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PREAMBULUM

A labdarúgó rendezvények résztvevıit és látogatóit megilleti a sportág gyakorlásához és a
nyugodt szórakozáshoz való jog mellett, a rendezvényekkel kapcsolatban a mindenoldalú
biztonság garantálása.

A magyar labdarúgás minden egyes szereplıjének és az együttmőködı állami és civil
szervek, szervezetek közös feladata, hogy a sport, a labdarúgás és maga a játék kerüljön az
érdeklıdés középpontjába a sport huliganizmus ellenében.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a stadionokban, sportpályákon, illetve azok közvetlen
környezetében a biztonságos környezet feltételeinek megteremtésével hozzá kíván járulni a
sportrendezvényeket látogatók, valamint a labdarúgást támogatók számának emeléséhez, a
pozitív

szurkolói

elfogadottságának

magatartás
és

kialakításához,

szakmai

a

elismerésének

sportág

hazai

fenntartásához,

és

nemzetközi

fejlesztéséhez,

biztosításához.

A szabályzat elısegíti a hatékony és helyes jogalkalmazás elterjedését, egységes
terminológia használatát, a sportesemények ünnepi hangulatban történı megrendezését.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzata - az Európai Unió és a labdarúgás
nemzetközi szerveinek, szervezeteinek szabályzatával összhangban - arra törekszik, hogy
minimálisra csökkentse a labdarúgó mérkızések biztonsági kockázatát a labdarúgó
mérkızést megelızı, alatti és az azt követı idıszakban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége e célok megvalósulása érdekében a következı
szabályzatot alkotta.
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1. Szervezeti keretek
1.1 Biztonsági Szabályzat célja, rendeltetése

A Biztonsági Szabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint történjen a
labdarúgó mérkızések biztonsági feladatainak szervezése, a biztosítással
kapcsolatos feladatok végrehajtása és ezáltal:
•
•
•
•

•

járuljon hozzá a labdarúgó pályákon a biztonság megszilárdításához,
összhangban a FIFA, UEFA szabályzókkal, standardizálja a biztonsági feladatokat,
nyújtson támpontot a labdarúgó mérkızések biztonsági feladatainak végrehajtásához,
szabályozza a biztonsági együttmőködési feladatokat,
a Biztonsági Szabályzat vonatkozó pontjai (mellékletei) alapján mőködjön a Magyar
Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) biztonsági információs rendszere,
amely biztosítja a labdarúgó pályákon történt események Szövetség vezetésének,
illetve szükség esetén egyéb partnerek értesítését,
járuljon hozzá a pozitív szurkolói magatartás kialakításához.

1.2 A Szövetség biztonsági rendszerének alappillérei

•
•
•
•

•

MLSZ biztonsági szervezetrendszere (Biztonsági Igazgató, Biztonsági Bizottság),

a versenyrendszerben résztvevı labdarúgó Sportszervezetek vezetése, a Biztonsági
Igazgatók (megbízottak),
a Sportszervezetekkel szerzıdéses jogviszonyban lévı vagyonvédelmi egyéni- és
társas vállalkozások,
a Szövetség, az Országos Rendır-fıkapitányság (továbbiakban: az ORFK),
Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: ÖM) Sport Szakállamtitkárságával,
valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával
(továbbiakban: Kamara) kötött együttmőködési megállapodások (továbbiakban:
együttmőködı szervezetek),
a szurkolókkal és a szurkolói csoportokkal kiépített jó kapcsolatok fenntartása
(szurkolói koordinációs iroda mőködtetése).

1.3 A Szövetség Biztonsági Szabályzatának hatálya

Ezen szabályzatot kell alkalmazni:
•
•
•
•
•
•

nemzeti válogatottak mérkızéseire,
nemzetközi kupamérkızésekre,
a Szövetség által szervezett versenyrendszerek mérkızéseire,
a Szövetség szervezeti egységei által szervezett, rendezett mérkızésekre,
nemzetközi edzımérkızésekre,
szabályzat hatálya kiterjed a korosztályos, tartalékcsapatok, a nıi labdarúgás,
valamint a FUTSAL nemzeti válogatottak, NBI., NB II. bajnoki mérkızésekre.
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2. A Szövetség Biztonsági Bizottsága
A Szövetség Biztonsági Bizottsága a biztonsági szakterületen a Szövetség feladatait látja
el.
A bizottság társadalmi testület, amelynek elnökét és tagjait a Szövetség elnöksége
(továbbiakban elnökség) – az elnök, aki az elnökség döntése alapján a Szövetség
Biztonsági Igazgatója is lehet - nevezi ki öt éves idıtartamra.
A Szövetség Biztonsági Bizottsága a labdarúgó mérkızések biztonsági feladataival
összefüggésben:
• értékelı, elemzı munkát végez,
• meghatározza a Kamarával együttmőködve a labdarúgó mérkızések biztonsági
színvonalának javítása érdekében létrehozott képzések, továbbképzések tematikáját,
• a Bizottság a csapatoktól érkezett javaslatokat megvizsgálja és felterjeszti a kiemelt
biztonsági fokozatú labdarúgó mérkızéseket,
• figyelemmel kíséri a labdarúgó mérkızések biztonsági feladatainak végrehajtását,
• fegyelmi felelısségre vonatkozóan a hatályos normák figyelembe vételével javaslattal
él a fegyelmi bizottság felé a biztonsági rendszabályok megsértésével kapcsolatosan,
• koordinálja az együttmőködési feladatokat a sportirányításért felelıs államigazgatási,
az ORFK, a Kamara és a Szövetség között fennálló szerzıdéseknek megfelelıen,
• évente a végzett munkáról beszámol az elnökségnek.
3. Biztonsági Igazgató
3.1 Szövetségi Biztonsági Igazgató

A Szövetség Biztonsági Igazgatóját a Szövetség fıtitkára bízza meg, a megbízást az
elnöksége hagyja jóvá.
A Biztonsági Igazgató a Szövetség elnöke és fıtitkára alárendeltségében, a
szerzıdéskötéskor átadott munkaköri leírás alapján a szövetségi és nemzetközi
szabályozókban foglaltaknak megfelelıen végzi feladatát.
Alapkövetelmények:
•
•
•
•

felsıfokú végzettség,
szakirányú felsıfokú végzettség,
szakirányú szakmai gyakorlat,
angol nyelv tárgyalóképes ismerete.

3.1.1 A Szövetségi Biztonsági Igazgató feladatai

•
•

Nemzeti Futball Információ Pont (továbbiakban: NFIP) tájékoztatása a szurkolókkal és
a csapat utazásával kapcsolatos információkról,
a Szövetség Biztonsági Igazgatója a magyar labdarúgó válogatott mérkızéseit
rendezi, a válogatott labdarúgó mérkızésein a biztonság és a biztosításban résztvevı
összes szolgálat egyszemélyi felelıse,
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•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

felelıs a válogatott labdarúgó mérkızések biztosítási tervének elkészítéséért, a
tájékoztató adatok és a biztonsági terv területileg illetékes rendırkapitányságnak
történı idıbeni megküldéséért a sportrendezvények biztonságát szabályozó
jogszabályok (továbbiakban: kormányrendelet) szerint,
felelıs a válogatott labdarúgó mérkızések biztosítási feladatainak végzéséért, a civil
biztonsági szolgálat kiválasztásáért és feladatellátásának rendszeres ellenırzéséért,
valamint értékeléséért,
felelıs a válogatott labdarúgó mérkızések biztosítási feladatainak végrehajtásáért, a
vagyonvédelmi vállalkozással történı (eseti) szerzıdéskötés elıkészítéséért,
végzi a biztonsági terület feladatainak költségvetési tervezését és a teljesítés
elismerések igazolását,
javaslatot tesz a Szövetségi Biztonsági Ellenırök személyére; szervezi és irányítja a
Szövetségi biztonsági ellenırzı rendszert; győjti a Szövetségi Biztonsági Ellenırök
jelentéseit, értékeli és megteszi a szükséges értékeléseket az elıforduló
rendbontások és rendzavarások megelızése céljából,
a labdarúgó mérkızések biztonsági kérdéseivel összefüggı kérdéseket éves szinten
összegzi és a tapasztalatokat megküldi az illetékes együttmőködı szervezeteknek,
a Biztonsági Igazgató együttmőködik a Szövetség Biztonsági Bizottságával, a belsı
és külsı szervezeti egységeivel, valamint a munkájához szükséges országos
szervezetekkel,
a Biztonsági Igazgató a biztonsággal kapcsolatos ügyek vizsgálata, egyéb
biztonsággal összefüggı kérdések megbeszélése kapcsán a Sportszervezetek
Biztonsági Igazgatóit berendelheti; a biztonsággal kapcsolatos, a Szövetség
Biztonsági Szabályzatát sértı, valamint jogsértéssel kapcsolatos ügyeket fegyelmi
kivizsgálás és felelısségre vonás céljából átadja a Fegyelmi Bizottságnak,
a kiemelt biztonsági kockázatú labdarúgó mérkızésekre javaslatot a Szövetség
Biztonsági
Bizottság
elızetes
véleményezése
alapján
felterjeszti
a
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minısítı Szakértıi Bizottságnak
(továbbiakban: Minısítı Bizottság) és e bizottság ülésein képviseli a Szövetséget,
a Biztonsági Igazgató a hazai és nemzetközi szabályozókkal összhangban irányítja a
Szövetségben folyó biztonsággal kapcsolatos szervezı, felkészítı és tájékoztató
munkát,
folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonsággal kapcsolatos nemzetközi
tapasztalatokat, részt vesz a nemzetközi workshopokon, szimpóziumokon,
a nemzetközi tapasztalatokat a Szövetség biztonsági rendszerében alkalmazza és a
szükséges mértékben tájékoztatja az együttmőködı szerveket, illetve az érintetteket,
kapcsolatot tart a FIFA és az UEFA felelısével,
elemzi a hazai labdarúgó mérkızések biztonsági tapasztalatait és a biztonsággal,
biztosítással összefüggı tájékoztatásokat, azt folyamatosan eljuttatja a Biztonsági
Igazgatókhoz (megbízottakhoz), valamint szükséges mértékben, a biztonságban
érintett együttmőködı szervezetekhez is,
együttmőködik az ÖM Szakállamtitkárságával, az ORFK, valamint a Kamara
illetékeseivel,
feladatának végzése során jó kapcsolatokat alakít ki a nemzetközi biztonsági
feladatok végzésében résztvevı szervekkel,
részt vesz a Kamara és a Szövetség által szervezett sportrendezvény-biztosító
képzések lebonyolításában.
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A Biztonsági Igazgató a szurkolókkal történı kapcsolattartás során felelıs:
•
•
•

a szurkolói politika alapelveinek kidolgozásáért,
a szurkoló irányítási politika végrehajtásáért,
felügyeli a szurkolók kísérésének, fogadásának rendjét, különös tekintettel a
nemzetközi mérkızésekre,
• ösztönzi a klubokat a szurkolókkal való szorosabb kapcsolattartás kialakítására,
• értékeli a hivatalos szurkolói klubokat a szurkolói koordinációs iroda
közremőködésével,
• segíti a szurkolói klubok felállítását és a sportszervezetek életébe történı bevonását.
3.1.2 A Biztonsági Igazgató feladatai a Sportszervezetek irányában

•
•
•
•
•

Folyamatosan kapcsolatot tart a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatóival
(megbízottakkal),
felügyeli szakmai munkájukat,
feldolgozza, értékeli a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatóinak a heti tájékozató
jelentéseit, amennyiben indokolt, megteszi a szükséges intézkedéseket,
segíti a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatóinak szakmai tevékenységét, értékeli az
éves beszámoló jelentéseiket,
részt vesz a Sportszervezetek szurkolói ankétjain, folyamatosan figyelemmel kíséri a
Biztonsági Igazgatók tájékoztatása alapján a szurkolói csoportok alakulását és a
negatív trendek kialakulását, megelızı intézkedéseket foganatosít.

3.1.3 A Biztonsági Igazgató és a Biztonsági Bizottság kapcsolata

•
•

Biztonsági ügyekben a Biztonsági Igazgató tájékoztatja a bizottságot, beszámol a
végzett munkáról és a következı feladatokról,
a Biztonsági Bizottság ajánlásokat dolgoz ki a Biztonsági Igazgató részére a
labdarúgó mérkızések biztonságával kapcsolatos kérdésekben és részt vesz a
Biztonsági Igazgatók (megbízottak) és a vagyonvédelmi vállalkozások képviselıinek
tartott továbbképzések tematikájának összeállításában.

3.2 Sportszervezet Biztonsági Igazgató (megbízott) feladata

Az elsı osztályú Sportszervezetek a labdarúgó mérkızések elıkészítésének,
megrendezésének
lebonyolítására
Biztonsági
Igazgatót,
a
másodosztályú
Sportszervezetek Biztonsági Igazgatót (megbízottat), az alacsonyabb osztályokban lévı
Sportszervezetek (FUTSAL is) megbízottat jelölnek ki.
Az azonos versenyrendszerben szereplı Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói más
Sportszervezetnél Biztonsági Igazgatói feladatot nem láthatnak el.
A megbízott feladata azonos a Biztonsági Igazgató feladatkörével, de lehet nem fıállású
alkalmazottja a Sportszervezetnek.
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A Biztonsági Igazgató irányítását a Sportszervezet ügyvezetı igazgatója végzi,
munkakörének betöltésére csak megfelelı szakmai szakirányú végzettséggel és
felkészültséggel rendelkezı személyt alkalmazhat a Sportszervezet (legalább középfokú
általános képesítés, középfokú szakirányú végzettség, szakirányú szakmai gyakorlat),
helyettesítésérıl szükség esetén a Sportszervezet ügyvezetı igazgatója gondoskodik.
A Biztonsági Igazgató (megbízott) feladatait a Sportszervezet által, a szerzıdés
aláírásakor a munkaszerzıdés vagy megbízási szerzıdés mellékleteként átadott
munkaköri leírás határozza meg.
A munkaköri leírás feladatai között szerepelnie kell:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Sportszervezet sporttevékenységéhez kapcsolódó rendezvények biztonsági
feltételeinek megteremtésével és gyakorlati feladatainak irányításával összefüggı
feladatok végzése,
a Sportszervezet tevékenységéhez kapcsolódó sportrendezvények, a Sportszervezet
(szakosztály) által mőködtetett hivatásos felnıtt és korosztályos labdarúgó (FUTSAL)
csapat hazai és idegenbeli, bajnoki, magyar kupa és nemzetközi kupa, valamint
barátságos és edzımérkızéseinek biztosítási feladatainak végzése,
együttmőködés a Szövetség Biztonsági Igazgatójával, a heti tájékoztató jelentések
elektronikus úton (e-mail) történı eljuttatása,
javaslattétel a Szövetség Biztonsági Igazgatójának a Sportszervezet kiemelt
biztonsági kockázatú mérkızéseire, az ıszi- és a tavaszi fordulók kezdete elıtt és azt
követıen a kupa- és bajnoki fordulók mérkızései során biztonsági kockázatként
felmerülı mérkızésekre,
együttmőködés, kapcsolattartás a mérkızések elıkészítése és lebonyolítása során a
helyi rendırséggel és a mérkızések biztonsági kérdéseiben érintett szervezetekkel,
a hatályos jogszabályok alapján vezeti a sportrendezvények látogatásától eltiltott
személyek nyilvántartását és heti információs jelentésében tájékoztatja a Szövetség
Biztonsági Igazgatóját,
kapcsolattartás a Sportszervezet szurkolóival, szurkolói csoportokkal, szokásaik,
pozitív vagy negatív vonásaik megismerése,
kapcsolattartás a mérkızések biztosításával, biztonságával összefüggésben más
Sportszervezetek Biztonsági Igazgatóival, vezetıivel, utazási irodákkal,
együttmőködés a helyi hatóságokkal a Sportszervezet biztonsági stratégiájának,
valamint a stadion, sportlétesítmény kiürítési-, kimenekítési tervének kidolgozásában,
a stadion és pályahitelesítések biztonsági szempontból történı elıkészítésének
figyelemmel kísérése, a végrehajtásában való részvétel,
a stadion és pályahitelesítés eredményének megküldése a Szövetség Biztonsági
Igazgatója részére (NB I., NB II. osztályban),
mérkızésekre történı be- és kiléptetési feltételek kidolgozása, megszervezése és
koordinálása,
nemzetközi jegyeladási trendekhez igazodva jegy- és bérlet árusítási stratégia
kialakításában való részvétel,
Sportszervezet Stadion Szabályzat kidolgozásában való részvétel, aktív
közremőködés és javaslattétel.
9
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Az NB III. és alacsonyabb osztályban lévı labdarúgó szervezeteknél (FUTSAL)
biztonsági megbízottat kell alkalmazni, amelynek feladatkörét írásos formában kell
rögzíteni, abban az esetben is, ha feladatát társadalmi munkában látja el.
A Biztonsági Igazgató (megbízott) rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII. törvényben elıírt
képesítésekkel, ismerje a labdarúgó mérkızések biztosításával összefüggı feladatokat,
a 2004. évi I. törvény elıírásait (továbbiakban: Sporttörvény), a hatályos
kormányrendeletek, a Szövetség Biztonsági Szabályzat és a Versenyszabályzat
vonatkozó rendelkezéseit.
Legyen képes a biztonság terv elkészítésére és a sportrendezvény-biztosítást végrehajtó
személyek irányítására, ismerje az együttmőködés alapvetı feladatait.
Ismerje a rasszizmus, antiszemitizmus, diszkrimináció mérkızéseken megjelenı formáit
és a szankciókat, amelyeket az elkövetıkkel szemben alkalmazhatnak.

4. A labdarúgó mérkızések biztonságával kapcsolatos személyi,
szervezési, rendezési, valamint biztosítási feladatok, a labdarúgó
stadionok (pályák) biztonsági, biztonságtechnikai követelményei, a
nézık jogai, kötelességei és a sportrendezvényen való részvétel
feltételei
4.1.1 A labdarúgó mérkızések szervezıje:





Magyar Labdarúgó Szövetség
MLSZ Szervezeti egységei,
Sportszervezetek lehetnek.

4.1.2 A labdarúgó mérkızések rendezıje:





Magyar Labdarúgó Szövetség,
MLSZ Szervezeti egységei,
Sportszervezetek, illetve általuk megbízott természetes vagy jogi személy lehet.

A szakfeladatok ellátására szerzıdés alapján természetes vagy jogi személyt,
vállalkozást bízhat meg.
4.2 A Szövetség által meghirdetett versenyek szervezése

A magyar nemzeti bajnoki- és kupa labdarúgó mérkızések szervezıje a Szövetség,
szervezeti egységei és a versenykiírásban szereplı Sportszervezetek.
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A Szövetség szervezési feladatai a hazai versenyek, kupák kiírása és lebonyolítása
során:
•
•
•
•

•

•
•

saját hatáskörében dönt az általa szervezett versenyek (NB I., NB II., NB III.
labdarúgó bajnokság, Liga Kupa, Magyar Kupa) kiírásáról és a szervezésével
kapcsolatos feladatokról,
a Szövetség köteles a Versenykiírást a nemzeti bajnokságok, az általa szervezett
kupák vonatkozásában elkészíteni és azt a résztvevıkhöz elektronikus úton, írásban
eljuttatni,
a Sportszervezetek a versenykiírásban szereplı normatívákat kötelesek betartani,
a Szövetség köteles meghatározni azokat a normákat, amelyek a stadionokra,
labdarúgópályákra vonatkoznak és ezekben a normákban a biztonsággal kapcsolatos
követelményeket elıírni,
a Sporttörvény 68. §. (1) bekezdése szerint a Szervezı köteles a külön
jogszabályban meghatározott sportrendezvény esetében a belépıjegy eladását, a
sportrendezvény helyszínére a beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését és
folyamatos figyelemmel kísérését, valamint a sportrendezvény helyszínének
biztonságos elhagyását, a szükséges mőszaki- és biztonsági intézkedéseket úgy
meghatározni, hogy a szurkolótáborok elkülönítése biztosított legyen,
a Szövetség köteles a stadion- és pályahitelesítéseket a Nemzeti Bajnokság
osztályaiba tartozó labdarúgó szervezeteknél, szakosztályoknál a bajnoki szezont
megelızıen évente végrehajtani,
labdarúgó mérkızések csak olyan sportlétesítményekben szervezhetık és
rendezhetık, amelyek megfelelnek a szakhatósági követelményeknek, rendelkeznek
pályahitelesítéssel és biztosítva van a résztvevık személy- és vagyonbiztonsága.

4.3 A magyar labdarúgó válogatott mérkızések szervezıjének, rendezıjének,
valamint a Sportszervezetek szervezési, rendezési feladatai

A Szövetség az ország valamennyi labdarúgó pályáját igénybe veheti válogatott
mérkızés megrendezésére, illetve a válogatott csapat edzéseire, a stadion
tulajdonosával, üzemeltetıjével és a stadiont használó Sportszervezettel történt elızetes
megállapodás alapján.
Nemzeti mérkızések a Szövetség, a FIFA és az UEFA elıírásai szerint szervezhetık és
rendezhetık.
A nemzeti válogatottak („A”, U21, U20, U19, U17, nıi és a FUTSAL) mérkızéseit a
Szövetség szervezi és rendezi.
A korosztályos válogatottak rendezési feladataival a Szövetség külön szerzıdésben
Sportszervezeteket is megbízhat. Ebben az esetben a Szövetség, az illetékes szakterület
felelısei felügyelik a rendezési feladatok végrehajtását.
A Szövetség a szervezési feladatok végrehajtására szervezıt jelöl ki.
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4.3.1 Szervezı feladatai a válogatott labdarúgó mérkızések során

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A sportlétesítmény kijelölése: a pályának meg kell felelnie barátságos mérkızés
esetén minimum I. o. labdarúgó pálya, stadion kritériumának, FIFA, UEFA mérkızés
esetén az UEFA szabványoknak,
FIFA, UEFA, nemzetközi mérkızés esetében a National Association Confirmation
megküldése a FIFA, UEFA szerveknek,
stadion használatával kapcsolatos szerzıdés elkészítése és aláírása egy hónappal a
válogatott mérkızés kezdete elıtt,
mérkızés idıpontjának meghatározása (barátságos mérkızés esetén),
vendégcsapat és a hazai nemzeti tizenegy szálláshelyeinek, szállításának rendezése,
játékvezetık szálláshelyeinek, szállításának megszervezése,
tolmácsok biztosítása,
médiával kapcsolatos kérdések szervezése,
hivatalos ebédek szervezése,
rendıri felvezetés biztosítása, szerzıdés megkötése a rendırséggel,
mentıszolgálattal a szerzıdés megkötése,
vendég- és hazai csapat edzéseire pályabiztosítás,
a mérkızésre szóló jegy formátumának és tartalmának meghatározása (UEFA
Biztonsági Szabályzat 21. pont),
a belépıjegyeket el kell látni a nézıt felvilágosító összes információval, amire
szüksége lehet, úgymint: a verseny neve, a résztvevı csapatok neve, dátum, idı, a
kezdırúgás idıpontja és az ülıhely helyének egyértelmő, pontos (szektor, sor,
ülıhely száma) jelzése,
a szervezı köteles a mérkızésen résztvevık számára felelısségbiztosítást kötni és
annak meglétét a jegyen feltüntetni,
a jegyeladás elveinek rögzítése, különös tekintettel a vendégszurkolók számára,
mérkızés költségvetésének elkészítése,
mérkızés forgatókönyvének elkészítése,
a szervezı képviselteti magát a FIFA és UEFA mérkızés esetén a mérkızés napján
az adminisztratív/biztonsági értekezleten, barátságos mérkızések esetében amennyiben megtartásra kerül -, a technikai értekezleten,
a sportrendezvény megközelítési útvonalaival, a tömegközlekedési eszközökön
várható terheltségrıl a szervezı tájékoztatja a közúti vagy tömegközlekedési
eszközök üzemeltetıit,
képviselteti magát a rendezı által szervezett megbeszéléseken és technikai
bejárásokon.

A szervezı a mérkızés rendezési feladatainak végrehajtására rendezıt jelöl ki.
A rendezési feladatok végrehajtását a Szövetség Biztonsági Igazgatója végzi, aki a civil
biztonsági szolgálattal és a rendırséggel együttmőködve biztosítja a sportrendezvény
zavartalan lebonyolítását.
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4.3.2 Rendezı feladatai a válogatott labdarúgó mérkızések során

A mérkızést megelızıen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a sportrendezvény szervezésérıl a sportrendezvény megtartása elıtt egy hónappal,
annak helye és illetékessége szerinti rendır - fıkapitányság, rendırkapitányság, a
fıvárosban a Budapesti Rendır-fıkapitányság tájékoztatása,
kapcsolat felvétele a vendégcsapat (labdarúgó szövetség) biztonsági szerveivel,
a sportrendezvénnyel kapcsolatos megbeszélések, pontosítások, bejárások helyének
és idıpontjának, a résztvevık körének meghatározása, a kiértesítés végrehajtása,
a mérkızést megelızı megbeszélések, helyszíni biztonságtechnikai ellenırzések,
pontosítások végrehajtása,
Biztosítási Terv elkészítése,
a stadion kiürítési-, kimenekítési tervének megfelelıen az eligazítás megtartása,
különös tekintettel a fogyatékos nézık, személyek kimenekítésének biztosítására,
a katasztrófavédelemmel az együttmőködési feladatok rögzítése,
rendıri kísérési feladatok rögzítése,
a mérkızés egészségügyi biztosítására a szerzıdéskötés elıkészítése,
a mérkızés egészségügyi biztosításának pontosítása,
a tőzoltóság képviselıivel a feladat pontosítása,
a stadion igazgatójával, tulajdonosával együttmőködve az irányító helyiség (vezetési
pont) kijelölése,
a vezetési csoport összetételének meghatározása,
a vezetési csoport készenlétének rádión, telefonon kiadható riasztási kód
meghatározása,
a vezetési csoport válság, krízis helyzet esetén történı összehívására és
tanácskozásra alkalmas helyiség kijelölése,
a mérkızést megelızı biztonságtechnikai ellenırzés során a rendıri szervekkel
együttmőködve kiemelt figyelmet kell fordítani a kormányrendelet 13. §. elıírásaira.

A biztosítást végzı civil biztonsági szolgálat képviselıjével a biztosítási feladatok
pontosítása:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

csapatok szálláshelyeinek biztosítása,
edzések helyének biztosítása,
vendégszurkolói beléptetı kapuk kijelölése,
beléptetésnél az ellenırzési feladatok végrehajtása,
parkolási lehetıségek felmérése és a kijelölt parkolók biztosítása,
vendégszurkolók számára kijelölt szektor biztosítása,
VIP területek biztosítása,
hazai- és vendégcsapat öltözıi és a pályára vezetı útvonalak biztosítása,
játékvezetık biztosítása,
média kijelölt helyeinek biztosítása,
játéktér biztosítása,
a mérkızés biztosítását végzı civil biztonsági szolgálat és a rendıri biztosítást végzı
erık együttmőködésének pontosítása,
technikai zóna biztosítása,
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•
•
•
•

mérkızés napján a stadion és a pálya ellenırzésének végrehajtása,
a mérkızés napján a biztosítási feladatok kezdetének (a készenlét ideje) és
befejezésének pontosítása,
a mérkızést megelızı naptól a stadion ırzésének biztosítása,
FIFA, UEFA mérkızés esetén a mérkızés napján a FIFA, UEFA
adminisztratív/biztonsági értekezleten történı megjelenés.

A mérkızés idıtartama alatt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vezetési csoport irányítása,
kölcsönös és folyamatos információcsere a szervezı és a vezetési csoport tagjai
között,
a civil biztonsági szolgálat vezetıjével egyeztetett ellenırzések végrehajtása,
a rendırségi biztosító erık parancsnokával a folyamatos együttmőködés,
a szurkolók viselkedésének folyamatos figyelemmel kísérése,
a kapott jelentések feldolgozása és visszacsatolása,
a provokatív akciók esetén (rasszista, antiszemita megnyilvánulások, pirotechnikai és
más eszközök bedobálása, verekedések) a hangosbemondón keresztül a nézık
felszólítása a cselekmény abbahagyására,
ellenırzi, hogy a hangosbemondó - a biztonsági területeket illetıen - csak a
szervezıvel egyeztetett szövegeket olvassa be,
amennyiben szükséges a civil biztonsági szolgálat és a rendıri erık igénybevétele
rendbontás megszüntetése érdekében.

A mérkızés után:



elızetes értékelés a helyszínen a civil biztonsági szolgálat vezetıje és más, a
biztosításba bevont területek rövid tájékoztatója alapján,
a mérkızést követıen értékelés a biztosítási feladatokban résztvevı vezetıi állomány
részére.

4.3.3 Sportszervezetek szervezési feladatai

A Sportszervezeteknél a szervezési feladatok a mérkızések technikai feltételeinek, a civil
biztonsági szolgálattal kötött szerzıdés, az egészségügyi- és a katasztrófavédelmi
feladatok feltételeinek létrehozására irányul.
A Sportszervezet köteles a sportlétesítmény (stadion) technikai feltételeit olyan
mértékben biztosítani, hogy az megfeleljen az osztályos követelményeknek és biztosítsa
a nézık személyi- és vagyonbiztonságát.
A fent említett feladatok eredményes végrehajtásának elısegítése érdekében a stadion
tulajdonosa dolgozza ki és írásban rögzítse a stadion szabályzatát.
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A Stadion Szabályzat tartalmazza:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a stadion osztályba sorolási kategóriáját,
a stadion pontos nevét és címét,
a stadion tulajdonosát és üzemeltetıjét (név, elérhetısége: telephely, telefonszám,
e-mail),
a stadion igazgatójának nevét és elérhetıségét,
a stadion munkarendjének belsı szabályait, munkaidı, elérhetıség,
a stadionban mőködı sportszervezeteket, szakosztályokat, egyéb szervezeteket és
mőködésük rendjét,
a stadion vázlatát a megközelítési útvonalakkal,
a stadion kapacitását: nézıszám, vendég szektorok befogadóképessége, ülı- és
állóhelyek, fedett ülıhelyek száma vonatkozásában, a stadion mőszaki
felszereltségét (kamerarendszer, beléptetı rendszer, hangosbemondó, világítás
erıssége - LUX -, tartalék energiaforrás, vízelvezetı rendszer),
az irányító helyiség helyét,
a lépcsık, vészkijáratok, menekülı kapuk, büfék, WC-k állapotát, elhelyezkedését,
az öltözök helyét és komfort fokozatukat,
az elsısegélynyújtásra kijelölt és a doppingellenırzésre alkalmas helyiségeket,
a jegyárusítás helyeit, vendégszurkolók számára fenntartott pénztárakat,
a sajtó számára rendelkezésre álló lehetıségeket, részletezve: befogadóképesség,
telefon-, internet lehetıségek, TV közvetítésre, sajtókonferencia megtartására
alkalmas helyiségek,
a stadion alaprajzát a fontosabb létesítményekkel,
a parkolási lehetıségeket a stadionon belül és közvetlen környezetében, befogadó
képességüket,
a stadionból kitiltott tárgyak felsorolását,
a stadionban tiltott viselkedési formákat,
a tiltott viselkedési formákat tartalmazó táblák, plakátok helyét, a tiltott viselkedési
formák megjelenítéséért a Sportszervezet által alkalmazott szankciókat (különös
tekintettel a rasszista, antiszemita a megnyilvánulások elkövetıire),
a stadionban, a labdarúgó mérkızés esetében a szükséges biztonsági erık
létszámát, helyét a szektorokban, a beléptetı rendszereknél és a kapuknál
meghatározni,
a stadion kiürítési-, kimenekítési tervét,
szeszesital árusítás tilalmát a 307/2008. (XII.20.) kormányrendelet szabályozza.

A stadion szabályzatát a Sportszervezet (tulajdonos) honlapján tegye elérhetıvé.
A Sportszervezet köteles a stadion mőködtetésével kapcsolatos szakhatósági és a
pályahitelesítéssel kapcsolatos szövetségi engedélyeket évenként beszerezni, azokat
nyilvántartani és a felmerült problémákat határidıre kijavítani.
A Sportszervezet a labdarúgó mérkızés rendezési feladatainak lebonyolítására rendezıt
jelöl ki. A labdarúgó mérkızések rendezıje az NBI., NB II. Sportszervezeteknél a
Biztonsági Igazgató.
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4.3.4 Rendezı feladatai a Sportszervezeteknél

(lásd a szabályzat 4.3.2 pontja)
4.4 Jegyárusítási stratégia meghatározása a Sportszervezet vezetésével
történı egyeztetése
A belépıjegyekkel szemben támasztott követelmények

A belépıjegyen szerepeljen:
•
•
•
•
•
•
•

a mérkızésre és a stadionra vonatkozó adatok,
magatartási kódex a szurkolók részére,
a stadionba való belépés és ott- tartózkodás feltételei a nézık anyanyelvén,
a jegy vásárlójának és a jegy terjesztıjének a neve,
az a követelmény, hogy a jegy felhasználója elvileg a végfelhasználó,
figyelmeztetés a stadion területén tiltott tárgyak listájáról,
a jegyeknek hamisítás-biztosnak kell lenniük és szerepeljen rajtuk a rasszista,
antiszemita cselekményektıl való tartózkodás kötelezettsége.

Jegyárusítás

Követendı stratégia.
Amennyiben az elsı osztályú mérkızésekre országos hálózatban kerülnek a
jegyek értékesítésre, az alábbi külön szabályozást kell betartani:
•
•
•
•

•
•

nemzetközi mérkızések esetében a mérkızés napján, a helyszínen a
vendégszektorba szóló jegy árusítása tilos,
nemzetközi mérkızések esetében jegyeket a stadionnál vagy ugyanazon városban a
mérkızés napján csak a rendırség és/vagy egyéb illetékes hatóság jóváhagyásával,
valamint a résztvevı szövetségekkel, klubokkal egyeztetve lehet árusítani,
a rendezı Sportszervezet köteles a mérkızést megelızıen, 5 munkanapon keresztül
a vendégszektorba szóló jegyeket árusítani, az általa elıre meghirdetett idıpontban
és helyszínen,
a rendezı Sportszervezet köteles a mérkızést megelızıen, 10 munkanappal a
vendégszektorba szóló jegyeket (a hivatalos befogadóképesség 10 %-ig) - a két
Sportszervezet által elıre egyeztetett darabszámban - a vendég Sportszervezet
részére eljuttatni,
a vendég Sportszervezet köteles a mérkızést megelızıen, 5 munkanapon keresztül
a vendégszektorba szóló jegyeket árusítani, az általa elıre meghirdetett idıpontban
és helyszínen,
a vendég Sportszervezet a részére átadott jegyekkel - az ide vonatkozó
jogszabályoknak megfelelıen - köteles legkésıbb 2 órával a mérkızést megelızıen
elszámolni a rendezı Sportszervezetnek,
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•
•

amennyiben az adott Szövetségek vagy Sportszervezetek máshogy nem állapodnak
meg, a vendégszurkolók jegyeinek ára nem haladhatja meg azon jegyárakat, melyet
a hazai csapat szurkolói fizetnek a hasonló kategóriájúakért,
a jegyértékesítést a vendégszurkolók elkülönítésének figyelembevételével kell
végezni.

4.5 A sportrendezvény-biztosító erık létszámának meghatározása

A biztosító erık létszámát a várható nézıszám figyelembevételével és a stadion (pálya)
biztonságtechnikai felszereltsége (adottsága) szerint kell biztosítani.
A biztosító erık létszámának tervezésénél az alábbi normatívák a mérvadók.
4.5.1 Alap fokozat (I. fokozat)

Alap biztonsági szint (NB I., NB II., NB III., Liga Kupa, Magyar Kupa mérkızések)
amennyiben a kockázati faktorok alacsonyak és a nézıszám 1000 fı alatt van.
A sportrendezvény-biztosítók létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnıtt – minimum 35 fı,
NB II. férfi felnıtt – minimum 22 fı,
NB III. férfi felnıtt – minimum 15 fı.
A területi bajnokságok mérkızésein minimum 6 fı sportrendezvény-biztosító jelenléte
szükséges.
4.5.2 Fokozott biztonsági fokozat (II. fokozat)

A Szövetségi Biztonsági Igazgató vagy a Sportszervezet Biztonsági Igazgatójának
javaslatára a Sportszervezet vezetése megfelelı helyzetelemzés után (elızmények),
rendırségi javaslat figyelembevételével határozatot hozhat a fokozott biztonsági szint
bevezetésére. Errıl értesíteni kell a Szövetség Biztonsági Igazgatóját.
Ebben az esetben a vendégszurkolók kísérése kötelezı. A rendıri erık igénybevételérıl
a Sportszervezet dönt.
A biztonsági terv elızetes bekérését és a tett elıkészületi intézkedések felmérését a
Szövetség Biztonsági Igazgatója köteles elvégezni.
Amennyiben az elızmények, valamint a várható események indokolják a Szövetség
Biztonsági Bizottsága állásfoglalása alapján, a Szövetség Biztonsági Igazgatója
elrendelheti a fokozat bevezetését.
Ez esetben a rendıri erık bevonása (szerzıdéskötés) kötelezı. A második fokozatba
tartoznak a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minısítı Bizottság által
elutasított mérkızések is.
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Ezeken a mérkızéseken Szövetségi Biztonsági Ellenır vagy Szövetségi Ellenır jelenléte
kötelezı. Idetartoznak az NB I., NB II., NB III., Magyar Kupa, UEFA mérkızések, ahol a
mérkızés biztonsági rizikó faktorok magasak vagy a nézıszám 1000 fınél több.
A sportrendezvény-biztosítók létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnıtt – minimum 80 fı,
NB II. férfi felnıtt – minimum 50 fı,
NB III. férfi felnıtt – minimum 25 fı.
A területi bajnokságok mérkızésein minimum 15 fı sportrendezvény biztosító jelenléte
szükséges.
4.5.3 Kiemelt biztonsági kockázat (III. fokozat)

A Szövetség által a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minısítı Szakértıi
Bizottságnak felterjesztett és jóváhagyott mérkızések.
A biztonsági rizikó faktorok igen magasak, ide tartozhatnak a nemzeti „A” válogatott
mérkızései, az NB I., NB II., NB III. rangadók, egyes Liga Kupa, Magyar Kupa,
nemzetközi (UEFA) Kupa mérkızések, a FUTSAL válogatott egyes nemzetközi
mérkızései, esetenként a nıi felnıtt és a korosztályos válogatottak mérkızései, amelyre
a rendırségi erık is bevonásra kerülnek.
A sportrendezvény-biztosítók létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnıtt – minimum 100 fı,
NB II. férfi felnıtt – minimum 80 fı,
NB III. férfi felnıtt – minimum 30 fı.
A területi bajnokságok mérkızésein minimum 22 fı sportrendezvény biztosító jelenléte
szükséges.
4.5.4 Kiegészítı rendelkezések a sportrendezvényt biztosító erık létszámával
kapcsolatban

Az alacsonyabb osztályokban szereplı és az NB I., NB II. osztályban játszó csapatok
közötti mérkızések (Magyar Kupa) vagy nemzetközi (UEFA) Kupa mérkızések,
edzımérkızések esetén a biztosítás létszáma külön megítélés szerint történik, azonban
a biztosító erık létszámának el kell érni az alapfokozatban meghatározott magasabb
osztályban játszó csapathoz rendelt minimális létszámot.
4.6 A civil biztonsági szolgálat vezetıjének feladatai

•

Egyeztetések a rendezı által összehívott, mérkızést megelızı értekezleten,
megbeszéléseken, biztonságtechnikai ellenırzésen,
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•
•
•
•
•
•
•

biztonsági terv elkészítése,
szolgálatbeosztás elkészítése: sportrendezvény-biztosítók, szektor felelısök, játékos
kísérık, átvizsgálók, VIP-, játékvezetıi kísérık, parkoló biztosítók,
a mérkızés napján a stadion átvizsgálása, ellenırzése,
FIFA, UEFA mérkızés esetén, a mérkızés napján az adminisztratív/biztonsági
értekezleten a civil biztosítás képviselete,
a mérkızés elıtti eligazítás megtartása,
értékelés a Sportszervezettel,
MLSZ tájékoztatása.

Mérkızés elıtti eligazítás tartalmi követelménye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rendezvénybiztosítás helyszínének pontos meghatározása,
készenlét idejének meghatározása,
biztosításban résztvevık számának és felszerelésének meghatározása,
tájékoztatás a várható közönség számáról, összetételérıl,
amennyiben szükséges, külön biztonsági csoport megalakítása a fontos
létesítmények, helyszínek ırzésére, játékosok, ellenırök, VIP személyek, illetve
jármőveik védelmére,
a játékvezetık személyi - és vagyonbiztonságának feladatai,
nemzetközi sportrendezvényeknél ki kell térni a biztosítás speciális szabályaira,
amelyekre a nemzetközi jogszabályok ajánlásai az irányadóak,
rádió forgalmazás rendjének ismertetése,
amennyiben a biztosítás szektorokra van osztva, a szektorok elhelyezkedésének
meghatározása, a szektorfelelısök és a hozzájuk beosztott sportrendezvénybiztosítók kijelölése,
rendıri biztosítás erıivel történı együttmőködés eseteinek és feladatainak
ismertetése,
teendık természeti katasztrófa vagy tömegszerencsétlenség esetén,
különösen veszélyes rasszista, antiszemita megnyilvánulási formák esetén
alkalmazandó eljárások ismertetése (felszólítás, kiemelés, eltiltás, kitiltás, igazoltatás,
a rendıri intézkedés igénybevétele, mérkızés félbeszakítása).

Tevékenysége a mérkızés idıtartama alatt:
•
•

folyamatos kapcsolattartás a rendezıvel, a biztonsági feladatot ellátó szolgálati
személyekkel,
a történt események, a nézıtéren kitört verekedés esetén, nézıtérrıl történt
bedobálás, tiltott transzparensek, pirotechnikai anyagok használata, rasszista,
antiszemita megnyilvánulások esetén azonnali jelentés a mérkızés rendezıjének,
utasítása szerint eljárni a rendzavarás megszüntetése érdekében (amennyiben nem
érhetı el, akkor saját hatáskörben történı intézkedés).
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Tevékenysége a mérkızést követıen:
•
•

a sportrendezvény végén a rendezınek beszámol azokról az eseményekrıl, amelyek
a mérkızés alatt a biztonsági szabályok megsértésével összefüggésben történtek,
ezek kapcsán történt intézkedésekrıl.

4.7 Civil biztonsági szolgálat feladatai a labdarúgó mérkızések
során

rendezése

• Jegyellenırzés,
• beléptetés,
• átvizsgálás,
• szektor biztosítása,
• nézıtér biztosítása,
• játéktér biztosítása,
• öltözık, öltözıkhöz vezetı folyosók biztosítása,
• kispadon, illetve a játéktér és a belsı kerítés között tartózkodók jogosultsága,
• VIP feladatok,
• sajtóval kapcsolatos feladatok,
• parkolók biztosítása.
4.7.1 Beléptetés

A sporttörvény 71. § alapján történik.
•

„A nézı a sportrendezvény helyszínére akkor léptethetı be, ha:

•

érvényes belépıjeggyel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre
jogosító igazolvánnyal rendelkezik,
nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása
alatt.”

•
•

A labdarúgó mérkızésen való részvétel feltételei:

•

tilos az alkoholtartalmú ital és/vagy kábítószer birtoklása a stadionba történı
belépéskor vagy ott tartózkodáskor (Európa Tanács 2006. dec. 4. állásfoglalása, 3.
függelék, 3. p. A.),
a mérkızést megtekinteni szándékozó személy nem tarthat magánál szeszes italt,
kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá
mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti vagy amelynek a
sportrendezvényre való bevitelét a szervezı a belépıjegy vásárlását megelızıen
megtiltotta és errıl a belépıjegy vásárlóját megfelelı módon tájékoztatta,
a mérkızést megtekinteni szándékozó személy nem tarthat magánál mások iránti
győlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi
jelképet,

•

•
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•

•

•

NB I., NB II. labdarúgó mérkızéseken csak olyan transzparenst, feliratot, ábrát lehet a
stadionba bevinni, amelyet az illetékes rendırkapitányság a Sportszervezet
Biztonsági Igazgatójának, valamint a Szövetség képviselıjének jelenlétében
hitelesített, a drapéria, transzparens nem tartalmazhat tiltás alá esı szlogent, feliratot,
a hitelesítés idıpontját a szurkolókkal és az illetékes rendırkapitánysággal, a
Szövetséggel egyeztetni kell, a hitelesített anyagok fényképét a klub Biztonsági
Igazgatója köteles CD adathordozón rögzítve a Szövetség Biztonsági Igazgatójának
megküldeni,
a mérkızést megtekinteni szándékozó személy nem állhat a Sporttörvény 73. § (1)
bekezdése szerinti eltiltás, valamint a szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX.
törvény szerinti kitiltás hatálya alatt.

4.7.2 Jegyellenırzés

•

A szervezı a nézık egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési- és
ellenırzı rendszert (a továbbiakban: beléptetı rendszer) alkalmazhat.

•

Beléptetı rendszer alkalmazása esetén a szervezı:

•

a belépıjegy, bérlet eladásakor csak a nézı nevére szóló belépıjegyet, illetve
bérletet értékesíthet,
a beléptetés során a sportrendezvény-biztosító ellenırzi a belépıjegy, bérlet
birtokosának kilétét és egyezteti a belépıjegyen, bérleten szereplı személyi
adatokkal, ha az adatok nem egyeznek, a belépést meg kell tagadni,
a szervezı a belépıjegy, bérlet eladásakor, illetıleg a sportrendezvény-biztosító a
beléptetés során jogosult a nézı személyazonosságát az igazoló okmány alapján
megállapítani, illetıleg ellenırizni.

•
•

4.7.3 Ruházat- és csomag átvizsgálás

•
•
•

•

A ruházat- és csomagátvizsgálásra általában a bejáratoknál kerül sor, de a
szektorokba történı beléptetés során is alkalmazható,
a sportrendezvényen résztvevıvel szemben a külön jogszabályban meghatározott
eszköz alkalmazására, továbbá személy- és csomag átvizsgálására az eljáró rendıri
szerv és a rendezı szerv alkalmazottja jogosult,
az átvizsgálás során a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket, anyagokat
vagy egyéb eszközöket, pirotechnikai anyagokat, gáz- és riasztó fegyvereket,
lıfegyvereket, tiltott önkényuralmi jelképeket, mások etnikai, faji hovatartozására utaló
feliratokat tartalmazó jelvényeket, tiltott önkényuralmi jelképeket, transzparenseket,
zászlókat el kell venni,
amennyiben ilyen tárgy kerül megtalálásra, a szektorfelelıs jelenti a civil biztonsági
szolgálat vezetıjének, aki a szervezıt értesíti az eseményrıl; a szervezı megteszi a
szükséges intézkedéseket, (amennyiben a tárgy birtoklása jogszabályba ütközik)
értesíti a rendırséget; azon eszközök, amelyek birtoklása nem ütközik jogszabályba,
valamint a tiltást szabályozó egyéb normába, tulajdonosának (birtokosának) vissza
kell szolgáltatni a mérkızés végén.
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4.7.4 Szektorbiztosítás (szektorfelelısök)

•
•
•
•
•
•
•
•

A szektorban biztosítási feladatot ellátó személyek eligazításakor ki kell térni milyen
objektumok, fontosabb létesítmények találhatók a szektoron belül,
a szektorfelelıs köteles a szektorátvizsgálást különös tekintettel az ülések
rögzítettségére, a lelátók mőszaki állapotára, a kerítések sértetlenségére, az
elválasztó kordonok meglétére és rögzítettségére végrehajtani,
kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyatékos nézık elhelyezésére és szükség esetén
kimenekítésükre,
meghatározni személyre szólóan a feladatokat a kiemelı csoport tagjainak a
vendégszektornál vagy a hazai szurkolótábor „keménymagját” képezı szurkolók
szektoránál,
szektorból a kiemelést csak akkor szabad végrehajtani, ha biztosított annak
eredményessége,
a civil biztonsági szolgálat vezetıje kiemelést csak a mérkızés rendezıjének
utasítására és amennyiben jelen van, a rendırség vezetıjével történt elızetes
egyeztetés alapján rendelhet el,
különös figyelemmel kell eljárni a nemzetközi mérkızések vendégszurkolóival
kapcsolatos intézkedések során, ekkor a rendezı a vezetési csoporttal történt
konzultáció után dönthet a kiemelésrıl,
a rendbontás esetén a sportrendezvény-biztosítók (jogos védelmi helyzetben)
kizárólag gumibotot használhatnak.

4.7.5 Nézıtér biztosítása

A nézıtér biztosítását úgy kell végrehajtani, hogy lehetıség szerint a nézıtér vagy lelátó
minden pontja megfigyelhetı legyen.
A szektorokban biztosítási feladatokat ellátó személyek helyét és létszámát ennek
figyelembevételével kell megválasztani.
4.7.6 Játéktér biztosítása

A játékteret a sportrendezvény-biztosítók a biztonsági fokozattól függı létszámban, a
szektorok figyelembevételével körben biztosítják, a lelátókkal szemben állva végzik a
nézıtér folyamatos figyelését.
A civil biztonsági szolgálat vezetıjének felelıssége, hogy a játéktér és a belsı kerítés
között kizárólag a mérkızés hivatalos személyei tartózkodhatnak.
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4.7.7 Öltözık és a folyosók biztosítása

Az öltözıkben és az öltözıkhöz vezetı folyosókon a csapatok megérkezését
követıen csak a mérkızés hivatalos személyei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

játékvezetık,
játékvezetıi ellenırök,
szövetségi ellenır,
szövetségi biztonsági ellenır,
edzık,
gyúrók,
orvosok,
klub- és csapatvezetık,
szükség esetén mentısök,
sportrendezvény-biztosítók,
stadion tulajdonos tartózkodhat.

A mérkızés idıtartama alatt az öltözıket sportrendezvény-biztosító személyekkel kell
biztosítani.
Az öltözıkben hagyott, a játékvezetık és a játékosok vagyontárgyainak biztonságáért a
rendezı Sportszervezet felelıs.
4.7.8 Kispadon, illetve a játéktér és a belsı kerítés között tartózkodók
jogosultsága

A játéktér és a belsı kerítés között a mérkızésen kizárólag a következık
tartózkodhatnak:
Technikai területen (Technical area):
•
•

csapatonként legfeljebb 3 fı edzı, 1 fı orvos, 2 fı gyúró, 1 fı technikai vezetı, 1 fı
sportvezetı és 7 fı cserejátékos (összesen 15 fı a kispadon),
a mérkızés idıtartama alatt – az edzınek a felfestett edzıi mozgásterületen belül kell
tartózkodni, sérülés, ápolás esetén, a játékosok bemelegítésének kivételével – a
kispadról senki nem állhat fel reklamálás céljából (amennyiben a technikai területen
tartózkodók sportszerőtlen magatartása, nézık provokálása a biztonságot
veszélyezteti, az fegyelmi kivizsgálást eredményez).

A pályakorláton belül, de a játéktéren kívül:
•
•
•
•

megkülönböztetett öltözettel a sportrendezvény-biztosítók (sárga, számozott
láthatósági mellényben, melyen a civil biztonsági szolgálatot ellátó cég neve is fel van
tüntetve) és a rendırség tagjai,
sportruházatba - megkülönböztetı jelzıtrikóba - öltözött labdaszedık,
fogyatékos nézık és kísérıik,
média képviselıi (megkülönböztetett mellénnyel).
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4.7.9 VIP feladatok

•

•
•
•

A labdarúgó mérkızéseken a Sportszervezetek által meghívott VIP – kiemelt
fontosságú – személyek, személyiségek vesznek részt, részükre a nézıktıl
elkülönített területet jelölnek ki vagy a stadionon belül erre célra kialakítanak
helyiségeket; a sportrendezvény-biztosítók a VIP területet, szektort lezárják és csak
az arra jogosult, külön jelzéssel ellátott személyeket engedik be,
a hivatalos személyeket biztosítani, mozgásuk során kísérni kell,
a VIP személyek biztosítása, kísérése legalább kettı vagy több sportrendezvénybiztosító által történik,
a sportrendezvény-biztosítók felelısek a játékvezetık, hivatalos személyek vagy a
kísért és biztosított VIP személy testi épségének és vagyontárgyainak biztonságáért.

4.7.10 Sajtóval kapcsolatos biztosítási feladatok

•
•

A sajtó a labdarúgó mérkızésekre akkreditációval, a média részére kijelölt sajtó
páholyban (szektor), TV közvetítésre kijelölt helyiségekben, állásokban jogosult
feladatát végezni,
a sajtó részére kijelölt szektorba a sportrendezvény-biztosítók csak az akkreditációval
rendelkezı személyeket engedhetik be.

A sajtó helye a játéktér és a belsı kerítés között:
•
•

a FOTÓ feliratú mellénnyel ellátott fotósok a pálya alapvonala mögött, a mérkızést
közvetítı vagy felvevı TV mőszaki személyzet az oldalvonal és a nézıtér közötti
területen, elıre egyeztetett pozíciókban helyezkedhetnek el,
a játékvezetı a technikai területen felsorolt személyek kivételével mindenkit
felszólíthat a terület elhagyására, ha a körülmények azt indokolttá teszik; amennyiben
a játékvezetı kérésének nem tesznek eleget, a mérkızést megszakíthatja, illetve
beszüntetheti.

Vegyes Zóna:
•

a FIFA, UEFA és egyéb nemzetközi mérkızéseken az öltözıtıl a parkolókig vezetı
területen az akkreditált írott és elektronikus sajtó képviselıi riportokat, interjúkat
készíthetnek a játékosokkal,
• a területet, a sportrendezvény-biztosítók alkalmazkodva a helyi körülményekhez,
folyosót képezve, az áthaladó játékosoknak lezárják; a sajtó képviselıi a folyosón
kívül helyezkednek el és az áthaladó játékosokat felkérik riport, interjú készítésére; ha
a megszólított játékos jelzi, hogy hajlandó a média részére interjút adni, abban az
esetben a riportert be lehet engedni a zónába és lehetıleg segíteni kell a
munkájában,
• a kijelölt sportrendezvény-biztosítóknak fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a
sajtó munkáját elvégezhesse, de azoknak a játékosoknak is meg legyen a
lehetıségük a zónán történı áthaladásra, akik nem kívánnak a sajtónak nyilatkozni.
A sajtó tevékenysége az elıre egyeztetett területeken kívül nem engedélyezett.
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4.7.11 Parkolási területek biztosítása

A labdarúgó mérkızéseken parkolóhelyet kell kijelölni:
•
•
•
•
•
•
•
•

vendégszurkolók részére,
VIP személyek részére,
sajtó részére,
hazai szurkolók részére,
labdarúgó csapatok autóbuszai, gépjármővei részére,
a parkolókban feladatot ellátó sportrendezvény-biztosítóknak pontosan kell ismerni a
parkolók elhelyezkedését, a VIP parkolókba, sajtó parkolóba engedéllyel rendelkezık
névjegyzékét vagy jelzését, ami alapján beengedhetık az adott területre,
a parkolókban sportrendezvény-biztosítási feladatot ellátó személyek rendelkezzenek
a forgalom irányításához szükséges alapismeretekkel,
a sportrendezvény-biztosítást végzık a mérkızés befejezését követıen segítsék a
parkolókból történı kihajtás balesetmentes végrehajtását.

4.8 Mérkızések egészségügyi biztosítása

A rendezvény egészségügyi biztosítása során igénybe vehetı eszközök:
•
•
•

mentıkocsi (a helyszínen orvos vagy mentıtiszt biztosítása szükséges),
esetkocsi,
rohamkocsi.

A rendezvény egészségügyi biztosításának szintjei:
•
•
•
•
•

1000 -5000 fı részvétele esetén szükséges minimum egy esetkocsi,
5001-10 000 fı részvétele esetén szükséges minimum egy esetkocsi és egy
mentıkocsi,
10 001- 50 000 fı részvétele esetén szükséges minimum egy esetkocsi, egy
mentıkocsi, egy rohamkocsi,
50 000 fıt meghaladó rendezvény esetén egy oxilógiai ambulanciát kell üzemeltetni,
50 000 fıt meghaladó rendezvény esetén, 8 nappal a rendezvény elıtt a biztosítást
végzı egészségügyi szervezet és a rendezı közös Mentési Tervet készít.

A Mentési Tervet a biztosítást végzı egészségügyi szervezet köteles megküldeni az
ÁNTSZ illetékes szervének.
A magyar nemzeti válogatott és az U21, U20, U19, U17, nıi, FUTSAL válogatottak hazai
mérkızésein, valamint válogatottak edzésein (vendégcsapat) 1db rohamkocsi jelenléte
kötelezı.
A labdarúgó mérkızéseken a játéktérre vezetı játékos-kijárónál, a kispad közelében,
hordágyat vagy energia meghajtású mentıt, sérültet szállító eszközt kell elhelyezni a
megfelelı személyzettel.
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5/2006. Eü. M. rendelet (A mentésrıl) 2. sz. melléklete szerint a rendezvények
egészségügyi biztosításának szintjei és módja az alábbiak:
•
•

1000 fı alatt, ha külön jogszabály a sportesemény jellegére elıírja, szükséges
mentıkocsi,
1000 fı alatt orvos és mozgóırség (kettı fı hordágyvivı, egy takaróval és biztonsági
pánttal ellátott hordágy) jelenléte minden labdarúgó mérkızésen kötelezı.

Ezekben az esetekben a rendezvény rendezıjének gondoskodnia kell vezetékes vagy
vezeték nélküli hírközlı eszköz biztosításáról a rendezvény helyszínén, amellyel sürgıs
ellátás igénye esetén értesíthetı a mentıszolgálat.
Minden pályán – NB I. kivételével - gondoskodni kell szabályosan felszerelt
mentıládáról, az elsısegélynyújtáshoz szükséges eszközökrıl és gyógyszerekrıl.
A játékvezetı ezt köteles ellenırizni. Mentıláda hiányában nem vezethetı le a
mérkızés.
4.9 Nézıvel szemben támasztandó magatartási szabályok

•

•
•
•
•
•
•
•

A nézı köteles betartani a szervezı, a rendezı által meghatározott biztonsági
elıírásokat és nem folytathat olyan tevékenységet, amely a labdarúgó mérkızést
megzavarja vagy meghiúsítja, illetve a labdarúgó mérkızésen résztvevık testi
épségét, továbbá vagyoni javait károsítja vagy veszélyezteti,
ennek a kötelezettségnek a megszegésébıl eredı kárért a nézı - több károkozó
esetén a károkozásban résztvevı nézık egyetemlegesen - a Ptk. a kártérítésre
vonatkozó általános szabályai szerinti felelısséggel tartozik,
a nézı semmilyen tárgyat, pirotechnikai eszközt, élelmiszert, innivalót nem dobhat a
játéktérre, sem a nézıtérre vagy a stadion egyéb építményeire, területére, a
nézıtéren semmilyen hang- és fényhatást imitáló eszközt nem hozhat mőködésbe,
a kártérítési felelısség nem érinti a szabálysértési vagy büntetıjogi felelısséget,
eltávolítható a sportlétesítmény területérıl az a nézı, aki a fenti tilalmakat megszegi,
súlyos jogsértés (rendbontás, rendzavarás) esetén a rendezık a rendıri szervek
segítségét kérhetik,
a nézı a labdarúgó mérkızés befejezését követıen a szervezınek, a rendezınek, a
sportrendezvény-biztosítóknak vagy a rendırségnek tett felhívására köteles a
stadiont elhagyni,
a szurkolókat a sportrendezvény-biztosító a mérkızést követıen a szektorokban
visszatarthatja, a visszatartás idıtartamát a rendezı köteles a nézıkkel
hangosbemondón közölni, a nézıknek a visszatartás során tartózkodniuk kell minden
olyan tevékenységtıl, amely a Stadion Szabályzatban tiltott.
A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény (labdarúgó mérkızés)
látogatásától való eltiltás lehetıségét vonja maga után.
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4.10 Kamerával történı megfigyelés

A Sporttörvény 74. § rendelkezése alapján:
•

•
•

•
•

•

„a szervezı a külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény ideje alatt a
résztvevık személyi- és vagyonbiztonsága érdekében, annak helyszínén a résztvevı
személyeket jogosult kamerával vagy más képi adathordozóval (a továbbiakban
együtt: kamerával) megfigyelni és a felvételt rögzíteni,
a kamerával való megfigyelésrıl, a kamerák elhelyezkedésérıl és a rögzített adatok
kezelésérıl a nézıt a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható
hirdetményben és a belépıjegyen, bérleten is feltüntetve tájékoztatni kell,
a rendırség és más hatóság a sportrendezvénnyel összefüggı szabálysértési, illetve
büntetıeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk
biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követı 48 órán belül felszólíthatja
a szervezıt, hogy a rögzített anyagot adja át, ha ezt nem teszi, akkor a szervezı 24
órán belül köteles megsemmisíteni a felvételt; a felszólítást követıen a rögzített
adatokat 30 napig tárolja,
amennyiben a rendırség, illetve más hatóság a kamerák által rögzített valamely
adatot igényli, ennek a szervezı haladéktalanul köteles eleget tenni,
a rögzített felvételekbıl, a külön jogszabályban meghatározott bőnüldözési,
szabálysértési, illetıleg igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a rendırség, a
szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy
igényelhet adatot; amennyiben adat átadásra nem kerül sor, a szervezı köteles a
rögzített adatokat 24 órán belül megsemmisíteni,
a kamerás megfigyelési rendszerrel felvett információkat a sportrendezvény területén
erre a célra létesített helyiségben a szervezı és szükség esetén a rendırség e
feladattal megbízott képviselıje jogosult egyidejőleg, folyamatosan, összesítve
figyelemmel kísérni.”

4.11 Labdarúgó stadionok, pályák biztonságtechnikai követelményei

4.11.1 A sportlétesítményre vonatkozó biztonsági minimum elıírások (Európa Unió
Tanácsának Állásfoglalása / 2006. december 4. / 3. függelék 2. pont):
•
•
•
•
•

a stadion építménye tegye lehetıvé a rivális szurkolók hatékony elkülönítését a
bejáratoknál és a stadionban egyaránt,
a stadion külsı határait folyamatos kerítés jelölje, melynek rendeltetése, hogy
megakadályozza ellenırizetlen személyek, tárgyak vagy anyagok bármiféle bejutását,
elegendı vészkijárattal rendelkezzen, melyek nem szolgálhatnak egyidejőleg
bejáratként és amelyek kellı biztonsági garanciát nyújtanak a nézık stadionból vagy
a pálya felé történı evakuálására,
a stadionnak és építıelemeinek meg kell felelnie a tőzvédelmi szabályoknak, a
teherbírásra és szerkezeti stabilitásra vonatkozó elıírásoknak,
rendelkezni kell a rendezı irányítóhelyiségével, amely a mérkızés alatt koordinációs
pontként üzemel, felszerelve a zártláncú biztonsági kamerarendszerrel és a nézık
tájékoztatását szolgáló hangosbemondó rendszerrel,
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•
•
•
•
•

a
stadion
rendelkezzen
elsısegélynyújtó
helyiséggel
és
a
stadion
befogadóképességének megfelelı higiéniás helyiséggel,
a stadionban piktogramok és jelzések egyértelmően mutassák a vészkijáratokat és a
hozzávezetı utakat, valamint a nézık részére kijelölt szektorokat,
A szektorok befogadóképessége feleljen meg a stadion kapacitásának,
a mőszaki berendezések: elektromos hálózat, gázüzemő berendezések az
elıírásoknak megfelelıen legyenek üzembe helyezve és mőködtetve,
a stadion befogadóképességének meghatározásánál a kockázatelemzést vegyék
figyelembe és hagyjanak mozgásteret a nem megfelelı szektorba szóló jeggyel
rendelkezı szurkolók beengedésének és a biztonságért felelıs erıknek.

4.11.2 A magyarországi követelmények (Lásd :Infrastruktúra Szabályzatok)
5. Együttmőködési feladatok
5.1 Együttmőködési feladatok a rendırséggel és más közremőködıkkel

•

A Biztonsági Igazgató a hatályos kormányrendelet 6. §. (2.) bekezdése alapján
köteles a sportrendezvény biztonsága érdekében a rendıri erıkkel és a biztosításba
bevont egyéb szervezetekkel együttmőködni.

5.1.1 Szövetségi vezetési szinten

A Szövetségi Biztonsági Igazgató által szervezett továbbképzéseken a tematika
kialakításába bevonja a rendıri szerveket a következı kérdésekben:
•
•
•
•
•
•

•

rendıri biztosítási- és együttmőködési feladatok a labdarúgó mérkızéseken,
a rendıri biztosítás igénylésének lehetıségei és költségei,
a kiemelt biztonsági kockázatú labdarúgó mérkızésekre történı javaslattétel
szempontjai,
együttmőködési tapasztalatok értékelése,
a szurkolói csoportokról rendelkezésre álló adatok pontosítása,
a pozitív szurkolói magatartás kialakítása érdekében sportszervezeti és szövetségi
szinten egyaránt megvizsgálja és szabályozza a szurkolók mérkızéseken való
részvételét, illetve ösztönzi a szervezett, vendégcsapat sportrendezvény-biztosító
személyzete által biztosított utazásokat, valamint biztosítja a szurkolók szövetségi,
sportszervezeti szintő képviseletét a Szurkolói Pont (Szurkolói koordinációs iroda)
létrehozásával,
a mérkızések biztonságos lebonyolításában (rendırség, szervezı, rendezı,
mentıszolgálat,
tőzoltóság
stb.)
érintett
felek
kommunikációjának
és
együttmőködésének fejlesztése érdekében létrehozza és mőködteti a Szövetség
Biztonsági Információs Tájékoztatási Rendszert.
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5.1.2

Sportszervezetek
együttmőködési
sportszervezeti szinten

feladatai

szövetségi

és

A Biztonsági Igazgatók (megbízottak):
•
•
•
•
•
•
•

tartsanak kapcsolatot a rendıri összekötıkkel (Spotterekkel),
idıben tájékoztassák a sportrendezvényekrıl az illetékes rendıri szerveket a
mérkızésekkel kapcsolatos elıírt dokumentumok megküldésével,
vonják be az illetékes rendıri szerveket a mérkızések elıkészítı megbeszéléseibe,
tájékoztassák a rendıri szerveket a vendég szurkolókról rendelkezésre álló adatokról,
a szurkolói fórumokra, szurkolói klubok rendezvényeire hívják meg a rendırség
képviselıit,
éves beszámolóikban számoljanak be a rendırséggel folytatott együttmőködés
tapasztalatairól,
egyeztessék a Sportszervezet vezetésével és a rendıri vezetıkkel az igénybe venni
tervezett rendıri erıkkel kapcsolatosan a létszámukat és költségeiket.

5.1.3 Mérkızést megelızı együttmőködési feladatok

A Biztonsági Igazgatók (megbízottak):
•
•
•

a vendégszurkolókról kapott információkat a rendıri szervekkel közösen értékeljék,
tisztázzák, hol határolódik el a civil biztonsági szolgálat, a vendégszurkolókat kísérı
civil biztonsági szolgálat és a rendırök hatásköre,
közösen hajtsák végre a mérkızést megelızı stadion technikai ellenırzést, pontosan
határozzák meg a vendégszurkolók szektorát és a biztosítási feladatokat.

5.2 Együttmőködési feladatok a Szövetség és a Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamara között

•

•

A Kamarával az aláírt együttmőködési megállapodásnak megfelelıen, közösen hajtja
végre a sportrendezvény-biztosító képzés szervezését, irányítja a gyakorlati oktatást,
biztosítja az oktatás helyszínét és képviselteti magát a vizsgabizottságban a szóbeli
vizsgákon, folyamatosan figyelemmel kíséri a változásokat,
a megállapodás értelmében a Szövetség megköveteli, hogy csak a sportrendezvénybiztosítási képzésen résztvevı és sikeres vizsgával rendelkezı személyek hajtsák
végre a labdarúgó mérkızéseken a biztosítási feladatokat.

5.3 Együttmőködés a Biztonsági Igazgatók között

•
•

A Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói kötelesek együttmőködni a mérkızések
biztonságát érintı területeken,
a vendégcsapat Biztonsági Igazgatója köteles megküldeni elektronikus úton (e- mail)
vagy más kommunikációs lehetıséget felhasználva, a mérkızést megelızı három
nappal a szurkolókról rendelkezésre álló adatokat,
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•
•
•
•
•

a vendégcsapat szurkolóival érkezı, a vendég Sportszervezet vezetése által
megbízott sportrendezvény-biztosítók a mérkızés biztosításában a hazai
Sportszervezettel elıre lefolytatott egyeztetés alapján vehetnek részt,
a vendégcsapat sportrendezvény-biztosítói létszámát, tevékenységét a rendezı
Sportszervezet biztonsági tervében kell rögzíteni,
a vendégcsapat sportrendezvény-biztosítóinak ruházata (egyéni azonosítása) nem
térhet el a hazai Sportszervezet sportrendezvény-biztosítóinak ruházatától,
a vendégcsapat sportrendezvény-biztosítói kötelesek a hazai csapat rendezıje által
meghatározott
feladatokat
végrehajtani,
tevékenységüket
kizárólag
a
vendégszurkolók számára kijelölt szektorban végezhetik,
a kapcsolatfelvételrıl a heti tájékoztató jelentésben tájékoztatni kell a Szövetség
Biztonsági Igazgatóját.

6. Labdarúgó mérkızéseken elıforduló jogsértések és alkalmazható
szankciók
A szankciókkal sújtható magatartási formák
Sportrendezvényen:
•
•

aki verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív,
olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást
vagy riadalmat kelt.

Tilos bármely népcsoport, nemzet gyalázása, becsmérlése, vallási, faji, politikai
hovatartozás és egyéb szempontok szerinti megkülönböztetése:
•
•
•
•
•

•
•
•

zsidózás, cigányozás (csoportos- és egyedi bekiabálások),
huhogás, színes bırő sportolók gúnyolása,
hivatalos személy (rendır) a szervezı képviseletében eljáró (sportrendezvénybiztosító) intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít,
a rendezı szerv, valamint a rendırség biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek nem
tesz eleget,
olyan transzparenst emel fel, mutat fel, (akár egyetlen pillanatra is), amely nincs
engedélyezve: politikai tartalmú, szélsıséges csoportok, pártok feliratai, nemzeti
kisebbségeket sértı feliratok, illetve más nemzetek területi identitását sértı, össze
nem egyeztethetı szlogenek, térképeket tartalmazó transzparensek,
pályára különbözı idegen anyagokat dobál be,
rongálja a stadion, pálya berendezéseit,
a mérkızés hivatalos személyeit tettlegesen fenyegeti, vagyontárgyaikat rongálja
vagy megkísérli rongálni.
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A Sportszervezet által a szurkolókkal szemben alkalmazható szankciók
Sportról szóló 2004. évi I. törvény 73.§.

AZ ELTILTÁS

(1)

A szervezı az általa szervezett sportrendezvény esetén jogosult a
sportrendezvényrıl eltávolított személlyel szemben a belépıjegy-eladást megtagadni,
illetve megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban
együtt: sportrendezvény látogatásától eltiltás). A sportrendezvény látogatásától eltiltás
lehetıségérıl a szervezı a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható
hirdetményekben köteles tájékoztatni, amelyet – általános szerzıdési feltételekként
összefoglalva – a belépıjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.
(2) A sportrendezvény látogatásától eltiltás idıtartama, ha az a szervezı által szervezett
minden sportrendezvényre vonatkozik, a 2 (kettı) évet, ha csak meghatározott
sportlétesítményre érvényes, a 4 (négy) évet nem haladhatja meg.
(3) A szervezınek a sportrendezvény látogatásától eltiltásra vonatkozó döntése ellen a
nézı bírósághoz fordulhat.
(4) A sportrendezvény látogatásától eltiltható az a személy is, akit a 71. § (3) bekezdése
alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény
helyszínén való szervezıi (rendezıi) beavatkozás következtében olyan nézıi
cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul
veszélyeztette volna.
(5)

A szervezı az eltiltott személy természetes személyazonosító adatait valamint
lakcímét az eltiltás végrehajtása és az eltávolításra okot adó újabb cselekmények
elkövetésének megakadályozása érdekében nyilvántarthatja. A nyilvántartás
idıtartama megegyezik az eltiltás idıtartamával, de – a (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelıen – a 2 (kettı), illetve 4 (négy) évet nem haladhatja meg. A szervezı az
eltiltás idıtartamának lejártát követıen 24 órán belül köteles gondoskodni a
nyilvántartott személyes adatok megsemmisítésérıl.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból adatot, a külön jogszabályban
meghatározott bőnüldözési, szabálysértési, illetıleg igazságszolgáltatási feladatai
ellátása céljából a rendırség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság,
valamint az érintett személy igényelhet.
7. A Szövetség Biztonsági Tájékoztatási Rendszere
•
•
•
•
•

A belsı tájékoztatási rendszer az NB I. (alacsonyabb osztályú Sportszervezetek
esetén csak esemény esetén) osztályú Sportszervezetek heti tájékoztató jelentéseire
épül,
a heti tájékoztató beszámolók a Sportszervezetek e-mail útján minden hét hétfıjén
reggel 08.00-ig kötelesek megtenni a kiadott szempontok alapján, a levelezési
rendszer hibája esetén, telefonon kötelesek bejelentkezni,
a Szövetségi Biztonsági Igazgató köteles a Biztonsági Igazgatók e-mail levelezési
rendszerének aktualitásáról gondoskodni, a beállt változásokat a kluboknak 24 órán
belül megküldeni,
a Szövetségi Biztonsági Igazgató a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói
elérhetıségérıl nyilvántartást vezet,
a kapott jelentéseket feldolgozza és a szükséges visszacsatolásokat végrehajtja,
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•

•

a Szövetségi Biztonsági Igazgató a rendırség, ORFK, BRFK illetékes szervei felé a
szükséges tájékoztatásokat megteszi, a külföldi labdarúgó mérkızések esetében a
szurkolói mozgásokról rendelkezésre álló adatokat közli; a NEFIP elvárásoknak
megfelelıen segíti az illetékes rendıri szerveket; a tájékoztatások elsıdleges
szempontjai között mindig az adatvédelmi törvény érvényben lévı és vonatkozó
pontjai a mérvadók,
a FIFA, UEFA vagy más nemzetközi mérkızések esetén együttmőködik a
vendégcsapat biztonsági vezetıivel, bevonja a vezetési csoportjába; a nemzeti
válogatottak külföldön történı szereplése esetén felveszi a kapcsolatot a külföldi
biztonsági partnerrel és tájékoztatja a szurkolói mozgásokról, tájékoztatást kér a hazai
szurkolók biztonságának garantálásával kapcsolatosan.

8. Szövetség
biztonsági
rendszerének
kötelezı
beszámolók, ankétok és a továbbképzés rendszere

értekezletei,

8.1 Éves jelentési kötelezettségek

•

•
•

A Szövetségi Biztonsági Igazgató az NB I. és NB II. férfi felnıtt bajnoki mérkızések
szövetségi biztonsági ellenıri (szövetségi, játékvezetı ellenıri) és heti információs
jelentések alapján, évente összegzi a mérkızések rendezésének tapasztalatait,
értékeli a megtett és az elmulasztott intézkedéseket, valamint azok hatásait,
az NB I., NB II. osztályú Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói helyzetjelentéseiket
január 31-ig kötelesek megküldeni a Szövetség Biztonsági Igazgatójának,
a Szövetség Biztonsági Igazgatója a biztonsági helyzetjelentéseket évente
rendszeresen értékeli a biztonsági konferencián, a Sportszervezetek és a rendırség
részvételével.

8.2 Továbbképzések

•
•

•

•

Az NB I. osztályú Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói kötelesek a Szövetség
által szervezett biztonsági konferencián (továbbképzésen) részt venni,
a Szövetségi Biztonsági Igazgató a biztosítási feladatokat végzı (NB I. csapatokkal
szerzıdést kötött) vagyonvédelmi vállalkozások vezetıi (képviselıi) részére évenként
egy alkalommal a rendırség szakterületeinek bevonásával értekezletet tart, amelyen
értékeli a civil biztonsági szolgálatok munkáját és a tennivalókat,
az NB II., NB III. osztályú Sportszervezetek esetében a Szövetségi Biztonsági
Igazgató dönt meghívásukról, amennyiben másod- vagy harmadosztályú
Sportszervezet meghívására kerül sor a fent említett konferenciára, akkor
képviselıjük megjelenése kötelezı,
a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói évente egy alkalommal rendıri- és
sportrendezvény-biztosítási szakértık bevonásával módszertani foglalkozáson
gyakorolják a szerzıdésben álló vagyonvédelmi vállalkozás érintett személyeivel a
mérkızések biztosítási feladatait.
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8.3 Szurkolói ankétok

A Sportszervezetek szurkolóik magatartásáért felelısek és a szurkolók magatartását
jelentıs mértében befolyásolni tudják.
Ennek érdekében:
•
•
•
•

az NB I. és NB II. osztályban szereplı Sportszervezetek a bajnoki szezonok
megkezdése elıtt tartsanak szurkolói ankétot,
értékeljék az elmúlt szezon eseményeit,
a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói (megbízottjai) hívják fel a szurkolók figyelmét
a mérkızéslátogatás szabályainak betartására,
ismertessék a szurkolói klubok kedvezményeit, az együttmőködés formáit (játékos
találkozók, találkozók a vezetéssel, szurkolói iroda kialakítása a klubházban, a klub
hivatalos honlap egy oldalának átengedése a szurkolók részére).

A Szövetségi Biztonsági Igazgató dönthet szurkolói ankétok megtartásáról a nagyobb
szurkolói csoportok vezetıi számára, az érintett Biztonsági Igazgatók és az ORFK
szakterületének bevonásával.
A Sportszervezetek a bajnoki szezonok megkezdése elıtt (évente két alkalommal)
kötelesek a szurkolói ankétokról tájékoztató jelentést küldeni a Szövetségi Biztonsági
Igazgatónak.

9. Szövetségi biztonsági ellenırzések rendszere
9.1 A Szövetségi Biztonsági Ellenır

A Szövetségi Biztonsági Ellenır az elnökség által jóváhagyott, a Szövetség
versenyrendszerében lebonyolított labdarúgó mérkızések biztonsági célellenırzési
feladataira kijelölt személy.
A Szövetségi Biztonsági Ellenır rendelkezik a biztonsági ellenırzések magas szinten
történı végrehajtásához szükséges ismeretekkel, valamint a labdarúgó mérkızések
rendezésének, a játékvezetés szabályainak általános ismeretével.
A Szövetségi Biztonsági Ellenırt (ellenıröket) a Szövetség Elnökségének jóváhagyására
a Szövetség Biztonsági Bizottság tagjai közül, a Biztonsági Bizottság egyetértésével a
Biztonsági Igazgató terjeszti fel.
Az ellenırzések célja

A kiemelt és fokozott biztonsági kockázatú labdarúgó mérkızéseken a biztonsággal
összefüggı területek ellenırzése, a biztonsági kockázat csökkentése, az objektív
értékelés és segítségnyújtás a rendezınek az érintett területen.
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A Szövetségi Biztonsági Ellenıröket a Versenyszervezési Osztállyal elıre egyeztetett
tervnek megfelelıen, a 4.5.2 és a 4.5.3 pontokban megjelölt mérkızésekre a Szövetség
küldi ki.
Azokon a mérkızéseken, ahol Szövetségi Ellenır és Szövetségi Biztonsági Ellenır is
delegálva van, a Szövetségi Biztonsági Ellenır tartson kapcsolatot a Szövetségi
Ellenırrel és a krízis helyzetekben mőködjenek együtt.
A labdarúgó mérkızéseken a szövetségi biztonsági ellenırzések területei
A rendezı és a civil biztonsági szolgálat tevékenységével kapcsolatosan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az elıírt biztonsági okmányok megléte,
a civil biztonsági szolgálatot ellátó személyek (sportrendezvény-biztosítók)
jogosultságának ellenırzése,
a rendezı vezetési csoportjának tevékenysége,
a civil biztonsági szolgálat részére tartott eligazítás ellenırzése,
vendégszurkolók számának és a részükre biztosított jegyek, helyek számának
ellenırzése,
vendégszurkolók részére biztosított parkolási lehetıségek ellenırzése,
vendégszurkolók érkezésével és távozásával kapcsolatos rendelkezések ellenırzése,
beléptetés rendje, ruházat- és csomag átvizsgálás,
elrendelt vagy kötelezı vendég szurkolói kísérési feladatok végzése,
jegyeladás ellenırzése,
biztonsági erık (rendırség, civil biztonsági szolgálat) létszáma a stadionon belül,
a mérkızés elıtti, alatti és mérkızés utáni biztonsági intézkedések,
fogyatékos nézık beléptetésének, elhelyezésének, kimenekítési lehetıségének
ellenırzése,
elsısegély és egészségügyi biztosítás rendje,
menekülı kapuk biztosítása és nyithatósága,
sajtó tevékenysége a kijelölt zónákban,
szeszesital árusítására vonatkozó szabályok betartása,
biztonsági személyek (sportrendezvény-biztosítók) tevékenysége,
hangosbeszélı- és kamera rendszer mőködıképességének és használatának
ellenırzése.

A stadion, a pálya vonatkozásában:

• a stadion, a pálya (nézıtér) befogadóképességének és a nézıszám
összhangjának ellenırzése,
• bejáratoknál a beléptetı rendszer, szőkítı folyósok megléte és ezek állapota,
• a pálya és közvetlen környezetének ellenırzése,
• menekülı kapuk megléte, jelölése és nyithatósága,
• a bejáratoknál és a sportlétesítmény területén lévı, a nézıi magatartás szabályaira
vonatkozó figyelmeztetı táblák megléte,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fogyatékos személyek részére biztosított helyek ellenırzése,
az ülıhelyek és a beton aljzat állapota,
elsısegélynyújtó helyek megléte és állapota,
hazai- és vendégszurkolókat szétválasztó kerítés, kordon állapota,
szektorelválasztó kerítések megléte, állapota,
hirdetıtáblák elhelyezkedése, állapota,
közlekedı folyosók akadálymentessége,
átjárók, folyosók, menekülési útvonalak megvilágítása, jelölése,
nézıteret a játéktértıl elválasztó kordon, kerítés állapota,
a beépített mőszaki berendezések - kamerák, hangosító berendezések,
hangosbemondó, eredményjelzı tábla - mőködıképessége,
• szünetmentes (tartalék) áramforrás megléte, a tőzoltó berendezések, tőzcsapok
megléte és mőködıképességük ellenırzése,
• menekítési kapuk megléte, azok azonnali nyithatósága.
A nézık magatartásának vonatkozásában:

• rasszista, antiszemita kifejezések használata, skandálása, bekiabálások,
• a foganatosított rendszabályok, hangosbemondó, kiemelések,
• pirotechnikai- és más gyújtóeszközök használata, a pályára történı bedobálások és
az ellenük tett intézkedések,
• politikai tartalmú szlogenek kiabálása, skandálása,
• politikai tartalmú zászlók, feliratok, megjelenése és az ellenük tett intézkedések,
• más egyéb rendzavaró magatartásformák.
A mérkızés helyszínére a mérkızést megelızıen három órával érkezzen, a befejezést
követıen egy óra múlva hagyja el azt, figyelje meg a mérkızés elıtti és az utáni
eseményeket, valamint a szurkolói csoportok viselkedését.
A Szövetségi Biztonsági
jelentéseihez mellékelheti.

Ellenır

a mérkızésen felvételeket készíthet, azokat

A mérkızésekrıl elkészült jelentéseket (kiadott minta alapján) a mérkızést követı
tizenkét órán belül, a Szövetségi Biztonsági Ellenırök megküldik a Szövetség
Versenyszervezési Osztály és a Szövetségi Biztonsági Igazgató részére.
9.2 Szövetségi Biztonsági Igazgató ellenırzési jogköre

A 9.1 pontban felsoroltakon kívül a Szövetségi Biztonsági Igazgató jogosult
ellenırizni:
• az együttmőködést a rendıri erıkkel,
• a szervezınek a biztonság feltételeinek megteremtésére tett intézkedéseit,
• a vendégcsapat kísérésének, a Biztonsági Igazgatók együttmőködésének feladatait,
• a jegyárusítás és a jegyek tartalmi követelményeinek meglétét, a szervezı és a
rendezı közötti együttmőködés kérdéseit,
• a megelızı, a mérkızés alatti és mérkızés utáni biztonsági intézkedéseket.
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10 A biztonsági határozat
10.1 A határozat fajtái
(1) A Biztonsági Bizottság a biztonsági ügyrıl határozatban dönt. A tényállás jogi
elbírálásában javaslatok, észrevételek nem kötik.
(2) A biztonsági határozat lehet elfogadó (engedélyezı), döntı.
10.2 A határozat tartalma
(1) A biztonsági határozat áll bevezetı és rendelkezı részbıl, rövid indokolásból,
keltezésbıl és aláírásból, valamint tájékoztatásból a jogorvoslat lehetıségérıl:
a) a bevezetı rész tartalmazza azt, hogy a határozatot a szövetség Biztonsági
Bizottsága hozta
b) a rendelkezı rész tartalmazza a biztonsági ügy jogi megjelölését, a
biztonsági határozatot;
c) az indoklás tartalmazza hogy a Biztonsági Bizottság mit állapított meg, és
megindokolja azt. Az indoklás tartalmazza és megjelöli a határozat alapjául
szolgáló szabályokat;
d) tájékoztató a jogorvoslat lehetıségérıl
(2) A biztonsági határozat keltezésének napja az a nap, amelyen a határozatot
meghozták.
(3) A határozatot a Biztonsági Bizottság elnöke vagy általa megbízott személy írja alá.
10.3 A határozat kihirdetése, közlése
(1) A biztonsági határozatot a jelenlévıkkel kihirdetés, a távollévıkkel pedig posta útján
történı kézbesítéssel kell közölni. A közléssel azonos hatálya van a Szövetség
(szervezeti egységei) Hivatalos Értesítıjében történı közzétételnek.
(2) A biztonsági határozat kihirdetése nyilvános. A határozat kihirdetésekor fel kell
olvasni a rendelkezı részt, és ismertetni kell az indoklás lényegét.
a) a biztonsági határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek,
amelyek a határozat végrehajtásában közremőködni kötelesek;
c) a határozat kihirdetése után az érintett sportszervezet a fellebbezés jogáról
aláírásával hitelesített nyilatkozatban lemondhat.
10.4 A biztonsági határozat jogerıre emelkedése
A biztonsági határozat jogerıre emelkedik, és végrehajthatóvá válik:
a) ha a sportszervezet a fellebbezésrıl lemond, akkor azonnal;
b) fellebbezés hiányában a fellebbezési határidı lejártát követı napon.
10.5 Halasztó hatály
Az elsı fokú biztonsági határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya
10.6 A jogorvoslati jogosultság
(1) A Biztonsági Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye.
(2) Az MLSZ Biztonsági Bizottságának elsıfokú határozata ellen az MLSZ Fellebbviteli
Bizottságához lehet fellebbezni.
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11. A FELLEBBEZÉS
11.1 A FELLEBBEZÉSRE JOGOSULTAK
Az elsıfokú határozat ellen fellebbezésre jogosult:
a) aki ellen a határozatot hozták;
b) a reá vonatkozó rendelkezés ellen az, akivel szemben a határozat
rendelkezést tartalmaz;
c) az MLSZ elnöke minden esetben.
11.2 A fellebbezés határideje
(1) A fellebbezés határideje 8 nap.
(2) A fellebbezés határidejét a határozat kézbesítésétıl kell számítani.
11.3 A fellebbezés bejelentése
(1) Az, akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz, fellebbezését a határozat
kihirdetését követıen helyben szóban, vagy írásban is bejelentheti vagy
jegyzıkönyvbe mondhatja. A szóban bejelentett fellebbezés indokolását azonban 8
napon belül írásban is meg kell ismételni, és azt az eljáró bizottsághoz eljuttatni. A
fellebbezés tényét a határozaton fel kell jegyezni, és a fellebbezıvel alá kell íratni.
(2) A fellebbezést annál a Bizottságnál kell írásban, két példányban benyújtani - és a
fellebbezési díj határidıben történı befizetését igazoló postai feladó-vevény, a
pénzbüntetés befizetését igazoló csekk /nyugta/, banki átutalás hiteles másolatát
csatolni - vagy a Bizottság címére posta útján kimutathatóan eljuttatni, amelyik az
elsı fokú határozatot hozta.
(3) A többeket érintı fellebbezés esetén, annak másolatát valamennyi érintettnek meg
kell küldeni, és errıl az elsı fokú határozatot hozó Bizottságot is tájékoztatni kell.
(4) A fellebbezési díjat az MLSZ Elnöksége a Szabályzatokhoz kapcsolódó díjfizetési
rendben határozza meg.
11.4 A fellebbezés visszavonása
(1) A fellebbezı a Fellebbviteli Bizottság határozathozatal céljából tartott ülésének
megkezdéséig a fellebbezését visszavonhatja.
(2) A visszavont fellebbezést nem lehet újból elıerjeszteni.
11.5 A fellebbezés tartalma
(1) A fellebbezés a határozat bármely rendelkezése vagy kizárólag az indoklás ellen is
irányulhat.
(2) A fellebbezésben ismertetni kell a fellebbezés okát és célját. A fellebbezés okának
téves megjelölése vagy téves fellebbezés miatt - az egyébként határidıre benyújtott
és az alakiságnak megfelelı fellebbezést - nem lehet elutasítani.
(3) A fellebbezésben új tényt állítani, és új bizonyítékra csak akkor lehet hivatkozni, ha
az elsıfokú eljárás lezárását követen jutott a fellebbezı tudomására.
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11.6 ÉSZREVÉTEL A FELLEBBEZÉSRE
A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig az elsı fokú bizottságnál, az
iratok felterjesztése után pedig a fellebbviteli bizottságnál a fellebbezésre
észrevételt tehetnek.
11.7 A fellebbviteli határozat jogerıre emelkedése
(1) A határozat jogerıre emelkedik a fellebbviteli bizottság határozatának a
kézbesítését követı napon.

12 A Szövetség biztonsági rendszerében kötelezı okmányok

 Sportszervezetek által kinevezett Biztonsági Igazgatók (megbízottak) Szövetségi
nyilvántartása (1. sz. melléklet),
 Sportszervezetekkel szerzıdésben lévı civil vagyonvédelmi vállalkozások
nyilvántartása (2. sz. melléklet),
 Sportrendezvény-biztosítók névsora,(3. melléklet),
 Továbbképzések Szövetségi nyilvántartása (4. sz. melléklet),
 Biztonsági tervek Szövetségi nyilvántartása (5.sz.melléklet),
 Kitiltott személyek nyilvántartása (6.sz.melléklet),
 Eltiltott személyek nyilvántartása (7.sz.melléklet),
 Tájékoztató a mérkızések megtekintésének feltételeirıl (8. sz. melléklet),
 Transzparens beviteli engedély (9.sz. melléklet),
 Heti jelentés az MLSZ Biztonsági Igazgatónak (10. sz. melléklet),
 MLSZ Szövetségi Biztonsági Ellenıri jelentés (11.sz.melléklet),
 FUTSAL mérkızések rendezési elıírások (12.sz.melléklet),

13. Értelmezı rendelkezések

Sportrendezvény
szervezıje:
Sportszervezetek lehetnek.

MLSZ,

Megyei

Labdarúgó

Szövetség

és

Sportrendezvény szervezése: széleskörő elıkészítı, a sportrendezvény, verseny
megvalósításával összefüggı feltételek létrehozására irányuló tervezı-szervezı
tevékenység.
Sportrendezvény rendezıje: MLSZ, Megyei Labdarúgó Szövetség és Sportszervezetek
alkalmazásában lévı (megbízott) természetes személy lehet, a szakfeladatok ellátására
szerzıdés alapján természetes személyt vagy vállalkozást bízhat meg.
Sportrendezvény rendezése: adott helyen és idıben tartott sportesemény
lebonyolításával kapcsolatos gyakorlati feladatok összessége, amely az esemény
forgatókönyvének, sajtó, egészségügyi, katasztrófavédelmi terveinek, a civil biztonsági
szolgálatok és rendıri szolgálatok összehangolásával összefüggı komplex tevékenység.
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Civil biztonsági szolgálat (civil biztosítás): a Személy-, Vagyonvédelmi és a
Magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján
meghatározott szolgáltatásokat nyújtó egyéni vagy társas vállalkozás, amelyet vagy
amelyeket az adott sportrendezvény biztonsági feladatainak ellátásával szerzıdésben
megbíztak.
Sportrendezvény-biztosító személyek: az adott sportrendezvényeken biztonsági
feladatok gyakorlati végrehajtására kijelölt a Személy-, Vagyonvédelmi és a
Magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. szerinti
okmányokkal, képzettséggel rendelkezı és speciális sportrendezvény-biztosító szakmai
továbbképzésen felkészített személyek.
Civil biztonsági szolgálat vezetıje: az adott sportrendezvényen biztonsági feladatokat
ellátó szektor-, részlegparancsnokok, eligazítók vezetıje, aki az elıírt feltételeknek
megfelel.
Biztonsági terv: a civil biztonsági szolgálat alapokmánya, a kormányrendeletben
meghatározott tartalommal rendelkezı okmány, amelynek célja a sportrendezvény civil
biztosítás által végrehajtandó feladatokat egységes keretbe foglalva, biztosítsa a
sportrendezvény zavartalan lefolyását.
Biztosítási terv: a szervezı alapokmánya, a hatályos Sport tv. és a kormányrendelet,
valamint a Szövetség vonatkozó szabályozói alapján egységes keretbe foglalja a
szervezı által a sportrendezvényen alkalmazott biztonsági rendszabályok összességét;
részét képezi a biztonsági terv, a rendezvény elıkészítési, végrehajtási intervallumaiban a
fı feladatok idırendje, a forgatókönyv, a rendezıi (vezetési csoport összetétele), a
hírösszeköttetés rendje, az egészségügyi-, sajtóbiztosítási-, a kríziskezelési-, kiürítési-,
kimenekítési terv és a pálya hitelesítési jegyzıkönyv.
Vezetési csoport: az NB I., NB II. labdarúgó csapatok mérkızésein (nemzetközi
mérkızéseken) a rendezı által létrehozott irányító szerv, amelynek feladata a mérkızés
komplex biztosítási feladatainak irányítása; a vezetési csoport összetételét és az
összeköttetés rendjét fel kell tüntetni a biztosítási tervben.
Vezetési csoport összetétele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a rendezı (Biztonsági Igazgató),
a szervezı képviselıje (válogatott mérkızéseknél),
a civil biztonsági szolgálat vezetıje,
a rendırségi biztosítás parancsnoka,
a sajtófelelıs (UEFA és válogatott mérkızéseken),
az egészségügyi biztosítást vezetı orvos,
a vendégcsapat biztonsági koordinátora,
a katasztrófavédelem képviselıje,
a stadion igazgató vagy képviselıje,
nemzetközi mérkızéseken az UEFA ellenır,
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•
•

hazai bajnoki-, kupa- és egyéb mérkızéseken a Szövetségi Ellenır, Játékvezetıi
Ellenır,
kiemelt biztonsági kockázatú, fokozott biztonsági fokozatú mérkızéseken a
Szövetségi Biztonsági Ellenır.

A vezetési csoport tagjai egymással rádió- és telefon összeköttetésben állnak,
vészhelyzet, válság, krízishelyzet esetén meghatározott jelszó elhangzására a kijelölt
helyiségben találkozik a csoport.
Irányító helyiség: a vezetési csoport tevékenységére kijelölt legalább 16 m² helyiség; a
stadionban úgy kell megválasztani, hogy a nézıtér minden egyes pontja jól belátható, a
szurkolóktól való zavartalan mőködése biztosítva legyen; közvetlen kapcsolat tartható a
stadion hangosító és elektronikus vezérlı helyiségével.
Felszereltsége:
• biztonsági pult,
• telefon,
• videó rendszer, kamerafigyelı rendszer,
• íróasztal,
az NB II. és alacsonyabb osztályú mérkızéseknél ahol technikai felszerelések közül a
kamerarendszer, videó rendszer nem felszerelése a stadionnak, a helyiség biztosítása
telefonnal és a hangosbemondóval történı összeköttetése alapkövetelmény.
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1. sz. melléklet

Ssz.:

Sportszervezetek által kinevezett
Biztonsági Igazgatók (megbízottak)
Szövetségi nyilvántartása

Sportszervezet megnevezése:

Biztonsági Igazgató (megbízott) neve,
címe, elérhetısége:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2. sz. melléklet

Ssz.:

Sportszervezetekkel szerzıdésben lévı
Civil Vagyonvédelmi Vállalkozások
Szövetségi nyilvántartása

Sportszervezet megnevezése:

Biztonsági szolgálat megnevezése,
címe, elérhetısége:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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elérhetısége:
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3. sz. melléklet
Sportrendezvény-biztosítók névsora
............................................................ : ..................................................... (.............................) labdarúgó-mérkızésre
Sorszám:

Név:

Szakmai igazolvány sz.:

Mellény

Felállítási helye,

Lakcím:

Kamarai azonosító sz.:

száma:

beosztása:

A személy- és vagyonır
(sportrendezvény-biztosító) aláírása:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

Nyilatkozat:
A rendezı szerv (biztonsági szolgálat) képviseletében kijelentem, hogy a mérkızésbiztosításban résztvevı személyek rendelkeznek a
2005. évi CXXXIII. törvényben elıírt képesítésekkel és a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabályzataiban elıírt feltételekkel.
...................................................., 200......... év..........................hó............nap
.......................................................
Biztonsági Igazgató (megbízott
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Továbbképzések nyilvántartása

4. sz. melléklet

Ssz.:

Továbbképzések idıpontja,

Továbbképzések témaköre:

helye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Biztonsági tervek
Szövetségi nyilvántartása

5. sz. melléklet

Ssz.:

Sportszervezet megnevezése:

Elkészítı neve:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Kitiltott személyek
nyilvántartása

6. sz. melléklet

Ssz.:

A kitiltott személy neve,

A kitiltás idıtartama:

Határozat száma,

címe:

.............tól - ...........ig.

indokolás:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Eltiltott személyek
nyilvántartása

7. sz. melléklet

Ssz.:

A kitiltott személy neve,

A kitiltás idıtartama:

címe:

Határozat száma,
indokolás:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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8. sz. melléklet

Tájékoztató a mérkızés megtekintésének feltételeirıl

A mérkızés látogatásával kapcsolatos Általános Szerzıdési Feltételek:
1.

Tilos a stadion, pálya, csarnok területére – többek között – petárdát, robbanóeszközt,
gáz- és riasztó fegyvert, lıfegyvert, üveget, botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb,
a testi épséget veszélyeztetı tárgyakat bevinni!

2.

Tilos a stadion, pálya, csarnok területére szeszes italt bevinni!

3.

A 307/2008. (XII.20.) kormányrendelet alapján tilos a sportlétesítményekben bajnoki-,
kupa-, valamint nemzetközi mérkızések kezdete elıtt két órával a befejezést követı
egy óráig terjedı idıszakban szeszes italt árusítani.

4.

Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittas állapotban lévı személyek még érvényes
belépıjegy birtokában sem léphetnek a stadion (csarnok) területére.

5.

Tilos a mérkızés elıtt, alatt és után a rasszista, valamint a közerkölcsöt sértı
bekiabálás a pályára, illetve a játékosok, a sportszakemberek és az ellenfél
szurkolóinak durva becsmérlése.
Ilyen megnyilvánulások esetén a játékvezetı a mérkızést félbeszakítja, ha tovább
folytatódik a rendzavarás, akkor beszünteti a játékot.

6.

A jegy- és bérlet tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a stadionba, pályára, csarnokba
történı beléptetéskor és a sportrendezvény idıtartama alatt a rendezık az 1-4.
pontban lévık betartását ellenırzik.

7.

Fenti tilalmak megszegése és az ellenırzés folyamán történt bizonyítottsága esetén a
rendezı szervnek kötelessége a rendbontókat a stadion, pálya, csarnok területérıl
eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendıri szervek segítségét kérni.

8.

A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény (labdarúgó mérkızés)
látogatásától való eltiltás lehetıségét vonja maga után.

A rendezıség kéri a szurkolókat, hogy lehetıség szerint támogassák munkájukban.
Ne engedjék, hogy a felelıtlen kisebbség sportszerőtlen viselkedése megakadályozza
a többség szórakozását, örömét.
Segítségüket köszönjük!
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Szerzıdésszegést követ el az a nézı, aki a belépési feltételeknek nem tesz eleget:
•

nem rendelkezik belépıjeggyel, bérlettel vagy belépésre jogosító igazolvánnyal,

•

alkoholt, kábítószert vagy bódító hatású szert magánál tart, illetve ezek befolyása
alatt áll

•

győlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót vagy a jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet tart magánál, illetve rasszista, győlöletkeltı magatartást tanúsít,

•

fegyveresen, felfegyverkezve jelenik meg vagy olyan tárgyat tart magánál, amely a
sportrendezvény megtartását, illetve a résztvevık személyi- és vagyonbiztonságát
veszélyezteti - figyelemmel a 175/2003. (X.28.) kormányrendeletben meghatározott a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre -, valamint a szervezı által megtiltott
további tárgyakat szándékozik a sportlétesítménybe bevinni, pl. pirotechnikai
eszközök és anyagok, bot, üveg, nyeles esernyı, egyéb szúró - vágó eszközök.

•

Aki a sportrendezvény rendjét megzavarja, biztonsági szabályokat megsérti, a
rendezık munkáját akadályozza, a résztvevık testi épségét, vagyoni javait károsítja
vagy veszélyezteti (pl. tárgyat eldob, hajigál).

•

Akit a fentiekben foglaltak megsértése miatt el kellett volna távolítani, de erre azért
nem kerül sor, mert a rendezvény helyszínén való szervezıi beavatkozás
következtében olyan nézıi cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény
biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

•

A szervezı a külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény ideje alatt a
résztvevık személyi- és vagyonbiztonsága érdekében, annak helyszínén a résztvevı
személyeket jogosult kamerával vagy más képi adathordozóval megfigyelni és a
felvételeket rögzíteni.

•

A nézı tudomásul veszi, hogy a mérkızés megtekintésére kibocsátott belépıket
(jegy, bérlet, belépésre jogosító igazolvány), illetve a pályarend betartását a rendezık
a sportesemény egész területén, a sportrendezvény teljes idıtartama alatt
ellenırizhetik.

•

A rendezı – a mérkızés biztosítását és a beléptetést végzı sportrendezvénybiztosító személyek közremőködésével – fenntartja annak a jogát, hogy
rendezvényein a pályarendszabályoknak eleget tenni nem tudó- vagy nem akaró
személyeknek a sportlétesítménybe való belépését megtagadja.
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9. sz. melléklet

Transzparens beviteli engedély

A ……………………….....................Sportszervezet - a…………………………………...
rendırkapitányság javaslata alapján engedélyezi, hogy a 200….év…..hó……nap dátumtól
kezdıdıen az NB I., NB II. bajnoki, a Magyar Kupa, a Liga Kupa és a nemzetközi
mérkızéseire, az alábbi paraméterekkel meghatározott transzparens a stadion területére
bevihetı, és ott – amennyiben biztonsági elıírást nem sért vagy kihelyezett reklámot nem
takar – kihelyezhetı.
Transzparens méretei:
Mérete: …………………………………………………………………………………………
Színe: …………………………………………………………………………………………
A transzparensen szereplı felirat, szimbólum:
Függılegesen:…………………………………………………………………………………
Vízszintesen:…………………………………………………………………………………...
Szimbólum:……………………………………………………………………………………..
A transzparensért felelısséget vállaló személy adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………..
Születési hely:………………………………………………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………………………………………....
Az engedélyben meghatározott paramétereket a pályára való belépéskor ellenırizni kell. Ha
az engedélyhez képest változtatást hajtanak végre a transzparensen, az érvényét veszíti.
Ha a transzparens engedélyével szemben a rendırség kifogást nem emelt, ezért
bevitelének engedélyezése ajánlott az összes magyar labdarúgó stadionba.
Az engedély visszavonásig érvényes, amely ha megtörténik, akkor a transzparensért
felelısséget vállaló személyt a szervezı Klub hivatalosan értesíti.

…………………………………….200….

…………hó………nap

…………………………………
Sportszervezet

…………………………………
Rendırkapitányság
50

Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzata

10. sz. melléklet

Heti jelentés az MLSZ Biztonsági Igazgatónak

1.

A tárgy héten játszott labdarúgó mérkızések:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Magyar Nemzeti Bajnokság,
Magyar Kupa,
Liga Kupa,
UEFA Kupa,
Egyéb (edzı, barátságos).

2.

A következı hét mérkızései:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Magyar Nemzeti Bajnokság,
Magyar Kupa,
Liga Kupa,
UEFA Kupa,
Egyéb (edzı,barátságos).

3.

A mérkızéseken tapasztal biztonsági szempontból értékelt események

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Rendbontások,
játéktérre bedobálások,
tiltott zászlók, transzparensek, tiltott önkényuralmi jelképek,
rasszista, antiszemita megnyilvánulások,
eltiltás,
kitiltás,
elıállítások.

3.1 - 3.4 pontokban foglaltakra tett intézkedések.
4.

A szurkolók viselkedése, kísérésük

4.1
4.2
4.3
4.4

Hazai szurkolók viselkedése,
vendégszurkolók viselkedése,
hazai szurkolók viselkedése,
kísérésük.

5.

Az eltiltott, kitiltott személyek adatai

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.
5.6.

Neve,
anyja neve,
személyi igazolvány száma,
lakhelye,
hazai szurkoló,
vendégszurkoló.
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6.

A sportrendezvény-biztosítással kapcsolatban

6.1
6.2
6.3
6.4

A civil biztonsági szolgálat (vagyonvédelmi vállalkozás) neve, elérhetısége,
a civilbiztonsági szolgálat vezetıjének neve, elérhetısége,
a civil biztonsági létszáma:
.................fı
rendıri biztosítás volt-e:
igen – nem

7.

Nézıszám

7.1 Hazai:
7.2 vendég:
8.

................fı
...............fı

A vendégcsapat Biztonsági Igazgatójával a kapcsolatfelvétel

8.1 Ideje,
8.2 módja.
9.

Javaslat a kiemelt biztonsági kockázatú mérkızésre

9.1 A mérkızés ideje,
9.2 helye.

A jelentés ideje:
biztonsági igazgató
aláírása
•
•

Vendégcsapat csak az 1.5 – 1.10 pontokban foglaltakra tesz jelentést.
A 3. pontban foglaltakra rendzavarás, szabálysértés vagy bőncselekmény elkövetése
esetén tesz jelentést.
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11. sz. melléklet

MLSZ SZÖVETSÉGI BIZTONSÁGI ELLENİRI JELENTÉS
I. Általános adatok
Ellenır neve:.......................... e-mail címe: ............... telefonszáma: ......................................
Rendezvényre érkezésének ideje:
Mérkızı csapatok neve:

................ óra

………………………………..-…………………………………

Mérkızés osztálya: ....................................
Mérkızés ideje (év / hónap / nap / óra / perc): 200…….év……………..hó……….nap………..óra
Nézıszám (rendezı tájékoztatása alapján):

......... fı

Vendégszurkolók száma (rendezı tájékoztatása alapján):

.........fı

II. A stadion állapota (általános megjelenés, nézık kényelme, biztonsága és a higiéniai
létesítmények), biztonsági elıírások teljesítése:
Nyitva tartott jegypénztárak száma:

.....darab

A jegypénztárak nyitási ideje:

........óra

A nyitva tartott bejárati kapuk száma összesen:

.....darab

a., hazai szurkolók részére fenntartott:

.....darab

b. vendégszurkolók részére fenntartott:

.....darab

c. fogyatékos nézık számára részére fenntartott:

…..darab

A kötelezı csomag- és ruházat ellenırzést végzik-e:
Parkolók biztosítása:

IGEN – NEM - RÉSZBEN
MEGFELELİ – NEM MEGFELELİ

A stadion közvetlen környékén – a stadionokon kívül a fı belépési helyeken - (jól látható helyeken,
távolról is megfelelıen olvasható módon) tájékoztató táblák:
VAN – NINCS
A nézık magatartási szabályaira vonatkozó elıírásokról, valamint a hazai, illetve a vendégnézık
szektorok szerinti elhelyezésérıl a rendezı köteles a stadionokon kívül, jól látható helyen tájékoztatást
nyújtani:
VAN – NINCS
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-2A vendégszurkolók részére megfelelı számú útbaigazító, tájékoztató tábla a kapu- és a jegypénztár
helyérıl:
VAN – NINCS
A vendégszurkolók részére elkülönített, külön bejárati kapu és jegypénztár:

VAN – NINCS

A vendégszurkolók részére "V" betővel ellátott, sorszámozott jegyek árusítása: VAN –NINCS
A hazai szurkolóktól az elkülönítés megtörtént-e:

IGEN – NEM

Az elkülönítés hiányának oka:............................................................................................. .........
Valamennyi menekülı kapu a rendezık segítségével a játéktér irányába nyitható:
IGEN – NEM
Az öltözık, a folyosók, a játékos kijáró rendje (fél órával a mérkızés kezdete elıtt és után csak a
szabályzatban meghatározott személyek tartózkodhatnak az öltözık folyosóin):
MEGFELELİ – NEM MEGFELELİ
A hangosbemondó:

VAN – NINCS

A fotósok, újságírók az elıírt területen tartózkodtak:

IGEN – NEM

A hordágy és a hordágyvivık a kijelölt helyen voltak:

IGEN – NEM

A kispadon az engedélyezett személyek tartózkodtak:

IGEN – NEM

A pályakorláton belül illetéktelen személy volt:

IGEN – NEM

Kellett-e intézkedni az illetéktelen személy eltávolítása miatt:

IGEN – NEM

Egyéb az MLSZ Biztonsági Szabályzatban foglaltaktól való eltérés:
....................................................................................................................................................
III. A rendezéssel és a rendfenntartással kapcsolatos megállapítások:
A sportszervezet képviselıje:

..................................................

A rendezı neve (Biztonsági Igazgató): ..................................................
Biztonsági szolgálat vezetıje:

..................................................

A sportrendezvény-biztosítók száma:

......fı

Rendırök száma szerzıdés szerint:

......fı

A mérkızésen jelenlévı rendırök száma:

.....fı
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A mérkızést megelızıen volt-e biztonságtechnikai bejárás:

IGEN – NEM

A sportrendezvény-biztosítókat megkülönböztetı jelzéssel ellátták:

IGEN – NEM

A sportrendezvény-biztosítók az elıre leadott lista alapján azonosíthatóak voltak:
IGEN – NEM
A sportrendezvény-biztosítók tevékenységének jellemzése:
.........................................................................................................................................................
A sportrendezvény biztosítók együttmőködése a játékvezetıkkel:
A civil biztonsági szolgálat és a rendırség együttmőködése:

MEGFELELİ – NEM
MEGFELELİ – NEM

.........................................................................................................................................................
IV. Média- és marketing kötelezettséggel kapcsolatos észrevételek:
.........................................................................................................................................................
V. A játéktéren történtek értékelése:
.........................................................................................................................................................
Játékvezetı észrevételei a mérkızés biztonságával kapcsolatban:
..........................................................................................................................................................
VI. Szurkolók magatartása:
Ss
z

Mikor?

Esemény

Honnan?

Hová?

Intézkedés
történt-e?

Megjegyzés

(pl. füstbomba, petárda, pénztárgép szalag, nézık játéktérre történı futása, játékvezetı, ellenfél durva
sértegetése, zavaró bekiabálások stb.)
Megjegyzés:
............................................................................................................................................................
(mi hangzott el, a játékvezetı reagálása, egyéb észrevétel).
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-4VII. Megjegyzések, észrevételek, egyéb a mérkızés lebonyolításával kapcsolatos észrevétel
illetve a mérkızés elıtt, közben vagy utána történt rendkívüli eseményrıl beszámoló:
A szövetségi biztonsági ellenır észrevételei a mérkızés során:
Erıszakos cselekmények:

IGEN – NEM

Rasszista magatartás:

IGEN – NEM

Pálya elözönlése:

IGEN – NEM

Szeszesital árusítás:

IGEN – NEM

Politikai feszültség/transzparensek használata, leírása:
......................................................................................................................................................
Fáklyák/petárdák használata:

IGEN – NEM

Belépıjegy nélkül utazó szurkolók:

IGEN – NEM

Feketepiaci belépıjegyek:

IGEN – NEM

Evakuálás feltételei biztosítottak:

IGEN – NEM

Világítás és vészvilágítás biztosított:

IGEN – NEM

Kisegítı áramforrás biztosított:

IGEN – NEM

Belépıjegy szükséges tájékoztatást tartalmazza:

IGEN – NEM

Biztonsági kapacitás optimális meghatározása:

IGEN – NEM

Jegyértékesítés a szurkolótáborokra lebontva:

IGEN – NEM

Vendégszurkolók utaztatása szervezetten történt:

IGEN – NEM

Vendégszurkolók utazási eszköze:

tömegközlekedés

-

egyéni

Információ a kockázatot jelentı szurkolókról:

IGEN – NEM

Szurkolókkal szembeni rendıri intézkedés:

IGEN – NEM

Pálya tartozékai a biztonsági erıírásoknak megfelelnek:

IGEN – NEM

Stadion teljes kapacitása:

......fı
56

Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzata

Stadion biztonsági kapacitása:
Stadionban fedett ülıhelyek

......fı
......fı

Stadionban nem fedett ülıhelyek:

......fı

Állóhelyek:

.......fı

Vendégszurkok részére fenntartott helyek száma:

.........fı

Vendégszurkolókat kísérı sportrendezvény-biztosítók száma:

.........fı

Vendégszurkolók kísérésével kapcsolatban felmerült események:
…………………………………………………………………………………………………..
Vendégszurkolók elhelyezése a stadionban, szektorszám szerint:
Vendégcsapat szurkolói rendırségi védelmet kaptak:

..........................................
IGEN – NEM

A mérkızés befejezését követıen szurkolók, vendégszurkolók eltávozásának módja, ideje:
......................................................................................................................................................
Világítással kapcsolatosan felmerült panaszok:
.....................................................................................................................................................
Akkreditált sajtóképviselık száma:

......fı

Kelt: ..........................év................hó...........nap

….............................................
Szövetségi biztonsági ellenır

* A megfelelıt választ alá kell húzni, vagy be kell karikázni.
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12. számú melléklet
FUTSAL mérkızések rendezési elıírások
1. A FUTSAL mérkızések szervezése
•
•
•

A FUTSAL mérkızéseket a Biztonsági Szabályzat 4.3.2 és 4.3.3 pontjai
alapján kell szervezni és rendezni,
a FUTSAL (NB I., NB II.) mérkızések Versenykiírása és a versenyek
szervezése az MLSZ Versenyszervezési Osztály feladata,
a versenykiírásnak megfelelıen a FUTSAL mérkızések rendezése a
Sportszervezetek, szakosztályok feladata, a megfelelı személyi- és tárgyi
feltételek biztosítása.

2. A FUTSAL mérkızések rendezésének tárgyi feltételei
A FUTSAL Sportszervezetek mérkızéseit sportcsarnokban rendezhetik. A
sportcsarnokoknak meg kell felelni azoknak a feltételeknek, amelyek biztosítják a
mérkızések megrendezésének technikai és biztonsági feltételeit.
A sportcsarnokok általános technikai feltételei:
•
rendelkezzen legalább 38x18 m játéktérrel,
•
rendelkezzen legalább 500 fı számára ülıhellyel,
•
rendelkezzen a fogyatékos személyek részére biztosított helyekkel,
•
a játéktér szintjén kettı padot kell elhelyezni, amelyek biztosítják 13 -13 fı
számára az ülıhelyet (sportvezetı, játékos),
•
az ülıhelyek között egy asztalt, két széket kell biztosítani,
•
rendelkezzen az NB I. mérkızéseken rádiós- és televíziós közvetítési
lehetıségekkel,
•
rendelkezzen legalább 20 fı befogadására alkalmas kettı öltözıvel (vizes
blokkal),
•
rendelkezzen 2 db játékvezetıi öltözıvel,
•
rendelkezzen orvosi szobával, elsısegélynyújtásra alkalmas helyiséggel,
•
rendelkezzen büfével (étel- és italárusításra alkalmas helyiségekkel),
•
rendelkezzen szakhatósági engedélyekkel, tőzvédelmi tervvel,
feleljen meg a tőzvédelmi elıírásoknak,
•
feleljen meg a biztonsági követelményeknek, amelyek biztosítják a nézık
személyi- és vagyonbiztonságát,
•
rendelkezzen megfelelı számú be- és kijárattal (vészkijárattal),
a folyosók, lépcsık, menekülési útvonalak szünetmentes áramforrással
piktogramokkal jelölve legyenek,
•
rendelkezzen a területileg illetékes rendırhatóság által jóváhagyott, a
mérkızések megtartását engedélyezı okmánnyal,
•
rendelkezzen érvényes kiürítési -, kimenekítési tervvel,
•
a szakhatósági engedélyek érvényességi ideje egy év,
•
rendelkezzen hangosbemondóval,
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•
•
•

a sportcsarnok rendelkezzen a civil biztonsági szolgálat és a rendırség
vezetéséhez szükséges helyiséggel (vezetési pont),
a sportcsarnok rendelkezzen megfelelı világító berendezéssel, amely biztosítja
a megfelelı fényerıt a játék lebonyolításához,
rendelkezzen tartalék áramforással, amely vészhelyzetben biztosítja a kijáratok
és a menekülési útvonalak megvilágítását.

3. A FUTSAL mérkızések rendezésének személyi feltételei
3.1 A civil biztonsági szolgálat
•

•

•
•

•
•
•

A FUTSAL mérkızések biztonságos lebonyolításáért a rendezı
Sportszervezet, szakosztály a felelıs; ennek megfelelıen a Sportszervezetnek
vagy önálló FUTSAL Sportszervezetnek rendelkeznie kell a Személy-,
Vagyonvédelmi és a Magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény alapján, a törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújtó
egyéni vagy társas vállalkozással kötött szerzıdéssel,
FUTSAL mérkızéseken biztosítási feladatokat csak a 2005. évi CXXXIII.
törvényben meghatározott okmányokkal, képzettséggel rendelkezı és
sportrendezvény-biztosító szakmai továbbképzésen felkészített személy láthat
el,
a sportcsarnokokkal keretszerzıdésben foglalt biztosítási feladatokra
vonatkozó feladatvállalás nem elég, mivel a sportcsarnok vezetése nem tehetı
felelıssé a sportrendezvény FUTSAL mérkızés biztonságos lebonyolításért,
a FUTSAL mérkızéseken a Sportszervezettel, szakosztállyal szerzıdést kötött
vagyonvédelmi vállalkozás kijelöli a civil biztonsági szolgálat felelıs vezetıjét,
aki az adott sportrendezvényen biztonsági feladatokat ellátó szektor-,
részlegparancsnokok, eligazítók vezetıje és az elıírt feltételeknek megfelel,
a rendezı Sportszervezet, szakosztály a felelıs a sportrendezvény területileg
illetékes rendırkapitányságnak a 54/2004 (III. 31. ) kormányrendeletben
elıírtaknak megfelelı értesítésérıl,
a FUTSAL sportrendezvény rendezıje a Sportszervezet, szakosztály vezetıje
vagy általa megbízott személy,
a Sportszervezettel, szakosztállyal szerzıdést kötött vagyonvédelmi
vállalkozás vezetıje felelıs a 54/2004 (III. 31.) kormányrendeletben
elıírtaknak megfelelı biztonsági terv elkészítéséért,

3.2 A civil biztonsági szolgálat vezetıjének feladatai
•
•
•
•

Ismerje a sportcsarnok felépítését, a biztonsági kockázatokat a létesítmény
vonatkozásában (bejáratok, hangosbemondó, sajtó helyek, VIP, Büfé,
elsısegélynyújtó helyiségek, öltözık),
hajtsa végre a technikai szemlét, amelyen vegyen részt a rendırség
képviselıje is,
tartson kapcsolatot a területileg illetékes rendırkapitánysággal,
készítse el a mérkızés biztonsági tervét,
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•
•
•
•
•
•
•

mőködjön együtt a sportcsarnok rendezvényszervezı igazgatójával
(megbízottjával), tájékozódjon a mérkızéssel egy napra esı más
rendezvények idejérıl és nézıszámról,
ismerje a FUTSAL általános játékszabályait,
ismerje a FUTSAL bajnokság állását, a kiemelt biztonsági kockázattal járó
mérkızéseket,
tartson kapcsolatot a FUTSAL Sportszervezetek biztonsági szolgálatainak
vezetıivel,
legyen tájékozott a jegyárusítás idejérıl, az elkelt jegyek számáról, a jegyek
tartalmi követelményeirıl,
ismerje a „kapunyitás” idejét,
amennyiben szükséges alkalmazza az elkülönítés stratégiáját, jelöljön ki
vendég szektort, a vendég szektor és a hazai nézık között hagyjon megfelelı
távolságot, ha szükséges állítson fel sportrendezvény-biztosítókat a vendég
szektor hazai nézık felé esı részén.

A játéktér biztosítására négy módszert alkalmazhat:
•
•
•
•

a sportrendezvény-biztosítók felállítása a játéktér szintjén vagy a játéktérhez
közel,
a sportrendezvény-biztosítók alkalmazása az elsı sorokban és a lépcsık feletti
területen,
a sportrendezvény-biztosítók felállítása a lépcsık feletti területen,
a nézık részére csak a 3. sortól biztosítja az ülı-, állóhelyeket, így megnehezíti
a nézık részére a közvetlen érintkezést a játéktérrel.

A módszer kiválasztásánál mindig a játékosok biztonsága és
vészhelyzetben történı menekítési lehetıségei legyenek a szempontok.

a

nézık

3.3 A biztosító erık létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnıtt –
NB II. férfi felnıtt –
NB I. nıi felnıtt –
NB II. nıi felnıtt –

minimum 30 fı,
minimum 20 fı,
minimum 20 fı,
minimum 15 fı.

A FUTSAL válogatott mérkızései külön szerzıdésben kerülnek meghatározásra.
3.4 FUTSAL mérkızéseken elkövetett rendbontások, rendzavarások
A FUTSAL mérkızéseken elkövetett rendbontások, rendzavarások vonatkozásában a
Biztonsági Szabályzat 6. pontjában foglaltak a mérvadóak.
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14.

Felhasznált anyagok jegyzéke
• 2004. évi I. törvény (A sportról), 73. § (Az eltiltás), 74. § (A kamerával történı
megfigyelés),
• 54/2004. (III. 31.) kormányrendelet (A Sportrendezvény biztonságáról),
• 2005. évi CXXXIII. törvény (Személy-, Vagyonvédelmi és a Magánnyomozói tevékenység
szabályairól),
• 1992.

évi

LXIII.

törvény

(A

személyes

adatok

védelmérıl

és

a

közérdekő

nyilvánosságról),
• A Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 1978. évi IV. törvény 60. § (Kitiltás), 271. § (Garázdaság),
• A Szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 22. § a) (Kitiltás), 142. § (Garázdaság),
• 16/1999 (II. 5.) kormányrendelet (A rendırség ellenérték fejében végezhetı szolgáltató
tevékenységérıl),
• 307/2008. (XII. 20.) kormányrendelet (A szeszes italok árusításáról),
• 1021/2007. (III. 31.) kormányhatározat (A Prümi Szerzıdéshez való magyar csatlakozás
elıkészítésérıl),
• 25/2004. (VIII. 03.) ORFK Intézkedés (A Sportrendezvények rendıri biztosítására),
• Országos

Rendırfıkapitány

Intézkedési

Terve,

2008.

november

04.

(A

sportrendezvényeken elıforduló közösségellenes megnyilvánulások megelızésére),
• Az EU Tanács állásfoglalása (2006. december 4.),
• Az EU Tanács 2001. december 1./IB határozata,
• Az EU TANÁCS 2002/348/IB HATÁROZATA, 2002. ápr. 25. (A nemzetközi vonatkozású
labdarúgó-mérkızésekkel kapcsolatos biztonságról),
• Az EU TANÁCS 1991. júniusi 21. ÁLLÁSFOGLALÁSA (A nemzetközi labdarúgómérkızésekkel összefüggésben felmerülı erıszak és zavargások megelızését és
megfékezését

szolgáló

intézkedések

és

nemzetközi

kézikönyvérıl),
• UEFA Biztonsági és Biztosítási Szabályok,
• UEFA Kötelezı Biztonsági és Biztosítási Utasítások,
• UEFA Stadion és Infrastruktúra Szabályok,
• A Prümi Szerzıdés.
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