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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) célja a Biztonsági Szabályzat megalkotásával az,
hogy a jogszabályok ismerete, alkalmazása magas színvonalon valósuljon meg az MKOSZ által működtetett férfi NBI A
csoport, a női NBI és a férfi NBI B csoport versenyrendszerek, illetve a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004.
(III.31) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó bajnoki-, válogatott-, nemzeti-, nemzetközi
kupamérkőzéseken, valamint a versenyrendszerben indulási jogot szerzett sportszervezetek és az MKOSZ által
megrendezésre kerülő további sportrendezvényeken. A sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.), illetve a
sportrendezvények biztonságával kapcsolatos további jogszabályokban meghatározott feladatokat és elvárásoknak a
kosárlabda mérkőzések rendezése során teljesülnie kell.
A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a sportszövetség és tagszervezetei részére készített szabályzatot, illetve
nemzetközi sportesemények esetében a nemzetközi sportszövetség által meghatározott biztonsági szabályokat minden, a
versenyrendszerben indulási jogot szerzett sportszervezetnek és az általa megbízott rendezőnek be kell tartania.
Az MKOSZ családbarát, a sportág fejlesztését támogató légkör megteremtésére törekszik, amely az általa szervezett
sportrendezvények során a feltételrendszer biztosításával a biztonság, a szervezettség és a szolgáltatás megfelelő arányú
alkalmazása mellett valósulhat meg. Nem elégséges csak a jogszabályok következetes betartása, hanem fontos a
jogsértések kialakulásának megelőzése, a jogszabályok betartásának, betartatásának ellenőrzése, a szurkolói klubok,
egyesületek, támogató közösségek partneri szintre emelése, a rend érdekében elindított folyamatokba történő bevonása. A
személy- és vagyonvédelem, valamint a befektetők számára biztonságos és vonzó környezet kialakítása csak a felsoroltak
segítségével valósítható meg.
A szabályzatban nem a jogszabályokban rögzített kötelezettségek és feladatok kerülnek ismertetésre, célunk az volt, hogy a
jogszabályokban rögzítettek közérthetően kerüljenek megfogalmazásra, elősegítve a helyes jogértelmezés kialakítását.
2. A SPORTRENDEZVÉNY MEGRENDEZÉSÉNEK FELTÉTELE
A sportrendezvény akkor tartható meg, ha:
a) a szervező rendelkezik a sportrendezvény megtartásához szükséges, továbbá a sportrendezvény helyszínére vonatkozó,
külön jogszabályok alapján előírt hatósági engedélyekkel, valamint nézők részvétele esetén a Rendelet 13. § (5) bekezdése
szerinti döntéssel;
b) a sportrendezvény nézői az egyéb résztvevőktől, továbbá a hazai és vendégszurkolók egymástól is biztonságosan
elkülöníthetők;
c) a szervező a sportrendezvény helyszínére vonatkozóan baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére írásbeli
kiürítési, menekítési tervvel rendelkezik, és biztosítottak a terv végrehajtásának személyi és technikai feltételei;
d) a sportrendezvényen való részvétel feltételeiről, a sportrendezvény rendjéről a nyilvánosság előzetes - továbbá a
sportrendezvény közönségének helyszíni folyamatos - tájékoztatása biztosított;
e) a szervező a sportrendezvény rendjének fenntartása érdekében a személyi és technikai feltételeket biztosítja.
3. A SZERVEZETRENDSZER
A feladatok megfelelő színvonalú végrehajtása érdekében az MKOSZ egy folyamatos együttműködésre képes és kötelezett
szervezetrendszert hoz létre.
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a. AZ MKOSZ BIZTONSÁGI BIZOTTSÁGA
Az MKOSZ 5 fős (1 fő elnök, 4 tag) Biztonsági Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság) határozatlan időre az MKOSZ
Elnöksége választja. Döntéseit elektronikus levélben megküldi a sportszervezetek képviselőinek, melyek betartása mindenki
számára kötelező.
A Bizottság Elnökét és négy Tagját az ügyvezető igazgató javaslatára az MKOSZ Elnöksége határozatlan időre nevezi ki. A
Bizottsági Tagok megbízásának visszavonására a Bizottság Elnöke az ügyvezető igazgató útján tesz javaslatot az MKOSZ
Elnökségének. A Bizottság Elnöke megbízásának visszavonását az ügyvezető igazgató kezdeményezheti. A Bizottság Elnöke
az MKOSZ ügyvezető igazgatója útján az MKOSZ Elnöksége felé írásban intézett nyilatkozattal, 30 napos határidővel
lemondhat. A Bizottsági Tagok lemondására a Bizottság Elnöke lemondására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazni kell azzal, hogy a lemondás határideje 15 nap. A Bizottság, a működésével kapcsolatos szabályokat Ügyrendben
állapítja meg.
A Bizottság feladata többek között:
a) az MKOSZ hivatalos versenyrendszerében indulási jogot nyert sportszervezetek kosárlabda rendezvényeinek
biztonságos, jog- és szakszerű megszervezésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok érdekében szükséges
koordinációs és támogató feladatok végrehajtása;
b) az Stv. 69/A. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott biztonsági szabályzat elkészítése és annak folyamatos
felülvizsgálata, illetve jóváhagyásra az Elnökség elé terjesztése;
c) az Stv. 69/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos éves sportági program
elkészítése;
d) az Stv. 69/A. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos beszámoló
elkészítése a versenyrendszerben szervezett utolsó versenyt követő 30 napon belül;
e) a sportági szakszövetség részére a sportrendezvények biztonsága vonatkozásában meghatározott – elsősorban a
képviselettel, a szabályalkotással, a szakterületi anyagok véleményezésével és szakmai útmutatók kidolgozásával
kapcsolatos - feladatok végrehajtása;
f) a biztonsági ellenőri rendszer működési feltételeinek kialakítása, a biztonsági ellenőri rendszer működtetése
együttműködve a Technikai Bizottsággal;
g) a kosárlabda sportrendezvényekkel kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok folyamatos ellenőrzésének,
értékelésének végrehajtása és a szakterülettel kapcsolatos fejlesztési javaslatok megfogalmazása;
h) a sportrendezvények biztonsági szempontból történő minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása, a minősítési
eljárásokban az MKOSZ képviselete;
i) a szakterületen a jogalkalmazás fejlesztésének elősegítése, tájékoztató anyagok összeállítása és sportszervezetek
részére történő megküldése;
j) a sportrendezvények biztonságtechnikai ellenőrzésének szakmai támogatása;
k) a Fegyelmi Bizottság munkájának és a fegyelmi eljárások támogatása;
l) a statisztikai adatok gyűjtése, és a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos adatbázisok kiépítésének és
működtetésének támogatása.
A Bizottság feladatait az MKOSZ szabályzatainak előírásai szerint végzi.
b. A SZÖVETSÉGI BIZTONSÁGI ELLENŐRÖK ÉS AZ ELLENŐRZÉS
A biztonsági ellenőröket a Bizottság javaslata alapján a szövetség ügyvezető igazgatója nevezi ki. Ellenőr csak megfelelő
képesítéssel, tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező szakember lehet. Az ellenőrök munkájának szakmai felügyeletét a
Bizottság elnöke látja el.
Az ellenőrök munkavégzését az ügyvezető igazgató igazolja.
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A szövetségi biztonsági ellenőrt (a továbbiakban: ellenőr) a Bizottság elnökének javaslatára az elnökség, az elnökség
mandátumával azonos időtartamra bízza meg. Az ellenőr megbízása megszűnhet lemondással és Bizottság javaslata alapján
az Elnökség döntése alapján.
Az ellenőrt a Bizottság javaslata alapján a Bizottság elnöke delegálja a sportrendezvényekre. A Bizottság az ellenőrök
személyéről előzetesen tájékoztatja a versenyrendszerben induló sportszervezeteket.
A biztonsági ellenőr a sportszövetség képviselője, aki köteles pártatlanul, függetlenül és objektíven rögzíteni a
sportesemény szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok ellátását és az esetleges szabályzattól,
pályarendszabálytól és jogszabályoktól való eltéréseket.
Az ellenőr köteles kilétét az MKOSZ által rendelkezésére bocsátott hivatalos igazolással igazolni. Az ellenőr az igazolást a
szervező és rendező részére köteles felmutatni. A pályarendszabályokat, a szabályzatban rögzítetteket és a jogszabályokban
nevesített rendelkezéseket az ellenőr köteles tiszteletben tartani.
Az ellenőr jogosult a feladatainak ellátásával összefüggésben a sportlétesítmény teljes területén külön engedély nélkül
tartózkodni, valamint jogosult a sportlétesítmény valamennyi helyiségébe belépni.
Az ellenőr a jelentését legkésőbb az ellenőrzést követő második munkanapon köteles megküldeni a Bizottság Elnöke részére.
Az ellenőr a sportesemény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására javaslatot tehet a
sportrendezvény szervezőjének és a játékvezetőnek. Az ellenőrök tevékenységéről minden évben összefoglaló tájékoztatás
készül.
c. A RENDEZŐK
Az Stv., illetve a Rendelet alapján meghatározottaknak megfelelően a sportrendezvény szervezőjének megfelelő
képzettséggel és jogosultsággal rendelkező rendező szervet és rendezőt kell megbíznia a feladatok ellátására. A rendező
szervről, illetve a rendezőben beállott változásról a szervezőnek kötelessége a sportszövetséget tájékoztatnia.
A szervező, illetve a szervező által megbízott rendező köteles az MKOSZ és annak bizottságai részére a kért tájékoztatást
megadni és a részére meghatározott feladatokat végrehajtani. A rendező szervről a sportszervezetnek a jogszabályban
meghatározottnak megfelelő módon tájékoztatást kell adnia.
4. A SPORTLÉTESÍTMÉNY BIZTONSÁGTECHNIKAI ELLENŐRZÉSE
a. A BIZTONSÁGTECHNIKAI ELLENŐRZÉS MEGSZERVEZÉSE
A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket az Stv. 63. § (3) bekezdése
szerint a versenyrendszer első versenye előtt legalább 30 nappal, évente egyszer biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni
kell. Az ellenőrzés időpontjáról legalább 15 nappal megelőzően a sportlétesítményt használó sportszervezet minden, az Stv.
63. § (3) bekezdésében nevesített szervezetet értesíteni köteles. Amennyiben a sportlétesítményt több sportszervezet
használja, az értesítés megküldésére a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője kötelezett.
b. A BIZTONSÁGTECHNIKAI ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSA
A biztonságtechnikai ellenőrzéseket a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az
egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető,
a sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendező szerv és
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a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) képviselőinek
részvételével kell ellenőrizni.
Az ellenőrzés legfontosabb szempontjait a Rendelet 13. § szakasza határozza meg.
A biztonságtechnikai ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatási és egyéb kötelezettségek elmaradása miatt az MKOSZ
fegyelmi eljárást indít, a rendőrség pedig közigazgatási bírságot szabhat ki.
Ha a biztonságtechnikai ellenőrzésre nem került sor a szakszövetség és a rendőrség a sportrendezvény megtartását, vagy a
sportrendezvény nézők részvételével való megrendezését megtiltja, vagy a nézők részvételét a sportlétesítmény
meghatározott részére korlátozza.
c. A PÁLYA HITELESÍTÉSE
Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a
sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti.
Az Stv. 63. § (4) bekezdése szerint sportlétesítményben sportszövetségi versenyt rendezni csak a sportszövetség által évente az első verseny megkezdése előtt - kiadott engedély alapján lehet.
Az engedély a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül
nem adható meg. Az ellenőrzés megállapításait a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvben rögzíti, amit 8 napon belül
megküld az ellenőrzést végző szervezeteknek.
Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés eredménye alapján döntenek arról, hogy a sportlétesítményben nézők
részvételével vagy a nézők számának korlátozásával a sportrendezvény biztonságosan megrendezhető-e.
Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés eredményéről nyolc napon belül írásban értesítik az illetékes országos sportági
szakszövetséget, aki a rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján dönt a pálya biztonsági hitelesítéséről.
Sportlétesítményben sportszövetségi versenyt rendezni csak a sportszövetség által évente az első verseny megkezdése
előtt kiadott engedély alapján lehet. Az engedély megtagadásával szemben az üzemeltető a sportszövetség elnökségénél 15
napon belül panasszal élhet.
A biztonságtechnikai ellenőrzéseken az MKOSZ képviseletére a Bizottság intézkedik. A biztonságtechnikai ellenőrzés
eredményeiről a Bizottság tájékoztatja a Technikai Bizottságot, amely a sportlétesítmények sportszakmai ellenőrzését
követően intézkedik az engedély kiadására, a pályahitelesítés végrehajtására.
2. A VEZETÉSI PONT
A sportlétesítményben törekedni kell arra, hogy egy biztonsági irányító pont kerüljön kijelölésre. A vezetési ponton a
biztosításban résztvevő szervezetek, a rendőrség, a mentésért felelős szerv, a szervező, a rendező, a tűzoltóság és a
sportlétesítmény képviselője tartózkodhat.
3. A KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK
A sportcsarnokban tiszta és kulturált viszonyokat kell teremteni. Folyamatosan gondoskodni kell a szurkolók kulturált
kiszolgálásáról, a tiszta környezet kialakításáról, előkészítéséről.
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4. A HANGOSBEMONDÓ
A szervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a sportlétesítményben veszélyhelyzet (tűz, áramszünet, stb.) esetén is
működtethető hangosbemondó működjön. A hangosbemondó rendszerre a vezetési pontnak közvetlen csatlakozással kell
rendelkeznie. A hangosbemondót működtető személynek előzetesen egyeztetett biztonsági információkkal kell rendelkeznie,
amit a rendező utasítására szabad csak közzétennie. A különböző váratlan események kezelésére előzetesen rögzített
szöveget kell biztosítani.
5. A SZERVEZŐ ÉS A SZERVEZÉS
a. A SZERVEZŐ
A Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény szervezője csak sportszervezet, szakszövetség vagy sportági szövetség
lehet.
b. A SZERVEZÉS
ba) A sorsolás
A versenynaptár sorsolását megelőzően a szervezőnek minősülő sportszervezet köteles egyeztetni a sportlétesítmény helye
szerint működő további sportszervezetek képviselőivel annak érdekében, hogy a kockázatot jelentő sportrendezvények
egymástól eltérő időpontban kerüljenek megrendezésre.
A sportszervezetekkel lefolytatott egyeztetésről tájékoztatni kell a sportszövetséget.
A versenynaptár véglegesítését megelőzően a sportszervezetnek ismételten át kell tekinteni az egyes mérkőzéseket és
rögzíteni kell az azokkal kapcsolatos veszélyforrásokat - szükség esetén - az MKOSZ intézkedik a versenynaptár
átalakítására.
A versenynaptár sorsolását indokolt továbbá megküldeni a mentésért felelős szervek, azaz a katasztrófavédelem, a
tűzoltóság és a szervezővel szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató számára.
bb) A sportrendezvények bejelentése
A szervező köteles a versenynaptárát az abban meghatározott első sportrendezvény időpontját megelőző 20 nappal
megküldeni a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőri szervnek. A versenynaptár változásáról 3 nappal a
sportrendezvényt megelőzően kötelező a sportrendezvény helye szerint, illetve a vendégcsapat helye szerint illetékes
rendőrkapitányságot tájékoztatni.
A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőrfőkapitányságot legalább tíz munkanappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően - nemzetközi
vagy nemzeti kupamérkőzés, illetve a bajnokság lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor
még figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a mérkőzés között kevesebb, mint
tíz munkanap van, a sorsolást követő munkanapon - írásban tájékoztatni kell.
Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
 a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható időpontját;
 a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét;
 a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, rendező nevét,
székhelyét, illetve lakcímét;
 a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet
megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét;
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 az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolások (a
továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát és a
jegyeladás alapján a szurkolótáborok megoszlásának előrejelzését;
 a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők
valószínűsíthető utazási módját és útvonalát;
 a sportrendezvény biztonsági tervét.
A jogszabályban rögzített bejelentési határidők elmulasztása fegyelmi vétség, ezért a mulasztó szervező felelősségét
sportfegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni, szükség esetén szankcionálásra is sor kerülhet. A fegyelmi felelősségen
túlmenően, a Rendelet 19/A. §-a szerint a sportrendezvény helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság (a
fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság) többek között a sportrendezvény lebonyolításával kapcsolatos bejelentési
kötelezettsége elmaradása és a szükséges dokumentáció benyújtása miatt 200 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírságot szabhat ki.
bc) A sportrendezvény időpontjának megváltoztatása
A normál- és fokozott biztonsági kockázatú sportesemények kezdési időpontjának és helyszínének módosítására csak
előzetes, a Versenyigazgatóság által kiadott engedély alapján van lehetőség. A kezdési időpont megváltoztatása során
körültekintően kell eljárni annak érdekében, hogy a sportesemény kezdési időpontjának módosítása lényegesen ne
befolyásolja a sportrendezvény biztonsági fokozatát.
A versenynaptárban nevesített kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény időpontját annak megrendezését megelőző 8
napon belül csak abban az esetben lehetséges módosítani, ha ahhoz a helyileg illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban
hozzájárult.
bd) A pályarendszabályok megalkotása és közzététele, a nézők tájékoztatása
A szervező köteles a nyilvános helynek minősülő sportlétesítmény igénybevételének pontos szabályait megalkotni és a
jogszabályban meghatározott módon – a beléptető pontoknál és a belépésre jogosító igazolásokon (bérlet és jegy) közzétenni.
A jogszabályokat és pályarendszabályokat megsértő szurkolókat a nem megfelelő viselkedésükre első alkalommal – ha a
jogsértés személy- és vagyonbiztonságot jelentősen nem befolyásolja – figyelmeztetni kell. Amennyiben a résztvevő a
pályarendszabályokat a felszólítás ellenére sem tartja be, illetve jogsértő tevékenységével nem hagy fel a
sportlétesítményből el kell távolítani. Az eltávolított személlyel szemben eltiltás intézményét lehet alkalmazni, illetve rendőri
intézkedés kezdeményezhető.
A sportrendezvény látogatásától eltiltható az a személy is, akit cselekménye miatt el kellett volna távolítani, de erre azért
nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás a sportrendezvény biztonságát
aránytalanul veszélyeztethette volna.
Az eltiltott személy nevét, születési helyét és idejét, az eltiltás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint
azon sportrendezvények körét, amelyre az eltiltás kiterjed a szervező 3 napon belül – a helyileg illetékes rendőrkapitányság
útján − továbbítani köteles a sportrendészeti nyilvántartásba, valamint az eltiltásról az eltiltott személyt is tájékoztatni kell.
Az eltiltás lehetőségét a jegyen, illetve az egyéb tájékoztatókon fel kell tüntetni.
be) A jegyértékesítés rendjének meghatározása, a jegyértékesítés végrehajtása
A sportrendezvény jegyértékesítését a jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek megfelelően úgy kell kialakítani, hogy
az, az ellenérdekű szurkolói csoportok és a semleges szurkolók megfelelő elkülönítésén túlmenően, szavatolja a személy- és
vagyonvédelemet is. A jegyértékesítés rendjének kialakítása során minden esetben figyelembe kell venni a helyileg illetékes
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rendőrkapitányság javaslatait és határozatait. A jegyértékesítés rendjéről a helyileg illetékes rendőrkapitányság mellett a
vendégcsapat helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is indokolt értesíteni.
bf) Együttműködés a rendőrséggel
A sportszervezetnek a sportrendezvények biztonságos lebonyolítása, a személy-, és vagyonbiztonság szavatolása érdekében
meg kell tenni minden szükséges intézkedést. Amennyiben indokolt, vagy a sportrendezvénnyel kapcsolatos előzetes
információk azt szükségessé teszik – továbbá ha a sportrendezvényt a Minősítő Bizottság fokozott biztonsági kockázatúvá
minősítette - szerződés ellenében kezdeményezni kell a rendőrség közreműködését. Amennyiben a sportrendezvény
biztonsági kockázata a mérkőzést megelőző 15 nappal még nem ismert, a szervező a rendőrség szerződés ellenében történő
közreműködését azzal a kikötéssel kezdeményezi, hogy a rendőrség térítés ellenében végzett közreműködésére csak akkor
kerül sor, ha a mérkőzést a Minősítő Bizottság fokozott biztonsági kockázatúvá minősíti. Amennyiben a rendőrség térítés
ellenében részt vesz a normál, vagy fokozott kockázatú sportrendezvény belső biztosításában arról a Bizottságot értesíteni
kell.
bg) Együttműködés a tömegközlekedési szolgáltatóval
A sportrendezvényre látogató nézők biztonsága érdekében törekedni kell arra, hogy a mérkőzés időpontjának
meghatározásakor a tömegközlekedési eszközök menetrendje figyelembe vételre kerüljön. Amennyiben szükséges, a
tömegközlekedési társaságokat tájékoztatni kell a várhatóan megnövekedő forgalomról a megfelelő felkészülés érdekében.
bh) A sportrendezvény biztonsági kockázat szerinti minősítése
A sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetést követően – az Országos Rendőr-főkapitányság (a
továbbiakban: ORFK) az általa működtetett Minősítő Bizottság javaslata alapján határozza meg a sportrendezvények
biztonsági kockázat szerinti minősítését. Az érintett sportágak versenynaptáraikat az ORFK részére 20 nappal a
versenyrendszer megkezdése előtt kötelesek megküldeni.
A sportrendezvény biztonsági minősítése normál, fokozott, vagy kiemelt biztonsági kockázatú lehet.
A sportrendezvény minősítésének kezdeményezése a szervező feladata, amelyet a mellékletben szereplő szempontrendszer
felhasználásával kell végrehajtani.
Figyelembe véve, hogy a Minősítő Bizottság legkésőbb a sportrendezvény megrendezése előtt 18 nappal (amennyiben a
mérkőzés megrendezési időpontja vagy résztvevői a Minősítő Bizottság ülésének időpontjában még nem ismertek, a
Minősítő Bizottság a mérkőzés megrendezése előtt 10 nappal) terjeszti fel javaslatát jóváhagyásra az országos
rendőrfőkapitány részére, a mellékelt szempontrendszer felhasználásával a sportrendezvény minősítését a helyileg illetékes
rendőrkapitánysággal történő egyeztetés mellett legalább 21 nappal (az előzőekben meghatározott információk hiánya
esetén legalább 13 nappal) kell kezdeményezni.
Amennyiben az elbírált sportrendezvény biztonsági kockázata a szervező és a rendező megítélése szerint is lényegesen
megváltozik, illetve ha a sportrendezvény biztonsági kockázatát érintően tényekkel alátámasztott új körülmény merül fel a
szervező a sportrendezvény időpontja előtt legfeljebb 10 nappal korábban írásban kezdeményezheti a sportrendezvény
ismételt minősítését.
A sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítésének kezdeményezésével és a kiemelt vagy fokozott biztonsági
kockázatú sportrendezvény kapcsán a jogszabályokban előírt feladatok végrehajtásával kapcsolatos mulasztás esetén a
helyileg illetékes megyei (a fővárosban a Budapesti) rendőr-főkapitányság közigazgatási bírságot szabhat ki.
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bi) A sportrendezvények biztosításának megszervezése
Normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényen, a sportlétesítményen belüli biztonságért a szervező felel.
Normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen a szervező a rendőrség közreműködését térítés ellenében igénybe veheti.
A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény időpontját megelőző 15 napon belül a szervező köteles felkérni a
sportrendezvény helye szerint illetékes helyi rendőrkapitányságot a sportlétesítményen belüli rend fenntartásában, térítés
ellenében történő közreműködésre.
Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos lebonyolítás érdekében köteles:
a) a sportrendezvény térítés ellenében történő biztosítását kezdeményezni,
b) a belépésre jogosító igazolások számáról a rendőrség részére tájékoztatást adni,
c) a rendezői létszámot a rendőrség által meghatározott számra emelni,
d) a szurkolók járműveinek parkoltatását, az elhelyezett gépjárművek őrzését megszervezni, valamint
e) a rendezők névsorát előzetesen a rendőrség részére átadni.
Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a sportrendezvény biztosítását a rendező mellett
közfeladatként saját költségére végzi. Az a) pont kivételével a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeknél
ellátandó feladatokat kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén is végre kell hajtani.
6. TŰZVÉDELMI- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS MEGSZERVEZÉSE
A sportrendezvény szervezője, vagy a sportlétesítmény jelenlévő képviselője köteles biztosítani a Tűzvédelmi Szabályzat és
a Kiürítési-, kimenekítési terv hozzáférhetőségét. Az előírásoknak megfelelően köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni,
karbantartani, azokat elhasználódásuk esetén cserélni, illetőleg a meglétüket ellenőrizni.
Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a résztvevőkre vagy a sporttevékenység hatókörében tartózkodó személyre
veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes
mértékben nem küszöbölhető ki.
Biztonsági- és egészségvédelmi jelzés (a továbbiakban együtt: biztonsági jelzés) meghatározott mértani forma, szín-, hang-,
fény-, képjel (piktogram) emberi testmozgás útján adott olyan információ, amely - az egyéb munkavédelmi követelmények
teljesülése mellett - lehetővé teszi, hogy a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben
felismerhessék a veszélyforrásokat (kockázatokat).
a. A TŰZVÉDELMI BIZTOSÍTÁS
A művelődési, oktatási létesítményekben tervezett sportrendezvény tereinek kijelölése során figyelembe kell venni, hogy
tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosók, lépcsőházak, a füstmentes lépcsőházak,
az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi) épületek (helyiségek) fal- és mennyezetburkolata legalább
A2 minősítésű legyen.
Az épület 50, vagy ennél több fő befogadására alkalmas helyiségeiben, valamint a nagy forgalmú és tömegtartózkodásra
szolgáló szabadtéren és építményben, továbbá ott, ahol azt jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági
világítást és a vonatkozó nemzetközi szabványban meghatározott menekülési útirány jelzőrendszert kell létesíteni, vagy kiegészítésként - a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket elősegítő más megoldást alkalmazni,
mely a területen elhelyezkedő különféle tárgyakat világító biztonsági jelekkel jelöli meg (gépek, berendezések, épületelemek
és berendezési tárgyak stb. sarkainak, kontúrjainak utánvilágító módon (csík, festék) történő megjelölése).
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Az épület tömegforgalmú célú helyiségeiben és azok kiürítési útvonalain biztonsági világítást kell felszerelni (az 1000 V-nál
nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezésekre vonatkozó általános előírások szerint). Az épület kiürítési útvonalain a
vonatkozó szabványban foglalt követelményeknek megfelelő menekülési útirány jelzőrendszert kell a biztonsági világítás
mellett létesíteni.
A menekülési utakat és a vészkijáratokat meg kell jelölni, és olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a rendezvény
résztvevői gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a helyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek.
A vészkijárati ajtókat a rendezvény ideje alatt nem szabad lezárni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat, valamint a
hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók
legyenek.
A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás esetén is működőképes és a
szükséges megvilágítást biztosítja.
Nem jelölhető ki dohányzóhely a sportlétesítménynek a sporttevékenység végzésére szolgáló zárt légterű helyiségeiben. A
sport, a szórakoztató, vendéglátó – ipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt
nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben az intézményben dohányzóhelyet kijelölni nem kell. A
nemdohányzó intézménnyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával az intézménynek a
közforgalom számára nyitva álló bejáratánál, valamint a vendégforgalom által igénybe vett valamennyi helyiségében fel kell
tüntetni.
b. AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS
A sportrendezvények biztosítására vonatkozó főbb egészségügyi előírásokat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV
törvényben, a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendeletben (továbbiakban: mentés rendelet), valamint a sportorvoslás
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) kormányrendeletben (továbbiakban:
sportorvoslásról szóló rendelet) a sportrendezvényekkel és a szabadidősport eseményekkel kapcsolatos sportegészségügyi
és sürgősségi feladatokról szóló fejezetében találhatjuk meg.
ba) A rendezvények egészségügyi biztosításának formái, szintjei és módja


A gyalogőrség

Azon egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül történik a rendezvény részvevőinek
egészségügyi biztosítása. Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren
szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 500-1000 fő között van. Ezen létszám
feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges. Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő) orvos, oxyológus
szakorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra
alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli
hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről, amelynek összetételét az OMSZ
szakmai útmutatóban határozza meg.


A mozgóőrség

Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése a mentés rendelet szerint meghatározott tárgyi és
személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik. Mentési készenlét alatt értendő a várható
oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása. Mozgóőrséget mentési
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tevékenységet végző szervezet láthat el. A mozgóőrségen a 2.4. pont a)-h) alpontjaiban felsorolt mentőgépjárművek közül a
várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelőt kell biztosítani, figyelembe véve a 2.6. pontban foglaltakat.
bb) A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei
Kisebb létszámú (1000 fő alatti) rendezvény esetén mozgóőrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten
betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve külön jogszabály a (sport) esemény jellegére tekintettel azt
kötelezően előírja.
1001- 5000 fő részvétele esetén

legalább egy esetkocsi szükséges

5001- 10 000 fő részvétele esetén

legalább egy esetkocsi és egy mentőkocsi
szükséges

10 001- 50 000 fő részvétele esetén

legalább egy rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentő
gépkocsi szükséges

50 000 főt meghaladó rendezvény esetén

oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges

7. A RENDEZŐ ÉS A RENDEZÉS
a. A RENDEZŐ
Az Stv. 70. § (2) bekezdése rendelkezései alapján sportrendezvény főrendezője csak a személy-, vagyonvédelmi és
magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás lehet, rendezőnek pedig
csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező – a képesítésekkel kapcsolatos
jogszabályban és a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek
megfelelő, a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített – személy bízható meg.
b. A RENDEZŐ MEGBÍZÁSA
A rendező szerv vezetőjével szerződéses formában kell rögzíteni az általa ellátandó feladatokat. A rendező szerv adatairól
elektronikus levélben tájékoztatni kell a sportszövetség Biztonságát a helyileg illetékes rendőrkapitányságot, valamint a
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottságot.
A sportrendezvények lebonyolításában a sportlétesítmény alkalmazottai is közreműködhetnek, de rendfenntartói
feladatokat nem láthatnak el!
c. A RENDEZŐ AKKREDITÁCIÓJA
A sportesemények biztonságos lebonyolításában vagyonvédelmi vállalkozások akkor vehetnek részt, ha a képviselőjük és a
biztosítások végrehajtásáért felelős egy fő alkalmazott, a sportszövetség képzésén részt vett és a tevékenysége gyakorlása
ellen a sportszövetség nem emel kifogást.
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d. A RENDEZŐ KÉPZÉSE
Rendező szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó
egyéni vagy társas vállalkozás, rendezőnek csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező
– a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési,
képzési követelményeknek megfelelő, a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített – személy bízható meg.
A sportrendezvények biztonságához szükséges feladatok végrehajtását csak olyan vagyonvédelmi vállalkozás láthatja el,
amelynek képviselője és a biztosítások végrehajtásáért felelős tagja legalább egy alkalommal részt vesz a sportszövetség
által szervezett képzéseken.
Rendezőnek csak olyan egyén bízható meg, aki sportrendezvény biztosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a
sportszövetség kiegészítő, speciális képzésén.
e. A RENDEZŐ ÖLTÖZETE
A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében és személyében külső
megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező megkülönböztető ruhát, vagy mellényt valamint
rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel.
f. A RENDEZŐK LÉTSZÁMA
A minimális rendezői létszámot az egyes biztonsági fokozatokhoz kapcsolódóan, a biztonságtechnikai ellenőrzés során kell
meghatározni. A rendezői létszám nem lehet alacsonyabb a teltházas sportlétesítmény biztonságos kiürítéséhez szükséges
létszámnál. Az MKOSZ BB intézkedhet a rendezői létszám megemelésére.
g. A SPORTRENDEZVÉNYEN KÖZREMŰKÖDŐ RENDEZŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A sportrendezvényen résztvevő rendezők együttműködését olyan módon kell megoldani, hogy a vezetési ponton meghozott
döntésekről soron kívül értesítést kaphassanak úgy, hogy a rendezői feladattal kapcsolatos információk – a végrehajtandó
feladatok veszélyeztetése nélkül – jussanak el az egyes felállítási helyeken feladatukat végrehajtó rendezőkhöz.
Indokoltnak tartjuk, hogy a főrendező, valamint a főszervező és a rendőrség elkülönített csatornán legalább a
csoportvezetőkkel rádióvevőn kapcsolatba léphessen.
h. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS A RENDEZŐK KÖZÖTT
A hazai és vendégcsapat rendezője, biztonsági feladatok ellátásáért felelős vezetője, valamint a szervezők kötelesek a
mérkőzés előtt legalább 1 héttel írásban kapcsolatba lépni egymással annak érdekében, hogy a sportrendezvény
biztonságával, a résztvevők személy- és vagyonbiztonságával kapcsolatos információkat megosszák egymással.
i. A RENDEZÉSI FELADATOK:


A tervezés

A sportrendezvények rendezői feladatai végrehajtása érdekében biztonsági tervet, biztosítási tervet, kimenekítési és
kiürítési tervet kell készíteni előzetesen, amelyben rendelkezni kell a személy és vagyonbiztonsággal kapcsolatos
információkról és a végrehajtandó feladatokról. A terveknek szöveges és grafikus módon kell a végrehajtandó feladatokat
és azok módját tételesen bemutatnia.
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A versenyévad előtt a biztosítási tervet előzetesen írásos formában egyeztetni kell a helyileg illetékes rendőrkapitánysággal,
továbbá a katasztrófavédelmi és mentésért felelő helyi szerv illetékeseivel. Az egyeztetésről írásos választ kell kérni.
Amennyiben a tervvel kapcsolatban észrevétel, módosítási igény és kiegészítés érkezik, annak módosítására intézkedni kell.
Tervezést alapos kockázatértékelésre kell alapozni.


Az eligazítás

A sportrendezvényeket megelőzően minden alkalommal eligazítást kell tartani az alábbi témakörökben:
 a biztonsággal kapcsolatos információk ismertetése (pl.: jegyértékesítéssel, szurkolók számával és utazásával
kapcsolatos információk, területzárással kapcsolatos információk stb.);
 a rendezői viselkedéssel, öltözettel, kapcsolattartással és a feladat ellátásával kapcsolatos szabályok és elvárások
ismertetése;
 az egyes rendezők, csoportvezetők, egyéb segítők, közreműködők feladatai;
 a menekítés és kiürítés szabályai, gyakorlati végrehajtás rendje;
 együttműködés a rendőrséggel;
 a be- és kiléptetés szabályai, a végrehajtás módja;
 stb.


A rendezvény helyszínének átvizsgálása

A nézők és hivatalos személyek beléptetését megelőzően minden sportcsarnokot át kell vizsgálni az elrejtett tiltott molinók,
pirotechnikai termékek, valamint a személy-, és vagyonvédelmet veszélyeztető, azt negatívan befolyásoló tárgyak és
eszközök feltalálása céljából. Az átvizsgálás során minden a nézők és a hivatalos személyek által igénybe vehető helyiséget
át kell vizsgálni.
Az átvizsgálás során feltárt biztonsági hiányosságok megszüntetésére azonnal intézkedni kell.


A beléptetés

A néző a sportrendezvényre akkor léptethető be, ha:
 érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
 nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
 nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek bevitelét a
szervező megtiltotta,
 nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet,
 nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
 vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
 ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
 tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készül.


A ruházat és csomagátvizsgálás

A sportrendezvény látogatója köteles alávetni magát a ruházat és csomagátvizsgálásnak.
A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – köteles gondoskodni a pályarendszabályok értelmében be nem
vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról.
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Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem
jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.


A nézők elválasztása

A sportrendezvényen az ellenérdekű szurkolókat el kell különíteni. Az elkülönítést a jegyértékesítési rend kialakításánál
figyelembe kell venni. Amennyiben szükséges és lehetséges a semleges, családos nézők vagy gyermekek részére külön
szektorokat kell megnyitni.
A családos és gyerek szektorok elhelyezését úgy kell meghatározni, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen és a
kimenekítés, valamint kiürítés során az elsők között biztosítsa a sportlétesítmény elhagyását.


A nézők részvétele a sportrendezvényen

A néző a sportrendezvényeken:




köteles betartani a jogszabályokban nevesített és a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat;
nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja, vagy veszélyezteti a
sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét, vagy vagyoni javait;
a sportrendezvény befejezését követően, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a
személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a
sportrendezvény helyszínét elhagyni.

Amennyiben a jogszabályokban és a pályarendszabályokban meghatározottakat a néző nem tartja be a szervező felszólítja a
normasértő magatartás abbahagyására, aminek eredménytelensége esetén a sportrendezvényről a rendezővel eltávolítatja.
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 kiléptetés

A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a
rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben
visszatarthatja.
Amennyiben a rendőrségi gyakorlathoz hasonló intézkedést vezet be a sportszervezet, illetve a szervező által megbízott
rendező, azt a pályarendszabályokban rögzíteni kell.


Értékelés

Amikor a résztvevők maradéktalanul elhagyták a sportlétesítményt a vezető rendezők bevonásával értékelni kell a
végrehajtást, a feladatok ellátásának pozitívumait és negatívumait egyaránt.


Tájékoztatás

A sportszövetség ellenőrei, a Fegyelmi Bizottság és a szervező, vagy az általa megbízott rendező szerv képviselője köteles a
sporteseményen, vagy a sporteseményhez kapcsolódóan elkövetett jogsértésekről írásban részletesen tájékoztatni a
Bizottságot.
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8. FELELŐSSÉG
A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől a résztvevők a sportesemény
helyszínének elhagyásáig tart.
A szervező és a főrendező felelőssége egyetemleges. A szervezési hiányosságok miatti szankciókat a sportszervezetnek kell
viselnie. A szakszerűtlen rendezői intézkedések esetén a felelősség a rendezőt terheli.
Amennyiben a néző a pályarendszabályokat nem tartja be és az eltávolítandó személy a rendezőnek nem igazolja magát, a
rendező értesíti a rendőrséget és a személyt a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb három óráig visszatarthatja. A
visszatartásra lehetőség szerint képfelvevő eszköz látóterében kell, hogy sor kerüljön.
A személyazonosságát nem igazoló személy a vele szemben alkalmazott visszatartás ideje alatt a szervező képviselőjénél
panaszt tehet, aki a rendőrség megérkezésig köteles azt kivizsgálni, arról jegyzőkönyvet felvenni. A panaszról a rendőrséget
a jegyzőkönyv egy példányának átadásával tájékoztatni kell.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a sérelmesnek tartott rendezői intézkedés leírását,
b) a szervező képviselőjének nevét, a jegyzőkönyv rögzítésének időpontját,
c) a szervező által a panaszosnak nyújtott tájékoztatás tartalmát,
d) a szervező által elrendelt intézkedés leírását.
A visszatartás a rendező, vagy a szervező képviselőjének rendelkezése alapján bármikor megszüntethető.
A rendező, illetve a szervező a rendőrség értesítését követő harmadik óra lejártakor köteles a visszatartott személy szabad
távozását biztosítani.
A károkozó szurkoló, résztvevő, VIP vendég és médiamunkatárs a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó
költséget köteles megtéríteni tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai
szerinti felelősséggel tartozik. A résztvevőket szabálysértő magatartásuk miatt szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség is
terheli.
A szakszövetség, illetve a sportági sportszövetség az előírások be nem tartása esetén a szervezővel szemben a külön
jogszabályban meghatározott joghátrányt alkalmazza.
9. A SPORTESEMÉNY MEGSZAKÍTÁSÁVAL, FELFÜGGESZTÉSÉVEL, VALAMINT BEFEJEZETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
Ha a sportrendezvényen résztvevők, valamint a nézők testi épségének, életének, illetve a sportlétesítmény megóvásának
érdekében szükséges, a sportrendezvényt meg kell szakítani.
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.
A rendőrség jelenlévő képviselője a szervezővel, a vendég sportszervezet képviselőjével, valamint a játékvezetővel
lefolytatott egyeztetést követően kezdeményezi a mérkőzés befejezetté nyilvánítását.
A játékvezető a rendőrség és a szövetségi ellenőrök kezdeményezésére köteles a mérkőzést megszakítani, felfüggeszteni és
befejezetté nyilvánítani. Amennyiben a játékvezető – a sportszövetség képviselője, illetve a rendező javaslatára – a
mérkőzés befejezetté nyilvánításáról döntött a szervező a sportrendezvényt befejezetté kell, hogy nyilvánítsa, és erről
tájékoztatnia kell a sportrendezvény résztvevőit.
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10. A SZURKOLÓI KLUBKÁRTYA
A szervező, valamint a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet e tevékenységi
körében névre szóló belépőjegyet és bérletet – ha a szervező sportszervezet, akkor klubkártyát is – állíthat ki és
értékesíthet. A belépőjegyen, bérleten, valamint klubkártyán fel kell tüntetni a belépésre jogosult személy nevét, születési
helyét és idejét, valamint lakcímét, amelyet a kibocsátó szervező, valamint a szervező által megbízott, sporteseményszervező tevékenységet folytató szervezet vagy sportszervezet annak érvényességi idejének lejáratát követő 3 munkanapig
nyilvántartja.
11. A KAMERÁVAL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉS
A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – képviselője a normál és fokozott biztonsági kockázatú
sportrendezvény ideje alatt annak helyszínét,- a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületet és a nézők részére
kijelölt parkolókat – a résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága érdekében megfigyelheti. A kiemelt biztonsági kockázatú
sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszíneken, a rendőrség által
meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával
megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
A kamerával való megfigyelésről, a kamerák elhelyezkedéséről és a rögzített adatok kezeléséről a nézőt a
sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményen, a belépőjegyen, bérleten, illetve a klubkártyán
piktogramok felhasználásával tájékoztatni kell.
12. A KIÜRÍTÉS, A KIMENEKÍTÉS
A kimenekítési és kiürítési tervet a sportrendezvény szervezője a sportlétesítmény tulajdonosával és üzemeltetőjével
közösen köteles elkészíteni. A tervet a katasztrófavédelem helyi szervezetével véleményeztetni kell. A tervben kötelező
írásos és képi módon részletesen bemutatni a különböző típusú váratlan/rendkívüli helyzetek esetén végrehajtandó
feladatokat. A feladatok végrehajtására a rendezőket fel kell készíteni. A felkészítéssel kapcsolatos dokumentumokat meg
kell őrizni. A rendezőknek az ellenőr kérdésére ismertetnie kell a kiürítés vagy kimenekítéssel kapcsolatos feladataikat.
13. AZ ELTILTÁS
A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a
belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt:
sportrendezvény látogatásától eltiltás). A sportrendezvény látogatásától eltiltás lehetőségéről a szervező a
sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit – általános
szerződési feltételként – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is fel kell
tüntetni.
A szervező az általa eltiltott személy nevét, születési helyét és idejét, az eltiltás időtartamát, a sportlétesítmény
megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre az eltiltás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a
helyileg illetékes rendőrkapitányságon keresztül a sportrendészeti nyilvántartásba.
14. A HIVATALOS SZEMÉLYEK ÉS A „VIP” VENDÉGEK RÉSZVÉTELE A KOSÁRLABDA ESEMÉNYEKEN
A csapat és a menedzsment, valamint a tulajdonosok, illetve a további meghívottak (VIP, fellépők, közreműködők stb.)
részére a szervező köteles a pályarendszabályokat ismertetni. A sportesemény biztonsági rendszabályairól, illetve a
követendő magatartásról tájékoztatást kell adni részükre kérve őket, hogy a sportrendezvény biztonsága szempontjából
azokat tartsák be.
A rendező felszólításának a hivatalos személyek és VIP vendégek kötelesek eleget tenni.
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Ha a fejezetben nevesített speciális résztvevők folytatólagosan megsértik az előzetesen meghatározott szabályokat a
sportlétesítményből el kell távolítani őket.
15. A HIVATALOS-, ÉS S MEGHÍVOTT SZEMÉLYEK, VALAMINT AZ ÁLTALUK IGÉNYBE VETT TERÜLETEK
BIZTOSÍTÁSA
A sportrendezvényen résztvevő hivatalos személyek (csapat, menedzsment, játékvezetők, ellenőrök stb.) részvételével
kapcsolatban a szervezőnek előzetesen tájékozódni kell. A szövetséget tájékoztatási kötelezettség terheli.
A hivatalos személyeknek mindig be kell tartaniuk a sportesemények szabályait, valamint a jogszabályokat. A hivatalos
személyek csak a részükre meghatározott területekre és szobákba léphetnek be, csak ott tartózkodhatnak. A
jogosultságokat minden esetben egyértelműen, a rendező számára is könnyen felismerhetően jelölni kell. A rendező által
előzetesen meghatározott rendszabályokat és utasításokat be kell tartani. A rendező felszólításának a média munkatársai
kötelesek eleget tenni. Ha a hivatalos vagy meghívott személyek folytatólagosan megsértik az előzetesen meghatározott
szabályokat a sportlétesítményből el kell távolítani őket.
A hivatalos személyek a szurkolókkal nem létesíthetnek olyan jellegű kapcsolatot a mérkőzés előtt, alatt és azt követően,
amely a kosárlabda esemény biztonságos lebonyolítását veszélyezteti.
A hivatalos személyek személy- és vagyonbiztonságáért, valamint az utazásukhoz igénybe vett gépjármű biztonságos
elhelyezéséért a sportrendezvény ideje alatt a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
16. A NÉZŐK SZÁMÁNAK RENDŐRSÉG ÁLTALI KORLÁTOZÁSA, ILLETVE A NÉZŐK KIZÁRÁSÁVAL MEGRENDEZÉSRE
KERÜLŐ SPORTRENDEZVÉNYEK
A nézők számának korlátozása esetén a rendőrséggel kell egyeztetni az indokolt rendezői létszámról.
A nézők részvétele nélkül megrendezésre kerülő sportesemény esetén annyi rendezőt kell a mérkőzés lebonyolításához
biztosítania, amennyi garantálni tudja a játékosok és a hivatalos személyek személy és vagyonvédelmét, az illetéktelenek
távoltartását.
17. A PARKOLÁS, A PARKOLÓK BIZTOSÍTÁSA
A hazai és vendégszurkolókat a sportrendezvény előtt a hazai és vendég sportszervezet honlapján tájékoztatni kell a
sportlétesítmény megközelítésének lehetőségeiről és a parkolás szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
legfontosabb közlekedési csomópontok és az egyes csapatok szurkolóinak parkoltatására kijelölt területek vázlatrajzát.
Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a parkolókat is egyedi azonosításra alkalmas, a rendőrség által
meghatározott számban és helyre telepített kamerákkal kell megfigyelni.
18. A SZESZES ITAL ÉS AZ EGYÉB TERMÉKEK ÁRUSÍTÁSA, FOGYASZTÁSA
A kosárlabda sportrendezvényeken tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok árusítása a versenyrendszerben
szervezett, illetve a sportág versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órától a
sportrendezvény befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a sportlétesítmények területén.
Az eladó az árusított termékeket a biztonsági szempontból legmegfelelőbb formában köteles a fogyasztó részére átadni.
Tilos üvegpohárban, műanyag, vagy üveg palackban, vagy kemény borítású csomagolásban a terméket a szurkolók részére
átadni.
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19. A MÉDIA MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A média munkatársai a kosárlabda mérkőzéseken:
 csak előzetes regisztrációt követően,
 indokolt esetben ruházat- és csomagátvizsgálást követően,
 megkülönböztető ruházatot viselve,
 a meghatározott helyen tartózkodva,
 a rendező által előzetesen meghatározott rendszabályokat és utasításokat betartva
vehetnek részt.
A sportesemény biztonsági rendszabályairól, illetve a követendő magatartásról tájékoztatást kell adni a média
munkatársainak. A rendező felszólításának a média munkatársai kötelesek eleget tenni. Ha folytatólagosan megsértik az
előzetesen meghatározott szabályokat a sportlétesítményből eltávolítatja.
A média munkatársai sem a szurkolókkal, sem a hivatalos személyekkel nem létesíthetnek olyan jellegű interakciót, amely a
kosárlabda esemény biztonságos lebonyolítását veszélyezteti.
20. A RASSZIZMUS, A XENOFÓBIA ÉS A POLITIKAI ÜZENETEK
A sportrendezvény egy családi program, ahol sem a szurkolók, sem a hivatalos személyek nem viselkedhetnek a sport
szellemiségével ellentétesen.
Aki mást etnikai és vallási csoporthoz való tartozása miatt megsért, ilyen jellegű üzeneteket hangoztat, skandál, vagy
kifüggeszt a rendezőn vagy hangosbemondón keresztül fel kell szólítani szabálysértő tevékenységének abbahagyására.
Aki a felszólításnak nem tesz eleget azt a sportrendezvényről rendezők útján, vagy a rendőrség felkérésével el kell
távolítani. A jogsértő cselekedetet lehetőség szerint folyamatosan kamerával dokumentálni kell. A felvételeket a rendőrség
részére a jogszabályban meghatározott módon át kell adni.
21. AZ ÉRTÉKELÉS, A TÁJÉKOZTATÁS
A sportrendezvény szervezője a sportszövetség részére havi összesítő jelentést készít az általa végrehajtott feladatokról és
azok eredményeiről. A jelentéseket minden hónap első hétfőjéig kell megküldeni. A jelentéseknek minden, a sportlétesítmény
biztonságával kapcsolatos tényt (pl.: rendezők száma, nézők száma, rendbontások száma és azok típus, esetleges rendőri
intézkedése, eltiltás statisztikai száma, stb.) tartalmaznia kell.
Az utolsó értékelő tájékoztatást a versenynaptár utolsó mérkőzését követő 2 héten belül kell megküldeni.
22. A PIROTECHNIKAI TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Pirotechnikai termékeket a sportlétesítmény területén sem pirotechnikai ismeretekkel rendelkező személyek sem további
résztvevők a sportrendezvényt megelőzően, sem annak ideje alatt, sem azt követően nem használhatnak fel.
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23. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet: A sportrendezvények biztonságával kapcsolatos legfontosabb nemzeti jogszabályok
2. sz. melléklet: A sportrendezvény bejelentésével kapcsolatos formanyomtatvány
3. sz. melléklet: A minősítés Szempontrendszere
4. sz. melléklet: Biztonsági terv
5. sz. melléklet: Biztosítási terv
6. sz. melléklet: Kiürítési-, kimenekítési terv minta
7. sz. melléklet: Ellenőri jelentés nyomtatvány
8. sz. melléklet: Javaslat a jegyen és a beléptető pontokon elhelyezett tájékoztató magyar, angol és német
nyelvű szövegére
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sz. melléklet: A sportrendezvények biztonságával kapcsolatos legfontosabb nemzeti jogszabályok

Törvények:
a sportról szóló 2004. évi I. törvény; (módosítja: 2011. évi CIV. törvény)
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény;
a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény;
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény;
a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény;
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény;
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény;
az Európa Tanács keretében a Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én létrejött, a sporteseményeken
különösen a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről szóló
egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. LXIII. törvény;
a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
Kormányrendeletek:
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet;
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet;
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet;
az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet;
a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004 (III.31.) Korm. rendelet; (módosítja: 162/2011. (VIII. 18.)
Korm. rendelt)
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet;
a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II.5.) Korm. rendelet.
Miniszteri rendeletek:
a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM-rendelet.

2. sz. melléklet: A sportrendezvény bejelentésével kapcsolatos formanyomtatvány

TÁJÉKOZTATÁS, BEJELENTÉS
A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a
Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább tíz munkanappal a sportrendezvény megtartásának tervezett
időpontját megelőzően - nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkőzés, illetve a bajnokság lebonyolítási
rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még figyelembe nem vehető helyosztó
mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a mérkőzés között kevesebb, mint tíz munkanap van, a
sorsolást követő munkanapon - írásban tájékoztatni kell.
Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a
sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti
Rendőr-főkapitányságot kell tájékoztatni.
A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli.
Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell:








a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát;
a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét;
a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, rendező nevét,
székhelyét, illetve lakcímét;
a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet
megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét;
az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolások (a
továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a sportrendezvényen résztvevők várható
létszámát és a jegyeladás alapján a szurkolótáborok megoszlásának előrejelzését;
a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők
valószínűsíthető utazási módját és útvonalát;
a sportrendezvény biztonsági tervét.

Az írásbeli tájékoztatásban foglaltak változásáról a sportrendezvény szervezője legkésőbb a sportrendezvényt
megelőző ötödik napon köteles tájékoztatást adni.
A jogszabályban előírt írásbeli tájékoztatáson kívül a szervező az illetékes rendőri szervnek megküldi a
versenynaptárt az abban meghatározott első sportrendezvény időpontját megelőző 20 nappal, és az abban
foglalt időpontok változásáról értesítést küld 3 nappal a sportrendezvényt megelőzően. A versenynaptárban
nevesített kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény időpontját annak megrendezését megelőző 10 napon
belül csak abban az esetben lehetséges módosítani, ha ahhoz az illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban
hozzájárult
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a szervezővel szemben fegyelmi eljárást kell
kezdeményezni, ha a sportrendezvény szervezője sportszervezet.
A sportrendezvény szervezőjének írásbeli tájékoztatását a rendezvény helye szerinti rendőrkapitányság, a
fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság a beérkezés napján írásban továbbítja a Minősítő Bizottság
részére.

sportlétesítmény

sportrendezvény alapadatai

3. sz. melléklet: A minősítés Szempontrendszere

SZEMPONTRENDSZER
a sportszervezetek sportrendezvényekkel kapcsolatos minősítési javaslatához
megnevezés (sportág is):
időpont:
helyszín:
típusa a jogszabályok értelmében (bajnoki stb.):
bérletesek száma / várható / korábbi nézőszám: … / … / …
vendégszurkolók várható száma / korábbi: ……... / …….../
a résztvevő klubok vagy jogelődjei érintett csapatainak szurkolói által az elmúlt egy évben sportrendezvény kapcsán elkövetett
bűncselekményekre vagy elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó adatok:

a mérkőzés biztonságát befolyásoló párhuzamos rendezvények megnevezése, jellemzői:

a Rendelet hatálya alá tartozik (minősíthető)
tulajdonos:
szakhatósági engedélyekkel rendelkezik
infrastruktúra állapota a jogi normáknak megfelelő:
befogadóképesség a biztonságtechnikai bejárás jegyzőköynve alapján:

igen

nem

igen
igen

nem
nem

biztonságtechnikai berendezések (kamera, beléptető rendszer stb.)

van

nincs

részletesen (pl. szurkolók elhelyezése, szektorok elválasztása, Kamera, beléptető rendszer stb):

szurkolók

biztonsági
cégek

megnevezés:
cím:
tel.:
kamarai nyilvántartási szám:
biztosítást vezető neve:
tel.:
tervezett biztosítási létszám (biztonsági terv alapján): ……… fő
hazai szurkolók korábban okoztak-e problémát
igen
nem
vendégszurkolók kísérése megtörténik: … fő
igen
nem
vendégszurkolók utazása szervezett
igen
nem
szurkolótáborok egymáshoz való viszonya
jó
ellenséges
jegyértékesítés szabályozott
igen
nem
vendégszurkolók számára biztosított jegyek száma: …. Db
vendégszurkolók besorolása kockázat alapján
nem
igen
hazai szurkolók besorolása kockázat alapján
nem
igen
az eseménnyel és a biztonsággal kapcsolatos egyéb információk (párhuzamosan megrendezésre kerülő rendezvények):

a szervező minősítési javaslata
a minősítési javaslat szöveges indokolása:

normál / fokozott / kiemelt

dátum: (hely, idő):
a rendőrség minősítési javaslata
a minősítési javaslat szöveges indokolása:

sportszervezet képviselőjének aláírása

dátum: (hely, idő):

rendőrség képviselőjének aláírása

normál / fokozott / kiemelt

A Szempontrendszert csak aláírva és lepecsételve elfogadható!

4. sz. melléklet: Biztonsági terv

BIZTONSÁGI TERV
A sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell:

















a sportrendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát, a rendező szerv, rendező
megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény helyszínének leírását és
vázlatrajzát;
a jegyértékesítés módját, a kiadható belépőjegyek szektoronkénti számát, a jegyek vásárlásához
(elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozásokat;
a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;
a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény helyszínén történő
elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírásokat;
a sportrendezvényre be nem vihető tárgyak körét, a tárgyak őrzésének helyét és az őrzés módját
valamint azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a sportrendezvényről eltávolítható, vagy
akinek a belépése megtagadható;
a sportrendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások, továbbá a
sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módját;
a rendezésben közreműködők nevét, létszámát, tevékenységük szabályait, a sportrendezvény
biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni kívánt technikai-védelmi
berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását;
a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó
írásbeli kiürítési, menekítési tervét, figyelemmel a fogyatékos személyek menekítésének
biztosítására.
a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajzát;
a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának tervét a mérkőzés idejére, valamint
a mérkőzést megelőző és az azt követő időtartamra vonatkozóan;
a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzés esetén a vendégcsapat
szurkolóinak kísérését végrehajtó a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának
tervét a j) pontban foglalt időtartamra, valamint az utazásra vonatkozóan;
a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzésekre utazó sportszervezet vagy
annak biztonsági felelősével folytatott egyeztetés eredményét, valamint a rendezésben
közreműködők igénybevételének módját, a vendégrendezők felhatalmazását és feladatai ellátásának
rendjét;
a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására vonatkozó
sportszakmai eljárásokat;
a média-akkreditáció módját és működési területük pontos meghatározását;
az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti biztonsági szabályzatnak való megfelelésre vonatkozó
adatokat.

A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a külön jogszabályok által
megkövetelt - a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - hatósági engedélyeket.
Amennyiben a szervező az Stv.-ben, illetve a rendeletben meghatározott kötelezettségei megszegése
következtében a biztosításban résztvevőkön kívül rendőri erők alkalmazása, további rendőri erők
összevonása, átcsoportosítása válik szükségessé, a szervező köteles megtéríteni a rendőrségnek az
intézkedéssel összefüggésben felmerült - igazolt - költségeit.

4. sz. melléklet: Biztonsági terv

Ha a szervező nyilvános helyen rendszeresen szervez a rendelet hatálya alá tartozó ugyanolyan
sportrendezvényt és a sportrendezvény megtartásának biztonsági feltételei megfelelnek a rendőrség által
korábban elfogadott biztonsági feltételeknek, a további ugyanolyan sportrendezvények bejelentéséhez a
rendezvény helyszínének leírását és vázlatrajzát, továbbá a sportrendezvény környezetében található
közlekedési csomópontok vázlatrajzát.

5. sz. melléklet: Biztosítási terv

BIZTOSÍTÁSI TERV
A BIZTOSÍTÁSI TERV tartalmazza a szervező rendelkezéseit, illetve a mérkőzés lebonyolításában résztvevő
szervezetek és személyek rendelkezésére álló adatait, feladatainak meghatározását, a végrehajtás módját és a
feladatott végzők felelősségét a sportesemény biztonságos lebonyolítása érdekében.
A SPORTESEMÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE és MEGRENDEZÉSE
1. Előkészítő időszak
2. Végrehajtási időszak
3. Értékelés
A rendezvény fő adatai

















A sportesemény megnevezése, helye és időpontja
A biztosítás jogi alapja, a biztosítás célja
A sportesemény biztonsági kockázat szerinti minősítése
Az előző hasonló mérkőzés fő biztonsági tapasztalatai
Jegyértékesítési stratégia
A nézők összetétele és biztonsági kezelésük, információk a vendégszurkolókról
A biztonságos lebonyolítást befolyásoló más rendezvények
A nézők és a hivatalos személyek parkolásának biztosítása, megoldása
A sportlétesítményen kívüli biztosítás leírása
A beléptetés és a biztonságos távozás technikai végrehajtása és módja,
Szektorbeosztások meghatározása
Marketing előírások
Tájékoztatások a nézők vonatkozásában
A rendezői állomány felkészítése és eligazítása, feladatok meghatározása
A vezetési pont és az irányítás módjának meghatározása
Összeköttetés és információáramlás rendje

A sportesemény megrendezésének feltételei
A sportlétesítmény vonatkozásában - SZAKHATÓSÁGI ENGEDÉLYEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rendőrhatóság
Katasztrófavédelem
Tűzoltóság
ÁNTSZ
Szabványossági Nyilatkozat (érintés- és villámvédelem)
Kiürítési-, kimenekítési terv (alaprajzzal)
Tűzriadó terv

A szervező vonatkozásában - SZABÁLYZATOK, TERVEK és DOKUMENTUMOK
1. Biztonsági terv (alaprajzzal)
2. Forgatókönyv
3. Pályarendszabályok, jogszabályi-, szakszövetségi- és mérkőzésrendezési előírások közzététele

6. sz. melléklet: Kiürítési-, kimenekítési terv minta

KIÜRÍTÉSI-, KIMENEKÍTÉSI TERV
I.

A sportcsarnok:
 helyszín
 a legfontosabb közintézmények bemutatása
 funkció
 felszereltség
 befogadóképesség
 környezetében található további létesítmények, azok befogadóképessége és kapcsolattartók,
tűzvédelemért felelős személyek neve
 megközelíthetőség, tömegközlekedési mutatók

II. A sportesemény helyszínének tömeges rendbontás, illetve az egyes szektorokban történő
rendbontások esetére vonatkozó részleges kiürítési terve:
 kapcsolattartás és együttműködés
 kiürítési feladatok végzése
 szektorok kiürítésének gyakorlati végrehajtása
III.

A sportcsarnok teljes kiürítési, kimenekítési terve, a résztvevők kimenekítése, rendkívüli
esemény (tömeges rendbontás, baleset, katasztrófa, elemi csapás) esetén, különösen a
fogyatékos nézők kimenekítésének biztosítására:
 kapcsolattartás és együttműködés
 kimenekítési feladatok
 fogyatékos nézők, vendégcsapat, hazai csapat, hivatalos személyek és a nézők kimenekítése

IV. Kimenekítési, kiürítési feltételek biztosítása, a gyakorlati végrehajtás végzésének felelőssége:
 szervező,
 vagyonvédelmi vállalkozás
 sportrendezvény-biztosítók (rendezők)
V. Értesítési kötelezettségek
 a legfontosabb értesítendő szervezetek és azok kapcsolattartói, valamint azok elérhetőségei
 értesítés módja és sorrendje
VI. A sportcsarnok vázlatrajza, kimenekítési útvonalak, gyülekezési és menekítési helyek

Biztonsági terv 1.sz. melléklete

Messzi István Sportcsarnok

Készítette: Kabók József
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Szövetségi ellenőri jelentés
Mérkőző csapatok neve:

2011.

Mérkőzés színhelye:

fő

Hazai szurkolók száma:

hó
fő

Vendégszurkolók száma:

óra

nap

fő

Nézőszám összesen:

A rendezéssel megbízott vagyonvédelmi vállalkozás
megnevezése, székhelye:
Főrendező neve, elérhetősége:
Rendezők létszáma:

fő

Rendőrők létszáma:
kimelelt

Biztonsági fokozatú mérkőzés

szerződéssel

normál

kiemelt

fokozott

ruházata:
1. megfelelő

Megjegyzés:

2. nem megfelelő
tevékenysége:
1. megfelelő

Megjegyzés:

2. nem megfelelő
A sportesemény megszervezése:
1. a bejelentés időpontja a rendőrségnek

2011.

A Biztonsági terv az előírásoknak megfelelő
Pályarendszabályok, jelzések megfelelőek

hó
igen
igen

nap

nem
nem

A Biztonsági terv, a Pályarendszabályok és a jelzések hiányosságai:

Kapcsolatfelvétel:
1. a rendőrséggel
2. a vendég sportszervezet képviselőjével

igen
igen

nem
nem

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos megjegyzések:

A sportlétesítmény adottsága, felszereltsége:
1. hangosítás működőképes
2. kiürítési-, kimenekítési feltételek adottak
3. felkészítették a mérkőzésre a sportlétesítményt
4. a szektorok jelzése megoldott
5. a szektorok szétválasztása megoldott
4. árusítiottak-e alkolholt a mérkőzésen
5. értéktárgyak átvétele, tárolása megoldott
6. pályarendszabályok betartva

Hiányosságok, megállapítások felsorolása:

A média munkatársainak tevékenysége, elhelyezése és a marketing előírások teljesítése
1. elhelyezésük megfelelő
2. tevékenységük végzése megfelelő

igen
igen

nem
nem

A média munkatársainak tevékenységével kapcsolatos megjegyzések:

A Biztonsági Szabályzat betartása

A Biztonsági Szabályzat pontjainak megsértése:

igen

nem

mechanikus

élőerővel

7. sz. melléklet: Ellenőri jelentés formanyomtatvény

A mérkőzésen történt-e rendkívüli esemény?

igen

nem

A rendkívüli esemény rövid leírása:

A rendkívüli esemény elhárítására történt intézkedések:

rendezők

rendőrség

A rendkívüli esemény elhárításának rövid leírása:

A mérkőzésen történt-e rendbontás?

igen

nem

1. Játéktérre történő bedobálások

igen

nem

2. Pirotechnikai eszközök használata

igen

nem

3. Illetéktelen személy a játéktéren

igen

nem

4. Rasszista szavalókórus

igen

nem

5. Politikai tartalmú bekiabálások

igen

nem

6. Nem engedélyezett transzparensek használata

igen

nem

7. A sportlétesítmény területén árusítottak-e alkoholt?

igen

nem

A rendbontás rövid leírása:

A rendbontás megszüntetésére történt intézkedések:

rendezők

rendőrség

A rendbontás megszüntetésnek rövid leírása:

A szurkolók viselkedése, magatartása elfogadható

igen

nem

Hazai:
Vendég:

Hivatalos személyek megjegyzése:

Játékvezetők, kommiszárok megjegyzése a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban:

A szövetségi ellenőr megjegyzés:

A mérkőzés szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos megjegyzés:

Kelt,………………….…………………………….2011. ……………..hó……...…nap

______________________
szövetségi ellenőr

8. sz. melléklet: Pályarendszabály minta (magyar)

PÁLYARENDSZABÁLYOK
1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
 érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
 vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
 nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
 nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását
jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,
 nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet,
 nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
 ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
 tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
 tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak
betartását folyamatosan ellenőrzik.
2. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a
sportlétesítmény területére, közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen feltüntetett ülőhelyet
foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező másképpen nem rendelkezik
– csak a jegyen feltüntetett belépési ponton hagyhatja el.
3. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob
bűncselekményt követ el.
4. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző
rendőr és a rendező jogosult.
5. A sportlétesítmény menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok,belépőpontok) megállani,
azokat eltorlaszolni szigorúan tilos. A sportlétesítményben tilos bármilyen műtárgyra felkapaszkodni,
felmászni.
6. A néző a sportrendezvényen:
 köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat,
 nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy
veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát,
 rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
 köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a
rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására
a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
7. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:
 a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről
eltávolítja,
 a biztonságra és a helyszín elhagyására vonatkozó rendelkezésnek nem tesz eleget szabálysértést, ha
a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el,
 a rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására, amennyiben a
rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az
igazoltatás érdekében,
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a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az
eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt készít,
a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban
résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános
szabályai szerinti felelősséggel taroznak,
a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
 hirdetményen tájékoztat a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyakról,
 gondoskodik a be nem vihető, de jogszerűen birtokolható tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos
őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról,
 amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított
két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai
szerint jár el,
 jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó
közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával
megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni,
 a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.
9. A biztonságos távozás érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a sportlétesítményben
visszatarthatja.
sportszervezet megnevezése

8. sz. melléklet: Pályarendszabályok német
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1. Der Zuschauer kann eingetreten auf die Lage der Sportveranstaltung werden wenn:
er eine gültige Eintrittskarte oder anderes Erlaubnis einzutreten hast,
er seine Identität auf des Veranstalters Bitten zu bewiesen verpflichtet,
er bestimmt nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder andere Narkotika ist,
er keine alkoholische Getränke, Rauschgifte oder andere Gegenstände mit ihm nicht hat, die Halten der
Sportveranstaltung gefährden, ferner die Persönliche- und Anlagensicherheit anderer Leuten, der Besitz davon
wird laut Gesetz verboten, und das Tragen von ihnen zur Sportveranstaltung vom Veranstalter verboten
worden ist,
er keine gesetzlich verbotenen Überschriften, Fahnen oder absolutistischen Symbol, die Hass gegen anderen
erwecken, hast,
er nicht unter der Wirkung von Verbot oder Ausschluss ist,
er zustimmt, dass seine Kleidung und sein Pack untersucht werden,
er zugibt, dass während der Sportveranstaltung Image und Soundaufnahme von ihm gemacht werden können,
er zugibt, dass der Veranstalter während der Sportveranstaltung die Beobachtung der Bestimmungen von
Spielstätte Regeln und Vorschriften andauernd kontrolliert.
2. Der Teilnehmer kann nur auf den Sportanlagenbereich eintreten, seinen Sektor herangehen und seinen
Platz gegeben auf der Eintrittskarte nehmen durch das Eingangstor gegeben auf der Eintrittskarte,
Dauerkarte. Das Stadion - falls der Arrangeur und der Veranstalter nicht andererseits festlegen - kann nur
durch den auf der Karte gegebenen Eingangspunkt verlassen werden.
3. Wenn man ins für die Zuschauer oder eine bestimmte Gruppe von Zuschauern geschlossene Gebiet eingeht
oder irgendetwas zu diesem Gebiet wirft, begeht er ein Verbrechen.
4. Der Polizist, der die Sicherheit der Veranstaltung sicherstellt, und der Veranstalter werden berechtigt, die
Kleidung und der Pak des Teilnehmers zu untersuchen.
5. Auf den Feuerwegen (Gänge, Eingänge, Stufen, Ausgänge, Eingangspunkte) der Sportanlage wird es
verboten anzuhalten oder zu blockieren. Es wird verboten hinaufzuklettern oder Kunstwerke zu besteigen.
6. Während der Sportveranstaltung der Zuschauer:
 wird verpflichtet, die Bestimmungen der Spielstätte Regeln und Vorschriften und der vom Arrangeur
gesetzten Bedingungen zu beobachten,
 kann nicht eine Tätigkeit verfolgen, die die Ordnung der Sportveranstaltung stört, vereitelt oder die
Persönlichen- oder Anlagensicherheit der Teilnehmer gefährden könnte,
 kann sich nicht auf eine rassistische oder bösartige Weise benehmen,
 wird verpflichtet, die Lage der Sportveranstaltung am Ende der Sportveranstaltung oder auf dem
Anruf des Arrangeur, des Veranstalters oder der Polizei wegen der Entwicklung einer Situation, die die
Persönlichen- und Anlagensicherheit gefährdet, verlassen.
7. Wenn die Bestimmungen festgelegt in der Spielstätte Regeln und Vorschriften vom Zuschauer nicht
beobachtet werden:
 auf des Veranstalters Bitten hört er falsches Verhalten nicht auf, der Veranstalter soll ihn von der
Sportanlage entfernen,
 beobachtet er die Bedingungen bezüglich der Sicherheit und des Verlassens des Bereichs nicht, begeht
er ein Verbrechen, wenn er sich gewaltsam gegen die Maßnahmen des Veranstalters benimmt, begeht
er ein Verbrechen,
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der Veranstalter ermahnt die entfernen lassende Person um seine Identität zu beweisen, wenn die
Unruhestifter-Person die Warnung nicht beobachtet, informiert der Veranstalter die Polizei ohne
Verspätung über die Identitätskontrolle,
bis die Polizei ankommt oder bis zum Ende der dritten Stunde nach der Warnung, der Veranstalter kann
der Person vorenthalten, um entfernt zu werden, die Handlung mit einem Bildaufzeichnungsgerät
registrieren,
für den Schaden, die wegen der Übertretung der Spielstätte-Regeln und Regulierungen, der Zuschauer,
im Falle mehrerer Straftäter, die an der Kriminalität teilnehmende Zuschauer, sind gemeinsam und
einzeln verantwortlich nach den allgemeinen Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches an Entschädigung,
der Rechtsverletzte muss alle wegen des Verbrechens der Sportanlage entstehende Ausgaben
entschädigen.

8. Um die Sportveranstaltung sicher einzuordnen, der Arrangeur:
 informiert in einer Ansage über die Objekt, die verboten sind, um zur Sportveranstaltung getragen zu
werden,
 versorgt für das registrierte Übernehmen, das sichere Halten der Objekt, die nicht eingegangen werden
darf aber gesetzlich besessen werden und das Zurückbringen der berechtigten Person beim Abtritt,
 wenn der Eigentümer der für die Aufbewahrung übernommenen Objekt innerhalb zwei Stunden nach
dem Ende des Sportereignisses nicht zu sehen ist, verläuft der Arrangeur oder der Veranstalter in
Übereinstimmung mit den Regeln der verantwortlichen Aufbewahrung,
 Der Arrangeur wird berechtigt das Bereich der Sportveranstaltung, am Eingangspunkt, im zur
Sportanlage gehörenden öffentlichen Platz und in den zugeteilten Parkplätzen mit Kameras, die
einzelne Identifizierung der Teilnehmer erlauben zu beobachten, Aufzeichnung zu nehmen und sie in
Übereinstimmung mit den Bedingungen des Gesetzes zu managen,
 hat eine Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer bewirkt.
9. Um für sichere Abfahrt zu versorgen, kann die Polizei einer bestimmten Gruppe von Zuschauern in der
Sportanlage zurückhalten.

8. sz. melléklet: Pályarendszabályok angol

RULES AND REGULATIONS
1. The spectator may be entered to the location of the sports event if:
 he has a valid admission-ticket or other certificate to enter,
 he undertakes to prove his identity at the organizer’s request,
 he is definitely not under the influence of alcohol, drugs or other narcotic agents,
 he does not have alcoholic drinks, drugs or other objects with him, which endanger holding the sports
event, further other people’s personal and assets safety, the possession thereof is prohibited by law
and carrying them to the sports event has been forbidden by the organizer,
 he does not have captions, flags or absolutistic symbols prohibited by law exciting hatred toward
others,
 he is not under the effect of prohibition or expulsion,
 he agrees that his clothes and baggage shall be examined,
 he acknowledges that during the sports event image and sound record of him can be made,
 he acknowledges that during the sports event the organizers constantly check the observance of the
provisions set in the Ground rules and regulations.
2. The participant may only enter the territory of the sports facility, approach his sector and take the seat
given on the admission-ticket through the entrance gate given on the admission-ticket, season ticket. The
sporthall – in case the arranger and the organizer do not stipulate otherwise – may only be left through
the entrance point given on the ticket.
3. If one enters the area closed to the spectators or a certain group of spectators or throws anything to that
area, he commits a crime.
4. The policeman providing security of the event and the organizer are entitled to examine the participant’s
clothes and package.
5. On the fire routes (corridors, entrances, stairs, exits, entrance points) of the sports facility it is forbidden
to stop or to block. It is forbidden to clamber up or to climb any pieces.
6. At the sports event the spectator:
 is bound to observe the provisions of the Ground rules and regulations and the stipulations set by the
arranger,
 may not pursue an activity which might disturb, frustrate the order of the sports event or endanger
the participants’ personal or assets safety,
 may not behave in a racist or malignant manner,
 is bound to leave the location of the sports event at the end of the sports event or at the arranger, the
organizer or the police’s call due to the evolvement of a situation endangering personal and assets
safety.
7. If the provisions set in the Ground rules and regulations are not observed by the spectator:
 at the organizer’s request he does not stop wrong conduct, the organizer shall remove him from the
sports event,
 he does not observe the stipulations regarding safety and leaving the location, he commits an offence,
if he behaves violently against the organizer’s measures, he commits a crime,
 the organizer warns the person to be removed to prove his identity, if the trouble-maker person does
not observe the warning, the organizer informs the police without delay for the sake of identity check,
 until the police arrives or the end of the third hour after the warning the organizer may withhold the
person to be removed, record the action with an image recording device,

8. sz. melléklet: Pályarendszabályok angol




for the damage arising due to violation of the Ground rules and regulations the spectator, in case of
several wrongdoers the spectators participating in wrongdoing, are jointly and severally responsible in
accordance with the general rules of the Civil Code on compensation,
the wrongdoer is obliged to reimburse all expenses arisen due to wrongdoing to the sports
organization.

8. In order to arrange the sports events safely the arranger:
 informs about the objects forbidden to be carried to the sports facility in an announcement,
 sees to the recorded taking over, keeping safe of the objects that may not be entered but are legally
possessed and returning them to the eligible person on leave,
 if the owner of the objects taken over for safe-keeping does not show up within two hours after the
end of the sports event , the arranger or the organizer proceeds in accordance with the rules of
responsible safe-keeping,
 is entitled to observe the location of the sports event, at the entrance point, in the public place
belonging to the sports facility and in the assigned parking-lots with cameras allowing single
identification of the participants, to take record and to manage them in accordance with the
stipulations of the law,
 has effected a liability insurance for the participants.
9. In order to provide safe departure, the police may withhold a certain group of spectators in the sports
facility.

