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A Magyar Golyósportok Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége az Alapszabály 6.§ (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a sportról szóló 2004. évi I. törvény  

(a továbbiakban: Sporttörvény) 23. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott kötelezettség alapján,  

a 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése előírásaira tekintettel, továbbá a  

CBI (Confederazione Boccistica Internazionale), a CER (Confederazione Europea Bocce Raffa),  

a World Bowls, az EBU (European Bowls Union), a FIB (Fédération Internationale de Boules),  

a FEB (Fédération Européenne De Boules), a CMSB (Con-fédération Mondiale Sport Boules),  

a CESB (European Confederation of Sport of Bowls) szabályzatainak rendelkezéseit figyelembe véve,  

az alábbi Sportegészségügyi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) fogadja el: 

1.§ 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

A Sportegészségügyi Szabályzat hatálya kiterjed a Sporttörvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott 

versenyzőkre, továbbá az MGSSZ, illetve a Sporttörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott 

szervezetek (MGSSZ tagszervezetek) által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, 

versenyrendszerben, gyermek- és ifjúsági, valamint szabadidős- és diák versenyeken, valamint 

edzéseken résztvevőkre, sportolókra, és a Sporttörvény 11/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

sportszakemberekre, tisztségviselőkre, csapatvezetőkre, hivatalosan megbízott kísérőkre és 

versenyszervezőkre. 

2.§ 
EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK 

A sportorvoslás szabályairól szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a 

golyósport versenyzéshez sportorvosi engedély nem szükséges. A versenyző sportorvosi vizsgálaton 

nem köteles részt venni. 

A golyósportot űző sportolók, különös tekintettel a 18. év alatti gyermek- és ifjúsági versenyzők 

egészségének és testi épségének védelme érdekében a külföldi versenyekre és eseményekre történő 

delegáláskor, illetve a hazai golyósport versenyeken és eseményeken a következők figyelembevétele 

szükséges: 

3.§ 
SPORTBIZTOSÍTÁS 

Felnőtt és ifjúsági versenysportolók számára a sportbiztosítás megkötése minden esetben ajánlott. 

A külföldi versenyekre az MGSSZ vagy tagszervezete által nevezett felnőtt, ifjúsági, korcsoportos 

delegáció tagjainak, továbbá az MGSSZ vagy tagszervezete által hivatalosan kiküldött játékosoknak, 



3 
 

sportszakembereknek és kísérőknek minden oldalú baleseti– és egészségügyi biztosítással kell 

rendelkeznie, amelyet alapvetően önállóan kell, hogy rendezzenek, de kérhetik – amennyiben van ilyen 

– a támogatási keretük terhére is. A kiutazók igény esetén az MGSSZ (kiküldő szervezet) ügyintézési 

segítségét kérhetik írásban, a konkrét biztosítási összeg Szövetségnek történő egyidejű befizetésével / 

átutalásával, vagy – a támogatási keretből történő finanszírozás esetén – az erre a célra létrehozott 

nyilatkozat kitöltésével és elektronikus elküldésével. 

4.§ 
BIZTONSÁGOS SPORTTEVÉKENYSÉG, EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK 

A sporttörvény 66/A. § (1) előírása szerinti, a biztonsági fokozattal nem rendelkező hazai golyósport 

versenyek, illetve események lebonyolításáért a szervező – illetve rendező szerv (rendező) alkalmazása 

esetén a szervező és a rendező egyetemlegesen – felelős. Az kvalifikációs, a diák- és hallgatói, a 

szabadidős versenyek, valamint a golyósportokat vagy azok bármely szakágát népszerűsítő 

rendezvények szervezőinek és rendezőinek a verseny / esemény kezdete előtt a helyszínen (általában a 

technikai értekezleten) a következőket kell közzé tenni: 

a) a verseny helyszínének közelében elérhető egészségügyi szervezet (kórház, rendelőintézet) 

nevét, helyét, elérhetőségét, ügyeleti ágazatait és fogadási időrendjét; 

b) a verseny helyszínének elhagyási rendjét, útvonalát vis maior (világítási zavar, tűz, elemi csapás, 

katasztrófa) esetén; 

c) szükségi esetekre a helyi mentők hívásának, elérhetőségének (telefonszám) ismertetését; 

d) a verseny helyszínén lévő baleseti forrást képező tárgyak (gépek, berendezések) használati 

tilalmát, illetve épsége védésének szabályait, szükség és lehetőség esetén ezen eszközök és 

berendezési tárgyak elzárásának, eltávolításának lehetőségét; 

e) a versenynek / eseménynek helyszínt adóépület vagy szabadtéri pálya mellékhelyiségeinek 

konkrét helyét, higiéniai tisztasági állapota romlásának esetére, a rendezők felé történő jelzés 

rendjét; 

f) a meccseken túli sportolási lehetőségek helyszínének, tárgyi feltételeinek, igénybevételi 

lehetőségének ismertetését; 

g) a jelen lévő sportszakemberek, edzők, egyesületi vezetők, a játékosok, a megbízott kísérők, 

valamint a nézők figyelmének felhívását a házirend betartásának szükségességére, 

célszerűségére és a balesetek megelőzésének lehetőségére. 

A verseny / esemény helyszínén, függetlenül annak jellegétől (épület, konténer, sátor, szabadtéri pálya, 

egyéb létesítmény) a szövetség, illetve rendező MGSSZ tagszervezet köteles minden használó számára 
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elérhető helyen elsősegély-dobozt elhelyezni, továbbá jól látható helyen a mentők telefonszámát 

feltüntetni. 

Az egészség és higiénia állapot megóvása érdekében a szervezőknek, illetve rendezőknek folyamatosan 

biztosítani kell a verseny / esemény helyszínén vagy annak legfeljebb 500 méteres körzetében a hideg 

és melegvíz-ellátást, a versenyhelyszínen (különös figyelemmel a pályák) minimum 18°C fokos 

hőmérsékletet, a megfelelő szellőztetési, valamint kellő világítási / árnyékolási lehetőségeket, az 

egészségmegőrző higiéniai állapotokat és a rendszeres tisztálkodási körülményeket. 

5.§ 
HATÁLYBALÉPÉS 

Jelen Szabályzatot a Szövetség Elnöksége a 2020/0515/5SZ számú határozatával fogadta el, és 2020. 

május 15. napjával hatályba léptette. 

Budapest, 2020. május 12. 

 __________________________________  
 Kecskés Péter 
 Elnök 


