AKKREDITÁCIÓS ÉS SAJTÓ SZABÁLYZAT
Az „Alba Regia SC” Kft. Akkreditációs és Sajtó Szabályzata
1. Az Alba Fehérvár hazai mérkőzéseire a sajtóbelépőjegyek és a fotósmellények igénylése
mérkőzésről mérkőzésre történik.
2. Az „Alba Regia SC” Kft. által szervezett minden, tehát magyar és nemzetközi, hivatalos és
barátságos
találkozó
esetén
sajtó
akkreditációt
igényelni
kizárólag
a
horvatho@albafehervar.hu e-mail címen lehet.
Az akkreditáció menete
3. Egy platform maximum egy újságírót és egy fotóst akkreditálhat mérkőzésenként. A
tudósítói helyek száma korlátozott, a klub ezért jogosult saját hatáskörben az igényeket
rangsorolni.
Az „Alba Regia SC” Kft., mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy
minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója
korábban a klub hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit sértő tartalmat tett közzé, osztott meg.
4. Az „Alba Regia SC” Kft., mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy
minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója
a klub megítélése szerint nem a széles közvélemény, a szurkolók számára történő
publikációs céllal kíván a sajtó részére fenntartott helyen tartózkodni. Az „Alba Regia SC”
Kft., mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy a határidőben
benyújtott, előírásoknak megfelelő akkreditációs kérelmeket is – indoklás nélkül elutasíthatja. Az „Alba Regia SC” Kft. fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben
a rendelkezésre álló helyeknél többen jelentkeznek – az akkreditációs kérelmek
elfogadásánál a klub jogos és méltányos érdekeinek elsődlegessége alapján, valamennyi
körülményt figyelembe véve, mérlegeljen és hozza meg az adott sporteseménnyel
kapcsolatos végérvényes döntését.
5. A sajtó munkatársainak akkreditációját legkésőbb a mérkőzést megelőző munkanap 12.00
óráig be kell fejezni. A mérkőzés időpontjáig újabb akkreditációs igény nem fogadható be.
A sajtómunka a mérkőzéseken
6. A sajtó akkreditált munkatársai a nevezett versenyrendszerekben megrendezésre kerülő
kosárlabda mérkőzésekre sajtóigazolvány (pl.: Magyar Sportújságírók Szövetségének
tagsági igazolványa), az azt megerősítő akkreditációval, illetve egyéb, belépésre jogosító
igazolással léphetnek be. A sajtóhelyre, a televíziós és rádiós kommentárok helyére, a
sajtótájékoztató helyszínére csak akkreditáció útján lehet belépési jogot szerezni.
7. A sajtó számára fenntartott helyekre a rendezők csak akkreditációval rendelkező
személyeket engednek be.
8. Az akkreditált újságíróknak joguk van a számukra kijelölt munkahelyeket igénybe venni és
ott dolgozni, ugyanakkor kötelesek a sportrendezvény látogatásával kapcsolatos
szabályozást maradéktalanul betartani. Munkájuk során az MKOSZ normái mellett az
általános viselkedési, elhelyezkedési és munkavégzési követelményeknek is

kötelesek megfelelni. A szervező meghatározza, hogy a sajtó munkatársai milyen útvonalon
közlekedhetnek, és hol folytathatják tevékenységüket.
9. A sportszervezet által akkreditált sajtósok kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely a
kosárlabda sportág, az MKOSZ és a szponzorok, valamint a média jó hírnevét szolgálja.
Amennyiben az akkreditált személyek a hivatalos személyeket, játékosokat stb. verbálisan
vagy tettlegesen inzultálják, bántalmazzák, akkreditációjuk visszavonásáról azonnal
intézkedni kell.
10. Az akkreditált tudósító újságírók a sajtóhelyen, a sajtótájékoztató helyszínén, valamint a
vegyes zónában jogosultak a munkájukat elvégezni.
11. Az akkreditált tudósító újságírók a részükre kialakított vendégszobában korlátlan étel és ital
fogyasztására jogosultak.
Fotósok
12. A fotósok a tudósítókhoz hasonlóan csak jogosultságuk igazolását és akkreditációjukat
követően, a ruházat és csomagátvizsgálás után, munkavégzés céljából vehetnek részt az
MKOSZ versenyrendszerében megrendezett sportrendezvényeken.
13. A fotósok munkavégzésük során működésükkel nem zavarhatják a televíziós közvetítést,
nem akadályozhatják az MKOSZ hivatalos médiafelületeinek láthatóságát.
14. A fotósok sportesemények esetében a sportlétesítményben a számukra kijelölt
munkavégzési területre csak az klub által kiadott mellényben léphetnek be.
15. A fotós a mellényt a belépéskor azonnal köteles felvenni, a mérkőzés során azt
rendeltetésszerűen viselni. A fotós a mellényt a sportlétesítmény elhagyásakor, a
kilépéskor veheti csak le. A fotósnak a mellény száma alapján mindig azonosíthatónak kell
lennie, kérésre kilétét mindig igazolnia kell.
16. A mellénnyel rendelkező fotósok a mérkőzés előtt és a bemelegítés során az oldalvonalon
kívül tartózkodhatnak. A csapatok bemutatását követően és a mérkőzés alatt kizárólag a
két alapvonal mögött dolgozhatnak. Fotós a munkája gyakorlása során a pályára – a
rendező által meghatározott esetektől eltekintve - nem léphet! A fotósok a játékosokat és
a további hivatalos személyeket az eredmény és a tevékenységük miatt nem kritizálhatják.
17. A játékvezető és az ellenőrök –a technikai zónában jogosultan tartózkodó személyek
kivételével – mindenkit felszólíthatnak a játéktér és a nézőtér közötti terület elhagyására,
ha a körülmények ezt indokolttá teszik. Amennyiben a játékvezető vagy az ellenőr
kérésének nem tesznek eleget, ő a mérkőzést megszakíthatja, illetve beszüntetheti. A
szabályzatok rendelkezéseit megsértőket a mérkőzésekről el kell távolítani. Az eltávolítás
tényét és annak körülményeit a Szövetség részére meg kell küldeni.
Székesfehérvár, 2019. szeptember 21.

„Alba Regia SC” Kft.

