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I.

Preambulum

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) családbarát, a sportág fejlesztését támogató légkör
megteremtésére törekszik a versenyrendszerében megszervezett mérkőzéseken. Ez csak a sportrendezvények megszervezése
vonatkozásában elsősorban a komplex megközelítés alkalmazásával, a biztonság, biztosítás és szolgáltatás megfelelő arányú
alkalmazása mellett valósulhat meg.
A személy- és vagyonvédelem, valamint a befektetők és szponzorok számára biztonságos és vonzó környezet kialakítása csak a
felsorolt elvek következetes és arányos alkalmazásával, a dinamikus kockázatértékelés elve mentén valósítható meg.
A Szövetség célja a Biztonsági Szabályzattal (a továbbiakban: BSZ) az, hogy a jogszabályok ismerete, alkalmazása magas
színvonalon valósuljon meg a Szövetség által működtetett első osztályú (férfi és női NB I. A, férfi NB I. B) versenyrendszerekben
és a felnőtt válogatottak mérkőzésein. A BSZ-nek nem célja, hogy a jogszabályokban rögzített kötelezettségeket és feladatokat
duplikálja, azokat kifejtse. A BSZ csak a jogszabályokban rögzített feladatok pontosítását szolgálja, végrehajtásának
szakszerűsége és egységessége érdekében fogalmaz meg irányelveket és követelményeket.
A BSZ a férfi és női NB I. A, a válogatott mérkőzések, valamint a férfi NB I. B bajnokságok vonatkozásában eltérő rendelkezéseket
tartalmazhat.
A BSZ célja, hogy:
a) egységes és kötelező érvényű szabályok szerint, jogszerűen, szakszerűen és arányosan kerüljenek teljesítésre a
mérkőzéssel kapcsolatos biztonsági feladatok;
b) biztosítsa a nemzeti, nemzetközi sportszervezetek és a FIBA vonatkozó szabályainak összehangolt érvényesülését;
c) szabályozza és elősegítse a biztonsági szakemberek, illetve szervezetek együttműködését, képzését, továbbképzését;
d) segítse elő a jogszabályok érvényesülését.

II.

Alkalmazási kör - hatály

A BSZ-ben foglaltakat kell alkalmazni:
a) a férfi NB I. A, a férfi NB I. B, a női NB I. A mérkőzéseken,
b) az a) pontban meghatározott versenyrendszerekben indulási jogot szerzett sportszervezetek részvételével szervezett
egyéb mérkőzések, valamint
c) a felnőtt és első utánpótlás korosztály válogatott mérkőzések
tekintetében.
A BSZ rendelkezéseinek megszegése miatt fegyelmi eljárást lehet lefolytatni.
A biztonsági eseményeket a bekövetkezésük idején hatályban lévő BSZ szerint kell elbírálni. Amennyiben a biztonsági esemény
elbírálásakor már új BSZ van hatályban, amely szerint a bekövetkezett esemény már nem biztonsági esemény, illetve amennyiben
a bekövetkezett biztonsági esemény enyhébb biztonsági besorolást kapott, akkor az új BSZ-t kell alkalmazni a hatályba lépése előtt
bekövetkezett eseményre is.
A BSZ hatálya kiterjed a Szövetség szervezetére, azok munkatársaira, a sportszervezetekre, valamint az azokkal szerződéses
viszonyban álló sportszakemberekre és a mérkőzéseken résztvevőkre (ide nem értve a sportrendezvény nézőit és a hatóságok jelen
lévő képviselőit) azzal, hogy a résztvevők a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) foglaltak szerint
meghatározott biztonsági előírások betartásáért a szervező által meghatározottak szerint kötelezettséggel tartoznak.
A szervező sportszervezet felelős a sportrendezvényen általa megbízott vállalkozások és azok munkatársainak tevékenységéért.
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III.

A sportrendezvény megszervezésének feltétele

A sportrendezvény akkor tartható meg, ha:
a) a biztonságtechnikai ellenőrzés megszervezésre került és a sportlétesítmény rendelkezik a népegészségügyi
államigazgatási szerv, a katasztrófavédelem és a rendőrség hozzájárulásával;
b) a biztonságtechnikai ellenőrzés jegyzőkönyve a Szövetség rendelkezésére áll;
c) a külön jogszabályokban meghatározott engedélyekkel rendelkezik a létesítmény;
d) a Szövetség a pályát hitelesítette;
e) rendelkezik a résztvevőkre is kiterjedő felelősségbiztosítással;
f) a szervező a rendező szervvel szerződéssel rendelkezik és a mérkőzés kapunyitásakor a rendezők felállításra kerültek;
g) a szervező a sportrendezvény belső rendje fenntartásának személyi és technikai feltételeit, valamint ezekhez
elengedhetetlen tájékoztatási kötelezettségeit biztosítja.
h) a szervező a sportrendezvény helyszínére vonatkozóan baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére írásbeli
kiürítési, menekítési tervvel rendelkezik, és biztosítottak a terv végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei;
i) az egészségügyi biztosítás rendelkezésre áll;
j) a sportlétesítménynek legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni, vagy
megbízni legalább havi 8 órában, akinek nyilatkozni kell a biztonságtechnikai bejárás során, hogy a sportlétesítmény
tűzvédelmi szempontból alkalmas a sportesemény megtartására. (9/2015 (III. 25.) BM rendelet 7. §).
A női NB I. A és a férfi NB I. B versenyrendszerek esetében a nézők elkülönítését csak a rájátszás során, valamint nagyobb létszámú,
50 főt meghaladó vendégszurkoló előzetesen a vendégcsapat által írásban jelzett érkezése esetén kell biztosítani, egyéb esetekben
a nézők elkülönítésére vonatkozó döntés és annak következményei a szervezőt terhelik.

IV.

A szervezetrendszer

A feladatok megfelelő színvonalú végrehajtása érdekében a szövetség az alábbi szervezetrendszert hozza létre.
1. A Szövetség Biztonsági Bizottsága
A Szövetség Biztonsági Bizottságát (a továbbiakban: Bizottság) határozatlan időre az MKOSZ Elnöksége hozza létre. A Bizottság,
a működésével kapcsolatos szabályokat Ügyrendjében állapítja meg.
A Bizottság feladata:
a) a Szövetség 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 véleményezése és Elnökség általi
elfogadásának előkészítése;
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, 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 szakmai anyagok véleményezésével és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos
- feladatok végrehajtása;
f) a biztonsági ellenőri rendszer működési feltételeinek megteremtése, a biztonsági ellenőri rendszer működtetése;
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 végrehajtása, a minősítési
eljárásokban az Szövetség képviseletének biztosítása;
i) a szakterületen a jogalkalmazás fejlesztésének elősegítése, tájékoztató anyagok összeállítása és sportszervezetek részére
történő megküldése;

5

.
j) a sportrendezvények biztonságtechnikai ellenőrzésének szakmai támogatása;
k) a Fegyelmi Bizottság munkájának és a fegyelmi eljárások támogatása;
l) a Stv. és a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint a
rendezők felkészítési anyagának és képzési kötelezettségeinek megállapítása;
m) a statisztikai adatok gyűjtése, és a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos adatbázisok kiépítésének és
működtetésének támogatása.
A Bizottság feladatait a Szövetség szabályzatainak előírásai szerint végzi.
2. A biztonsági ellenőr és az ellenőrzés
Az ellenőrrel és az ellenőrzéssel kapcsolatban az alábbi elveket kell betartani:
a) az ellenőr a Szövetség képviselője, aki köteles pártatlanul, függetlenül és objektíven rögzíteni a sportesemény
szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtását és az esetleges szabályzattól, pályarendszabálytól és
jogszabályoktól való eltéréseket;
b) ellenőrnek csak megfelelő szakmai múlttal és képesítéssel rendelkező szakember bízható meg, akinek jelöléséről a
Bizottság többségi szavazással határoz;
c) az ellenőröket a Bizottság javaslata alapján a szövetség főtitkára nevezi ki és látja el ellenőri igazolvánnyal;
d) az ellenőr – hivatalos minőségében eljárva – jogosult a Szövetség versenyrendszereiben igénybe vett
sportlétesítményekbe - akár a szervező előzetes tájékoztatása nélkül is - bármikor belépni, ott tartózkodni és szabadon
mozogni;
e) az ellenőrt a Bizottság javaslata alapján a Bizottság elnöke delegálja a sportrendezvényekre;
f) az ellenőri igazolvány csak az ellenőr belépésére jogosít;
g) a Bizottság az ellenőrök személyéről előzetesen tájékoztatja a versenyrendszerben induló sportszervezeteket;
h) az ellenőr az igazolványát kérésre a szervező és rendező részére köteles felmutatni;
i) a pályarendszabályokat, a szabályzatban rögzítetteket és a jogszabályokban nevesített rendelkezéseket az ellenőr köteles
tiszteletben tartani, a rendező biztonság fenntartása érdekében közölt speciális szabályait – azok indokoltsága esetén –
betartani;
j) az ellenőr a jelentését legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elkészíteni és megküldeni;
k) a szervező, illetve az általa megbízott rendező vagy rendező szerv az ellenőr szakmai kéréseit teljesíteni, kérdéseit
megválaszolni köteles;
l) az ellenőrzés lefolytatásához a biztonsági tervet és mellékleteit a szervező és a rendező köteles az ellenőr rendelkezésére
bocsátani;
m) az ellenőr – a mérkőzésellenőrrel folytatott előzetes konzultációt követően – javaslatot tehet egyes szektorok ürítésére,
nézők eltávolítására, valamint a mérkőzés megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására a
játékvezetőnek és a mérkőzésellenőrnek, valamint a szervezőnek.
Az ellenőrök munkáját és szakmai felügyeletét a Bizottság elnöke látja el. Az ellenőrök feladatuk végrehajtása során a BSZ
rendelkezéseit betartva, pártatlanul kötelesek eljárni.
A Bizottság tevékenységéről és az ellenőrzések tapasztalatairól minden évben összefoglaló tájékoztatás készül, amelyet az Elnökség
értékel.
3. Képzésért felelős szakemberek
A Bizottság elnöke nevezi meg, a Szövetség főtitkára hagyja jóvá, hogy a rendező szervek és rendezők felkészítésében és a rendezők
képzésében ki működik közre.
4. A főrendező
a) A sportrendezvény biztonsági szempontból történő lebonyolításáért a szervező és a rendező egyetemlegesen felel.
b) A főrendező a sportrendezvény biztosításáért felelős vagyonvédelmi vállalkozás erre a feladatra kijelölt és helyszínen
jelenlévő képviselője.
c) A főrendezőnek – amennyiben a főrendező személye a mérkőzéseken nem állandó, a főrendezőnek és a vagyonvédelmi
szolgáltató felelős képviselőjének - minden évben kötelessége részt venni a Szövetség által szervezett továbbképzésen. A
főrendező a sportrendezvény helyszínén, amennyiben a sportlétesítmény rendelkezik a biztonságtechnikai ellenőrzésen
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elfogadott vezetési ponttal, a vezetési pontról irányítja a rendezők tevékenységét és tartja a kapcsolatot az MKOSZ által
delegált hivatalos személyekkel.
5. Rendező szerv, rendező
A BSZ hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatosan és sportszervezetek tekintetében:
a) rendezői feladatokat csak vagyonőrök láthatnak el;
b) a sportszervezetnek a biztonságtechnikai ellenőrzés során meg kell neveznie és a biztonságtechnikai ellenőrzés
jegyzőkönyvében rögzítenie kell a sportrendezvényei biztosítását ellátó vagyonvédelmi vállalkozás (rendező szerv) adatait;
c) megfelelő képzettséggel, jogosultsággal, létszámmal és eszközzel rendelkező rendező szervet és rendezőt kell megbízni;
d) a vagyonvédelmi vállalkozással kötött szerződésben a szervezőnek a biztosítási feladatok ellátásához szükséges létszám
és eszközpark rendelkezésre állását, valamint az általa ellátandó feladatokat rögzítenie kell;
e) amennyiben a b) pontban meghatározottak nem kerültek teljesítésre, a rendező szervről, illetve a rendezőben beállott
változásról a szervezőnek kötelessége a Szövetséget a versenyrendszer megkezdését megelőzően legalább 15 nappal
korábban írásban tájékoztatni.
f) a megbízott rendező személyében történt változásról a Szövetséget és a rendőrséget a sportrendezvényt megelőzően
legalább 3 nappal tájékoztatni kell.
g) a sportrendezvény szervezője (sportszervezet), illetve a szervező által megbízott rendező szerv (vagyonvédelmi vállalkozás)
vagy rendező köteles a Szövetség és annak biztonsági ellenőrei részére a kért tájékoztatást megadni és az általa a
részükre meghatározott feladatokat végrehajtani.

V.

A sportlétesítmény biztonságtechnikai ellenőrzése és a pályahitelesítés

1. A biztonságtechnikai ellenőrzés megszervezése
a) 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.
b) Az ellenőrzés időpontjáról azt legalább 15 nappal megelőzően a sportlétesítményt használó sportszervezet minden, az Stv.
63. § (3) bekezdésében nevesített szervezetet írásban értesíteni köteles.
c) A sportszervezetek kötelesek a biztonságtechnikai ellenőrzés idejéről a Bizottsággal előzetesen egyeztetni, amennyiben a
Bizottság elnöke ezt kéri, az ellenőrzést az általa meghatározott időpontra megszervezni.
d) Az ellenőrzés szervezése során a sportszervezet köteles figyelembe venni a Szövetség kéréseit, teljesíteni a szabályzatok
rendelkezéseit.
2. A biztonságtechnikai ellenőrzés végrehajtása
a) A biztonságtechnikai ellenőrzéseket a rendőrség, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi
államigazgatási szerv, a Szövetség, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a
sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a rendező szerv és
a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) képviselőinek
részvételével kell végrehajtani.
b) A biztonságtechnikai ellenőrzéseken a Szövetség képviseletére a Bizottság intézkedik.
c) Az ellenőrzés legfontosabb szempontjait a férfi NB I. A sportlétesítmények esetében a Rendelet 13. § és a szövetség
szabályzatai határozzák meg.
d) A férfi NB I. B és női NB I. A osztályú sportszervezetek kötelesek, a rendőrség és/vagy a Szövetség által meghatározott
ellenőrzési szempontokat, követelményeket teljesíteni. A női NB I. A és a férfi NB I. B csapatai által igénybe vett
létesítmények esetében is vizsgálni kell a Rendelet 13. § szakaszának rendelkezéseit.
e) A biztonságtechnikai ellenőrzést csak olyan létesítményben lehet tartani, amelyet úgy rendeztek be, hogy az megfelel a
Szövetség szabályzatainak.
f) A szervező köteles a biztonságtechnikai ellenőrzésen részvételre kötelezett hatóságoktól előzetesen tájékozódni az
ellenőrzés során bemutatandó dokumentumokról.
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g) A biztonságtechnikai ellenőrzésre a sportszervezet köteles előkészíteni az ellenőrzés során vizsgálandó dokumentumokat
(kimenekítési és kiürítési terv, biztonsági terv és mellékletei, pályarendszabályok, felelősségbiztosítási kötvény,
adatkezelési tájékoztató, használatbavételi engedély, tűzriadó terv, stb.) és tételesen meghatározni a sportlétesítmény
és annak környezete mérkőzés során történő igénybevételének legfontosabb szabályait. Az igénybevétel szabályait és az
esetleges korlátozásokat a biztonsági kockázatokhoz kötötten kell meghatározni, a hozzájárulásra kötelezettek részére
elérhetővé tenni.
h) A biztonságtechnikai ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatási, dokumentációs és egyéb kötelezettségek elmaradása miatt
a Bizottság elnöke fegyelmi eljárást indíthat, a rendőrség pedig a Rendelet hatálya alá tartozó
rendezvények/sportszervezetek esetében közigazgatási bírságot is kiszabhat.
i) 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.
j) 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.
k) Az ellenőrzésről a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző
szervezeteknek. A sportszervezetek a pályahitelesítési határozat kiadományozásához kötelesek a Szövetség
rendelkezésére bocsátani – a Szövetség által meghatározott módon és formában – a hatóságok által kötelezően
kiállítandó dokumentumokat.
l) Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés eredményéről nyolc napon belül írásban értesítik a Szövetséget, amely a
rendelkezésére bocsátott dokumentumok, vagyis a biztonságtechnikai ellenőrzés jegyzőkönyve, a katasztrófavédelmi, a
népegészségügyi és a rendőrségi hozzájárulás alapján intézkedik a pálya hitelesítésére.
m) A biztonságtechnikai ellenőrzés eredményeiről a Bizottság tájékoztatja a Technikai Bizottságot, amely a
sportlétesítmények sportszakmai ellenőrzését követően intézkedik a pályahitelesítés végrehajtására.
3. A pálya hitelesítése
a) Az Stv. 63. § (4) bekezdése szerint sportlétesítményben Szövetségi versenyt rendezni csak a Szövetség által évente az
első verseny megkezdése előtt kiadott engedély (hitelesítés) alapján lehet.
b) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a
sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonbiztonságát nem veszélyezteti.
c) A hitelesítés a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem
hajtható végre.
d) Az engedély megtagadásával szemben az üzemeltető a Szövetség elnökségénél 15 napon belül panasszal élhet.

VI.

Vezetési pont
1. A férfi NB I. A és a minősített mérkőzések megtartására kijelölt sportlétesítményekben vezetési pontot kell kijelölni és
működtetni.
2. A vezetési ponton a biztosításban résztvevő szervezetek a rendőrség, a mentésért felelős szerv, a szervező, a rendező, a
katasztrófavédelem, és a sportlétesítmény legalább 1 fő képviselője, valamint a biztonsági ellenőr tartózkodhat.
3. A Szövetség munkatársai ellenőrizhetik a vezetési pont működését, működtetésével kapcsolatos dokumentumokat és
eszközöket.
4. A vezetési ponton eseménynaplót kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a mérkőzéssel kapcsolatos legfontosabb
eseményeket (kapunyitás; szolgáltatók, közreműködők érkezése és távozása; intézkedések és azok végrehajtása;
rendezvény befejezése; stb.).
5. Az eseménynaplót a szervezőnek legalább 1 évig meg kell őriznie.
6. Vezetési pont megléte esetén azt minden esetben működtetni kell, valamint a főrendező onnan irányítja a sportrendezvény
biztosítását is.
7. A vezetési pont legyen alkalmas arra, hogy szünetmentes áramforrásról működtethetőek legyenek a kríziskommunkációs
eszközök, mint hangosítás, vizuális megjelenítő eszközök.
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VII.

A nézők kiszolgálása, a kiszolgálóhelyiségek rendelkezésre állása

1. A sportcsarnokban és annak környezetében – különösen a beléptető pontoknál és a menekülési útvonalakon – tiszta és
kulturált viszonyokat kell teremteni annak érdekében, hogy a be- és kiléptetés zavartalanul kerülhessen megszervezésre
és lebonyolításra.
2. A Minősítő Bizottság által biztonsági kockázat szerint minősített mérkőzések esetében, valamint minden olyan esetben,
amikor a szervező ezt szükségesnek tartja, a hazai és a vendégszurkolók részére elkülönítetten kell büfét és illemhelyet
biztosítani.
3. A csarnokban folyamatosan gondoskodni kell a szurkolók kulturált kiszolgálásáról és a tiszta környezet biztosításáról.
4. NB I. A-ban – és figyelemmel az esetleges biztonsági kockázatokra NB I. B-ben is – intézkedni kell az ellentétes szurkolói
csoportok megfelelő elkülönítésére a jegyértékesítés, a beléptetés és a kiszolgálás (büfé, illemhely biztosítása) során.
5. A női NB I. A és a férfi NB I. B versenyrendszerek esetében a nézők elkülönítését csak a rájátszás során, valamint nagyobb
létszámú, 50 főt meghaladó vendégszurkoló előzetesen a vendégcsapat által írásban jelzett érkezése esetén kell
kötelezően biztosítani.
6. A 2. és 5. pontban nem rögzített esetekben a szervező felelőssége, ha a nézők elválasztására előzetesen nem intézkedett.
7. Az elkülönítés elmaradásával kapcsolatban bekövetkezett események miatt a szervezővel szemben fegyelmi eljárás
indítható.

VIII.

Hangosbemondó

1. A szervező felelős azért, hogy a sportlétesítményben veszélyhelyzet (tűz, áramszünet, stb.) esetén is működtethető
hangosbemondó álljon rendelkezésre.
2. A hangosbemondónak olyan minőségben kell rendelkezésre állnia, amely biztosítja hangzavar esetén is a nézők
egyértelműen jól hallható tájékoztatását.
3. A hangosbemondónak a jegyzőasztalról és a vezetési pontról is működtethetőnek kell lennie.
4. A hangosbemondót üzemeltető személynek előzetesen egyeztetett biztonsági információkkal kell rendelkeznie, amit a
szervező, a rendező, vagy a rendőrség utasítására közzé kell tenni.
5. A különböző váratlan események kezelésére a vezetési ponton – annak hiányában a hangosbemondó kezelőjénél –
előzetesen rögzített szöveget, nyomtatott formában kell biztosítani.
6. A szervező felelőssége, hogy minden esetben kijelölésre kerüljön a sporteseményeken a vészhelyzeti kommunikáció
lefolytatására is képes személy.

IX.

A szervező és szervezés

1. A szervező
A BSZ hatálya alá tartozó sportrendezvény szervezője csak sportszervezet, szakszövetség vagy sportági szövetség lehet. A
szervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a kosárlabda szurkolók kiszolgálására, körültekintő tájékoztatására, a személy- és
vagyonbiztonságuk garantálására.
2. A sorsolás
a) A versenynaptárban szereplő mérkőzések időpontjának véglegesítését 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 megszervezésre.
b) Amennyiben az időpont egyeztetések nem vezetnek eredményre a sportrendezvény helye szerint illetékes
rendőrkapitányság (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság) és a Biztonsági Bizottság azonnali értesítése mellett
sportszervezetnek mindent meg kell tennie a sportesemény jogszabályoknak, szövetségi szabályoknak megfelelő
megszervezéséért.
c) A versenynaptár sorsolását indokolt továbbá megküldeni a mentésért felelős szervek, azaz a katasztrófavédelem, vagy
ezzel kapcsolatos feladatokat ellátó vállalkozások és a szervezővel szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató
számára.
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3. A sportszervezetek biztonsági egyeztetése
a) A sorsolást követően a sportszervezetnek át kell tekinteni az egyes mérkőzéseket és azonosítani kell az egyes
párharcokkal kapcsolatos veszélyforrásokat, a korábbi évek tapasztalatai alapján várható kockázatokat.
b) Az alapszakaszban – szükségesség esetén – a szervezőnek szövetségnél kell kezdeményezni a műsor átalakítását.
c) A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzéseken személyesen, a rájátszásban megszervezésre kerülő mérkőzések esetében
az egyeztetéseknek írásban kell megtörténnie. A rájátszásban és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések esetében
lefolytatott egyeztetések során meg kell állapodni:
 a vendégszurkolók részére értékesítendő jegyek számáról és a jegyértékesítés módjáról, ez utóbbi során a vendég
sportszervezet kérését figyelembe kell venni,
 a vendégrendezők delegálásáról, igénybevételük pontos módjáról,
 a biztonsági terv kiegészítéséről,
 a résztvevő sportszervezeteket terhelő kommunikációs/tájékoztatási feladatokról.
4. A sportrendezvények bejelentése
a) A szervező köteles a versenynaptárát az abban meghatározott első sportrendezvény időpontját megelőző 20 nappal
megküldeni a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőri szervnek (Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak). A versenynaptár változásáról soron kívül, de legkésőbb 3 nappal a sportrendezvényt megelőzően
kötelező a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságot (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságot)
írásban tájékoztatni.
b) A sportrendezvény szervezéséről a mérkőzés helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti
Rendőr-főkapitányságot 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 esetén, ha a sorsolás és a mérkőzés között kevesebb, mint tíz munkanap
van, a sorsolást követő munkanapon – írásban tájékoztatni kell. Az írásos tájékoztatást a biztonsági tervhez mellékelni
kell.
c) 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.
d) A jogszabályban rögzített bejelentési határidők elmulasztása fegyelmi vétség és a szervező ellen sportfegyelmi felelősség
keretében kell vizsgálni felelősségét, a Rendelet 19/A. §-a szerint a sportrendezvény helye szerint illetékes megyei rendőrfőkapitányság (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 a Rendelet hatálya alá tartozó szervezővel szemben.
5. A sportrendezvény ideje és időpontja
a) A sportrendezvény a nézők megjelenésétől (kapunyitás) addig tart, amíg a nézők a létesítmény területét el nem hagyják.
b) A sportesemények kezdési időpontjának és helyszínének módosításáról a rendőrséget tájékoztatni kell. A kezdési időpont
megváltoztatása során körültekintően kell eljárni annak érdekében, hogy a sportesemény kezdési időpontjának
módosítása lényegesen ne befolyásolja a sportrendezvény biztonsági fokozatát. Amennyiben a sportrendezvény biztonsági
kockázata a szervező és a rendező megítélése szerint is lényegesen megváltozik, illetve amennyiben a sportrendezvény
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c)

biztonsági kockázatát érintően bizonyítékokkal alátámasztott új körülmény merül fel, a szervező a sportrendezvény
időpontja előtt legfeljebb 10 nappal korábban írásban kezdeményezheti a sportrendezvény ismételt minősítését.
A versenynaptárban nevesített kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény időpontját annak megrendezését megelőző
8 napon belül csak abban az esetben lehetséges módosítani, ha ahhoz a sportrendezvény helye szerint illetékes
rendőrkapitányság (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság) előzetesen, írásban hozzájárult.

6. A pályarendszabályok megalkotása és közzététele, a néző tájékoztatása
a) A szervező a résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról, az eltávolítás és kizárás lehetőségéről, valamint
a magatartási szabályokról a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott,
aktualizált hirdetményeken (pályarendszabály), valamint a honlapján, a belépőjegyen, a bérleten legalább általános
szerződési feltételként hivatkozva az elektronikus elérhetőség helyének megjelölésével köteles – magyar, angol, német
és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is – tájékoztatni.
b) A pályarendszabályokat a szövetség versenyrendszerében indulási jogot szerzett sportszervezetek adják ki.
c) A közzétett pályarendszabályoknak tartalmaznia kell a szervező nevét és logóját, valamint az Stv-ben rögzített kötelező
elemeket.
7. A jegyértékesítés rendjének meghatározása, a jegyértékesítés végrehajtása
a) Minden sportrendezvény esetében belépőjegy árusításával, vagy belépésre jogosító igazolás ingyenes átadásával kell
biztosítani, hogy a jogszabály által meghatározott tájékoztatási és egyéb kötelezettségeinek a szervező eleget tegyen.
b) A sportrendezvény jegyértékesítését a jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek megfelelően úgy kell kialakítani, hogy
az a férfi NB I A valamennyi mérkőzésén, továbbá a női NBIA és a férfi NBIB rájátszásában – valamint minden olyan
esetben is, amikor ezt a szervező szükségesnek tartja –biztosítsa az ellenérdekű szurkolói csoportok megfelelő
elkülönítését.
c) Fentieken túlmenően a női NBIA és a férfi NBIB kockázattal járó mérkőzései esetén, illetve amikor 50-nél több
vendégszurkoló érkezésére kell számítani, a szurkolói csoportok elkülönítésére már a jegyértékesítési stratégia
kialakításánál intézkedni kell.
d) Az a) és b) pontban jelzett esetben a vendégnézők részére elkülönített jegyértékesítést kell biztosítani, vagy a
belépőjegyeket a vendég sportszervezet részére legalább 3 munkanappal korábban el kell juttatni.
e) A jegyértékesítés rendjének kialakítása során minden esetben figyelembe kell venni a helyileg illetékes rendőrkapitányság
javaslatait és határozatait.
f) A vendégjegyek értékesítését a vendég sportszervezet előzetesen írásban megküldött igényeinek megfelelően kell
megszervezni.
g) Amennyiben a vendég sportszervezet kéri, hogy szurkolóik részére ők értékesítsék a jegyeket, azokat a kért határidőben
el kell juttatni a részére és az értékesítésre megfelelő szerződést kell kötni.
h) A jegyértékesítést végző sportszervezet felelős azért, hogy a jegyek ne kerüljenek a másodlagos jegyértékesítési piacra,
és ezzel ne veszélyeztessék a a mérkőzés biztonságos lebonyolítását.
i) A jegyértékesítésről a szervező és a vendég sportszervezet köteles honlapján és a közösségi médiában is tájékoztatást
adni. A rájátszásban a tájékoztatást a sorsolást követően azonnal közzé kell tenni.
j) A jegynek és a belépésre jogosító igazolásnak tartalmaznia kell az egyes jogszabályokban nevesített elemeket és
minimálisan a mérkőzést szervező sportszervezet, a belépésre szolgáló kapu, a mérkőzés napja megjelölését, valamint a
felelősségbiztosítással, a pályarendszabály elérhetőségével és elfogadásával, az eltávolítás és kizárás lehetőségével,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatos minimális információkat.
8. Együttműködés a rendőrséggel
a) A sportszervezetnek a sportrendezvények biztonságos lebonyolítása, a személy-, és vagyonbiztonság szavatolása
érdekében meg kell tenni minden szükséges intézkedést.
b) Amennyiben indokolt, vagy a sportrendezvénnyel kapcsolatos előzetes információk azt szükségessé teszik – avagy a
sportrendezvényt a Minősítő Bizottság fokozott biztonsági kockázatúvá minősítette – szerződés ellenében kezdeményezni
kell a rendőrség közreműködését.
c) 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
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ellenében végzett közreműködésére csak akkor kerül sor, ha a mérkőzést a Minősítő Bizottság fokozott biztonsági
kockázatúvá minősíti.
d) Amennyiben a rendőrség térítés ellenében részt vesz a normál, vagy fokozott kockázatú sportrendezvény belső
biztosításában arról a Bizottságot értesíteni kell.
e) Normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében az egyes döntések meghozatala a sportrendezvény
szervezőjét terheli, a rendőrség csak ajánlásokat/javaslatokat fogalmaz meg.
f) Minden együttműködési feladatot és az előírt tájékoztatásokat a sportrendezvény megrendezésének helye szerinti
rendőrkapitányság (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére kell teljesíteni.
9. 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.
10. A sportrendezvény biztonsági kockázat szerinti minősítése
a) A szervező a mérkőzéseit tartalmazó műsort a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányság (Budapesten a
Budapesti Rendőr-főkapitányság, továbbiakban közösen együtt: illetékes rendőrkapitányság vagy szerv) részére
legkésőbb 20 nappal a versenyrendszer megkezdése előtt köteles megküldeni.
b) Az egyes mérkőzések minősítésének kezdeményezése a szervező feladata, amelyet a mellékletben szereplő
szempontrendszer felhasználásával és az illetékes rendőri szerv részére történő megküldésével kell végrehajtani. A
javasolt minősítés meghatározásába a sportszervezet köteles bevonni a rendező szervet is.
c) A sportrendezvények biztonsági kockázatának meghatározására (minősítés) csak az Országos Rendőr-főkapitányság (a
továbbiakban: ORFK) által működtetett Minősítő Bizottság javaslata alapján az országos rendőrfőkapitány vagy a feladat
delegáltja jogosult.
d) A sportrendezvény biztonsági minősítése normál, fokozott, vagy kiemelt biztonsági kockázatú lehet. A női NB I A esetében
csak a nemzeti és nemzetközi kupamérkőzések kerülnek minősítésre. Az NB I B-s mérkőzéseket a Rendelet 1. § (1) bek.
b) pontjában megfogalmazott kivételek fenn nem állása esetén a Minősítő Bizottság nem minősíti. A kockázatokat a
szervezőnek kell meghatároznia.
e) A sportrendezvény minősítését a helyileg illetékes rendőrkapitánysággal történő egyeztetés mellett legalább 21 nappal
korábban (mennyiben a mérkőzés napja ekkor még nem ismert, a rendezvény megrendezésének helye és ideje
meghatározását követően azonnal), kezdeményezni kell.
f) Többek között 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 sportrendezvény helye szerint illetékes megyei (a fővárosban a Budapesti) rendőr-főkapitányság
közigazgatási bírságot szabhat ki.
11. A sportrendezvények biztosításának irányítása és megszervezése
a) 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.
b) A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezője annak időpontját megelőző 15 napon belül köteles felkérni
az illetékes rendőrkapitányságot a sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében történő
közreműködésre.
c) Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos lebonyolítás érdekében a
megjelölteken túl köteles:
 a belépésre jogosító igazolások számáról a rendőrség részére tájékoztatást adni,
 a rendezői létszámot a rendőrség által meghatározott számra emelni,
 a szurkolók parkoltatását, az elhelyezett gépjárművek őrzését szervezni és biztosítani, valamint
 a rendezői listát előzetesen a rendőrség részére átadni.
d) Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a sportrendezvény sportlétesítményen belüli
biztosítását a rendező mellett közfeladatként végzi. Az c) pontban felsorolt kötelezettségeket a fokozott biztonsági
kockázatú sportrendezvényeknél végrehajtandó feladatokat kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén is végre
kell hajtani.
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X.

Katasztrófavédelmi biztosítás

1. A sportrendezvény szervezője a sportlétesítmény képviselője köteles biztosítani a Tűzvédelmi Szabályzat és a Kiürítési-,
kimenekítési terv elérhetőségét, a Tűzriadó terv közzétételét. Köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani,
azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről
meggyőződni.
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat, valamint a hozzájuk vezető
közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek.
6. A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás esetén is működőképes és
a szükséges megvilágítást biztosítja.
7. 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.
8. A kimenekítési és kiürítési tervet a sportrendezvény szervezője a sportlétesítmény tulajdonosával és üzemeltetőjével
közösen köteles elkészíttetni. A tervet a katasztrófavédelem helyi szervezetével véleményeztetni kell. A tervben kötelező
írásos és képi módon példákkal is 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 kimenekítés
elrendelését követői feladataikat.

XI.

Az egészségügyi biztosítás

A sportrendezvények biztosítására vonatkozó főbb egészségügyi jogi szabályokat 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.
1. A sportrendezvény megfelelő sürgősségi és sportegészségügyi biztosításáért a szervező és az egészségügyi biztosítását
végző szervezet egyetemlegesen felel.
2. A sürgősségi feladatokat a jogszabályokkal összhangban úgy kell megszervezni, hogy az egészségügyi személyzet és a
szükséges technika kapunyitás előtt legalább 15 perccel már elfoglalja a helyét és addig rendelkezésre álljon, ameddig a
mérkőzés helyszínén nézők tartózkodnak.
3. A sportrendezvény sürgősségi biztosítására a mentésről szóló 5/2006. (II.7) EüM. rendelet, a sportegészségügyi
biztosításra a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13) Korm. rendelet
szabályait, valamint a szövetség kapcsolódó szabályzatában rögzítetteket kell megfelelően alkalmazni.
4. A jogszabályok nézőszámra vonatkozó rendelkezései a ténylegességen alapulnak, a hatóságok nem vizsgálják a várható
nézőszámra vonatkozó szervezői nyilatkozatokat. Az egészségügyi biztosítás megszervezésénél erre a tényre kell
figyelemmel lenni.
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5. A sportrendezvényen megjelent résztvevők (nézők, hivatalos személyek, szervező munkatársai, rendezők, szolgáltatók és
játékosok, stb. együttesen) számához viszonyítva a sürgősségi biztosítás megszervezésénél a következő szolgáltatások
megrendelése kötelező:
a) 500 fő fölött gyalogőrség;
b) 1000 fő fölött sürgősségi rendezvénybiztosítás megrendelése kötelező az alábbiak szerint:
 1000 - 5 000 fő között 1 db esetkocsi;
 5 000 - 10 000 fő között 1 db mentőgépkocsi, 1 db esetkocsi;
 10 000 - 50 000 fő között 1 db mentőgépkocsi, 1 db esetkocsi, 1 db rohamkocsi és annyi további mentőgépkocsi,
figyelembe véve azt is, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül
elérhető legyen.
6. Az nemzetközi sportrendezvények sürgősségi biztosítását az EüM. rendelet alapján az Országos Mentőszolgálat látja el.
7. Az EüM. rendeletben foglaltak alapján a rendezvény sürgősségi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző
szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén – ha az OMSZ ilyet nem készített, akkor az OMSZ illetékes
szervének bevonásával – mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal
a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv
készíthető 5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is.
8. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátottak egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről
a rendezvény sürgősségi biztosítását végző szervezetnek kell gondoskodnia. A nézők számára tekintettel megállapított
fenti egészségügyi járművekkel az elszállítást biztosítani nem lehet, ezeket a járműveket esetleges tömeges méretű
rendbontás, vagy tömegszerencsétlenség esetére minden körülmények között a helyszínen kell tartani.
9. A szervező felelőssége, hogy az egészségügyi szolgáltatóval a rendezvény sportegészségügyi és sürgősségi biztosítására
a jogszabályokban, a BSZ jelen fejezetében és a kapcsolódó szövetségi szabályzatban meghatározottaknak megfelelő
tartalmú szerződést kössön.
10. A BSZ jelen fejezetben rögzített szabályait annyiban kell alkalmazni, amennyiben a fentiek, vagy más jogszabályok
szigorúbban nem rendelkeznek.

XII.

A rendező és a rendezés
1. A rendező
a) Az Stv. 70. § (2) bekezdése rendelkezésesei alapján a Szabályzat hatálya alá tartozó mérkőzéseken sportrendezvény
rendezője csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni
vagy társas vállalkozás lehet.
b) A rendezőnek az NB I A csapatok részvételével megrendezésre kerülő mérkőzéseken 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.
c) A sportrendezvényen résztvevő rendezőkről a mérkőzéseket megelőzően – legkésőbb a kapunyitásig – a melléklet szerinti
listát kell a biztonsági, ennek hiányában a mérkőzésellenőrnek átadni.
d) A listának tartalmaznia kell a rendezők nevét, vagyonőri igazolványok számát, a szövetségi képzésen történő részvétel
dátumát, a ruházaton, vagy a mellényen elhelyezett azonosító számát és az aláírását.
e) A rendező szerv felelőssége, hogy a rendezői adatok tekintetében az ellenőri kötelezettségek gyakorlását lehetővé tevő
adatkezelést alakítson ki.
2. A rendező és közreműködők öltözete és megkülönböztethetőségük
a) A sportrendezvényen tevékenykedő rendező szerv alkalmazottjának, valamint a rendezőnek e minőségében és
személyében külső megjelenése alapján egyértelműen azonosíthatónak kell lennie.
b) A rendezőknek élénk színű, egységes mellényt, vagy a sportszervezet hivatalos színétől élénken elkülönülő, egyértelműen
azonosítható, egységes ruházatot kell viselniük.
c) A mellényen vagy megkülönböztető ruházaton jól láthatóan szerepelnie kell a RENDEZŐ, vagy SECURITY feliratnak és az
azonosítást segítő számnak is. A számnak és a feliratnak a mellény elején és hátulján is legalább 7 cm méretben meg kell
jelennie.
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d) A nem rendezői feladatokat ellátó közreműködőknek a rendezőkétől egyértelműen eltérő ruházatot kell viselniük, amelynek
közreműködői minőségét jeleznie kell. A közreműködők nem viselhetnek rendezői mellényt és semmilyen olyan feladatot
nem hajthatnak végre, amelyre csak rendező jogosult
e) A rendező megkülönböztető ruházatának tartalmazhatja a vagyonvédelmi szolgáltató nevét, de tartalmaznia kell a
RENDEZŐ vagy SECURITY feliratot, minden körülmények között látható módon a rendező nevét és a rendező c) pont
szerinti azonosító számát.
f) A rendezőkről és az egyéb feladatot ellátó személyekről elkülönített listát kell vezetni.
g) A rendezői listát a vezetési ponton elérhetővé kell tenni, kérésre át kell adni az ellenőrnek.
3. A rendezők létszáma
a) A férfi és női NBIA bajnoki és kupamérkőzéseken minimális rendezői létszámot az egyes biztonsági fokozatokhoz
kapcsolódóan, a biztonságtechnikai ellenőrzésen kell meghatározni.
b) A biztonságtechnikai ellenőrzésre a vagyonvédelmi cégnek a nem minősített, a normál, fokozott és kiemelt biztonsági
kockázatú mérkőzésre érvényes felállítási tervet kell készítenie, amit a biztonsági ellenőrzés során a katasztrófavédelem,
a rendőrség és a Szövetség képviselője megismerhet, véleményezhet. A felállítási helyekhez kapcsolódóan felsorolás
jelleggel meg kell határozni a rendezők feladatait.
c) A rendezői létszám nem lehet alacsonyabb annál a létszámnál, ami a teltházas sportlétesítmény biztonságos kiürítéséhez
szükséges. Ettől csak abban ez esetben lehet eltérni, ha a rendezvények vonatkozásában a szervező egyes szektorok
lezárásáról határoz. A csökkentés érdekében a rendőrséggel előzetesen írásban egyeztetni kell.
d) Az MKOSZ BB a biztonsági ellenőrök jelentései alapján előírhatja a rendezői létszám megemelését.
e) A férfi NBIB-ben minimum 3 fő rendezőnek kell feladatokat ellátnia. Amennyiben a biztonságtechnikai ellenőrzés során a
rendőrség, a katasztrófavédelem, vagy a Szövetség képviselője több rendező igénybevételét tartja szükségesnek az NBIBs sportszervezet azt köteles biztosítani.
f) A rendezők között a feladatoknak megfelelő számban kell női rendezőt biztosítani. Férfi NBIA-ban minimálisan a beléptető
kapuk számának megfelelő számban kell női rendezőket alkalmazni.
4. A Rendező szerv megbízása
a) A rendező szerv vezetőjével szerződéses formában kell rögzíteni az általa végrehajtandó feladatokat, az egyes felelősségi
köröket megfelelően tisztázva. A szerződések megkötésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a közigazgatási bírság
szempontjából a jogszabályok által meghatározott feladatok teljesítése akkor is a szervező felelőssége, ha erre a rendező
szervvel megállapodott.
b) A rendező szerv kilétéről elektronikus levélben tájékoztatni kell a Szövetség illetékes bizottságát, a helyileg illetékes
rendőrkapitányságot, valamint a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottságot.
c) A megbízott rendező szervben történt változásról a Szövetséget és a rendőrséget a sportrendezvényt megelőzően legalább
3 nappal tájékoztatni kell.
d) Rendező szerv vagy rendező megbízása és jelenléte nélkül nem lehet megszervezni a szabályzat hatálya alá tartozó
mérkőzéseket.
5. A rendező akkreditációja
A Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény biztonsági feladatait csak akkreditált rendező szerv láthatja el.
Szövetség versenyrendszerében a sportesemények lebonyolításában csak az a vagyonvédelmi vállalkozás vehet részt, amely:
a) képviselője részt vett a Szövetség éves képzésén, átvette az ezzel kapcsolatos igazolást;
b) rendezői NBIA rendezvények esetében részt vettek a Szövetség által szervezett képzésen;
c) az adott létesítmény kimenekítési és kiürítési feladatait készség szintjén ismerik.

A fentieken túlmenően, a Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény biztosítását csak olyan vagyonvédelmi
szolgáltató láthatja el, amely megfelelően igazolni tudja a biztosításhoz szükséges állomány és technikai felszerelés
rendelkezésre állását.
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6. A rendező képzése
a)
b)
c)
d)

A rendezőknek a Szövetség által meghatározott képzésen kell részt vennie.
A képzést a sportszervezet kezdeményezi és szervezi.
A sportszervezet köteles biztosítani a képzés helyszínét.
A képzés helyszínéről és időpontjáról a Szövetséget és a rendőrséget legalább 15 nappal korábban írásban kell
tájékoztatni.
e) A képzéssel kapcsolatos költségeket a sportszervezet és rendező szerv vagy a rendező vállalja.
f) A képzésen a szervező, az illetékes rendőri szerv és a Szövetség képviselőjének is részt kell vennie.
7. A sportrendezvényen közreműködő rendezők és a biztosításért felelős további személyek között:
a) a sportrendezvényen résztvevő rendezők együttműködését olyan módon kell megoldani, hogy a vezetési ponton meghozott
döntésekről az egyes felállítási helyeken a rendezők soron kívül értesítést kapjanak.
b) az NBIA-ban mindenhol, illetve azokon a mérkőzéseken, ahol a rendezői létszám meghaladja a 3 főt az egyéb osztályokban
is, a rendezők csoportjai közötti együttműködést rádióval kell biztosítani.

XIII.

Rendezési feladatok:
1. Tervezés
a) A hazai és vendégcsapat rendező szervének vezetője, ennek hiányában rendezője, valamint a szervező képviselője
kötelesek a mérkőzés előtt legalább 21 nappal kapcsolatba lépni egymással annak érdekében, hogy a sportrendezvény
biztonságával, a résztvevők személy- és vagyonbiztonságával kapcsolatos információkat megosszák egymással. A
kapcsolatfelvételt a hazai sportszervezet feladata és felelőssége. A rájátszásban a mérkőzések között rendelkezésre álló
idő függvényében, de legkésőbb a mérkőzés időpontjának meghirdetését követő 24 órán belül le kell folytatni az
egyeztetéseket.
b) A sportrendezvények rendezői feladatainak végrehajtása érdekében legkésőbb a biztonságtechnikai ellenőrzés időpontjáig
általános biztonsági tervet kell készíteni, amelyben rendelkezni kell a jogszabályban előírtakról, a személy és
vagyonbiztonsággal kapcsolatos információkról és a végrehajtandó feladatokról. Ezen túlmenően az egyes csarnokoknak
a kosárlabda rendezvények jellegzetességeinek megfelelő tartalmú kimenekítési és kiürítési tervvel is kell rendelkeznie. A
terveknek szöveges és grafikus módon kell a végrehajtandó sportrendészeti (egészségügyi, katasztrófavédelmi,
vagyonvédelmi) feladatokat és azok módját tételesen bemutatnia.
c) A versenyévad előtt a biztonsági tervet előzetesen írásos formában egyeztetni kell a helyileg illetékes
rendőrkapitánysággal, továbbá a sürgősségi mentésért és a katasztrófavédelmi feladatokért felelős helyi szervek
illetékeseivel. Amennyiben a tervvel kapcsolatban észrevétel, módosítási igény és kiegészítés érkezik, annak
módosítására intézkedni kell.
d) Tervezést alapos kockázatértékelésre kell alapozni.
2. Eligazítás

A sportrendezvényeket megelőzően minden alkalommal eligazítást kell tartani a rendezésbe bevont személyek és a közreműködők
részére, amelynek minimálisan tartalmaznia kell az alábbi információkat:
a) munkavégzés megkezdése előtt tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatás megtartása;
b) a biztonsággal kapcsolatos információk megismertetése (pl.: jegyértékesítéssel, szurkolók számával és utazásával
kapcsolatos információk, területzárással kapcsolatos információk stb.);
c) a rendezői viselkedéssel, öltözettel, kapcsolattartással és a feladat végrehajtásával kapcsolatos szabályok és elvárások
ismertetése;
d) az egyes rendezők, csoportvezetők, egyéb funkcionáriusok feladatai;
e) a menekítés és kiürítés legfontosabb szabályai, és követendő feladatok;
f) az együttműködés a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel és egészségügyi szolgáltatóval;
g) a be- és kiléptetés, valamint eltávolítás szabályai;
h) az átcsoportosítás rendje.
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3. A csarnok átvizsgálása
A nézők és hivatalos személyek beléptetését megelőzően minden sportcsarnokot át kell vizsgálni az elrejtett tiltott molinók,
pirotechnikai termékek, valamint a személy-, és vagyonvédelmet negatívan befolyásoló tárgyak és eszközök felkutatása céljából.
A tevékenység során a sportendezvény résztvevői számára elérhető, igénybe vehető helyiségeket és a nézőteret is ellenőrizni kell.
Az átvizsgálás során feltárt biztonsági hiányosságokat azonnal pótolni kell, vagy intézkedni kell azok kiváltására. A hiányosságokat
és a tervtől eltérő gyakorlatot az értékelő jelentésben rögzíteni kell.
A szervező, vagy az általa megbízott rendező a kapunyitást megelőzően köteles meggyőződni a sportrendészeti infrastruktúra
meglétéről és szabályszerű működéséről.
4. A beléptetés
A résztvevő a sportrendezvényre akkor léptethető be, ha:
a) érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
c) 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,
d) nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi
jelképet,
e) nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
f) vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
g) ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
h) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készül.
5. A ruházat és csomagátvizsgálás, átvett tárgyak
a) A sportszervezetnek a biztonsági tervben pontosan meg kell határoznia, hogy milyen módon hajtja végre a ruházat és
csomagok átvizsgálását, valamint a molinók ellenőrzését.
b) A beléptetés során meg kell győződni róla, hogy a nézők feje fölé húzható, 1*2 méteresnél nagyobb molinók
lángmentesített anyagból készültek, és valamennyi molinó tartalma összeegyeztethető a sportszerű szurkolással. A
szurkolók által a csarnok egyes tereptárgyaira kihelyezni kívánt molinóknak nem kell lángmentesített anyagból készülnie,
azonban a kifüggesztés helyét csak a szervező vagy megbízottja határozhatja meg. Az 1*2 méteresnél nagyobb molinók
bevitelét ezért a szervező előzetes engedélyéhez kell kötni.
c) A szurkolók tömör zászlórudat, vagy az ütés erejének megnagyobbítására szolgáló tárgyakat nem vihetnek a csarnokba.
A zászlók csak olyan hajlékony, üreges, a menekítést hátrahagyás esetében sem akadályozó, előzetesen jóváhagyott
méretű és állagú műanyag rúdra kerülhetnek kifeszítésre, amelyek nem élesen, hegyesen törnek. A szászlórúd
hosszúságát a sportszervezetek pályarendszabályaikban határozhatják meg.
d) A molinók és zászlók nem tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyek politikai, rasszista, vagy egyébként nem a sportszerű
szurkolással összeegyeztethető üzenetet hordoznak.
e) Az átvizsgálásnak a hazai és a vendégszurkolók egyes csoportjai esetében a biztonsági kockázatoknak megfelelően,
azonos módon és minőségben kell megtörténnie.
f) 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. 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.
g) A beléptetés során olyan tárgy felfedése, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik rendőri intézkedést kell
kezdeményezni.
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6. A nézők elválasztása
a) A férfi NBIA, a Rendelet szabályai miatt minősített, a rájátszásban megrendezésre kerülő és a biztonsági szempontból
indokolt egyéb esetben a sportszervezetek mérkőzésein a csarnok külső körzetében, a kiszolgáló helyiségekben és a
csarnokban minden esetben el kell különíteni az ellenérdekű szurkolókat. A vendégszurkolók részére külön szektort, büfét
és WC-t kell a jogszabály szellemiségével összhangban kijelölni.
b) A vendégszurkolók elhelyezését a Versenyszabályzat szerinti rendelkezéseknek megfelelően kell biztosítani.
c) A vendégszurkolók részére fenntartott és a potenciálisan a bővíthetőséget biztosító szektorokba a szervező hazai
szurkolók részére bérletet nem értékesíthet.
d) A női NBIA és férfi NBIB és a Rendelet hatálya alá nem tartozó, alapszakaszban megrendezésre kerülő egyéb
mérkőzéseken az elkülönítés biztosítása a szervező felelőssége. A rájátszásban a nézők elkülönítésére a jelen pont a) –
c) alpontjának rendelkezései szerint kell eljárni.
e) Az elkülönítést a jegyértékesítési rend kialakításánál figyelembe kell venni. Amennyiben szükséges és lehetséges a
semleges, családos nézők vagy gyermekek részére külön szektorokat kell megnyitni.
f) 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.
7. A nézők részvétele a sportrendezvényen
A néző a sportrendezvényeken:
a) köteles betartani a jogszabályokban nevesített és a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, valamint a
rendezők utasításait;
b) nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja, vagy veszélyezteti a
sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét, egészségét vagy vagyoni javait;
c) a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni;
d) amennyiben a jogszabályokban és a pályarendszabályokban megjelenítetteket a néző nem tartja be, a szervező vagy a
rendező felszólítja a normasértő magatartás abbahagyására, aminek eredménytelensége esetén, vagy egyéb, a
pályarendszabályban meghatározott esetekben a sportrendezvényről a résztvevőt el kell távolítani;
e) a szervező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a fogyatékkal elő résztvevőknek a helyszínre való
akadálymentes bejutását, ott közlekedését és távozását biztosítani, és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését
elvégezni.
8. A szektor biztosítása
A szektorok biztosítása során folyamatosan nyomon kell követni a nézőket és a nézők magatartását. A felállítás során figyelemmel
kell lenni arra, hogy a nézők kilátását csak indokolt esetben szabad korlátozni, reklámokat eltakarni.
A szektorok biztosítása során meg kell követelni a menekülési és közlekedési útvonalak szabadon tartását.
9. A kiléptetés
A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket vagy azok egyes csoportjait az ellenérdekű szurkolói csoportok
sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a
sportlétesítményben visszatarthatja.
10. Értékelés
A nézők eltávozását követően a vezetőnek a rendezők bevonásával kell értékelnie a biztosítást, a végrehajtott feladatokat az
erősségek és gyengeségek azonosítása érdekében.
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11. Tájékoztatás
A szervező köteles a sporteseményen, vagy a sporteseményhez kapcsolódóan elkövetett jog- és szabálysértésekről, szurkolói
rendbontásokról és azok körülményeiről a rendezvényt követő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni a Bizottságot.
12. Felelősség
a) A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők
a sportesemény helyszínét elhagyják. Ez az időtartam megegyezik a sportrendezvény időszakával.
b) A szervező és a rendező felelőssége egyetemleges. A hiányosságok miatti szankciókat a sportszervezetnek kell viselnie.
A jog- és/vagy szakszerűtlen, továbbá nem arányos rendezői intézkedések esetén a felelősség a rendezőt terheli.
Amennyiben a szervező ilyen intézkedésre szólítja fel a rendezőt, erre a rendező köteles felhívni a szervező figyelmét.
c) Amennyiben az eltávolítandó személy a rendezőnek nem igazolja magát, a rendező értesíti a rendőrséget és a személyt a
rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb három órán át visszatarthatja. A visszatartásra képfelvevő eszköz látóterében kell,
hogy sor kerüljön.
d) A személyazonosságát nem igazoló személy a vele szemben foganatosított 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 sérelmesnek tartott rendezői intézkedés leírását,
 a szervező képviselőjének nevét, a jegyzőkönyv rögzítésének időpontját,
 a szervező által a panaszosnak nyújtott tájékoztatás tartalmát,
 a szervező által elrendelt intézkedés leírását.
e) A visszatartás a rendező, vagy a szervező képviselőjének rendelkezése alapján bármikor megszüntethető.
f) A rendező, illetve a szervező a rendőrség értesítését követő harmadik óra lejártakor köteles a visszatartott személy szabad
távozását biztosítani.
g) Az eltávolított résztvevő kizárása jogszabály alapján kötelező.
h) A károkozó szurkoló, résztvevő, VIP vendég, médiamunkatárs és egyéb közreműködő 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 szabályszegő magatartásuk miatt
szabálysértési vagy büntetőjogi felelősség is terhelheti.
i) A szakszövetség, illetve a sportági Szövetség az előírások be nem tartása esetén a szervezővel szemben a külön
jogszabályban meghatározott joghátrányt alkalmazza.

XIV.

A sportesemény megszakításával, felfüggesztésével és befejezetté nyilvánításával kapcsolatos
szabályok.

Ha ez a sportrendezvényen résztvevők életének, testi épségének vagy egészségének, illetve a sportlétesítmény megóvása
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 kezdeményezheti a játékvezetőnél 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 Szövetség képviselője, illetve a rendező javaslatára – a mérkőzés befejezetté
nyilvánításáról döntött, a szervező a sportrendezvényt befejezetté nyilvánítja és erről tájékoztatnia kell a sportrendezvény
résztvevőit.
A rendezvény megszakítása, felfüggesztése vagy befejezetté nyilvánítása egyéb esetekben a játékvezetők felelőssége.
A játékvezetők kötelesek a rendezvény befejezetté nyilvánítása előtt erről előzetesen a szervezőt és főrendezőt tájékoztatni.
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XV.

A 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. Ebben az
esetben a belépőjegyen, bérleten, valamint klubkártyán a sportrendezvényre ezekkel belépésre jogosult személy nevét, születési
helyét és idejét az azokat kibocsátó szervező, valamint a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató
szervezet vagy sportszervezet a belépőjegyen, a bérleten, illetve a klubkártyán feltüntetheti. A személyes adatokat a jogszabályban
meghatározott időtartamig tartja meg.

XVI.

Kamerával történő megfigyelés
1. A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - képviselője az Stv. rendelkezéseinek megfelelően a normál és fokozott
biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt
közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban - a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a
kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott
helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő
minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. Rendelet hatálya alá nem tartozó
sportrendezvényen a kamerával megfigyelés nem sz Stv. alapján, hanem személy- és vagyonvédelmi célból, az ide
kapcsolódó jogszabályi előírások szerint végezhető.
2. A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező köteles a résztvevők megfigyelésére intézkedni
3. A rájátszás mérkőzései során a kamerarendszert a férfi NBIA minden mérkőzésén a fentiek figyelembevételével
működtetni kell.
4. A kamera felvételek minőségének olyannak kell lennie, amely a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé teszi és a
hivatalos eljárásokban bizonyítékul szolgál.
5. 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, valamint magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven
is tájékoztatni kell.
6. Az NBIA-ban a kamerafelvételeket a vezetési ponton nyomon kell követni, az eseményeket eseménynaplóban kell az egyes
események leírásával rögzíteni.
7. A kamerafelvételekből biztosítani kell az azonnali nyomtatás lehetőségét olyan minőségben, hogy az egyértelműen
hozzájárulhasson a jogszabályok és pályarendszabályok megsértőinek azonosításához.
8. A felvételeket a jogszabályoknak megfelelő határidőig szabad megőrizni, kezelésüksorán kiemelt figyelmet kell fordítani
az adatvédelmi rendelkezések maximális betartására.
9. A kamerával történő megfigyelést a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál be kell jelenteni.
10. Kamerával való megfigyelés tekintetében, valamint minden más, az érintettek egyedi azonosítását lehetővé tevő esetben
a kapcsolódó adatkezelési szabályok betartása vagy betartatása az adatkezelő felelőssége. Adatkezelés csak vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával végezhető.

XVII.

Kizárás
a) A jogszabályokat és pályarendszabályokat megsértő szurkolókat a nem megfelelő viselkedésük befejezésére első
alkalommal – ha a jogsértés személy- és vagyonbiztonságot komolyan nem befolyásolja és a cselekmény nem egyetlen
mozzanattal valósult meg – fel kell szólítani.
b) Az Stv. alapján 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: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás).
c) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás 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.
d) Amennyiben a résztvevő a pályarendszabályokat a felszólítás ellenére sem tartja be, illetve jogsértő tevékenységével nem
hagy fel a sportlétesítményből el kell távolítani.
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e) Az eltávolított személlyel szemben a kizárás intézményét kell alkalmazni, amennyiben a cselekmény egyben szabálysértés
vagy bűncselekmény rendőri intézkedés is kezdeményezhető.
f) A sportrendezvény látogatásából kizárható az a személy is, akit el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor,
mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt
várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztethette volna.
g) A kizárás az erről szóló írásbeli értesítés átvételétől, ennek hiányában a kizárásról szóló értesítés tartalmának a kizárt
személy részére történt ismertetésétől és ennek írásba foglalásától hatályos.
h) A szervező az általa kizárt 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 az
illetékes rendőrkapitányság útján az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett ún. sportrendészeti
nyilvántartásba.
i) A kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, az eltiltás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon
sportrendezvények körét, amelyre az kizárás kiterjed a szervező 3 napon belül – a helyileg illetékes rendőrkapitányság
útján − továbbítani köteles a sportrendészeti nyilvántartásba.
j) A sportrendészeti nyilvántartással kommunikálni nem képes beléptető rendszer alkalmazása hiányában a távoltartás
biztosítása a szervező felelőssége.

XVIII.

Hivatalos-, és meghívott személyek, valamint az általuk igénybe vett területek biztosítása
a) A hivatalos személyeknek és a vendégcsapat buszának elkülönített, valamint a VIP vendégeknek zárt, vagy őrzött helyen
kell a parkolást biztosítani. A parkoló elhelyezkedését rögzíteni kell a biztonságtechnikai ellenőrzés jegyzőkönyvében.
Amennyiben elkülönített parkoló nem áll rendelkezésre a parkolót a rendezvény ideje alatt őrizni kell, illetve meg kell
figyelni kamerával.
b) A hivatalos személyek részére biztosított öltözőhöz vezető úton – amennyiben az nem közvetlenül a bejárat közelében
helyezkedik el – folyamatos védelmet kell biztosítani a hivatalos személyek részére.
c) A hivatalos személyek folyosójára csak és kizárólag a mérkőzéssel kapcsolatban feladatot ellátó, akkreditációval
megkülönböztetett személy léphet.
d) A jegyzőasztal csak a versenyszabályokban rögzített személyek léphetnek. A zsűri részére azonosíthatóságukat biztosító
akkreditációt kell minden mérkőzésen biztosítani, amit a hivatalos személyek kötelesek viselni.
e) A hivatalos személyek a szurkolókkal nem létesíthetnek olyan jellegű kapcsolatot a mérkőzés előtt, alatt és azt követően,
amely a kosárlabda esemény biztonságos lebonyolítását veszélyezteti.
f) A nézők elől elzárt területen nem a csapatokra jellemző, vagy a mérkőzés során használt ruházatában helyet foglaló, a
mérkőzésre nem játékosként vagy sportszakemberként nevezett személyeknek az akkreditációt folyamatosan viselni kell.
g) Az akkreditáció nem tartalmazhat olyan információt, amely megsérti a fair-play szellemiségét.
h) A játékvezetők részére elvonulási tervet kell készíteni, amelyet a biztonsági tervben kell megjeleníteni. Az elvonulási terv
a játékvezetők biztonságos eltávozását szolgálja a nézők elől elzárt területről a városhatárig.
i) A mérkőzést követően a játékvezetők őrzését a játékvezetők eltávozásáig, de maximum 60 percen keresztül biztosítani
kell. A 60. percet követően a játékvezetők őrzését nem köteles a szervező biztosítani.
j) A sportrendezvényen résztvevő hivatalos személyek (csapat, menedzsment, játékvezetők, ellenőrök stb.) részvételével
kapcsolatban előzetesen tájékozódni kell a várható érkezésről.
k) 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.
l) A rendező felszólításának a hivatalos személyek és VIP vendégek is kötelesek eleget tenni.
m) Ha a fejezetben nevesített speciális résztvevők folytatólagosan megsértik az előzetesen meghatározott szabályokat a
sportlétesítményből el kell távolítani őket.
n) A hivatalos személyek (a biztonsági ellenőr kivételével) csak a részükre meghatározott területekre és helyiségekbe
léphetnek be, illetve 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 tartaniuk.
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XIX.

Nézők számának rendőrség általi korlátozása, illetve a nézők kizárásával megrendezésre kerülő
sportrendezvények

A nézők számának korlátozása esetén az illetékes rendőrkapitánysággal kell egyeztetni az indokolt rendezői létszám meghatározása
érdekében.
A nézők részvétele nélkül megrendezésre kerülő sportesemény esetén a szervezőnek annyi rendezőt kell a mérkőzés
lebonyolításához biztosítania, amely elégséges a nézők belépésének megakadályozásához.

XX.

Parkolás
1. 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.
2. Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a parkolókat is egyedi azonosításra alkalmas, a rendőrség által
meghatározott számban és helyre elhelyezett kamerákkal kell megfigyelni.
3. A hivatalos személyek és a televízió közvetítő személyzetének parkoltatását minden esetben elkülönített. biztosított
módon kell megszervezni.

XXI.

Szeszes ital és egyéb termékek árusítása
1. A sportlétesítmény területén 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.
2. A büfé üzemeltetői csak olyan termékeket tarthatnak a büfében a sportesemény időszakában, amely megfelel a
jogszabályi rendelkezéseknek.
3. A büfé üzemeltetője 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, kiszolgálni.
4. A büfé üzemeltetőjével a sportszervezetnek, amennyiben a csarnokot nem a sportszervezet üzemelteti a csarnok
üzemeltetőjének úgy célszerű megkötnie, hogy a szervező utasítására az alkoholtartalmú italok árusítását vagy a büfé
nyitvatartását az erre jogosult személy megszüntethesse.
5. A büfé üzemeltetőjének a hazai, illetve a vendég büfében azonos termékeket kell árusítania.”

XXII.

A média munkatársaira vonatkozó szabályok

1. A média munkatársai (írott sajtó, fotósok és TV) a kosárlabda mérkőzéseken:
a) csak előzetes regisztrációt követően;
b) indokolt esetben ruházat- és csomagátvizsgálást követően;
c) fotósok és a TV munkatársai esetében megkülönböztető ruházatot viselve;
d) az írott sajtó képviselői akkreditációt viselve (pl.: karszalag, badge, stb.);
e) a meghatározott helyen tartózkodva;
f) a rendező által előzetesen meghatározott rendszabályokat és utasításokat betartva
vehetnek részt.
2. A sportesemény biztonsági rendszabályairól, illetve a követendő magatartásról tájékoztatást kell adni a média
munkatársainak. Az írott sajtó képviselőire, a fotósokra, a jogtulajdonos televízió és egyéb televízió (közösen együtt:
média) munkatársaira eltérő szabályokat kell alkalmazni.
3. A média munkatársai tevékenységük során nem tanúsíthatnak szurkolói magatartást. Amennyiben felszólítás ellenére is
szurkolói magatartást tanúsítanak, a mérkőzésről el kell őket távolítani.
4. A fotósok a kétméteres vonalon kívülről, a reklámtáblákat nem eltakarva, a nézők kilátását nem zavarva, a hivatalos
zónát mozgásuk és tevékenységük során nem érintve végezhetik tevékenységüket.
5. Az újságírók a részükre kijelölt helyszínen végezhetik tevékenységüket. Az interjúkészítés a mixed zónában, a
sajtóteremben lehetséges, vagy a pálya szélén.
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6. A média munkatársai a pályára csak kivételes esetben, szervezett keretek között és csak a szervező előzetes engedélyével
léphetnek.
7. A televízió munkatársai nyakba akasztható akkreditációval, a pálya mellett megkülönböztető mellényben láthatják el
feladataikat. A kétméteres vonalon belül csak úgy tartózkodhatnak, hogy munkájukkal a mérkőzés menetét nem
zavarhatják meg. A TV a mérkőzés során a pontozóasztal mellett is tartózkodhat és képeket is készíthet, rögzítheti az
időkéréseket, valamint a szervező engedélyével interjút készíthet a játékosokkal, egyéb személyekkel.
8. A média munkatársai sem a szurkolókkal, sem a hivatalos személyekkel nem létesíthetnek olyan jellegű interakciót, amely
a kosárlabda esemény biztonságos lebonyolítását veszélyezteti.

XXIII.

Nem sportszerű szurkolás, rasszizmus, xenofób és politikai jellegű megnyilvánulások
1. A sportrendezvény egy családi program, ahol sem a résztvevők, sem a szurkolók, sem a hivatalos személyek nem
viselkedhetnek a sport szellemiségével ellentétesen vagy sportszerűtlenül.
2. Aki mást etnikai, vallási, politikai és egyéb közösséghez és csoporthoz való tartozása miatt megsért, ilyen jellegű
üzeneteket hangoztat, skandál, kifüggeszt, egyéb módon közzétesz vagy a pályarendszabályokat más módon megsérti, a
rendező útján, csoportos magatartás esetében célszerűen a hangosbemondón keresztül fel kell szólítani szabály, vagy
jogsértő, a sport szellemiségével össze nem egyeztethető tevékenységének abbahagyására.
3. Aki a felszólításnak nem tesz eleget azt a sportrendezvényről rendezők útján, vagy a rendőrség felkérésével el kell
távolítani. A szabálysértő és jogsértő cselekedetet folyamatosan kamerával dokumentálni kell. A felvételeket a rendőrség
részére a jogszabályban meghatározott módon át kell adni.
4. A c) pont szerinti eltávolítástól el kell tekinteni, amennyiben a beavatkozás miatt olyan szurkolói cselekmény lenne
várható, amely a rendezvény biztonságos megtartását veszélyezteti, de ilyen esetekben is minden szükséges intézkedést
meg kell tenni a nézők távozása során a szabályszegő résztvevők azonosítására és amennyiben ez szükséges vagy
kötelező a további cselekmények (pl. személyazonosság rögzítése, kizárás, visszatartás, rendőri intézkedés kérése,
feljelentés stb.) megtételére.

XXIV.

Értékelés, tájékoztatás

A sportrendezvény szervezője a Szövetség 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 Stv. szerinti helyzetjelentést a versenynaptár utolsó mérkőzését követő 45 napon belül kell megküldeni az a helyileg illetékes
rendőrkapitányság, a Minősító Bizottság és a Szövetség részére.

XXV.

Pirotechnikai termékek felhasználására vonatkozó szabályok

Pirotechnikai termékeket a sportlétesítmény területén csak és kizárólag pirotechnikai ismeretekkel rendelkező személyek
irányításával és vezetésével, pirotechnikusok bevonásával lehet működtetni.
Amennyiben a létesítményben a jogszabályok betartása mellett kerülnek ilyen látványelemek elműködtetésre akkor arról előzetesen
tájékoztatni kell a jogszabályok által nevesített szerveket, valamint az MKOSZ Technikai Bizottságát és Biztonsági Bizottságát.
A pirotechnikai végzettséggel nem rendelkező személyek nem vehetnek részt a pirotechnikai eszközök elműködtetésében.
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XXVI.

Közveszéllyel fenyegetés
1. A szervezőnek a rendező szerv bevonásával a sportrendezvény biztonságos megrendezését befolyásoló bűncselekmények
– így különösen a közveszéllyel fenyegetés, a közveszély okozása, a terrorcselekmény, a robbanóanyaggal vagy
robbanószerrel visszaélés, – megelőzése és felszámolása érdekében folyamatosan egyeztetést kell folytatni a rendészeti
és katasztrófavédelmi szervezetekkel és megtenni minden a személy- és vagyonbiztonság érdekében szükséges
intézkedést.
2. A szervezőnek a rendező bevonásával el kell készítenie egy intézkedési tervet a közveszéllyel fenyegetés kezelésére.
Amennyiben szükséges a hatósági ajánlások, utasítások alapján a biztonsági tervet át kell dolgozni. Az intézkedési tervnek
a legfontosabb tartalmi követelményei:
a) Kockázatértékelés;
b) Megelőző intézkedések;
c) Felelősök, döntéshozók, végrehajtók kijelölése, feladat meghatározása;
d) A létesítmény kiürítésének, külső és belső átvizsgálásának speciális szabályai;
e) A beléptetés speciális szabályai.
f) Intézkedési terv gyanús csomag, tárgy találása esetén;
g) Kiürítési terv közveszéllyel fenyegetés esetéren;
h) Incidens terv;
i) Média kommunikációs protokoll;
j) A létesítmény és a menekülés útvonalainak tervrajza;
k) Nyomtatvány közveszéllyel fenyegetés esetére un. „kérdőív”.
3. A szervezőnek indokolt esetben szerződnie kell a rendőrséggel a nem közterületnek minősülő helyek, objektumok
biztosítására a tűzszerészeti átvizsgálás céljából.
4. A szervezőnek és a rendezőnek minden fenyegetést valósnak kell tekintenie, a bejelentést követően a létesítmény
kiürítését haladéktalanul meg kell kezdeni az illetékes rendőrkapitányság tájékoztatásával párhuzamosan. A 30/2011.
(IX.22.) BM rendelet 58 §. (1) bekezdése értelmében a bejelentést követően a rendőrhatóság dönt a szükséges
intézkedésekről.
5. A bekövetkezett eseményekről és a megtett intézkedésekről teljes körű jelentést és értékelést kell készíteni, amit szervező
sportszervezetnek 3 napon belül meg kell küldenie a Szövetség és a Biztonsági Bizottság részére.

XXVII.

Mellékletek

1. sz. melléklet Rendező lista.
2. sz. melléklet Igazolás-kizárásról-eltiltásról (minta)
3. sz. mellékelt Eseménynapló - minta
4. sz. melléklet Szempontrendszer minősítéshez
5. sz. mellékelt Sportrendezvény bejelentése (minta)
6. sz. melléklet Biztonsági terv
7. sz. melléklet Igazolás visszatartásról (minta)
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