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1) A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

A Magyar Jégkorong Szövetség Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 23. § (1) 

bekezdésének d) pontja alapján megalkotta a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával 

kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatát. 

 

Jelen szabályzatot kell alkalmazni a Magyar Jégkorong Szövetség férfi felnőtt 

versenyrendszereiben, illetve a legmagasabb bajnoki versenyrendszerben indulási jogot 

szerzett, magyarországi székhelyű sportszervezetek részvételével megrendezésre kerülő 

bajnoki, liga, nemzeti és nemzetközi kupa-, nemzetközi bajnoki, valamint felkészülési-, 

továbbá barátságos mérkőzések, továbbá a felnőtt válogatott mérkőzései esetében. 

Szabályozza a Magyar Jégkorong Országos Bajnokság (a továbbiakban: MJOB) és egyéb 

MJSZ-rendezésű sportesemény (együttesen: MJSZ-rendezvények) lebonyolítását, valamennyi 

amatőr és nyílt bajnokságban, az összes osztályban és korosztályban. 

 

A szabályzat célja, hogy: 

a) egyértelmű, egységes és kötelező érvényű szabályok kerüljenek meghatározásra, 

illetve a magyarországi székhellyel rendelkező jégkorong sportszervezetek által 

érvényesítésre,  

b) érvényesüljenek a nemzetközi szövetség előírásai, főbb elvárásai,  

c) hozzájáruljon a sportág biztonságos gyakorlásához, a nézők nyugodt 

szórakozásához, valamint a résztvevők személy- és vagyonbiztonsága 

garantálásához; 

d) szabályozza és elősegítse a biztonsági szakemberek, illetve szervezetek 

együttműködését, képzését, továbbképzését; 

e) elősegítse a jogszabályok érvényesülését. 

 

A szabályzat hatálya kiterjed: 

a) a jégkorong sportágban versenyszerűen résztvevő személyekre (a továbbiakban: 

sportolók),  

b) a mérkőzések hivatalos személyeire, rendezőire, az őket tagsági, vagy egyéb 

jogviszony alapján foglalkoztató sportegyesületekre és sportvállalkozásokra (a 

továbbiakban: sportszervezetek), valamint  
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c) a Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ), tisztségviselőire és 

alkalmazottaira. 

 

A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében biztonsági szabályokat minden az MJSZ 

versenyrendszerében indulási jogot szerzett, illetve az sportszervezetnek (szervező) és az 

általa megbízott rendezőnek be kell tartania.  

 

A szabályzatnak nem célja, hogy a jogszabályokban rögzített kötelezettségeket és feladatokat 

duplikálja. A szabályzat csak a jogszabályokban rögzített feladatok pontosítását szolgálja.  

 

2) A FELELŐSSÉG 

 

A szervező  felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő  megjelenésétől 

addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják. 

 

A szervező és a rendező felelőssége egyetemleges. A 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 az intézkedés alá vont 

személyt a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb három óráig visszatarthatja. A visszatartásra 

képfelvevő eszköz látóterében kell, hogy sor kerüljön.  

 

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) 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. 
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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 a fegyelmi 

eljárás keretében. 

 

A jogszabályban a sportszervezetek számára kötelezettségként rögzített bejelentési határidők 

elmulasztása fegyelmi vétség. A fegyelmi felelősségen túlmenően, a sportrendezvények 

biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. 

 

3) A SZERVEZŐ ÉS A SZERVEZÉS 

 

a) A SZERVEZŐ 

 

A Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény szervezője csak sportszervezet, szakszövetség 

vagy sportági szövetség lehet. A szervezéssel nem lehet megbízni olyan szervezetet, amely a 

fenti követelményeknek nem felel meg.  

 

b) A SORSOLÁS  

 

A versenynaptár sorsolását megelőzően a szervezőnek minősülő sportszervezet köteles 

egyeztetni a sportlétesítmény helye szerint működő további (pl.: kézilabda, kosárlabda, 
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vízilabda, labdarúgó) sportszervezetek képviselőivel annak érdekében, hogy a fokozott és 

kiemelt kockázatú sportrendezvények egymástól eltérő időpontban kerülhessenek 

megrendezésre.  

 

A sportszervezetekkel folytatott egyeztetést írásban kell lefolytatni, amelyről – amennyiben az 

lehetséges - tájékoztatni kell a sportszövetséget.  

 

A versenynaptár meghatározását követően a sportszervezetnek ismételten át kell tekinteni az 

egyes párharcokat és rögzíteni kell az azokkal kapcsolatos veszélyforrásokat - szükségesség 

esetén - az MJSZ intézkedik a versenynaptár módosítására. 

 

A versenynaptár sorsolását meg kell küldeni a mentésért felelős szerv (Országos 

Mentőszolgálat), továbbá a katasztrófavédelem helyileg illetékes szervezeteinek.  

 

c) A SPORTRENDEZVÉNY IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 

 

A normál- és fokozott biztonsági kockázatú sportesemények kezdési időpontjának és 

helyszínének módosítására csak külön szövetségi 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, kockázatát. Amennyiben a sportrendezvény biztonsági kockázata a 

szervező és a rendező megítélése szerint is lényegesen megváltozik, illetve ha a 

sportrendezvény 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 helyileg illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban hozzájárult.  

 

d) A JEGYÉRTÉKESÍTÉS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA, A JEGYÉRTÉKESÍTÉS 

VÉGREHAJTÁSA 
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A sportrendezvény jegyértékesítését a jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek 

megfelelően úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa az ellenérdekű szurkolói csoportok 

(hazai- és vendégszurkolók), valamin a semleges szurkolók megfelelő elkülönítését, illetve 

szavatolja a személy- és vagyonbiztonság kérdéseit minden résztvevő (nézők, hivatalos 

személyek, VIP személyek) vonatkozásában.  

 

A jegyértékesítés rendjének kialakítása során minden esetben figyelembe kell venni a helyileg 

illetékes rendőrkapitányság javaslatait és határozatait.  

 

A jegyértékesítés rendjéről a helyileg illetékes rendőrkapitányság mellett a vendégcsapat 

helye szerint illetékes rendőrkapitányságot is értesíteni kell. 

 

e) A SZURKOLÓI KÁRTYA 

 

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 a sportrendezvényre ezekkel belépésre jogosult személy nevét, születési 

helyét és idejét, valamint lakcímét az azokat kibocsátó szervező, valamint a szervező által 

megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet vagy sportszervezet a 

belépőjegy, a bérlet, illetve a klubkártya érvényességének lejáratát követő 3 munkanapig 

nyilvántartja. 

 

f) A PÁLYARENDSZABÁLYOK MEGALKOTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE, A NÉZŐ 

TÁJÉKOZTATÁSA (JEGY ÉS HIRDETŐTÁBLÁK, VALAMINT ÚTBAIGAZÍTÓ TÁBLÁK 

TARTALMI ELEMEI) 

 

A szervező köteles a nyilvános helynek minősülő sportlétesítmény igénybevételének pontos 

szabályait megalkotni és a jogszabályban meghatározott módon magyarul, angolul és 

németül, valamint a vendég sportszervezet anyanyelvén – a beléptető pontoknál és a belépésre 

jogosító igazolásokon (bérlet és jegy) – piktogramokkal is ellátva közzétenni.  

 

A jegyen összefoglaló módon, három nyelven, a beléptető pontoknál elhelyezett részletes 

szabályokra történő utalást kell elhelyezni. A jegyen emellett fel kell tüntetni: 
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a) a pályarendszabályok megsértése esetén az eltiltás lehetőségét,  

b) a legfontosabb szabályokat (pl.: kamerával történő megfigyelés, részvétel és belépés 

feltételei), valamint  

c) a szervező felelősségbiztosítására utaló megjegyzést. 

 

A csarnok környezetében el kell helyezni olyan tájékoztató táblákat, amelyek a csarnok 

megközelítésének bemutatása mellett, a résztvevők parkolását, a szektorok elhelyezését és a 

legfontosabb – a mérkőzés megtekintésével kapcsolatos szabályokat – tartalmazzák. A 

tájékoztató táblának grafikusan kell megjelenítenie a legfontosabb információkat.  

 

g) AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A jegyértékesítéshez kapcsolódóan biztonsági adategyeztetés céljából a szervező a néző nevét, 

születési helyét és idejét – az Stv, 75. § (6) bekezdése alapján – egybeveti a sportrendészeti 

nyilvántartással.  

Az adatkezelésről a szervező köteles adatkezelési tájékoztatót készíteni, amelyben az alábbiak 

rögzítése elengedhetetlen: szabályzat rendelkezik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

legfontosabb adatokról és információkról. 

 

Az Adatkezelési tájékoztatónak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) az adatkezelő neve és elérhetőségei (levelezési cím, e-mail cím), 

b) alapfogalmak, 

c) az adatkezelés célja, 

d) a kezelt adatok köre, 

e) az adatkezelés jogalapja, 

f) az adatkezelés időtartama, 

g) adatfeldolgozók, 

h) hozzáférés a kezelt adatokhoz, 

i) adatbiztonsági intézkedések, 

j) az érintett jogai és az érintett kötelezettségei, 

k) a jogorvoslati lehetőségek. 
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h) AZ ELTILTÁS SORÁN KÖTELEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

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 jogszabályokat és pályarendszabályokat megsértő szurkolókat a nem megfelelő 

viselkedésükre első alkalommal – ha a jogsértés személy- és vagyonbiztonságot komolyan 

nem befolyásol - fel kell szólítani.  

 

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 az eltiltás intézményét kell alkalmazni, illetve rendőri intézkedést kell 

kezdeményezni. 

 

A sportrendezvény látogatásától eltiltható 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. 

 

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.  

 

A sportrendészeti nyilvántartásba való adattovábbításra az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései 

vonatkoznak. 
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i) A SPORTLÉTESÍTMÉNY BIZTONSÁGTECHNIKAI ELLENŐRZÉSE 

 

A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket az 

Stv. 63. § (3) bekezdése szerint a versenyrendszer első versenye előtt legalább 45 nappal, 

évente egyszer biztonságtechnikai szempontból ellenőrizni kell. Az ellenőrzés időpontjáról 

legalább 15 nappal megelőzően a sportlétesítményt használó sportszervezet minden, a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 63. § (3) bekezdésében nevesített szervezetet 

értesíteni köteles. Amennyiben a sportlétesítményt több sportszervezet használja, az értesítés 

megküldésére a sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője kötelezett. Az értesítésben a 

sportrendezvény biztonságtechnikai ellenőrzésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az 

ellenőrzésre a versenyrendszer megkezdése előtt legalább 30 nappal sor kerülhessen.  

  

A biztonságtechnikai ellenőrzéseket a rendőrség, 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 

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 

sportlétesítményben törekedni kell arra, hogy egy vezetési 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 legalább 1 fő képviselője tartózkodhat.  

 

A biztonságtechnikai ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatási és egyéb kötelezettségek 

elmaradása miatt az MJSZ fegyelmi eljárást indíthat, a rendőrség pedig közigazgatási bírságot 

szabhat ki. 

 

A biztonságtechnikai ellenőrzés során a népegészségügyi államigazgatási szerv, a rendőrség 

és a katasztrófavédelem írásban köteles hozzájárulásáról tájékoztatást küldeni a 

sportszövetségnek, illetve sportszervezetnek.  
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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.  

 

A biztonságtechnikai ellenőrzés során a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel közösen 

kell meghatározni a normál, fokozott és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések során 

kötelezően igénybe veendő rendezők minimális létszámát. A sportszervezet a közösen 

megállapított rendezői létszámról tájékoztatni köteles a szövetséget. 

 

Az egyes mérkőzések vonatkozásában – amennyiben indokolt – a rendőrségtől kapott jelzés 

alapján felfelé korrigálni kell a rendezői létszámot.  

 

j) 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 ellenőrzésről a Minősítő 

Bizottság képviselője jegyzőkönyvet vesz fel, 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. 
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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 MJSZ képviseletére – a jogszabályokkal összhangban 

- intézkedik. AA biztonságtechnikai ellenőrzésről a hatóságok (rendőrség, 

katasztrófavédelem, egészségügyi államigazgatási szerv) részéről külön papíron megadott 

hozzájárulást kell benyújtani.  

 

A sportlétesítmények hitelesítése csak ezen dokumentumok birtokában, a sportszakmai 

ellenőrzést követően lehetséges.  

 

k) A SPORTRENDEZVÉNY FORGATÓKÖNYVE 

 

A sportesemény szervezője köteles összeállítani egy olyan forgatókönyvet, amely a 

mérkőzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat rögzíti. A forgatókönyvben minden olyan 

információt fel kell tüntetni, amely a sportesemény sportszakmai lebonyolítása szempontjából 

kiemelt jelentőséggel bír. 

 

A forgatókönyvnek minden olyan további információt is tartalmaznia kell, amely a mérkőzés 

biztonságát befolyásolhatja, a sportrendezvény sportszakmai lebonyolítása szempontjából 

fontos, kiemelt jelentőséggel bír. A forgatókönyvben minden lényeges információ mellett a 

végrehajtás határidejét, illetve a végrehajtással kapcsolatos legfontosabb információkat 

rögzíteni kell.  

 

l) A SPORTLÉTESÍTMÉNY FELKÉSZÍTÉSE 

 

A sportcsarnokban tiszta és kulturált viszonyokat kell teremteni. A csarnokban folyamatosan 

gondoskodni kell a szurkolók kulturált kiszolgálásáról, törekedni kell a tiszta környezet 

kialakítására, előkészítésére. 

 

 



A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 

 

14 

 

m) 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 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 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) a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható 

időpontját, helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát; 

b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét; 

c) a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, 

rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét; 

d) a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet 

végző szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét; 

e) 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; 

f) a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, 

illetve a nézők valószínűsíthető utazási módját és útvonalát; 

g) a sportrendezvény biztonsági tervét. 
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n) A SPORTRENDEZVÉNY BIZTONSÁGI KOCKÁZAT SZERINTI MINŐSÍTÉSE 

 

A sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetést követően – az Országos 

Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az általa működtetett Sportrendezvényeket 

Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: 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 Minősítő Bizottság az első összehívásakor a 

sportszövetségek képviselőinek előterjesztése alapján határozza meg a minősítések 

menetrendjét. 

 

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) tehet javaslatot az országos rendőrfőkapitány részére, a 

mellékelt szempontrendszer felhasználásával a sportrendezvény minősítését a helyileg 

illetékes rendőrkapitánysággal történő egyeztetés mellett legalább 21 (az előzőekben 

meghatározott információk rendelkezésre nem állása esetében legalább 13) kell 

kezdeményezni.  

 

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 helyileg 

illetékes megyei (a fővárosban a Budapesti) rendőr-főkapitányság közigazgatási bírságot 

szabhat ki.  

 

Amennyiben indokolt, vagy a sportrendezvénnyel kapcsolatos előzetes információk azt 

szükségessé teszik - vagy a sportrendezvényt a Minősítő Bizottság fokozott biztonsági 
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kockázatúvá minősítette, szerződés ellenében kezdeményezni kell a rendőrség 

közreműködését. Amennyiben a sportrendezvény biztonsági kockázata 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.  

 

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 szervezője 

annak időpontját megelőző 15 napon belül 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 sportlétesítményen belüli 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 parkoltatását, az elhelyezett gépjárművek őrzését szervezni és 

biztosítani; valamint 

e) a rendezői listát előzetesen a rendőrség részére átadni. 

 

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a sportrendezvény 

sportlétesítményen belüli biztosítását a rendező mellett közfeladatként végzi. Az a) pont 

kivételével a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeknél végrehajtandó feladatokat 

kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén is végre kell hajtani. 
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o) A RENDEZŐK MEGBÍZÁSA 

 

Az Stv., illetve a Rendelet alapján meghatározottaknak megfelelően a sportrendezvény 

szervezőjének megfelelő a személy és vagyonvédelmi feladatok ellátásához meghatározott 

képzettséggel és jogosultsággal rendelkező rendező szervet és rendezőt kell megbíznia.  

 

A szervező a sportrendezvények biztosítása érdekében köteles rendező szervet vagy rendezőt 

(a továbbiakban: rendező) megbízni, és annak személyét az országos sportági 

szakszövetségnek a versenyrendszer megkezdését megelőzően 15 nappal korábban írásban 

bejelenteni. A megbízott rendező személyében történt változásról az országos sportági 

szakszövetséget és a rendőrséget a sportrendezvényt megelőzően legalább 3 nappal 

tájékoztatni kell.  

 

A szervező a bejelentés során megfelelő módon igazolni köteles, hogy a megbízott rendező a 

sportrendezvény megrendezéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételekkel rendelkezik.  

 

A rendező szervnek rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági 

engedélyekkel és szakmai felelősségbiztosítással. 

 

4) 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; 
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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 belső rendje fenntartásának személyi és technikai 

feltételeit biztosítja. 

 

5) A RENDEZŐ 

 

a) A RENDEZŐ ÉS A RENDEZŐ SZERV 

 

Az Stv. 70. § (2) bekezdése rendelkezései alapján sportrendezvény rendezője 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 rendező szervnek rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági 

engedélyekkel és szakmai felelősségbiztosítással. 

 

Rendező csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény 

hatálya alá tartozó személy- és vagyonőr (magánnyomozó) lehet, aki a hatóság által kiállított 

személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkezik, továbbá a képesítésekkel kapcsolatos 

jogszabályban és a sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, 

képzési követelményeknek megfelel és a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészítést 

kapott.  

 

b) A RENDEZŐ AKKREDITÁCIÓJA 

 

A sportesemények biztonságos lebonyolításában résztvevő cégek akkor vehetnek részt, ha a 

képviselőjük és a biztosítások végrehajtásáért felelős egy fő alkalmazott, a sportszövetség 

képzésén részt vesz.  
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c) 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.  

 

d) A RENDEZŐ ÖLTÖZETE 

 

A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e 

minőségében és személyében külső megjelenése alapján könnyen azonosíthatónak kell lennie.  

 

Ebből a célból a rendező neonsárga vagy narancssárga megkülönböztető ruhát, valamint 

rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel. A 

ruházaton a rendező cég nevét és a rendező azonosító számát jól látható módon elől és hátul is 

fel kell tűntetni.  

 

e) A RENDEZŐK LÉTSZÁMA 

 

A minimális rendezői létszámot az egyes biztonsági fokozatokhoz kapcsolódóan, a 

biztonságtechnikai ellenőrzés során kell meghatározni. A rendezői létszám nem lehet 

alacsonyabb annál a létszámnál, ami a teltházas sportlétesítmény biztonságos kiürítéséhez 

szükséges.  
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A rendezők biztonsági fokozatokhoz illesztett minimális létszámát a biztonságtechnikai 

ellenőrzés során a katasztrófavédelem és a rendőrség helyszínen lévő képviselőjével közösen 

kell meghatározni és a biztonságtechnikai ellenőrzésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni. A 

létszámtól a rendőrség jelzése alapján el kell térni.  

 

6) A RENDEZÉS 

 

a) EGYÜTTMŰKÖDÉS A SPORTSZERVEZETEK BIZTONSÁGI FELELŐSEI 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.  

 

b) A SPORTRENDEZVÉNYEN KÖZREMŰKÖDŐ RENDEZŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

A sportrendezvényen rendezői közötti együttműködést olyan módon kell megoldani, hogy a 

rendezői feladattal kapcsolatos információk – a végrehajtandó feladatok veszélyeztetése 

nélkül – jussanak el az egyes felállítási helyeken feladatukat végrehajtó rendezőkhöz. A 

végrehajtó állománynak soron kívül, késedelem nélkül kell a rendezéssel és kiürítés-, 

kimenekítéssel kapcsolatos információkról értesítést kapnia. 

 

Indokolt, hogy a biztosítás vezetője (főrendező), a főszervező és a rendőrség elkülönített 

csatornán legalább a csoportvezetőkkel rádióvevőn kapcsolatban legyenek.  

 

c) A BIZTONSÁGI TERV  

 

A sportrendezvények rendezői feladatai végrehajtása érdekében biztonsági tervet, biztosítási 

tervet, valamint kimenekítési és kiürítési tervet kell készíteni. A tervekben előzetesen, 

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.  

 

 



A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 

 

21 

 

A sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell: 

a) a sportrendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát; 

b) a rendező szerv, rendező megnevezését, képviselőinek nevét és címét; 

c) a rendezvény helyszínének leírását és vázlatrajzát; 

d) a jegyértékesítés módját, a kiadható belépőjegyek szektoronkénti számát, a jegyek 

vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozásokat; 

e) a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét; 

f) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény helyszínén 

történő elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó 

előírásokat; 

g) 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; 

h) a sportrendezvényen való részvétel feltételeit, a részvételre vonatkozó 

korlátozásokat, továbbá a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok 

nyilvánosságra hozatalának módját; 

i) 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; 

j) a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás illetve 

bombariadó esetére vonatkozó írásbeli kiürítési-, kimenekítési tervét, figyelemmel a 

fogyatékos személyek menekítésének biztosítására; 

k) a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajzát; 

l) a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának tervét a mérkőzés 

idejére, valamint a mérkőzést megelőző és az azt követő időtartamra vonatkozóan; 

m) a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására 

vonatkozó sportszakmai és vagyonvédelmi eljárásokat; 

n) a média-akkreditáció módját és működési területük pontos meghatározását; 

o) a Szövetség biztonsági szabályzatnak betartására tervezett intézkedéseket. 

 

A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a külön 

jogszabályok által előírt - a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - hatósági engedélyeket, 

jegyzőkönyveket. 
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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.  

 

d) ELIGAZÍTÁS 

 

A sportrendezvényeket megelőzően minden alkalommal eligazítást kell tartani, amelynek 

minimális témája: 

a) a biztonsággal kapcsolatos információk megismertetése (pl.: jegyértékesítéssel, 

szurkolók számával és utazásával kapcsolatos információk, területzárással 

kapcsolatos információk, stb.); 

b) a rendezői viselkedéssel, öltözettel, kapcsolattartással és a feladat végrehajtásával 

kapcsolatos szabályok és elvárások ismertetése; 

c) az egyes rendezők, csoportvezetők, egyéb funkcionáriusok feladatai; 

d) a menekítés és kiürítés legfontosabb szabályai, és követendő feladatok; 

e) az együttműködés a rendőrséggel;  

f) a be- és kiléptetés szabályai; 

g) stb. 

  

e) 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 feltalálása céljából. Az 

átvizsgálás során minden helyiséget és a nézőteret is át kell vizsgálni.  

 

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.  
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f) A BELÉPTETÉS 

 

A néző 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. 

 

g) A RUHÁZAT- ÉS CSOMAGÁTVIZSGÁLÁS, A BE NEM VIHETŐ TÁRGYAK MEGŐRZÉSE 

 

A sportrendezvény látogatója köteles alávetni magát a ruházat és csomagátvizsgálásnak. A 

rendező szerv köteles elégséges számú női és férfi rendezőt biztosítani a beléptetés 

lebonyolításához.  

 

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. 

 

h) A NÉZŐK ELVÁLASZTÁSA 

 

A sportrendezvényen az ellenérdekű szurkolókat el kell különíteni. Az elkülönítést a 

jegyértékesítési rend kialakításánál figyelembe kell venni. Amennyiben szükséges és 
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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.  

 

Az elkülönítést – amennyiben elégséges – élőerővel is meg lehet oldani, de a csarnok 

fejlesztése során törekedni kell az elkülönítés fizikai eszközökkel történő biztosítására. A 

hazai és vendégszurkolók elkülönítését már a beléptetés során is meg kell valósítani. A 

beléptetés során külön belépési pontot kell megnyitni.  

 

i) A NÉZŐK RÉSZVÉTELE A SPORTRENDEZVÉNYEN 

 

A néző a sportrendezvényeken: 

 

a) köteles betartani a jogszabályokban nevesített és a szervező által meghatározott 

biztonsági előírásokat;  

b) 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; 

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. 

 

Amennyiben a jogszabályokban és a pályarendszabályokban megjelenítetteket 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. 
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j) A JÁTÉKTÉR ÉS A NÉZŐKTŐL ELZÁRT HELYSÉGEK VÉDELME 

 

A sportrendezvény szervezőjének biztosítani kell, hogy a játékosok és a hivatalos személyek 

védve legyenek a nézőknek a pályára, illetve a számukra elzárt helyszínekre történő 

bejutásától.  

 

A hivatalos helyiségek és a hivatalos személyek által használt területekre csak 

akkreditációval, megkülönböztető ruházatban, vagy a jogosultságot egyértelműen jelölő, a 

személyek egyértelmű és könnyű azonosíthatóságát biztosító módon lehet belépni. Az 

akkreditációt a belépési pontokon megfelelő és egyértelmű módon jelölni kell.  

 

 

k) 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.  

 

l) AZ ÉRTÉKELÉS 

 

Amikor a résztvevők maradéktalanul elhagyták a sportlétesítményt a vezető rendezők 

bevonásával értékelni kell biztosítást, a végrehajtott feladatokat az erősségek és gyengeségek 

azonosítása érdekében.  

 

m) A 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 tájékoztatást adni. 
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n) EGYÜTTMŰKÖDÉS A RENDŐRSÉGGEL 

 

A sportszervezetnek és az általa megbízott rendezőnek a sportrendezvények biztonságos 

lebonyolítása, a személy-, és vagyonbiztonság szavatolása érdekében meg kell tenni, a 

rendőrség által igényelt minden szükséges intézkedést meg kell hozni.  

 

o) A HANGOSBEMONDÓ ÉS ANNAK TEVÉKENYSÉGE 

 

A mérkőzés közben a résztvevők tájékoztatását alapvetően a hangosbemondó rendszeren 

keresztül kell végezni, amelynek jól hallhatónak kell lenni a tömeg zaján keresztül is. A 

hangosbemondó rendszernek a sportlétesítményben veszélyhelyzet (tűz, áramszünet, stb.) 

esetén is működtethetőnek kell lennie, ezért áramellátását szünetmentes áramforrásról kell 

biztosítani. A hangosbemondó rendszerre a rendőrségnek biztosítani kell a közvetlen 

csatlakozás lehetőségét. 

 

A hangosbemondót üzemeltető személynek előzetesen egyeztetett biztonsági információkkal 

kell rendelkeznie, amit a rendező utasítására szabad csak közzétennie. A különböző váratlan 

események kezelésére előzetesen rögzített szöveget kell biztosítani, amit csak nyugodt 

hangnemben és érthetően szabad közzétenni.  

 

A tájékoztatásért felelős személynek megfelelően képzettnek kell lennie és idegen nyelv 

tudása eredményeképpen biztosítani kell azt, hogy a vendégnézőket saját nyelvükön is 

tájékoztatni tudja.  

 

Bármely tájékoztató rendszeren közölt információnak szigorúan semlegesnek kell lennie. A 

tájékoztató rendszert tilos használni: 

a) politikai üzenetek közlésére; 

b) a hazai csapat támogatására; 

c) a vendégcsapat elleni bármilyen megkülönböztetésre. 

 

p) A KAMERÁVAL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉS 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdése tartalmazza az érintett előzetes tájékoztatására 
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vonatkozó alapvető követelményeket. Eszerint „az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 

egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 

különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 

jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az 

adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is.”  

 

A jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 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 

 

A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – képviselője 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 megfigyelheti, 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. 

 

7) A KATASZTRÓFAVÉDELMI- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁS MEGSZERVEZÉSE 

 

A sportrendezvény szervezője, képviselője köteles biztosítani a Tűzvédelmi Szabályzat és a 

Kiürítési-, kimenekítési terv elérhetőségét.  Köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, 

karbantartani, azokat a munkakörülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt 

cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. 

 

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. 
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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 KATASZTRÓFAVÉDELMI BIZTOSÍTÁS 

 

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 után világító módon (csík, festék) történő megjelölése). 

 

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 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.  

 

A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás 

esetén is működőképes és a szükséges megvilágítást biztosítja. 
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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. 

 

A szervező a sportlétesítmény tűzvédelmi, kiürítési és kimenekítési tervének megfelelően 

köteles gondoskodni a tűzvédelmi és polgári védelmi szakemberek biztosításba történő 

bevonására.  

 

A tűzriadó terv végrehajtását, a szabályzatban foglaltakat a rendezőkkel ismertetni, az 

oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell. Az oktatásban történő részvételt a 

rendezőknek aláírásukkal igazolni kell. A tervet a tűzvédelmi helyzetre kiható változás 

esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen. 

 

A kimenekítési és kiürítési tervet a sportrendezvény szervezője a sportlétesítmény 

tulajdonosával és üzemeltetőjével közösen köteles elkészítetni. 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.  

 

A szervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a sportszervezettel kapcsolatba kerülők 

(résztvevők és nézők, stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Szabályzat tartalmát 

megismerjék. 

 

 

b) 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 
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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. 

 

A sportrendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a szervező és az egészségügyi 

biztosítását végző szervezet egyetemlegesen felel.  Amennyiben a rendezvénybiztosítás során 

ellátottak egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény 

egészségügyi biztosítást végző szervezetnek - ide nem értve a mozgóőrséget - kell 

gondoskodnia.  

 

A sportrendezvényen megjelent résztvevők számához viszonyítva a következő előírások 

betartása kötelező: 

a) 1000 fő alatt mozgóőrség; 

b) 1000 - 5 000 fő között 1 db esetkocsi; 

c) 5 000 - 10 000 fő között 1 db mentőkocsi, 1 db esetkocsi; 

d) 10 000 - 50 000 fő között 1 db mentőkocsi, 1 db esetkocsi, 1 db rohamkocsi; 

e) 50 000 fő fölött mentési terv és 1 db mentőkocsi, 1 db esetkocsi, 1 db rohamkocsi, 

oxyológiai ambulancia. 

 

8) A SPORTRENDEZVÉNY MEGSZAKÍTÁSÁVAL, FELFÜGGESZTÉSÉVEL ÉS 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 játékvezetőnél a 

mérkőzés befejezetté nyilvánítását.  
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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.  

 

9) HIVATALOS SZEMÉLYEK, ÉS VIP VENDÉGEK RÉSZVÉTELE A JÉGKORONG 

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.  

 

Ha a fejezetben nevesített speciális résztvevők folytatólagosan megsértik az előzetesen 

meghatározott szabályokat a sportlétesítményből el kell távolítani őket. 

 

10) A SPORTSZERVEZETTEL SZEMBEN A SPORTRENDÉSZETI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 

TÁMASZTOTT TÁJÉKOZTATÁSI, JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

a) A sportszervezet a biztonságtechnikai ellenőrzés időpontjáról a versenyrendszerben 

szervezett első versenyt legalább 45 nappal megelőzően írásban értesíti a helyileg 

illetékes rendőrkapitányságot, katasztrófavédelemi szervezetet, az Országos 

Mentőszolgálatot, az egészségügyi államigazgatási szervet, a sportszövetséget, a 

sportlétesítmény tulajdonosát, a sportlétesítmény üzemeltetőjét, a rendezőt, az 

egészségügyi szolgáltató (ha az nem az OMSZ), Sportrendezvényeket Biztonsági 

Szempontból Minősítő Bizottságot.  

b) 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, legkésőbb 3 nappal a sportrendezvényt 

megelőzően. 
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c) A sportszervezet az általa megbízott rendező szervet vagy rendezőt az MLSZ 

biztonsági igazgatójának a versenyrendszer megkezdését megelőzően legalább 15 

nappal korábban írásban bejelenti.  

d) A megbízott rendező személyében történt változásról a sportszervezetnek az országos 

sportági szakszövetséget és a rendőrséget a sportrendezvényt megelőzően legalább 3 

nappal tájékoztatni kell. 

e) A szervező legkésőbb a rendőrség által meghatározott határidőre javaslatot tesz a 

mérkőzés biztonsági kockázat szerinti minősítésére, úgy, hogy a sportrendezvény 

minősítése – amennyiben erre a versenyrendszeri sajátosságok megadják a lehetőséget 

- 18 nappal a mérkőzés előtt közzétételre kerülhessen.   

f) A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezője annak időpontját 

megelőző 15 napon belül köteles a helyileg illetékes rendőrkapitányságot felkérni a 

sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében való közreműködésre. 

A felkérést a (7) bekezdés szerinti írásos tájékoztató keretében kell megtenni. 

g) A sportrendezvény szervezéséről a sportszervezet a szervezés helye szerint illetékes 

rendőrkapitányságot 15 nappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját 

megelőzően írásban tájékoztatja. A nemzetközi- vagy nemzeti kupamérkőzés, illetve a 

bajnokság rendszerében lebonyolított, a versenynaptár összeállításakor még 

figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a 

mérkőzés között kevesebb, mint tizenöt nap van, az írásos tájékoztatást a sorsolást 

követő munkanapon kell megtenni.  

h) A szervező, amennyiben a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi 

területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a sportrendezvény helye szerint 

illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-

főkapitányságot köteles tájékoztatni.  

i) A Minősítő Bizottság által kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített mérkőzés 

átminősítését annak megrendezését megelőző 8 napon belül lehet csak végrehajtani, ha 

ahhoz a helyileg illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban hozzájárult.  

j) 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 az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt 

adatkezelési tájékoztatónak megfelelően - továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba. 
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11) A SPORTSZERVEZETTEL SZEMBEN A SPORTSZÖVETSÉG ÁLTAL TÁMASZTOTT 

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSI, JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

A sportszervezet: 

 

a) a biztonságtechnikai ellenőrzés során feltárt, az engedély kiadását akadályozó 

hiányosságokról 24 órán belül írásban értesíti az Szövetség versenyigazgatóját és 

biztonsági igazgatóját;  

b) a rendőrség által kilátásba helyezett és kiszabott közigazgatási bírságról, a tudomásra 

jutástól számított 8 napon belül értesíti az Szövetség biztonsági igazgatóját és 

versenyigazgatóját;  

c) tájékoztatja a szövetséget, hogy a rendőrség irányában 30 napnál hosszabb ideje 

fennálló tartozása van, amely a sportrendezvények térítés ellenében végrehajtott 

rendőri biztosításából ered;  

d) a versenynaptárát tájékoztatásul megküldi a székhelye szerint működő 

sportszervezetek képviselőinek és felhívja a figyelmet arra, hogy mely mérkőzések 

esetében várható a fokozott, vagy a kiemelt biztonsági kockázatú minősítés; 

e) a rendőri határozathozatalt követően 24 órán belül jelentést küld a nézők számának 

rendőrség általi korlátozásáról, illetve a zárt kapus mérkőzések elrendeléséről; 

f) fogadási csalás és a mérkőzés eredményének, vagy egyes eseményének illegális 

befolyásolásának észlelése esetén értesíti a Szövetséget;  

g) az éves helyzetjelentést a versenyrendszer befejezését követő 45 napon belül kell 

megküldeni a Szövetségnek, a helyileg illetékes rendőrkapitányságnak és a Minősítő 

Bizottságnak. 

 

12) HIVATALOS-, ÉS MEGHÍVOTT SZEMÉLYEK, VALAMINT AZ ÁLTALUK IGÉNYBE VETT 

TERÜLETEK BIZTOSÍTÁSA 

 

A sportrendezvényen résztvevő hivatalos személyek (csapat, menedzsment, játékvezetők, 

ellenőrök stb.) részvételével kapcsolatban előzetesen tájékozódni kell a résztvevők 

érkezéséről. 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 
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léphetnek be, ott tartózkodhatnak. A jogosultságokat minden esetben egyértelműen, a rendező 

számára is könnyen felismerhetően, a nyakba akasztható kártyával jelölni kell.  

 

A hivatalos és VIP személyeknek 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 az esemény biztonságos lebonyolítását veszélyezteti. 

 

A hivatalos személyek személy- és vagyonbiztonságához, valamint közlekedési eszközeik 

biztosításához (biztonságos parkolás) szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

 

13) NÉZŐK SZÁMÁNAK RENDŐRSÉG ÁLTALI KORLÁTOZÁSA, ILLETVE A NÉZŐK 

KIZÁRÁSÁVAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SPORTRENDEZVÉNYEK 

 

A nézők számának korlátozása esetén a rendőrséggel kell egyeztetni az indokolt rendezői 

létszám meghatározására.  

 

A nézők részvétele nélkül megrendezésre kerülő sportesemény esetén annyi rendezőt kell a 

mérkőzés lebonyolításához biztosítania. 

 

14) A PARKOLÁS, PARKOLTATÁS 

 

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 felismerésre 

alkalmas, a rendőrség által meghatározott számban és helyre elhelyezett kamerákkal kell 

megfigyelni.  
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A rendezőknek kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy a résztvevők  parkolása úgy 

történjen, hogy a: 

a) hivatalos személyek és a vendégcsapat gépjárműveiben illetéktelenek kárt ne 

okozhassanak;  

b) a kimenekítés és kiürítés feltételei minden körülmények között biztosítottak 

legyenek. 

 

15) SZESZES ITAL ÉS EGYÉB TERMÉKEK ÁRUSÍTÁSA  

 

A jégkorong 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.  

 

16) A MÉDIA MUNKATÁRSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A média munkatársai a jégkorong mérkőzéseken:  

a) csak előzetes regisztrációt követően;  

b) indokolt esetben ruházat- és csomagátvizsgálást követően; 

c) megkülönböztető ruházatot viselve; 

d) az előre meghatározott helye(ke)n tartózkodva; 

e) 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 el kell távolítani őket.  
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A média munkatársai sem a szurkolókkal, sem a hivatalos személyekkel nem létesíthetnek 

olyan jellegű interakciót, amely a jégkorong esemény biztonságos lebonyolítását 

veszélyezteti. 

 

17) RASSZIZMUS, XENOFÓBIA ÉS POLITIKAI ÜZENETEK 

 

A sportrendezvény egy családi program, ahol sem a szurkolók, sem a hivatalos személyek 

nem viselkedhetnek a sport szellemiségével ellentétesen. Mindenkinek be kell tartani a Fair-

play szabályait.  

 

Politikai üzenetek bármilyen formában való propagálása, közzététele, a sportlétesítmény 

területén a sportrendezvényhez kapcsolódóan - a mérkőzés előtt, alatt és után – szigorúan 

tilos. 

 

Aki mást etnikai és vallási csoporthoz való tartozása miatt megsért, ilyen jellegű üzeneteket 

hangoztat, skandál vagy kifüggeszt rendező, vagy hangosbemondón keresztül fel kell szólítani 

szabálysértő tevékenységének abbahagyására.  

 

A résztvevőt, aki rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, másokat 

megbotránkoztató, vagy nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő, a mérkőzés 

rendjének megzavarására alkalmas magatartást tanúsít, e magatartás abbahagyására fel kell 

szólítani. Amennyiben viselkedését a résztvevő a felhívás ellenére sem hagyja abba, a 

sportrendezvényről el kell távolítani. Az eltávolított személyt a sportrendezvény látogatásától 

el kell tiltani. 

 

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.  

 

18) A BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS 

 

A sportrendezvények esetében a szövetség közreműködik a nézőtéri erőszak megelőzésében 

és felszámolásában, a sportrendezvények biztonságának fenntartásában, amelynek során az e 
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törvényben, a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben, valamint a 

nézőtéri erőszakkal összefüggő nemzetközi egyezményekben meghatározottakat a tagságát 

alkotó sportszervezetek körében történő érvényesülése sportszakmai szempontból történő 

ellenőrzését végre kell hajtania.  

 

Ellenőrnek csak megfelelő képesítéssel, tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező szakember 

jelölhető ki.  

 

Az ellenőrt a versenyszervezés delegálja a sportrendezvényekre, amelyről előzetesen 

tájékoztatja a versenyrendszerben induló sportszervezeteket.  

 

Az ellenőr a sportszövetség képviselője, aki köteles pártatlanul, függetlenül és objektíven 

rögzíteni a sportesemény szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtását és 

az esetleges szabályzattól, pályarendszabálytól és jogszabályoktól való eltéréseket.  

 

Az ellenőr köteles kilétét az MJSZ 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, a rendező biztonság fenntartása 

érdekében közölt speciális szabályait – azok indokoltsága esetén - betartani. Az ellenőr 

rendzavarása esetén eltávolítható. 

 

Az ellenőr jogosult a sportlétesítmény teljes területén külön engedély nélkül tartózkodni, 

valamint jogosult a sportlétesítmény valamennyi helyiségébe belépni.  

 

Az ellenőr jelentését a Fegyelmi Bizottság ülését megelőző napon köteles elkészíteni és 

megküldeni.  

 

Az ellenőr a sportesemény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására 

javaslatot tehet a sportrendezvény szervezőjének és a játékvezetőnek.  
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19) PIROTECHNIKAI TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A pirotechnikai tevékenység csak hatályos engedély birtokában, illetve a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben rögzített feltételek 

teljesülése esetén, a rendőrhatósághoz történt bejelentés és annak hatóság általi tudomásul 

vételét követően olyan vállalkozás végezhet, amely rendelkezik felelős pirotechnikussal, 

illetve a pirotechnikai vállalkozások és szállítás feltételeit is teljesíteni tudja.  

  

A sportrendezvény nem pirotechnikai végzettségű résztvevői (nézők) az előbbi feltételeknek 

nem felelnek meg, ezért pirotechnikai terméket nem használhatnak fel. Az a magánszemély, 

aki a sportlétesítményben jogosulatlanul pirotechnikai terméket használ fel, a 

szabálysértésekről szóló  törvény értelmében szabálysértés követ el, pénzbírsággal 

szankcionálható.  

 


