m 1,5x1,2 m

90-120 x 50-75 m 90-120 m x 45-75 m

Tartalék játékvezetői hely

Kispadok 13 fő 12 fő 12 fő

Belső kerítés különösen veszélyes helyeken

Ellenőri szoba

Vezetési pont 1

Pálya méretek 100-105x64-68 m

Dopping szoba (3 részes kivitel) 1

Krízis szoba

1 db. Nyerges vontató férjen el


