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PREAMBULUM

Az MLSZ és a Sportszervezetek biztosítják a labdarúgó rendezvények
résztvevői számára a sportág gyakorlásához és a biztonságos nyugodt
szórakozáshoz való részvételt, a személyi- és vagyonbiztonságukat.

A magyar labdarúgás minden egyes szereplőjének, valamint az együttműködő
állami és civil szerveknek és szervezeteknek közös feladata, hogy a sport, a
labdarúgás legyen a mérkőzések főszereplője.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a sportlétesítményekben, illetve azok közvetlen
környezetében a biztonságos és a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltató
környezet

feltételeinek

megteremtésével

kíván

hozzájárulni

a

sportrendezvényeket látogatók, valamint a labdarúgást támogatók számának
emeléséhez, a pozitív szurkolói magatartás kialakításához, a sportág hazai és
nemzetközi elfogadottságának és szakmai elismerésének fenntartásához,
fejlesztéséhez.

A szabályzat elősegíti a hatékony és helyes jogalkalmazás elterjedését,
egységes terminológia használatát, a sportesemények – UEFA elvárásainak
megfelelő - ünnepi hangulatban történő 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
mérkőzések biztonsági kockázatát, a labdarúgó mérkőzést megelőző, közbeni
és az azt követő időszakban.
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Biztonsági Szabályzat célja, rendeltetése
A Biztonsági Szabályzat célja, hogy egységes szabály szerint
kerüljön végrehajtásra a labdarúgó mérkőzések biztonsági
feladatainak előkészítése, a biztosítással kapcsolatos feladatok
végrehajtása, valamint azok értékelése.
A szabályzat rendeltetése:
•
•
•
•
•

•

tartalmazza azokat az alapvető rendszabályokat, amelyek alapján a
labdarúgó pályák, stadionok biztonsági felkészítését el lehet végezni,
hozzájáruljon a labdarúgó pályák megfelelő felkészítéséhez, illetve azok
közvetlen környezete megfelelő biztosításához, valamint a szolgáltatások
színvonalának emeléséhez,
összhangban a FIFA és az UEFA szabályozóival standardizálja a
biztonsági feladatok végrehajtását,
szabályozza és segítse a biztonsági szakemberek, illetve szervezetek
együttműködési feladatait,
kialakítsa a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: Szövetség)
„biztonsági információs rendszerét”, ezzel járuljon hozzá a
sportrendezvények biztonsági előkészítéséhez, megszervezéséhez,
lebonyolításához és megfelelő értékeléséhez,
járuljon hozzá a pozitív szurkolói magatartás kialakításához,

A szabályzat hatálya:
•
•
•
•

nemzeti válogatottak mérkőzéseire,
nemzetközi kupamérkőzésekre,
nemzetközi edzőmérkőzésekre,
a Szövetség által szervezett versenyrendszerek mérkőzéseire.
1. SZERVEZETI KERETEK

1.1

A Szövetség Biztonsági Bizottsága
A Szövetség Biztonsági Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a biztonsági
szakterület szakmai feladatait látja el. A bizottság társadalmi testület,
amelynek elnökét és tagjait a Szövetség elnöksége (továbbiakban:
Elnökség) nevezi ki öt éves időtartamra. A bizottság elnöke - a szövetség
döntése alapján - a Szövetség Biztonsági Igazgatója is lehet.
A
Bizottság
a
összefüggésben:
•
•

labdarúgó

mérkőzések

biztonsági

feladataival

értékelő, elemző munkát végez,
meghatározza a labdarúgó mérkőzések biztonsági színvonalának
javítása érdekében létrehozott képzések tematikáját,
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•
•
•
•

•
•
•
1.1.1

a Bizottság a sportszervezetektől beérkezett javaslatokat megvizsgálja
és felterjeszti az ORFK előkészítő Szakértői Csoporthoz.
figyelemmel kíséri a labdarúgó mérkőzések biztonsági feladatainak
sportegyesületek általi végrehajtását,
a hatályos normák figyelembe vételével javaslattal él a Fegyelmi- és/vagy
Versenybizottság felé a biztonsági rendszabályok megsértésével
kapcsolatosan,
koordinálja az együttműködési feladatokat, - a sportirányításért felelős
államigazgatási szerv, az Országos Rendőr-főkapitányság és a
Szövetség
között
–a
fennálló
szerződések,
együttműködési
megállapodásoknak megfelelően,
a Bizottság ajánlásokat dolgoz ki a Szövetségi Biztonsági Igazgató
részére a labdarúgó mérkőzések biztonságával kapcsolatos
kérdésekben,
ajánlásokat tesz a Sportszervezeti Biztonsági Igazgatók (megbízottak) és
a vagyonvédelmi vállalkozások képviselőinek tartott továbbképzések
tematikájára,
évente a végzett munkáról beszámol az elnökségnek.

A Bizottság határozata
(1) A határozat tartalma
A Bizottság a bizottsági ügyről határozatban dönt.
A határozat tartalma áll a bevezető- és rendelkező részből, rövid
indokolásból, keltezésből és aláírásból, valamint tájékoztatásból a
jogorvoslati lehetőségről.
a)
b)
c)

d)
(2)
(3)

A bevezető rész tartalmazza, hogy a határozatot a Bizottság hozta.
A rendelkező rész tartalmazza a biztonsági ügy jogi megjelölését, a
biztonsági határozatot.
Az indokolás tartalmazza, hogy a Bizottság mit állapított meg és
megindokolja. Az indoklás tartalmazza és megjelöli a határozat alapjául
szolgáló szabályokat, szabályzatokat.
Tájékoztató a jogorvoslat lehetőségéről.
A biztonsági határozat keltezésének napja az a nap, amelyen a
határozatot meghozták.
A határozatot a Bizottság elnöke (távollétében) alelnöke írja alá.

(4) A határozat kihirdetése, közlése
a)

b)

A bizottsági határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, a távollévőkkel pedig
postai úton történő kézbesítéssel kell közölni. A közléssel azonos
hatálya van a Szövetség (szervezeti egységei) Hivatalos Értesítőjében
történő közzétételnek.
A bizottsági határozat kihirdetése nyilvános. A határozat kihirdetésekor
fel kell olvasni a rendelkező részt és ismertetni kell az indokolás
lényegét.
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c)
d)

A bizottsági határozatot meg kell küldeni mindazon a szervezetnek,
amely a határozat végrehajtásában közreműködni köteles,
A határozat kihirdetése után, az érintett sportszervezet, illetve személy
a fellebbezés jogáról aláírásával hitelesített nyilatkozatban lemondhat.

(5) A Biztonság határozatának jogerőre emelkedése
A Bizottság határozata jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik:
a)
b)

ha a sportszervezet, illetve személy a fellebbezéséről lemond, akkor
azonnal,
fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő lejártát követő napon.

(6) Halasztó hatály
A Bizottság határozat ellen benyújtott fellebbezésnek nincs halasztó
hatálya.
1.1.2

Fellebbezés
a)
b)

A Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye.
A Bizottság határozata ellen az MLSZ Fellebbviteli Bizottságához lehet
fellebbezni.

(1) A határozat ellen fellebbezésre jogosultak
A határozat ellen fellebbezésre jogosult:
a)
b)
c)

aki ellen a határozatot hozták,
sportszervezet, amellyel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz,
az MLSZ elnöke minden esetben.

(2) A fellebbezés határideje
a)
b)

A fellebbezés határideje 8 nap.
A fellebbezés határidejét a határozat kézbesítésétől kell számítani.

(3) A fellebbezés bejelentése
Akivel szemben a határozat rendelkezést tartalmaz, fellebbezését a
határozat kihirdetését követően helyben szóban vagy írásban is
bejelentheti, illetve jegyzőkönyvbe mondhatja. A szóban bejelentett
fellebbezés indokolását azonban 8 napon belül írásban is meg kell
ismételni és azt a Bizottsághoz eljuttatni.
(4) A fellebbezés visszavonása
a)
b)

A fellebbező a Fellebbviteli Bizottság határozathozatal céljából tartott
ülésének megkezdéséig a fellebbezését visszavonhatja.
A visszavont fellebbezést nem lehet újból előerjeszteni.
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(5) A fellebbezés tartalma
a)
b)

c)

(6)

A fellebbezés a határozat bármely rendelkezése vagy kizárólag az
indoklás ellen is irányulhat.
A fellebbezésben ismertetni kell a fellebbezés okát és célját. A
fellebbezés okának téves megjelölése vagy téves fellebbezés miatt - az
egyébként határidőre benyújtott és az alakiságnak megfelelő
fellebbezést - nem lehet elutasítani.
A fellebbezésben új tényt állítani és új bizonyítékra csak akkor lehet
hivatkozni, ha az elsőfokú eljárás lezárását követen jutott a fellebbező
tudomására.
Észrevétel a fellebbezésre
A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig a Bizottságnál, az
iratok felterjesztése után pedig a Fellebbviteli Bizottságnál a
fellebbezésre észrevételt tehetnek.

(7) A fellebbviteli határozat jogerőre emelkedése
A határozat jogerőre emelkedik a Fellebbviteli Bizottság határozatának a
kézbesítését követő napon.
1.2

A Szövetségi Biztonsági Igazgató
Az Igazgatót a Szövetség főtitkára bízza meg, a megbízást az elnökség
hagyja jóvá.
Az Igazgató a Szövetség elnöke és főtitkára alárendeltségében, a
szerződéskötéskor átadott munkaköri leírás alapján a jogszabályokban,
nemzeti és nemzetközi szövetségi előírásokban foglaltaknak megfelelően
végzi feladatát.
A feladat ellátásához az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie:
•
•
•

felsőfokú végzettség,
szakirányú szakmai gyakorlat,
legalább egy idegen nyelv tárgyalóképes ismerete.

A Szövetségi Biztonsági Igazgató független szakértő, a versenyrendszerben
résztvevő sportszervezeteknél nem tölthet be tisztséget.
A Szövetségi Biztonsági Igazgató feladatai
•

Nemzeti Futball Információ Pont (továbbiakban: NFIP) tájékoztatása a
szurkolókkal és a válogatott csapat utazásával kapcsolatos
információkról.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Felelős a válogatott labdarúgó mérkőzések biztosítási tervének
elkészítéséért, a tájékoztató adatok és a biztonsági terv területileg
illetékes rendőrkapitányságnak történő időbeni megküldéséért a
sportrendezvények biztonságát szabályozó jogszabályok (továbbiakban:
kormányrendelet) szerint.
Felelős a vagyonvédelmi vállalkozás kiválasztásáért, a feladatra (eseti)
szerződéskötés előkészítéséért és feladatellátásának rendszeres
ellenőrzéséért, valamint értékeléséért.
Végzi a biztonsági terület feladatainak költségvetési tervezését és a
teljesítések igazolását.
Javaslatot tesz a Szövetségi Biztonsági Ellenőrök személyére.
Szervezi és irányítja a Szövetségi Biztonsági Ellenőrzési Rendszert.
Értékeli a Szövetségi Biztonsági Ellenőrök jelentéseit és megteszi a
szükséges intézkedéseket az előforduló rendbontások és rendzavarások
megelőzése céljából.
A labdarúgó mérkőzések biztonsági kérdéseivel összefüggő kérdéseket
éves szinten összegzi és a tapasztalatokat megküldi az Elnökségnek,
illetve az együttműködő szervezeteknek.
Együttműködik a Szövetség Biztonsági Bizottságával, a Szövetség belső
és külső szervezeti egységeivel, valamint a munkájához szükséges
országos szervezetekkel.
Az Igazgató a biztonsággal kapcsolatos ügyek vizsgálata és a
biztonsággal
összefüggő
kérdések
kapcsán
megbeszélést
kezdeményezhet, ajánlásokat fogalmazhat meg a Sportszervezeti
Biztonsági Igazgatók felé.
A Szövetség Biztonsági Szabályzatát sértő, valamint a jogsértéssel
kapcsolatos ügyeket fegyelmi kivizsgálás és felelősségre vonás céljából
átadja a Fegyelmi Bizottságnak.
A kiemelt biztonsági kockázatú labdarúgó mérkőzésekre - a Szövetség
Biztonsági Bizottság előzetes véleményezése alapján – javaslatot tesz és
felterjeszti az ORFK Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból
Minősítő Előkészítői Csoporthoz és ülésein képviseli a Szövetséget.
Az Igazgató a hazai és nemzetközi szabályozókkal összhangban irányítja
a Szövetségben folyó biztonsággal kapcsolatos szervező, felkészítő 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
együttműködő szerveket, illetve az érintetteket.
Kapcsolatot tart a FIFA és az UEFA biztonsági szakterületével.
Elemzi a hazai labdarúgó mérkőzések biztonsági tapasztalatait és a
biztonsággal, mérkőzésbiztosítással összefüggő tájékoztatásokat
eljuttatja a Sportszervezeti Biztonsági Igazgatókhoz (megbízottakhoz),
valamint a biztonsági kérdésekben érintett együttműködő szervezetekhez
is.
Felügyeli a Szövetség és a Kamara által szervezett sportrendezvénybiztosítói képzések végrehajtását.
Javaslatot tesz a Biztonsági Szabályzat módosítására, kiegészítésére.
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A Szövetségi Biztonsági Igazgató és a Biztonsági Bizottság kapcsolata
Biztonsági ügyekben a Biztonsági Igazgató tájékoztatja a bizottságot a
végzett munkáról és a következő feladatokról.
A Szövetségi
irányában
•

•
•

Biztonsági

Igazgató

feladatai

a

Sportszervezetek

Folyamatosan kapcsolatot tart a Sportszervezetek Biztonsági
Igazgatóival (megbízottakkal), felügyeli szakmai munkájukat, segíti a
Sportszervezetek Biztonsági Igazgatóinak szakmai tevékenységét,
értékeli az éves beszámoló jelentéseiket.
Értékeli a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatóinak heti tájékoztató
jelentéseit, - amennyiben indokolt - megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Figyelemmel kíséri a Sportszervezeti Biztonsági Igazgatók tájékoztatása
alapján a szurkolói csoportok alakulását, a negatív trendek megjelenését.

Az Igazgató a szakmai továbbképzéseken a tematika kialakításába
bevonja a rendőri szerveket a következő témakörökben:
•
•
•
•
•
•

1.3

rendőri biztosítási- és együttműködési feladatok a labdarúgó
mérkőzéseken,
a rendőri biztosítás igénylésének lehetőségei és költségei,
a kiemelt biztonsági kockázatú labdarúgó mérkőzésekre történő
javaslattétel szempontjai,
együttműködési tapasztalatok értékelése,
a szurkolói csoportokról rendelkezésre álló adatok pontosítása,
a mérkőzések biztonságos lebonyolításában (rendőrség, szervező,
rendező,
mentőszolgálat,
tűzoltóság
stb.)
érintett
felek
kommunikációjának és együttműködésének fejlesztése érdekében
működteti a Szövetség Biztonsági Információs Tájékoztatási Rendszert.

Szövetségi Szakreferens
A Szövetségi Szakreferenst a Szövetség főtitkára bízza meg, a Biztonsági
Igazgató javaslata alapján.
A Szövetségi Szakreferens a Szövetség főtitkára és a Szövetségi Biztonsági
Igazgató irányításával, a szerződéskötéskor átadott munkaköri leírás alapján
a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a nemzeti és nemzetközi
szabályozókban foglaltaknak megfelelően végzi feladatát.
A feladat ellátásához az alábbi feltételekkel kell rendelkeznie:
•
•

felsőfokú szakirányú végzettség,
szakirányú szakmai gyakorlat,
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A
Szövetségi
Szakreferens
a
versenyrendszerben
sportszervezeteknél nem tölthet be tisztséget.

résztvevő

Szövetségi Szakreferens feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.4

A Szövetségi Biztonsági Igazgató által meghatározott feladatok ellátása.
A Szövetség által szervezett válogatott mérkőzések és egyéb
rendezvények terveinek kidolgozásában és lebonyolításában való
részvétel.
Kapcsolattartás a Fegyelmi Bizottsággal.
Kapcsolattartás a Versenyigazgatóval.
Kapcsolattartás a Megyei Igazgatókkal.
A kijelölt szövetségi biztonsági ellenőrök kiértesítése.
Az érdekelt sportszervezetek kiértesítése a szövetségi biztonsági
ellenőrök személyéről.
A szövetségi biztonsági ellenőrök munkájának támogatása.
A beérkezett szövetségi biztonsági ellenőrök jelentéseinek feldolgozása.
A szövetségi ellenőrök teljesítményigazolásának előkészítése.
A heti jelentések feldolgozása.
Szakmai képzések, továbbképzések szervezése.

Megyei Igazgatók
A Megyei Igazgatók irányítják és felügyelik az MLSZ szabályzataiban
részükre meghatározott területeken, az általuk felügyelt sportszervezeteknél
végrehajtott biztonsági feladatokat, amelynek során kapcsolatot tartanak a
Szövetségi Biztonsági Igazgatóval, a Biztonsági Bizottsággal, a
sportszervezetek biztonsági felelőseivel és a szövetségi biztonsági
ellenőrökkel, Szövetségi Szakreferenssel.

1.5

Sportszervezeti Biztonsági Igazgató (megbízott)
Az NB I osztályú sportszervezetek a labdarúgó mérkőzések
előkészítésének,
biztonságos
megrendezésének
lebonyolítására
Sportszervezeti Biztonsági Igazgatót (megbízottat), az NB II, az alacsonyabb
osztályban szereplő sportszervezetek, valamint a FUTSAL sportszervezetei
biztonsági felelőst jelölnek ki.
A Sportszervezeti Biztonsági Igazgató (megbízott, biztonsági felelős)
feladatkörét írásos formában kell rögzíteni, abban az esetben is, ha feladatát
díjazás nélkül látja el.
Az azonos versenyrendszerben (osztályban) szereplő Sportszervezeti
Biztonsági Igazgatók (megbízottak) más sportszervezetnél biztonsági
igazgatói (megbízotti) feladatot nem láthatnak el.
A biztonsági megbízott és a biztonsági felelős feladata és felelőssége
azonos a Sportszervezeti Biztonsági Igazgató feladatkörével.
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A Sportszervezeti Biztonsági Igazgató (megbízott) irányítását a
sportszervezet ügyvezető igazgatója végzi a Szövetségi Biztonsági Igazgató
ajánlásai alapján, munkakörének betöltésére csak megfelelő szakirányú
végzettséggel és felkészültséggel rendelkező személyt alkalmazhat a
sportszervezet.
A Sportszervezeti Biztonsági Igazgató (megbízott) rendelkezzen a 2005. évi
CXXXIII. törvényben előírt képesítésekkel (legalább középfokú általános
végzettség, középfokú szakirányú végzettség, szakirányú szakmai
gyakorlat), helyettesítéséről a sportszervezet ügyvezető igazgatója
gondoskodik.
Sportszervezeti Biztonsági Igazgató (megbízott) feladatai
•
•
•
•
•
•
•

tartson kapcsolatot a Szövetségi Biztonsági Igazgatóval, Szövetségi
Biztonsági szakreferenssel.
ismerje a labdarúgó mérkőzések biztosításával összefüggő feladatokat.
ismerje a feladatköréhez tartozó hatályos jogszabályokat, a Szövetség
Biztonsági
Szabályzatát,
Infrastruktúra
Szabályzatát
és
a
Versenyszabályzat vonatkozó rendelkezéseit.
a biztonsági terv elkészítése és a rendezők irányítása.
ismerje a rendőrséggel (és más szervezetekkel) az együttműködés
alapvető feladatait.
ismerje a rasszizmus, az antiszemitizmus és a diszkrimináció,
mérkőzéseken megjelenő formáit és a szankciókat, amelyeket az
elkövetőkkel szemben alkalmazhatnak.
segítse a Szövetség által kiküldött ellenőrök munkáját.

A Biztonsági Igazgató (megbízott) feladatait a sportszervezet által a
szerződés aláírásakor, a munkaszerződés vagy megbízási szerződés
mellékleteként átadott munkaköri leírás határozza meg.
A munkaköri leírás feladatai között szerepelnie kell:
•
•

•
•
•

A sportszervezet sporttevékenységéhez kapcsoló sportrendezvények
biztonsági feltételeinek megteremtésével és gyakorlati feladatainak
irányításával, végrehajtásával összefüggő feladatok végzése,
A sportszervezet tevékenységéhez kapcsolódó sportrendezvények, a
Sportszervezet (szakosztály) által működtetett hivatásos felnőtt és
korosztályos labdarúgó (FUTSAL) csapat hazai, idegenbeli, bajnoki, kupa
és nemzetközi kupa, valamint barátságos- és edzőmérkőzések
biztosítási feladatainak végzése, irányítása,
Együttműködés a Szövetségi Biztonsági Igazgatóval, Szövetségi
Biztonsági Szakreferenssel a heti tájékoztató jelentések elektronikus úton
(e-mail) történő eljuttatása,
Javaslattétel a Szövetségi Biztonsági Igazgatónak a sportszervezet
fokozott és kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzéseire,
Együttműködés, kapcsolattartás a mérkőzések előkészítése és
lebonyolítása során az illetékes rendőrkapitánysággal és a mérkőzések
biztonsági kérdéseiben érintett szervezetekkel,
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•
•
•
•
•
•
•
•
1.6

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,
pozitív vagy negatív vonásaik, szokásaik megismerése,
Kapcsolattartás a mérkőzések biztosításával összefüggésben más
sportszervezetek biztonsági igazgatóival, vezetőivel, utazási irodákkal,
Együttműködés a hatóságokkal (rendőrség, katasztrófavédelem,
tűzoltóság) a sportszervezet biztonsági stratégiájának, valamint a
stadion, sportlétesítmény kiürítési- kimenekítési tervének kidolgozásban,
A stadion és pályahitelesítések biztonsági szempontból történő
előkészítésének figyelemmel kísérése, a végrehajtásában való részvétel,
Mérkőzésekre történő be- és kiléptetési feltételek kidolgozása,
megszervezése és koordinálása,
Nemzetközi jegyértékesítési trendekhez igazodva jegy- és bérlet
árusítási stratégia kialakításában való részvétel,
A sportszervezet Stadion Szabályzat kidolgozásában való részvétel,
aktív közreműködés és javaslattétel.

Sportszervezeti
kapcsolata

Biztonsági

Igazgató

és

a

Biztonsági

Bizottság

A Sportszervezeti Biztonsági Igazgatók (megbízottak) részt vesznek a
Biztonsági Bizottság által szervezett szakmai továbbképzéseken,
konferenciákon.
2.

INFRASTRUKTURÁLIS ELŐÍRÁSOK
A stadionok hitelesítési eljárásával, illetve a klublicenc rendszerhez
kapcsolódó minősítéssel összefüggésben az MLSZ Klublicenc Szabályzat
és az Infrastruktúra Szabályzat speciális szabályokat határoz meg.
E szabályok alapvetően befolyásolják a biztonsági szakterület munkáját,
ezért kialakításukban és ellenőrzésükben az MLSZ biztonsági
szakterületének részt kell venni.
Az Infrastruktúra Szabályzathoz kapcsolódó együttműködési területek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biztonságtechnikai ellenőrzés
Pályahitelesítés
Technikai zóna
A belső kerítés, az alapvonal, illetve az oldalvonal közötti távolság
Tájékoztató táblák
Külső kerítés
Bejárati kapu
Beléptető rendszer
Nézőtér
Biztonságtechnikai előírások
Hangosítás
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•
•
•
•
•
•
•
•

Eredményjelző berendezés
Biztonsági irányító csoport helyisége
Belső kerítés
Játékos kijáró
Villanyvilágítás
Parkoló hely
VIP terem
A tudósítók és a média munkájának biztosítása

A Stadion Szabályzathoz kapcsolódó együttműködési területek.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
3.

A stadion osztályba sorolási kategóriája.
A stadionvázlat a megközelítési útvonalakkal.
A stadionkapacitás: maximális nézőszám, hazai- és vendég szektorok
befogadóképessége, ülő- és állóhelyek, fedett ülőhelyek száma
vonatkozásában.
A stadion műszaki felszereltsége (kamerarendszer, beléptető rendszer,
világítás erőssége – LUX –, hangosbemondó rendszer, tartalék
energiaforrás, vízelvezető rendszer).
A vezetési pont helye.
A lépcsők, vészkijáratok, menekülő kapuk, büfék, WC-k állapota,
elhelyezkedésük.
Az öltözők helye és komfort fokozatuk.
Az elsősegélynyújtásra kijelölt és a doppingellenőrzésre alkalmas
helyiségek.
A jegyárusítás helyei, vendégszurkolók számára fenntartott pénztárak.
A sajtó számára rendelkezésre álló helyiségek (befogadóképesség,
telefon-, internet lehetőségek, TV közvetítésre, sajtókonferencia
megtartására alkalmas helyiség).
A stadion alaprajza a fontosabb létesítményekkel, építményekkel.
A parkolási lehetőségek a stadionon belül és közvetlen környezetében, a
parkolók befogadó képessége.
A stadionból kitiltott tárgyak felsorolása.
A stadionban tiltott viselkedési formák.
A tiltott viselkedési formákat tartalmazó táblák, plakátok helyét, a tiltott
viselkedési formák megjelenítését a sportszervezet által alkalmazott
szankciókat
(különös
tekintettel
a
rasszista,
antiszemita
megnyilvánulások elkövetőire).
A stadion kiürítési-, kimenekítési terve.
A szeszesital árusítás feltételeit meghatározó jogszabály kifüggesztése,
megjelenítése.
A sportszervezetek által alkalmazott szankciók.

A LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATOS
SZEMÉLYI,SZERVEZÉSI,
RENDEZÉSI,
VALAMINT
BIZTOSÍTÁSI
FELADATOK, A LABDARÚGÓ STADIONOK, PÁLYÁK BIZTONSÁGI-,
BIZTONSÁGTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI, A NÉZŐK JOGAI ÉS A
SPORTRENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
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3.1

A versenyrendszer szervezése, a versenyrendszerben résztvevő
Sportszervezetek jogai és kötelezettségei
A magyar nemzeti válogatott labdarúgó mérkőzéseinek szervezője a
Szövetség. A magyar bajnoki- és kupa labdarúgó mérkőzések szervezője a
sportszervezetek. A versenyzés feltételeit az MLSZ Szabályzatainak
elkészítésével és közreadásával határozza meg.
A versenyrendszerben azon sportszervezetek vehetnek részt, amelyek
jogosultságot szereztek az adott osztályban való szereplésre (az MLSZ által
kiadott Szabályzatoknak mindenben megfelelnek), megszerzik az adott
osztályban való szereplésre jogosító licenszüket.
A sportszervezeteknek joguk van szerepelni az adott osztályban, hazai
mérkőzéseit szervezni, az idegenbeli mérkőzéseken részt venni.
A sportszervezetek kötelezettségei:
•
•
•

betartani az Európai Sport Chartával összhangban lévő hatályos magyar
jogszabályokat, a FIFA, UEFA, valamint az MLSZ Szabályzataiban
rögzített előírásokat.
a hazai mérkőzések biztonságos megszervezése, a résztvevők személyiés vagyonbiztonságának megteremtése,
a hazai mérkőzésekre kilátogató nézők számára felelősségbiztosítást
kötni.

A nézők jogai: a sportszervezet a stadionon belül köteles biztosítani a
nézőknek a nézőtéri helyéig való eljutás kulturált lehetőségét, tiszta
nézőteret, parkolót, illemhelyet, továbbá a rendeletben szabályozott áruval
feltöltött büfé nyitva tartását.
A nézők kötelezettségei: a hatályos jogszabály és a Pályarendszabályok
maximális betartása, a rendezők útmutatásának, utasításainak végrehajtása.
3.2

A labdarúgó mérkőzések szervezője
2004. évi I. tv. 65. § (1) Sportrendezvényt - a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - jogi személy vagy büntetlen előéletű természetes
személy (a továbbiakban együtt: szervező) szervezhet.
(2) Külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény szervezője csak
sportszervezet, szakszövetség vagy sportági szövetség lehet.

3.2.1

A Szövetség szervezési feladatai a válogatott labdarúgó mérkőzések
során
•
•
•

A sportlétesítmény kijelölése: a pályának meg kell felelnie a FIFA, UEFA
szabványoknak (barátságos mérkőzés esetén minimum I. o. labdarúgó
stadion a kritérium).
FIFA, UEFA, nemzetközi mérkőzés esetében a National Association
Confirmation megküldése a FIFA, UEFA szerveknek.
A stadion használatával kapcsolatos szerződés elkészítése egy hónappal
a válogatott mérkőzés előtt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
3.2.2

A válogatott mérkőzés biztonságos lebonyolításának feltételeit
megteremtő hatályos szerződések megléte.
Mérkőzés időpontjának meghatározása (barátságos mérkőzés esetén).
Vendégcsapat és a hazai nemzeti válogatott szálláshelyeinek
megrendelése, szállításának megszervezése.
Játékvezetők
szálláshelyeinek
megrendelése,
szállításuk
megszervezése.
Tolmácsok biztosítása.
Médiával kapcsolatos kérdések szervezése.
Hivatalos étkezések szervezése.
Döntés a rendőri felvezetés biztosításáról, szerződés megkötése a
rendőrséggel.
Mentőszolgálattal (egészségügyi szervezettel) a szerződés megkötése.
Vendég - és hazai csapat edzéseire pályabiztosítás.
A mérkőzésre szóló jegy formátumának és tartalmának meghatározása.
A belépőjegyeket el kell látni a nézőt felvilágosító összes információval,
amire szüksége lehet, úgymint: a verseny neve, a résztvevő csapatok
neve, dátum, pontos időpont, a kezdőrúgás időpontja és az ülőhely
helyének egyértelmű, pontos (szektor, sor, ülőhely száma) jelzése.
A jegyeladás elveinek rögzítése, különös tekintettel a vendégszurkolók
számára.
A
szervező
köteles
a
mérkőzésen
résztvevők
számára
felelősségbiztosítást kötni és annak meglétét a jegyen feltüntetni.
A mérkőzés költségvetésének elkészítése.
A mérkőzés forgatókönyvének elkészítése.
A szervező képviselteti magát a FIFA és UEFA mérkőzés esetén a
mérkőzés napján az adminisztratív/biztonsági értekezleten, barátságos
mérkőzések esetében – amennyiben megtartásra kerül – a technikai
értekezleten.
A sportrendezvény megközelítési útvonalaival, a tömegközlekedési
eszközökön várható terheltségről a szervező tájékoztatja a közúti vagy
tömegközlekedési eszközök üzemeltetőit.
Képviselteti magát a biztonságtechnikai bejárásokon.
VIP-feladatok.

A Szövetség biztonsággal kapcsolatos szervezési feladatai a válogatott
labdarúgó mérkőzések során
•

•
•
•

A sportrendezvény szervezéséről a mérkőzés megtartása előtt egy
hónappal, annak helye és illetékessége szerinti rendőr-főkapitányság,
rendőrkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
tájékoztatása.
Kapcsolat felvétele a vendégcsapat (labdarúgó szövetség) biztonsági
szerveivel,
A
mérkőzéssel
kapcsolatos
megbeszélések,
pontosítások,
pályabejárások helyének és időpontjának, a résztvevők körének
meghatározása, a kiértesítés végrehajtása.
A mérkőzést megelőző megbeszélések, helyszíni biztonságtechnikai
ellenőrzések, pontosítások végrehajtása.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3

Biztosítási Terv elkészítése.
A stadion kiürítési-, kimenekítési tervének megfelelően az eligazítás
megtartása, különös tekintettel a fogyatékos személyek elhelyezésére és
kimenekítésének biztosítására.
A katasztrófavédelemmel az együttműködési feladatok rögzítése.
A tűzoltóság képviselőivel a feladatok pontosítása.
Rendőri kísérési feladatok megküldése az illetékes rendőri szervnek.
A mérkőzés egészségügyi biztosítási szerződés előkészítése.
A stadion igazgatójával, vagy tulajdonosával együttműködve az irányító
helyiség (vezetési pont) kijelölése,
A vezetési csoport összetételének meghatározása,
A vezetési csoport készenlétének (rádión, telefonon kiadható riasztási
kód) meghatározása.
A vezetési csoport rendkívüli helyzet esetén történő összehívására és
tanácskozására alkalmas helyiség kijelölése.
A mérkőzést megelőző biztonságtechnikai ellenőrzés során a rendőri
szervekkel együttműködve kiemelt figyelmet kell fordítani a 54/2004.
(III.31.) kormányrendelet 13. § előírásaira.
A szövetségi biztonsági igazgató értékelő jelentést készít az Elnökség
számára.

Rendezői feladatok a válogatott labdarúgó mérkőzéseken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biztonsági Terv tartalmának végrehajtása.
Csapatok szálláshelyeinek biztosítása.
Edzések helyének biztosítása.
A mérkőzést megelőző naptól a stadion őrzésének biztosítása.
A mérkőzés napján a stadion és a pálya átvizsgálásának végrehajtása.
Beléptetésnél az ellenőrzési feladatok (jegyellenőrzés, ruházat- és
csomagátvizsgálás) végrehajtása
Szektorok biztosítása (vészkijáratok nyithatóságának biztosítása).
Parkolási lehetőségek felmérése és a kijelölt parkolók biztosítása.
VIP területek biztosítása.
Hazai- és vendégcsapat öltözői és a pályára vezető útvonalak
biztosítása.
Játékvezetők és hivatalos személyek biztosítása.
Játéktér és a technikai zóna biztosítása.
Média kijelölt helyeinek biztosítása.
A mérkőzés biztosításában résztvevő rendőri biztosítást irányító
parancsnokkal az együttműködésének pontosítása.
A mérkőzés napján a készenét idejének és a várható befejezés
időpontjának pontosítása.
FIFA, UEFA mérkőzés esetén, a mérkőzés napján a FIFA, UEFA
adminisztratív/biztonsági értekezleten történő részvétel.

17
Biztonsági Szabályzat

Hatályos 2011. július 01.-től

A mérkőzés után
•
•
•
3.3

Előzetes értékelés a helyszínen a vagyonvédelmi vállalkozás képviselője
(biztosításvezető) és más, a biztosításba bevont terület rövid
tájékoztatója alapján.
A mérkőzést követően értékelés a biztosítási feladatokban résztvevő
rendezői állomány részére.
Írásos értékelés készítése a Szövetségi Bizottsági Igazgató számára.

A sportszervezet szervezési feladatai
A sportszervezetek a szervezési feladatok ellátásához a mérkőzések
technikai, biztonsági feltételeinek biztosítására az alábbi szervekkel
köthetnek szerződést:
•
•
•
•
•
•

a vagyonvédelmi vállalkozás,
egészségügyi szolgáltató,
katasztrófavédelmi szervezet,
rendőrség,
áramszolgáltató,
parkolási szolgáltató,

A sportszervezet szerződést köthet térítés ellenében a rendőrséggel a
normál és fokozott biztonsági kockázatú mérkőzések biztosítására. A kiemelt
biztonsági kockázatú sportrendezvényen a rendőrség a rendező mellett a
külső és belső biztosítási feladatokat közfeladatként végzi.
A sportszervezet köteles a sportlétesítmény (stadion) biztonságtechnikai
feltételeit olyan mértékben biztosítani, hogy az megfeleljen az Infrastruktúra
Szabályzat előírásainak és biztosítsa a hivatalos résztvevők és a nézők
személyi- és vagyonbiztonságát.
A fent rögzített feladatok eredményes végrehajtásának elősegítése
érdekében a stadion tulajdonosa (birtokosa, bérlője) dolgozza ki és írásban
rögzítse a Stadion Szabályzatát.
3.3.1

A sportrendezvényt megelőzően végrehajtandó feladatok
•

•
•
•

A sportrendezvény szervezéséről a mérkőzés megtartása előtt 10 nappal
annak
helye
és
illetékessége
szerinti
rendőr-főkapitányság,
rendőrkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság
tájékoztatása.
Kapcsolat felvétele a vendégcsapat rendezési feladataiért felelős
személlyel.
A mérkőzést megelőző megbeszélések, helyszíni biztonságtechnikai
ellenőrzések, pontosítások végrehajtása.
Biztonsági Terv elkészítése.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A stadion kiürítési-, kimenekítési tervének megfelelően az eligazítás
megtartása, különös tekintettel a fogyatékos személyek elhelyezésére és
kimenekítésének biztosítására.
A katasztrófavédelemmel az együttműködési feladatok rögzítése.
A tűzoltóság képviselőivel a feladat pontosítása.
A mérkőzés egészségügyi biztosítására a szerződéskötés előkészítése.
A stadion igazgatójával, tulajdonosával együttműködve az irányító
helyiség (vezetési pont) kijelölése.
A vezetési csoport összetételének meghatározása.
A vezetési csoport készenlétének (rádión, telefonon kiadható riasztási
kód) meghatározása.
A vezetési csoport rendkívüli helyzet esetén történő összehívására és
tanácskozására alkalmas helyiség kijelölése.
A mérkőzést megelőző biztonságtechnikai ellenőrzés során a rendőri
szervekkel együttműködve kiemelt figyelmet kell fordítani a 54/2004.
(III.31.) kormányrendelet 13. § előírásaira.
Biztonsági Terv tartalmának értékelése, a rendezők létszámának
meghatározása.
A beléptető kapuk kijelölése.
Vendégszurkolók számára kijelölt szektor biztosítása.
Parkolási lehetőségek felmérése és a kijelölt parkolók biztosítása.
VIP területek kijelölése.
Játéktér és a technikai zóna biztosítása.
Média helyeinek kijelölése.
A mérkőzés biztosításában résztvevő rendőri biztosítást irányító
parancsnokkal az együttműködésének pontosítása.
A mérkőzés napján a készenét idejének és a várható befejezés
időpontjának pontosítása.

3.3.1.1 A jegyértékesítési rend meghatározása
Amennyiben nemzetközi- és az NB I-es mérkőzésekre országos hálózatban
kerülnek a jegyek értékesítésre, az alábbi külön szabályozást kell betartani.
•
•

•

•

Nemzetközi mérkőzések esetében a mérkőzés napján a jegyárusítás
csak a rendőrség jóváhagyásával, illetve a résztvevő sportszervezetekkel
történő egyeztetések után lehetséges.
A hazai bajnoki- és kupa mérkőzések esetében a szervező
sportszervezet és a vendég sportszervezet is köteles a mérkőzést
megelőzően, 5 munkanapon keresztül a vendégszektorba szóló jegyeket
árusítani, az általa előre meghirdetett időpontban és helyszínen.
A szervező sportszervezet köteles a mérkőzést megelőzően, 10
munkanappal a vendégszektorba szóló jegyeket (a sportlétesítmény
biztonsági kapacitásának 10 %-ig) – a két sportszervezet által előre
egyeztetett darabszámban – a vendég sportszervezet címére eljuttatni.
A vendég sportszervezet a részére átadott jegyekkel köteles legkésőbb 2
órával
a
mérkőzést
megelőzően
elszámolni
a
szervező
sportszervezetnek.
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•
•

Amennyiben a sportszervezetek máshogy nem állapodnak meg, a
vendégszurkolók jegyeinek ára nem haladhatja meg azon jegyárait,
melyet a hazai csapat szurkolói fizetnek a hasonló kategóriájúakért.
A jegyértékesítést a hazai és a vendégszurkolók elkülönítésének
figyelembevételével, - a sportlétesítmény befogadóképességének
optimális, biztonsági szempontokat is figyelembe vevő módon kell
meghatározni, végrehajtani – kell végezni.

A belépőjegyen szerepeljen
•
•
•
•
•
•
•

A mérkőzésre és a stadionra vonatkozó adatok, az ülőhely pontos
megnevezése (szektor).
Magatartási kódex a szurkolók részére (Pályarendszabályok).
A stadionba való belépés és ott-tartózkodás feltételei a nézők
anyanyelvén.
A jegy értékesítőjének megnevezése.
Figyelmeztetés a stadion területén tiltott tárgyak listájáról.
Tájékoztatás a kamerarendszer működtetéséről.
A jegyeknek hamisítás-biztosnak kell lenniük és szerepeljen rajtuk a
rasszista, antiszemita cselekményektől való tartózkodás kötelezettsége.

3.3.1.2 A média és a médiával kapcsolatos feladatok
A sajtó munkatársai a labdarúgó mérkőzésre akkreditációval (képviseleti
joggal) rendelkezik, a média részére kijelölt helyen (szektorban, TV
közvetítésre kijelölt helyiségben, állásokban) jogosult feladatát végezni.
A sajtó részére kijelölt szektorba a rendezők csak akkreditációval rendelkező
személyeket engedhetik be.
A sajtó helye a játéktér és a belső kerítés között
Fotó feliratú, számozott mellénnyel ellátott fotósok az oldalvonal mellett a
pálya alapvonala és a 11-es pont közötti területen tartózkodhatnak. A
mérkőzést közvetítő/felvevő TV személyzet az oldalvonal és a nézőtér
közötti területen előre egyeztetett pozíciókban helyezkedhetnek el,
megkülönböztető ruházat viselésével (számozott mellényben). Csak
akkreditációval rendelkező fotósok léphetnek be a számukra kijelölt területre.
A játékvezető és az ellenőrök - a technikai zónában jogosultan tartózkodó
személyek kivételével - mindenkit felszólíthat a terület elhagyására, ha a
körülmények azt indokolttá teszik. Amennyiben a játékvezető kérésének
nem tesznek eleget, a mérkőzést megszakíthatja, illetve beszüntetheti.
Vegyes zóna
•

A FIFA, UEFA és egyéb nemzetközi mérkőzéseken az öltözőtől a
parkolóig vezető területen (Mixed zone) az akkreditált írott és
elektronikus sajtó képviselői riportokat, interjúkat készíthetnek a
játékosokkal,
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•

•

3.4

A területet, a rendezők, alkalmazkodva a helyi körülményekhez, folyosót
képezve, az áthaladó játékosoknak lezárják. A sajtó képviselői a folyosón
kívül helyezkedhetnek el és az áthaladó játékosokat felkérik riportra,
interjú készítésére. Amennyiben a megszólított játékos jelzi, hogy
hajlandó a média részére interjút adni, abban az esetben a riportert be
lehet engedni a zónába és lehetőleg segíteni kell a munkájában.
A kijelölt rendezőknek fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a sajtó
munkáját végezhesse, de azon játékosoknak is meg legyen a
lehetőségük a zónán történő áthaladásra, akik nem kívánnak a sajtónak
nyilatkozni.

A labdarúgó mérkőzések rendezője
2004. évi I. tv. 70.§ (1) A szervező a sportrendezvény biztonságos
lebonyolítása érdekében, valamint a helyszínen a rend fenntartására és a
szervezési feltételek biztosítására (a továbbiakban: rendezés)
szerződésben rendező szervet vagy rendezőt bízhat meg.
(2) Rendező szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó - külön jogszabályban
meghatározott
képesítési
követelményeknek
megfelelő,
és
sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített - egyéni vagy társas
vállalkozás vezetője vagy alkalmazottja, rendezőnek csak személy-,
vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói képesítéssel rendelkező személy
bízható meg.
(3) A sportrendezvényen résztvevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a
rendezőnek e minőségében és személyében külső megjelenése alapján
azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező megkülönböztető
ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható
módon tartalmazó kitűzőt visel.
A Szövetség a válogatott mérkőzések rendezési feladatainak
lebonyolítására rendező szervet (vagyonvédelmi vállalkozás) jelöl ki.
NB I. és NB II. Sportszervezetek mérkőzésein a vagyonvédelmi vállalkozás
rendezési feladatait a hatályos szerződésben és a Biztonsági Tervben
meghatározottak
szerint
a
Sportszervezeti
Biztonsági
Igazgató
felügyeletével végzi.
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A rendezők kötelező ruházata
2004. évi
I. tv.
70. § (3)

2005. évi
CXXXIII. tv.
16. § (3)

Számozott
láthatósági
mellény

Rendező cég
nevének
feltüntetése

S.A.S.
Kft.
Kis Lajos

Rendező

Névre szóló
kitűző

3.4.1

A tevékenység
megnevezése

A sportrendezvény előtt végrehajtandó feladatok
A Sportszervezeti Biztonsági Igazgatók (megbízottak)
•
•

•
•
•
•

A
vendégszurkolókról
kapott
információkat
a
sportszervezet
ügyvezetőjével, a rendezővel /vagyonvédelmi váll. Képviselője/ és a
rendőri szervekkel együtt közösen értékeljék.
Tisztázzák, hogy hol határolódik el a vagyonvédelmi vállalkozás
(rendezők) és a rendőrség hatásköre. A mérkőzés biztosításában
résztvevő
rendőri
biztosítást
irányító
parancsnokkal
az
együttműködésének pontosítása.
Közösen hajtsák végre a mérkőzést megelőző biztonságtechnikai
ellenőrzést, határozzák meg a hazai és a vendégszurkolók beléptetési
helyét, szektorát és a biztosítási feladatokat.
A stadion és a pálya átvizsgálásának megszervezése.
Határozzák meg a mérkőzés végén a stadionból történő távozás
sorrendjét és azt közöljék a hangosbemondón keresztül. A mérkőzés
utolsó perceiben, több alkalommal tájékoztassák erről a hazai nézőket és
vendégszurkolókat is.
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3.4.1.1 A sportrendezvény során végrehajtandó biztosítási feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nézőtér (szektorok) biztosítása.
Vendégszurkolók számára kijelölt szektor biztosítása.
Játéktér biztosítása.
Játékvezetők és hivatalos személyek biztosítása.
Öltözők, folyosók és a játéktérre vezető útvonalak biztosítása.
Játéktér és a technikai zóna biztosítása.
Technikai zóna biztosítása.
VIP szektor biztosítása.
Média munkatársai munkájának biztosítása.
Kapcsolattartás, együttműködés a biztosítási feladatokban résztvevő
szervekkel (szervező, rendőrség, mentőszolgálat, katasztrófavédelem)
A kiürítési-, kimenekítési tervben meghatározott feladatok ellátása
(közlekedési és menekülési útvonalak biztosítása, a vészkijáratok
nyithatóságának biztosítása)
Biztonsági Terv tartalmának végrehajtása.
A kijelölt parkolók biztosítása.
A résztvevők személyi- és vagyonbiztonságának folyamatos biztosítása.
Dinamikus kockázatelemzés a sportrendezvény ideje alatt.

A mérkőzés után
•
•

Előzetes értékelés a helyszínen a vagyonvédelmi vállalkozás képviselője
(biztosításvezető) és más, a biztosításba bevont terület rövid
tájékoztatója alapján.
A mérkőzést követően értékelés a biztosítási feladatokban résztvevő
rendezői állomány részére.

3.4.1.2 A sportrendezvényt követő szervezési feladatok
•
•
•
•

A mérkőzéssel kapcsolatos szervezési és rendezési feladatok
végrehajtásának értékelése.
A szerződések teljesítésének ellenőrzése, igazolása.
A rendezés során használt eszközök és tárgyak ellenőrzése, átadása.
Heti jelentések készítése az MLSZ Biztonsági Bizottsága számára.

3.4.1.3 A sportrendezvény időpontjának megváltoztatása
A bajnoki-, kupamérkőzések időpontjának megváltoztatását (a szervező
sportszervezet, a vendég sportszervezet kérésére, az időjárási viszonyok
lényeges változásakor, valamint a pálya játékra való alkalmatlansága
esetén) a Szövetség Versenyigazgatója hagyja jóvá.
A szervező az eredeti időpont megváltozásáról köteles előzetesen értesíteni
az illetékes rendőrkapitányságot és a vagyonvédelmi vállalkozás képviselője
(biztosításvezető) által elkészített és módosított Biztonsági tervet benyújtani.
A mérkőzés a megváltoztatott időpontban csak a helyileg illetékes
rendőrkapitányság jóváhagyásával rendezhető meg.
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3.5

A rendező megbízása, a szerződés tartalmi elemei
A hatályos Sporttörvény, valamint a vagyonvédelmi törvény alapján rendező
szervet bízhat meg a mérkőzések rendezvénybiztosítási feladatainak
ellátására.
A vagyonvédelmi vállalkozásnak rendelkeznie kell:
•
•
•

szakhatósági engedéllyel (rendőrségi határozat),
kamarai nyilvántartással,
kötelező szakmai felelősségbiztosítással,

A rendezői feladatok ellátását végző személy-és vagyonőrök (rendezők),
csak hatósági engedély, kamarai tagság, illetve a sportrendezvénybiztosítási (rendezői) feladatokra való felkészítés és vizsga birtokában
láthatják el feladatukat.
A szerződés tartalmi elemei:
•
•
•
•
•
•
•
3.5.1

a megbízó (Szervező) adatai,
a megbízott (Rendező) adatai,
a megbízás milyen helyszínre, melyik mérkőzésre szól,
a feladatok, felelősségek és jogosultságok pontos meghatározása,
a végrehajtásban résztvevők létszámának meghatározása,
a végzett biztosítási feladatok elvégzésének ellenőrzése, teljesítésnek
igazolása,
a végzett feladat díjazása.

A vagyonvédelmi vállalkozás képviselője (biztosításvezető) feladatai
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyeztetések a szervező által összehívott, mérkőzést megelőző
értekezleten, biztonságtechnikai bejáráson.
Biztonsági terv elkészítése.
A rendezői névsor elkészítése.
A mérkőzés előtti eligazítás megtartása.
Felállítási helyek kijelölése a szektorfelelősök és a rendezők számára.
A mérkőzés napján a stadion átvizsgálása, ellenőrzése.
A biztosítási feladatok végrehajtásának ellenőrzése.
Kapcsolattartás: a szervező képviselőjével, a rendőri biztosítás
parancsnokával, más a biztonságban érintett hatóságok, szervezetek
képviselőivel.
Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén intézkedés annak
elhárítására.
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Mérkőzés előtti eligazítás tartalmi követelményei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A rendezvénybiztosítás helyszínének pontos meghatározása.
A mérkőzés biztonsági fokozatának ismertetése.
Készenlét idejének meghatározása.
Az adott biztosítási területen a rendezők számának és felszerelésének
meghatározása.
Tájékoztatás a várható közönség számáról, összetételéről.
Külön biztonsági csoport megalakítása a fontos létesítmények,
helyszínek őrzésére (játékosok, ellenőrök, VIP személyek, illetve
járműveik védelmére).
Játékvezetők személyi- és vagyonvédelmi feladatai.
Rádió forgalmazás rendjének ismertetése.
Szektorok elhelyezkedésének ismertetése, a szektorfelelősök és
hozzájuk beosztott rendezők kijelölése.
Rendőri biztosítás erőivel történő együttműködés eseteinek és
feladatainak ismertetése.
Gyakorlati
teendők
végrehajtása:
katasztrófa
vagy
tömegszerencsétlenség bekövetkezése esetén.
Rasszista, antiszemita megnyilvánulási formák esetén alkalmazandó
eljárások ismertetése (felszólítás, kiemelés, eltávolítás, a rendőri
intézkedés igénybevétele).
A mérkőzés félbeszakítása, felfüggesztése, idő előtti befejezése esetén
alkalmazandó eljárások ismertetése.

Tevékenysége a mérkőzés alatt
•
•

Folyamatos kapcsolattartás a szervező sportszervezet képviselőjével, a
szektorfelelősökkel és a rendőri biztosítás parancsnokával.
A sportesemény során bekövetkező normasértés (rendbontás,
rendzavarás, játéktérre történő bedobálás, tiltott transzparensek,
pirotechnikai
anyagok
használata,
rasszista,
antiszemita
megnyilvánulások) esetén azonnali jelentés a Biztonsági Igazgatónak
(megbízottnak) a kiadott utasításai szerint eljárni a rendzavarás
megszüntetése érdekében.

Tevékenysége a mérkőzést követően
•

•

A mérkőzés végén a szervező sportszervezet képviselőjének beszámol
azokról az eseményekről, amelyek a mérkőzés alatt a biztonsági
szabályok megsértésével összefüggésben történtek, a végrehajtott
intézkedésekről.
A szektorfelelősök tájékoztatójának meghallgatása után rövid értékelést
tart a rendezőknek. Értékeli a végrehajtott tevékenységet, az esetlegesen
elkövetett hibákat.
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3.5.2

A rendezők feladatai a labdarúgó mérkőzések biztosítása során
A rendezői állomány az eligazítás után elfoglalja a kijelölt helyét (felállítási
helyét) és megkezdi a feladatok végrehajtását.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A stadion átvizsgálása.
Jegyellenőrzés.
Állapotfelmérés.
Ruházat- és csomagátvizsgálás
Beléptetés.
Szektorok, a szektor lépcsőzetén a szabad mozgás és a nézőtér
biztosítása.
Öltözők, folyosók biztosítása.
Játéktér biztosítása.
VIP terület biztosítása.
Kiürítési- kimenekítési útvonalak és vészkijáratok biztosítása.

3.5.2.1 Szektorátvizsgálás
Minden mérkőzése előtt és befejezése után is alaposan át kell vizsgálni a
stadion területét, a nézőteret, a helyiségeket és építményeket.
Különös tekintettel kell figyelembe venni a stadion műszaki állapotát
(kerítések, aljzatbeton állapota, közlekedési- és menekülési útvonalak).
A szektorok átvizsgálását három féleképpen lehet végrehajtani:
•
•
•

spirális,
vonalas,
átlós.

3.5.2.2 Beléptetés
2004. évi I. tv. 71. § (1) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor
léptethető be, ha:
a) érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény
helyszínére való belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer
befolyása alatt,
c) nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat,
amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és
vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való
bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, és
erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta,
d) nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy
egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
e) nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti eltiltás, valamint a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti kitiltás hatálya
alatt.
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(2) A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását,
illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista,
gyűlöletre uszító magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására
felszólítani.
(3) Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az (1) bekezdésben
foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés szerinti
magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a
sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt
felszólítja személyazonossága igazolására.
(4) A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak
átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a biztosítást
végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult. Kényszerítő
eszköz alkalmazására - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag a
rendőr jogosult.
(5) A szervező a résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés
módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és
annak területén jól látható hirdetményekben köteles tájékoztatni, és e
feltételeket a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.
72. § (1) A szervező a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági
beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer)
alkalmazhat.
(2) Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező:
a) a belépőjegy, bérlet eladásakor csak a néző nevére szóló belépőjegyet,
illetve bérletet értékesíthet,
b) a beléptetés során a rendező szerv alkalmazottja útján a belépőjegy,
bérlet birtokosának kilétét ellenőrzi, és egybeveti a belépőjegyen, bérleten
szereplő személyi adatokkal. Ha az adatok nem egyeznek, a belépést meg
kell tagadni.
(3) A szervező a belépőjegy, bérlet eladásakor, illetőleg a rendező szerv
alkalmazottja a beléptetés során jogosult a néző személyazonosságát a
személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány alapján megállapítani,
illetőleg ellenőrizni.
72/A. § (1) A szervező névre szóló belépőjegyet és bérletet, a
sportszervezet klubkártyát állíthat ki és értékesíthet.
A belépőjegyen, bérleten, illetve klubkártyán a sportrendezvényre ezekkel
belépésre jogosult személy nevét, születési helyét és idejét (a
továbbiakban: természetes személyazonosító adatok), valamint lakcímét
az azokat kibocsátó szervező vagy sportszervezet annak érvényességét
követő 24 óráig nyilvántartja.
3.5.2.3 Jegyellenőrzés
A jegyellenőrzés végrehajtása:
•
•
•

manuális jegykezelés,
számlálóval ellátott forgókaros beléptető rendszer alkalmazása,
vonalkódos rendszer alkalmazása.
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A szervező sportszervezet a nézők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági
beléptetési- és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer)
alkalmazhat.
Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező:
•
•
•

a belépőjegy, bérlet eladásakor csak névre szóló belépőjegyet, illetve
bérletet értékesíthet,
a beléptetés során a rendező ellenőrzi a belépőjegy, bérlet birtokosának
kilétét és egyezteti a belépőjegyen, bérleten szereplő személyi adatokkal,
ha az adatok nem egyeznek, a belépést meg kell tagadni,
a szervező sportszervezet képviselője (alkalmazottja) a belépőjegy,
bérlet eladásakor, illetőleg a rendező a beléptetés során jogosult a néző
személyazonosságát az igazoló okmány alapján ellenőrizni.

3.5.2.4 Ruházat- és csomagátvizsgálás
A sportrendezvényen résztvevő néző személy- és csomag átvizsgálására az
eljáró rendőri szerv és a vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottja (rendező)
jogosult.
A ruházat- és csomagátvizsgálásra általában a bejáratoknál kerül sor, de a
szektorokba történő beléptetés során is alkalmazható.
Az átvizsgálást azonos nemű személyek végezzék (ruházat átvizsgálást női
nézőnél kizárólag nő, férfi néző esetében kizárólag férfi végezheti).
Az átvizsgálást végző törekedni kell arra, hogy a nézők méltóságát
semmilyen formában ne sértsék meg.
Az átvizsgálás során a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök,
anyagok vagy egyéb eszközök, pirotechnikai anyagok, gáz- és riasztó
fegyver, lőfegyver, tiltott önkényuralmi jelképek, mások etnikai, faji
hovatartozására utaló feliratokat tartalmazó jelvények, transzparensek,
zászlók stadionba történő bevitelét meg kell akadályozni.
Amennyiben ilyen tárgy kerül feltalálásra, a szektorfelelős jelenti a
Biztonsági Igazgatónak, aki értesíti a szervező sportszervezet képviselőjét
az eseményről. A Biztonsági Igazgató megteszi a szükséges
intézkedéseket, (amennyiben a tárgy birtoklása jogszabályba ütközik)
értesíti a rendőrséget. Azon eszközök, amelyek birtoklása nem ütközik
jogszabályba, de a szervező sportszervezet megtiltotta azok bevitelét a
sportlétesítmény területére, megfelelő bizonylat ellenében el kell helyezni és
tulajdonosának vissza kell szolgáltatni a mérkőzés végén.
3.5.2.5 A szektorok és nézőtér biztosítása (szektorfelelősök)
A szektorban rendezői feladatot ellátó személyek eligazításakor ki kell térni
milyen építmények találhatók a szektoron belül.
•

A szektorfelelős köteles a szektorátvizsgálást különös tekintettel az
ülések rögzítettségére, a lelátók műszaki állapotára, a kerítések
sértetlenségére, az elválasztó kordonok meglétére és rögzítettségére.
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•
•
•
•

Kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyatékos nézők elhelyezésére és
szükség esetén kimenekítésükre.
Meghatározni személyre szólóan a feladatokat a kiemelő csoport
tagjainak a vendégszektornál vagy a hazai szurkolótábor „kemény
maqját" képező szurkolók szektoránál.
Szektorból a kiemelést csak akkor szabad végrehajtani, ha biztosított
annak eredményessége.
A vagyonvédelmi vállalkozás vezetője (biztosításvezető) kiemelést csak
a Sportszervezeti Biztonsági Igazgató utasítására a rendőrségi biztosítás
parancsnokával történt döntés után rendelhet el.

A nézőtér biztosítását úgy kell végrehajtani, hogy lehetőség szerint a nézőtér
vagy lelátó minden pontja megfigyelhető legyen (szükség esetén
álló/zummolható/ és mozgó kamerák alkalmazásával).
A szektorokban rendezői feladatokat ellátó személyek helyét és létszámát
ennek figyelembevételével kell megválasztani.
3.5.2.6 A játéktér biztosítása
A játékteret a rendezők a biztonsági fokozattól függő létszámban, a
szektorokban helyet foglaló nézők számának figyelembevételével körben
biztosítják, a lelátókkal szemben állva végzik a nézőtér folyamatos
figyelését.
A Biztonsági Igazgató, illetve a vagyonvédelmi vállalkozás vezetőjének
(biztosításvezető) felelőssége, hogy a játéktér és a belső kerítés között
kizárólag a mérkőzés hivatalos személyei tartózkodhatnak.
A pályakorláton belül, de a játéktéren kívül tartózkodhatnak:
•
•
•
•
•
•

megkülönböztetett öltözettel a rendezők (általában sárga, számozott
láthatósági mellényben) és a rendőrség állománya,
sportruházatba - megkülönböztető jelzőtrikóban - a cserejátékosok
(bemelegítés céljából),
sportruházatba - megkülönböztető jelzőtrikóban - labdaszedők,
fogyatékos nézők és kísérőik,
fotósok (megkülönböztetett mellénnyel),
TV munkatársai.

3.5.2.7 Az öltözők és folyosók biztosítása
Az öltözőkben és az öltözőkhöz vezető folyosókon a csapatok megérkezését
követően csak a mérkőzés hivatalos személyei tartózkodhatnak:
•
•
•
•
•

játékvezetők,
játékvezetői ellenőrök,
szövetségi ellenőr,
szövetségi biztonsági ellenőr,
edzők,
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•
•
•
•
•

gyúrók,
orvosok,
klub- és csapatvezetők,
szükség esetén mentősök,
rendezők.

A mérkőzés időtartama alatt az öltözőket rendezőkkel kell biztosítani.
Az öltözőkben hagyott, a játékvezetők és a játékosok vagyontárgyainak
biztonságáért a szervező sportszervezet felelős.
3.5.2.8 A résztvevők biztosításával kapcsolatos feladatok
A mérkőzés résztvevőire a szervező sportszervezet felelősségbiztosítást
köteles kötni, ezt a nézők tudomására kell hozni.
A mérkőzésen hivatalosan résztvevő személyeknek (játékosok, edzők,
vezetők, játékvezetők, ellenőrök a sportlétesítménybe való megérkezésüktől
- a távozásukig) a személyi- és vagyonbiztonságát garantálni kell.
A sportlétesítménybe érkező személyek számára biztosítani szükséges:
•
•
•
•
•
•
•

megfelelő beléptetés,
megfelelő elhelyezés,
a nézőszámnak megfelelő illemhelyek biztosítása,
a nézőszámnak megfelelő büfé biztosítása,
a mérkőzés akadálytalan megtekintése,
a kiürítési-, kimenekítési feltételek biztosítása,
megfelelő kiléptetés.

3.5.2.9 A hivatalos személyek biztosítása
A mérkőzés hivatalos személyeinek parkolását, a számukra engedélyezett
helyiségek felkeresését, a kijelölt útvonalakon történő biztonságos
közlekedést és a szakmai tevékenységük végzését biztosítani szükséges. A
hivatalos személyek biztosítása a zárt (őrzött) parkolóba történő
megérkezéstől a mérkőzés végén a parkolóból történő távozásig történik. A
hivatalos személyek védelmére kijelölt rendezők egyidejűleg más biztosítási
feladatot nem láthatnak el.
Hivatalos személyek a mérkőzéseken:
•
•
•
•
•
•

UEFA ellenőr (nemzetközi mérkőzéseken),
játékosok,
játékvezetők,
delegátusok,
szövetségi képviselők,
ellenőrök (szövetségi, biztonsági, dopping),

A hivatalos személyek személyi- és vagyonbiztonságát a rendezők
felelősek. A hivatalos személyeket a szervező utasítására mozgásuk során
kísérni kell, a kísérésük legalább kettő vagy több rendező által történik.
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3.5.2.10 A kispadon, illetve a játéktér mellett tartózkodók jogosultsága
Technikai terület (Technical area) biztosítása:
•

UEFA mérkőzéseken csapatonként legfeljebb 6 fő (edző, orvos kötelező - vezetők) 7 fő cserejátékos. 5 fő további cserejátékos jelenlétét
írásban kérhetik a csapatok.
• NB I. mérkőzéseken csapatonként legfeljebb 8 fő sportszervezeti
képviselő (edző, orvos, gyúró, technikai vezető) 7 fő cserejátékos
(összesen 15 fő foglalhat helyet a kispadon),
• a mérkőzés időtartama alatt - az edzőnek a felfestett technikai zónán
belül kell tartózkodni - sérülés, ápolás esetén, a játékosok
bemelegítésének kivételével a kispadról senki nem állhat fel reklamálás
céljából (amennyiben a technikai területen tartózkodók sportszerűtlen
magatartása, a nézők provokálása a biztonságot veszélyezteti, fegyelmi
eljárást von maga után).
3.5.2.11 VIP biztosítási feladatok
•
•
•

A labdarúgó mérkőzéseken a szervező sportszervezetek által meghívott
VlP (kiemelt fontosságú) személyek, személyiségek vesznek részt,
részükre a nézőktől elkülönített területet, helyiségeket alakítanak ki.
A rendezők a VlP területet, szektort lezárják és oda csak az arra jogosult,
külön jogosultsággal rendelkező személyeket engedik be (meghívó,
karszalag, VIP belépőjegy).
A rendezők felelősek a kísért és biztosított VlP személy testi épségének
megóvásáért és vagyontárgyainak biztonságáért.

3.5.2.12 A parkolási területek biztosítása
A parkolókban feladatot ellátó rendezőknek pontosan ismerni kell a
biztonsági
elővárásoknak
megfelelő
parkolók
elhelyezkedését,
befogadóképességét a VlP parkolókba, sajtóparkolóba engedéllyel
rendelkezők névjegyzékét vagy jelzését, ami alapján beengedhetőek az
adott parkolási területre.
A parkolókban rendezői feladatot ellátó személyek rendelkezzenek a
forgalom irányításához szükséges alapismeretekkel és a mérkőzés
befejezését követően, segítsék a parkolókból történő kihajtás balesetmentes
végrehajtását.
A következő személyek és résztvevők számára kötelező parkolási
lehetőséget biztosítani:
•
•
•
•
•
•
•

hivatalos személyek (játékvezetők, ellenőrök, szövetségi képviselők)
vendégcsapat autóbusza, gépjárművei,
mentő, katasztrófavédelem, rendőrség járművei,
VlP személyek,
sajtó munkatársai,
hazai szurkolók,
vendégszurkolók.
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3.6

A rendezők létszámának meghatározása
A rendezők létszámát a sportlétesítmény, a stadion biztonságtechnikai
felszereltsége, műszaki állapota alapján és a várható nézőszám
figyelembevételével kell meghatározni.
Figyelemmel kell lenni továbbá:
•
•
•
•
•
•
•

a mérkőzés biztonsági fokozatára,
a stadion befogadóképességére, biztonsági kapacitására,
a várható nézőszámra,
a vendégszurkolók létszámára,
a beléptetési helyek számára,
a résztvevők személyi- és vagyonbiztonságának megóvására,
a résztvevők biztonságos kimenekítésének biztosítására.

2004. évi I. tv. 68/A. § (1) Az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat
szerinti minősítését - a sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes
konzultációt követően - a rendőrség az érintett sportágak országos sportági
szakszövetségeivel, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara képviselőivel, valamint a sportigazgatási szerv
vezetőjével folytatott előzetes egyeztetést követően határozza meg.
(2) A sportrendezvény biztonsági minősítése:
a) normál,
b) fokozott vagy,
c) kiemelt biztonsági kockázatú lehet.
(3) Normál és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken, a
létesítményen belüli biztonságért a szervező felel.
(4) Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény létesítményen kívüli és
belüli biztosítását a rendező mellett a rendőrség közfeladatként végzi.
3.6.1

Normál biztonsági fokozat
A normál biztonsági kockázati szint (NB I., NB II., NB III., Liga Kupa, Magyar
Kupa-mérkőzések) amennyiben a kockázati faktorok alacsonyak és a
várható nézőszám 1 000 fő alatt van.
A rendezők létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnőtt
NB II. férfi felnőtt
NB III. férfi felnőtt

- minimum 35 fő,
- minimum 22 fő,
- minimum 15 fő.

A fenti létszámon felül kockázati tényezők növelhetik a rendezői létszámot.
A területi bajnokságok mérkőzésein minimum 6 fő rendező jelenléte
szükséges.

32
Biztonsági Szabályzat

Hatályos 2011. július 01.-től

3.6.2

Fokozott biztonsági fokozat
ORFK Előkészítő Szakértői Csoport által ebbe a kategóriába sorolt
mérkőzések.
A fokozott biztonsági kockázatú minősítés esetén a rendőrséggel szerződés
köthető a belső biztosítási feladatokra.
Ezeken a mérkőzéseken Szövetségi Ellenőr vagy Szövetségi Biztonsági
Ellenőr jelenléte kötelező. Ebbe a kategóriába tartoznak az NB I., NB II.,
Magyar Kupa, UEFA mérkőzések, ahol a mérkőzés biztonsági rizikófaktorok
magasak vagy a várható nézőszám 1 000 főnél több.
A rendezők létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnőtt
NB II. férfi felnőtt
NB III. férfi felnőtt

- minimum 80 fő,
- minimum 50 fő,
- minimum 25 fő.

A fenti létszámon felül kockázati tényezők növelhetik a rendezői létszámot.
A fokozott biztonsági kockázatú mérkőzésre a vendégszurkolók kísérése
minimum 10 fő rendezővel kötelező. A vendégszurkolókkal utazó rendezők
névsorát és feladatait a szervező sportszervezet által megbízott
vagyonvédelmi vállalkozás által elkészített biztonsági terv tartalmazza.
A területi bajnokságok mérkőzésein minimum 15 fő rendező jelenléte
szükséges.
3.6.3

Kiemelt biztonsági fokozat
ORFK Előkészítő Szakértői Csoport által ebbe a kategóriába sorolt
mérkőzések, amelyeken a rendőrség a külső- és belső biztosítási
feladatokat a rendező mellett közfeladatként végzi.
A biztonsági rizikófaktorok magasak, ide tartoznak a nemzeti „A” válogatott
mérkőzései, az NB I., NB II. rangadók, egyes Liga Kupa, Magyar Kupa,
nemzetközi UEFA Kupa-mérkőzések, a FUTSAL válogatott egyes
nemzetközi mérkőzései, esetenként a női felnőtt és korosztályos
válogatottak mérkőzései.
A fenti létszámon felül kockázati tényezők növelhetik a rendezői létszámot.
A rendezők létszámának meghatározása:
NB I. férfi felnőtt
- minimum 100 fő,
NB II. férfi felnőtt
- minimum 80 fő,
NB III. férfi felnőtt
- minimum 30 fő.
A fenti létszámokon felül a biztonságtechnikai bejáráson meghatározott
létszámmal kell a mérkőzés biztosítását ellátni.
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A fokozott biztonsági kockázatú mérkőzésre a vendégszurkolók kísérése
minimum 15 fő rendezővel kötelező. A vendégszurkolókkal utazó rendezők
névsorát és feladatait a szervező sportszervezet által megbízott
vagyonvédelmi vállalkozás által elkészített biztonsági terv tartalmazza.
A területi bajnokságok mérkőzésein minimum 22 fő rendező jelenléte
szükséges.
3.7

A sportlétesítmény felkészítése
Nézők részvételével csak olyan sportlétesítményben rendezhető mérkőzés,
amely a jogszabályok által előírt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.
•
•
•
•
•

Rendőrhatósági engedély
Katasztrófavédelmi engedély
Tűzoltósági engedély
ÁNTSZ engedély
Szabványossági Nyilatkozat (érintésvédelem, villámvédelem)

A sportlétesítmény megfelelő felkészítése a szervező feladata, az MLSZ
Infrastruktura Szabályzat műszaki és technikai feltételeinek megfelelően.
Éves pályabejárás során vizsgálni szükséges:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.8

a beléptető rendszert,
a kamerarendszert,
a belső és a külső kerítések állapotát,
a nézőtér és a szektorok állapotát,
a nézőtér és kiszolgáló helyiségek állapota (öltözők, folyosók, WC-k).
a parkolók állapota,
a munkavédelmi- és tűzvédelmi előírások betartása,
a kiürítési-, kimenekítési tervben meghatározott közlekedési és
menekülési útvonalak biztosítása,
média- és marketing kötelezettségekkel kapcsolatos feladatok
biztosítása.

A mérkőzések egészségügyi biztosítása
A sportrendezvény egészségügyi biztosítása során igénybe vehető
eszközök:
•
•
•

mentőkocsi (a helyszínen orvos vagy mentőtiszt biztosítása szükséges),
esetkocsi,
rohamkocsi.
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A rendezvény egészségügyi biztosításának szintjei:
•
•

1000 -5000 fő részvétele esetén szükséges minimum egy esetkocsi,
5001-10 000 fő részvétele esetén szükséges minimum egy esetkocsi és
egy mentőkocsi,
• 10 001- 50 000 fő részvétele esetén szükséges minimum egy esetkocsi,
egy mentőkocsi, egy rohamkocsi,
• 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén egy oxilógiai ambulanciát kell
üzemeltetni,
• 50 000 főt meghaladó rendezvényesetén, 8 nappal a rendezvény előtt a
biztosítást végző egészségügyi szervezet és a rendező közös Mentési
Tervet készít.
A Mentési Tervet, a biztosítást végző egészségügyi szervezet köteles
megküldeni az ÁNTSZ illetékes szervének.

A magyar férfi „A”, U21, U20, U19, U17, a női „A”, és a FUTSAL
válogatottak hazai mérkőzésein, valamint válogatottak edzésein
(vendégcsapat) 1 db rohamkocsi jelenléte kötelező.
A labdarúgó mérkőzéseken a játéktérre vezető játékos-kijárónál, a kispad
közelében, hordágyat vagy energia meghajtású mentőt, sérültet szállító
eszközt kell elhelyezni a megfelelő személyzettel.
5/2006. Eü. M. rendelet (A mentésről) 2. sz. melléklete szerint a
rendezvények egészségügyi biztosításának szintjei és módja az alábbiak:
•
•

1000 fő alatt, ha külön jogszabály a sportesemény jellegére előírja,
szükséges mentőkocsi,
1000 fő alatt orvos és mozgóőrség (kettő fő hordágyvivő, egy takaróval
és biztonsági pánttal ellátott hordágy) jelenléte minden labdarúgó
mérkőzésen kötelező.

Ezekben az esetekben a rendezvény szervezőjének gondoskodnia kell
vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszköz biztosításáról a rendezvény
helyszínén, amellyel sürgős ellátás igénye esetén értesíthető a
mentőszolgálat.
Minden sportlétesítményben - NB I. kivételével - gondoskodni kell
szabályosan felszerelt mentőládáról, az elsősegélynyújtáshoz szükséges
eszközökről és gyógyszerekről.
A játékvezető ezt köteles ellenőrizni. Mentőláda hiányában nem vezethető le
a mérkőzés.
3.9

Nézők részvétele a sportrendezvényen
2004. évi I. tv. 76. § (1) A néző köteles betartani a szervező által
meghatározott biztonsági előírásokat, és nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja vagy meghiúsítja,
illetve a sportrendezvényen résztvevők testi épségét, továbbá vagyoni
javait károsítja vagy veszélyezteti.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő
kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban részt vevő nézők
egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó
általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség
nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.
(3) A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, illetve a
szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a személyi és
vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására
köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
(4) A sportrendezvény és a nézők biztonságára vonatkozó részletes
előírásokat külön jogszabály állapítja meg.
3.10

Kamerával történő megfigyelés
2004. évi I. tv. 74. § (1) A szervező a külön jogszabályban meghatározott
sportrendezvény ideje alatt a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága
érdekében annak helyszínén a résztvevő személyeket jogosult kamerával
vagy más képi adathordozóval (a továbbiakban együtt: kamerával)
megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
(2) A kamerával való megfigyelésről, a kamerák elhelyezkedéséről és a
rögzített adatok kezeléséről a nézőt a sportlétesítményen kívül és annak
területén jól látható hirdetményben és a belépőjegyen, bérleten is
feltüntetve tájékoztatni kell.
(3) A rendőrség a sportrendezvénnyel összefüggő szabálysértési, illetve
büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és
információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követő 48
órán belül felszólíthatja a szervezőt, hogy az (1) bekezdés szerint rögzített
adatokat, a felszólítást követő 30 napig tárolja.
Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervező köteles a rögzített
adatokat 24 órán belül megsemmisíteni.
(4) Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot
igényli, ennek a szervező haladéktalanul köteles eleget tenni.
(5) Az (1) bekezdés szerint rögzített felvételekből - a külön jogszabályban
meghatározott bűnüldözési, szabálysértési, illetőleg igazságszolgáltatási
feladatai ellátása céljából a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az
ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot.
(6) A kamerás megfigyelési rendszerrel felvett információkat a
sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező és
szükség esetén a rendőrség e feladattal megbízott képviselője jogosult
egyidejűleg, folyamatosan, összesítve figyelemmel kísérni.
75. § (1) A külön jogszabályban meghatározott sportrendezvények
esetében a szervező köteles évente helyzetjelentésben összegezni az
általa szervezett sportrendezvények rendezésének tapasztalatait, értékelni
a tett és elmulasztott intézkedéseket, valamint azok hatásait.
(2) A helyzetjelentést a szervező január 31-éig köteles megküldeni a
sportszövetségnek és a rendőrségnek.
(3) A sportszövetség a helyzetjelentéseket évente rendszeresen értékeli a
rendőrség és a szervezők részvételével.
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3.11

Biztosítási terv
A Biztosítási tervnek tartalmaznia kell a szervező és a rendező
rendelkezésére álló adatait és rendelkezéseit a mérkőzés biztonságos
lebonyolítása érdekében.
A Biztosítási terv tartalmi elemei:
1.
1.1
1.2
2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
8.
9.

A rendezvény fő adatai
A rendezvény megnevezése, helye és időpontja
A biztosítás célja
A biztosítási feladatok ütemezése
Előkészítő időszak
Végrehajtás időszaka
Értékelés
Forgatókönyv
Helyzetértékelés, kockázat elemzés
A mérkőzés minősítése
Az előző hasonló mérkőzés fő biztonsági tapasztalatai
A nézők összetétele és biztonsági kezelésük
Jegyértékesítés
A stadion megközelítése és távozás
A beléptetés módja
A biztonságot befolyásoló más rendezvények
Információk a szurkoló táborokról
A biztosítás végrehajtásának koncepciója
A biztosítás jogi alapja
A biztosítás vezetőjének elgondolása
Vezetés, irányítás
Stadionon kívüli biztosítás
A biztosítást befolyásoló más rendezvények
Beléptetés
Parkírozás
Szektorbeosztás
A vezetés rendje és módja
A vezetés szervezete és összetétele
A vezetés települési helye
Az együttműködés és biztosítás rendje
Egészségügyi biztosítás
Katasztrófavédelem
Tűzoltó biztosítás
Rendőrségi kísérési feladatok
Tájékoztatás
Marketing
Állomány felkészítés és eligazítások rendje
Összeköttetés és információ áramlás rendje
Biztonsági terv

37
Biztonsági Szabályzat

Hatályos 2011. július 01.-től

3.12

Zárt kapus mérkőzések biztosításával kapcsolatos feladatok
A zártkapus mérkőzés elrendeléséről a Fegyelmi Bizottság határozattal dönt,
a minimális rendezői létszám meghatározásával, a Fegyelmi Szabályzat 10.
§ (4) e) pontja alapján.
A zártkapus mérkőzés esetén a sportlétesítménybe a következő személyek
léphetnek be:
•
•
•
•
•
•
•

3.13

sportszervezetenként 40 fő (futsal mérkőzés esetén 25 fő) játékosok,
vezetők, kísérők - a névsort a szövetségi ellenőrnek át kell adni,
játékvezető, játékvezető asszisztensek és a tartalék játékvezető,
játékvezetői-, szövetségi biztonsági-, szövetségi ellenőr,
a mérkőzés lebonyolításához szükséges technikai személyzet - a névsort
a szövetségi ellenőrnek át kell adni,
a mérkőzés lebonyolításához előírt rendezők,
a mérkőzés lebonyolításához előírt egészségügyi személyzet és
eszközök (mentőgépkocsi + személyzet) - névsort a szövetségi
ellenőrnek át kell adni.
média képviselői előzetes akkreditáció (képviseleti megbízás) alapján az
akkreditációs listát a mérkőzés megkezdése előtt a szövetségi ellenőrnek
át kell adni.

Eltiltottak nyilvántartása
Az eltiltás
2004. évi I. tv. 73. §
(1) A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén jogosult a
sportrendezvényről eltávolított személlyel szemben a belépőjegyeladást
megtagadni,
illetve
megakadályozni,
hogy
a
sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt:
sportrendezvény
látogatásától
eltiltás).
A
sportrendezvény
látogatásától eltiltás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen
kívül és annak területén jól látható hirdetményekben köteles
tájékoztatni, amelyet - általános szerződési feltételekként
összefoglalva - a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.
(2) A sportrendezvény látogatásától eltiltás időtartama, ha az a szervező
által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozik, a két évet, ha
csak meghatározott sportlétesítményre érvényes, a négy évet nem
haladhatja meg.
(3) A szervezőnek a sportrendezvény látogatásától eltiltásra vonatkozó
döntése ellen a néző 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 szervezői
(rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt
várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul
veszélyeztette volna.
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(5) A szervező az eltiltott személy természetes személyazonosító adatait,
valamint lakcímét az eltiltás végrehajtása és az eltávolításra okot adó
újabb cselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében
nyilvántarthatja. A nyilvántartás időtartama megegyezik az eltiltás
időtartamával, de - a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a
kettő, illetve négy évet nem haladhatja meg. A szervező az eltiltás
időtartamának lejártát követően 24 órán belül köteles gondoskodni a
nyilvántartott személyes adatok megsemmisítéséről.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból adatot - a külön
jogszabályban meghatározott, bűnüldözési, szabálysértési, illetőleg
igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a rendőrség, a
szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az
érintett személy igényelhet.

4.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELADATOK

4.1

A szervező és a rendező együttműködése a rendőrséggel, más
hatóságokkal és szervezetekkel
A válogatott mérkőzés esetében a Szövetségi Biztonsági Igazgató, a
bajnoki, és kupamérkőzés estében a Sportszervezeti Biztonsági Igazgató
(megbízott) és a rendezésért felelős vagyonvédelmi vállalkozás képviselője
a
hatályos
jogszabályok
alapján
köteles
a
(biztosításvezető)
sportrendezvény biztonsága érdekében a rendőri erőkkel és a biztosításba
bevont
egyéb
szervezetekkel
(katasztrófavédelem,
tűzoltóság,
mentőszolgálat) együttműködni.
2004. évi I. tv. 70 §. (3)-(4) pontja alapján a sportrendezvényen való
rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre a szervező
köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség
közreműködését a fokozott és a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített
sportrendezvények esetében köteles igénybe venni, a normál biztonsági
kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe veheti. A
rendőrség a felkészítésben külön szerződés alapján vesz részt.

4.2

Együttműködési feladatok a Szövetség és
közreműködők, illetve a Megyei Igazgatók között

más

szervezetek,

A Szövetség – a Szövetségi Biztonsági Igazgató konzultálva a Biztonsági
Bizottsággal, a rendező és a vendég sportszervezet ügyvezetőivel, a
biztosítás vezetőjével - javaslatot tesz a sportrendezvények biztonsági
kockázat szerinti minősítéséről az ORFK Előkészítő Szakértői Csoport felé a
válogatott mérkőzések biztonsági fokozatára.
A válogatott mérkőzések rendezése előtt koordinációs megbeszélést folytat
az illetékes rendőrkapitányság szerveivel.
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Helyszíni bejárás során közösen ellenőrzik a sportlétesítmény
biztonságtechnikai
és
műszaki
felszereltségét,
állapotát
a
katasztrófavédelem, a tűzoltóság, illetve a sportlétesítmény képviselőjével
együtt.
A Megyei Igazgató együttműködik a Szövetségi Biztonsági Igazgatóval,
illetve a területéhez tartozó illetékes rendőrkapitányságokkal. A Biztonsági
Igazgató felügyeli a Megyei Igazgató biztonsággal kapcsolatos
tevékenységét.
4.3

Együttműködés a Szövetség bizottságai között
Amennyiben a Fegyelmi Bizottság szükségesnek tartja a mérkőzésről
készített jelentéssel kapcsolatos konzultációt, abban az esetben a
Szövetségi Biztonsági Igazgató biztosítja a szükséges adatokat és a
szövetségi biztonsági ellenőr személyes meghallgatását. Az ellenőri
jelentéseket, a mérkőzést követő első munkanap 12.00 óráig el kell juttatni –
elektronikus úton – a Biztonsági Bizottság és a Fegyelmi Bizottság titkára
részére. Amennyiben a Fegyelmi Bizottság szükségesnek tartja a
mérkőzésről készített jelentéssel kapcsolatos konzultációt, abban az
esetben a Szövetségi Biztonsági Igazgató biztosítja a szükséges adatokat
és a szövetségi biztonsági ellenőr személyes meghallgatását. Amennyiben a
Fegyelmi Bizottság döntése stadion- bezárás vagy nézők részvétele nélkül
történő mérkőzésrendezés, akkor ebben az esetben tájékoztatja a döntésről
a Szövetség Biztonsági Igazgatóját.
A Biztonsági Bizottság, a Versenybizottság, valamint a Szövetségi
Biztonsági Igazgató együttműködik a szövetségi biztonsági ellenőrök
kijelölése, jelentéseik feldolgozása, valamint teljesítményigazolása
vonatkozásában. A Szövetségi Biztonsági Igazgató az MLSZ Főtitkára,
Elnöksége felé javaslatot készít a Szövetségi Biztonsági Ellenőrök
személyére.
A Biztonsági Bizottság, illetve a Biztonsági Igazgató részt vesz a Szövetség
Infrastruktúra Szabályzat kidolgozásában.

4.4

A sportszervezetek együttműködési
sportszervezeti szinten

feladatai

szövetségi

és

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

kapcsolatot tartanak a rendőri összekötőkkel (Spotterekkel),
időben tájékoztatják a sportrendezvényekről az illetékes rendőri
szerveket,
a mérkőzések lejátszásának megváltoztatott időpontjáról és helyszínéről,
bevonják az illetékes rendőri szerveket a mérkőzések előkészítő
megbeszéléseibe,
tájékoztatják a rendőri szerveket a vendégszurkolókról rendelkezésre álló
adatokról,
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•
•
•
4.5

a szurkolói fórumokra, szurkolói klubok rendezvényeire meghívják a
rendőrség képviselőit,
éves beszámolóikban beszámolnak a rendőrséggel folytatott
együttműködés tapasztalatairól,
egyeztetik a sportszervezet vezetésével és a rendőri vezetőkkel az
igényelt rendőri erőket, létszámokat és költségeiket.

A mérkőzést megelőző együttműködési feladatok
A Biztonsági Igazgatók (megbízottak):
•
•

a vendégszurkolókról kapott információkat - a rendőrséggel közösen értékelik,
közösen hajtsák végre a mérkőzést megelőző stadion biztonságtechnikai
ellenőrzést, pontosan határozzák meg a vendégszurkolók szektorát és a
biztosítási feladatokat.

Együttműködés a Biztonsági Igazgatók között
A Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói kötelesek együttműködni a
mérkőzések biztonságát érintő területeken.
A vendégcsapat Biztonsági Igazgatója köteles megküldeni elektronikus úton
(e-mail) vagy más kommunikációs lehetőséget felhasználva, a mérkőzést
megelőző három nappal a szurkolókról rendelkezésre álló adatokat.
A vendégcsapat Biztonsági Igazgatója köteles megküldeni elektronikus úton
(e-mail) vagy más kommunikációs lehetőséget felhasználva, a mérkőzést
megelőző egy munkanappal a szurkolókat kísérő rendezők névsorát, a
Biztonsági Szabályzatban rögzített formanyomtatvány alapján elkészíteni és
a mérkőzést szervezőnek eljuttatni.
•
•
4.6

A vendégszurkolókról kapott információkat a rendőri szervekkel közösen
értékeljék.
Tisztázzák, hol határolódik el a rendező vagyonvédelmi vállalkozás és a
vendégszurkolókat kísérő rendezők hatásköre.

A Szövetségi Biztonsági Ellenőr
A Szövetségi Biztonsági Ellenőr az Elnökség által kinevezett, a Szövetség
versenyrendszerében lebonyolított labdarúgó mérkőzések biztonsági
célellenőrzési feladataira kijelölt személy.
A Szövetségi Biztonsági Ellenőr rendelkezik a biztonsági ellenőrzések
magas szinten történő végrehajtásához szükséges ismeretekkel, valamint a
labdarúgó mérkőzések rendezésének, a játékvezetés szabályainak általános
ismeretével.
A Szövetségi Biztonsági Igazgató – a Biztonsági Bizottság egyetértésével –
az MLSZ Főtitkára, Elnöksége felé javaslatot készít a Szövetségi Biztonsági
Ellenőrök személyének jóváhagyására.
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Az ellenőrzések célja
A kiemelt és fokozott biztonsági kockázatú labdarúgó mérkőzéseken a
biztonsággal összefüggő területek ellenőrzése, a biztonsági kockázat
csökkentése, az objektív értékelés és segítségnyújtás a szervező
Sportszervezeteknek az érintett területen.
Szövetségi Biztonsági Ellenőröket a Versenyszervezési Osztállyal előre
egyeztetett tervnek megfelelően, a 3.6.2 és a 3.6.3 pontokban megjelölt
mérkőzésekre a Szövetség küldi ki.
Azokon a mérkőzéseken, ahol Szövetségi Ellenőr és Szövetségi Biztonsági
Ellenőr is delegálva van, a Szövetségi Biztonsági Ellenőr tartson kapcsolatot
a Szövetségi Ellenőrrel és rendkívüli helyzetben működjenek együtt.

A szövetségi biztonsági ellenőr kötelmei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Szövetségi Biztonsági Ellenőr a versenyidőszakban álljon
rendelkezésre
a
kijelölt
mérkőzés
ellenőrzési
feladatainak
végrehajtására.
Legyen tájékozott a Szövetség versenyrendszerében lebonyolításra
kerülő
labdarúgó mérkőzések időpontjai (a versenynaptár) vonatkozásában.
Ismerje a Szövetség Versenyszabályzatát.
Alkalmazható tudás szintjén ismerje a Szövetség Biztonsági
Szabályzatát.
Ismerje a Szövetség Fegyelmi Szabályzatát.
Ismerje a hatályos személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói
tevékenység szabályairól vonatkozó rendelkezéseket.
Ismerje azokat a csapatokat, amelyek szurkolótáborai között ellentét
alakult ki.
Ismerje a játékvezetés szabályait.
Vegyen részt az évente megtartásra kerülő továbbképzéseken,
felkészítéseken.

A szövetségi biztonsági ellenőrrel szemben támasztott követelmények
•

•

•

Objektivitás: a Szövetségi Biztonsági Ellenőr a kialakult helyzetet,
mindig a klubtól, a csapatok helyezésétől, a vendégül látó csapat
esetleges pressziójától és más érdekektől függetlenül, tárgyilagosan
értékelje.
A biztonság prioritása: a biztonsági kockázattal járó helyzetekben a
nézők és a hivatalos személyek (játékosok, játékvezetők) biztonságát
tekintse elsődlegesnek és ennek megfelelően hozza meg döntéseit.
Szakszerűség: a Szövetségi Biztonsági Ellenőr a feladatait a
jogszabályok és a Szövetség előírásainak maximális ismeretében, a
helyzetekre alkalmazva oldja meg.
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•

•

Megbízhatóság: a Szövetségi Biztonsági Ellenőr a tudomására jutott,
biztonsággal összefüggő adatokat (jelentéseket) bizalmasan kezelje,
ezzel kapcsolatos tájékoztatást a médiának és más szervnek (kivéve a
biztonsági célokat szolgáló rendőrségi tájékoztatást) ne adjon.
Kommunatív készség: a Szövetségi Biztonsági Ellenőr megérkezésétől
kezdve törekedjen a kapcsolatok megteremtésére és fenntartására a
szervező sportszervezet képviselőjével és a rendező képviselőjével,
illetve a vendégszurkolókat kísérő rendezők vezetőjével, a
játékvezetőkkel és a mérkőzésen ellenőri feladatokat ellátó
személyekkel.

A szövetségi biztonsági ellenőr tevékenysége, feladatai
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Szövetségi Biztonsági Ellenőr feladatát, az ellenőrzésre kijelölt
mérkőzést - a Versenyszervezési Osztállyal és a Biztonsági Bizottsággal
kialakított közös álláspontot követően – a Szövetségi Biztonsági
Igazgatójától kapja meg. A Szövetségi Biztonsági Ellenőr szakmai
felkészültségéről, az adott célellenőrzés ismeretéről a Szövetségi
Biztonsági Igazgató győződik meg.
A Szövetségi Biztonsági Ellenőrt legalább három nappal tájékoztatni kell
az ellenőrzésre kijelölt mérkőzés helyéről, pontos idejéről.
A Szövetségi Biztonsági Ellenőr az értesítést követően kezdje meg
felkészülését a mérkőzés ellenőrzésére.
Vegye figyelembe a mérkőzés főbb biztonsági kockázati tényezőit – a
stadion műszaki állapota, várható nézőszám (hazai és vendégszurkolók)
– amelyek befolyásolhatják a mérkőzés biztonságos lebonyolítását.
Legalább 2 órával a mérkőzés kezdete előtt érkezzen meg a mérkőzés
színhelyére.
Vegye fel és tartson kapcsolatot a szervező sportszervezet helyszínen
lévő képviselőjével és a Sportszervezeti Biztonsági Igazgatóval
(megbízott).
Ellenőrizze a mérkőzések technikai, biztonsági feltételeinek meglétét,
továbbá vegye át a mérkőzés biztonsági tervét, a hazai rendezők és a
vendégcsapatot kísérő rendezők névsorát.
Figyelje a stadionba érkező szurkolók viselkedését, magatartását.
A mérkőzés előtt, ideje alatt és befejezése után is pontosan rögzítse a
biztonsági területet érintő eseményeket.
Figyelje meg a szurkolók stadionból történő eltávozását, a szurkolói
csoportok viselkedését.
A mérkőzés színhelyét a befejezést követően egy óra elteltével hagyja el.

A labdarúgó mérkőzéseken a szövetségi biztonsági ellenőrzések területei, a
szervező sportszervezet és a rendezők tevékenységével kapcsolatosan:
•
•
•
•
•

az előírt dokumentumok megléte (Biztonsági terv, rendezői névsor),
a rendezői feladatokat ellátó személyek jogosultságának ellenőrzése,
a vezetési pont megléte,
a rendezők részére tartott eligazítás ellenőrzése,
a vendégszurkolók számának és elhelyezésük ellenőrzése,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a parkolási lehetőségek ellenőrzése,
a beléptetés, a ruházat- és csomagátvizsgálás ellenőrzése,
az elrendelt vendégszurkolói kísérési feladatok végrehajtásának
ellenőrzése,
a fogyatékos nézők beléptetésének és elhelyezésének ellenőrzése,
az elsősegélyhely és az egészségügyi biztosítás meglétének
ellenőrzése,
a kiürítési-, kimenekítési terv megléte,
a sajtó tevékenységének biztosítása,
a szeszesital árusítására vonatkozó szabályok betartása,
a rendezők munkájának értékelése,
a hangosbeszélő és a kamerarendszer használata.

A sportlétesítmény, a stadion vonatkozásában:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a sportlétesítmény, a stadion (nézőtér) befogadóképességének és a
nézőszám összhangjának ellenőrzése,
a bejáratoknál a beléptető-rendszer, szűkítő folyosók megléte és ezek
állapota,
a pálya és közvetlen környezetének ellenőrzése,
a menekülő kapuk megléte, jelölése és nyithatóságának ellenőrzése,
a fogyatékos nézők részére biztosított helyek ellenőrzése,
a közlekedő folyosók akadálymentesítésének ellenőrzése,
az elsősegélynyújtó helyek megléte és állapota,
az ülőhelyek és a betonlépcsők (beton aljazat) állapotának ellenőrzése,
a hazai és a vendégszurkolókat elválasztó kerítések és kordonok
állapota,
a hirdetőtáblák elhelyezése,
az átjárók, folyosók, menekülési útvonalak jelölése (megvilágítása) és
biztosítása, azok azonnali nyithatóságának ellenőrzése,
a nézőteret a játéktértől elválasztó kerítések állapota,
a beépített műszaki berendezések – hangosbemondó, kamerarendszer,
beléptető rendszer, eredményjelző tábla – működésének ellenőrzése,
a tűzoltó berendezések megléte.

A nézők magatartásának vonatkozásában:
•
•
•

a pirotechnikai és más gyújtóeszközök használata, a pályára történő
bedobálások és a veszélyhelyzetek kezelése, a végrehajtott
intézkedések,
politikai tartalmú szlogenek kiabálása, politikai tartalmú zászlók, felíratok
megjelenése és a hozott intézkedések végrehajtása,
más egyéb rendzavaró magatartásformák és azok megfelelő kezelése.

A szövetségi biztonsági ellenőr a mérkőzéseken felvételeket készíthet,
azokat a jelentéséhez mellékelheti.
A mérkőzésről elkészült jelentést (a 11. számú melléklet alapján) a
mérkőzést követő munkanap 12.00 óráig a szövetségi biztonsági ellenőr
megküldi a Szövetségi Biztonsági Igazgató részére.
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5.

LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEKEN ELŐFORDULÓ JOGSÉRTÉSEK ÉS
ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK
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 bőrű sportolók gúnyolása,
hivatalos személy (rendőr), a szervező képviseletében eljáró (rendező)
intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít,
a rendező, valamint a rendőrség biztonságra vonatkozó
rendelkezéseinek nem tesz eleget,
olyan transzparenst emel fel, mutat fel, (akár egyetlen pillanatra is),
amely nincs engedélyezve: politikai tartalmú, szélsőséges csoportok,
pártok feliratai, nemzeti kisebbségeket sértő feliratok, illetve más
nemzetek területi identitását sértő, össze nem egyeztethető szlogenek,
térképeket tartalmazó transzparensek, pályára különböző idegen
anyagokat dobál be,
rongálja a stadion, pálya berendezéseit,
a mérkőzés hivatalos személyeit tettlegesen fenyegeti, vagyontárgyaikat
rongálja vagy megkísérli rongálni.

A Sportszervezet által a szurkolókkal szemben alkalmazható szankciók
Eltiltás
2004. évi I. tv. 73. § (1) A szervező az általa szervezett sportrendezvény

esetén jogosult a sportrendezvényről eltávolított személlyel szemben a
belépőjegy-eladást megtagadni, illetve megakadályozni, hogy a
sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvény
látogatásától eltiltás).
A sportrendezvény látogatásától eltiltás lehetőségéről a szervező a
sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményekben
köteles tájékoztatni, amelyet - általános szerződési feltételekként
összefoglalva - a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni.
(2) A sportrendezvény látogatásától eltiltás időtartama, ha az a szervező
által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozik, a 2 (kettő) évet, ha
csak meghatározott sportlétesítményre érvényes, a 4 (négy) évet nem
haladhatja meg.
(3) A szervezőnek a sportrendezvény látogatásától eltiltásra vonatkozó
döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.
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(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 szervezői (rendezői) beavatkozás
következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a
sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
(5) A szervező az eltiltott személy természetes személyazonosító adatait
valamint lakcímét az eltiltás végrehajtása és az eltávolításra okot adó újabb
cselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében nyilvántarthatja.
A nyilvántartás időtartama megegyezik az eltiltás időtartamával, de - a (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a 2 (kettő), illetve 4 (négy) évet
nem haladhatja meg. A szervező az eltiltás időtartamának lejártát követően
24 órán belül köteles gondoskodni a nyilvántartott személyes adatok
megsemmisítéséről.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból adatot, a külön
jogszabályban meghatározott bűnüldözési, szabálysértési, illetőleg
igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a rendőrség, a szabálysértési
hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy
igényelhet.
6.

A SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERE
A belső tájékoztatási rendszer az NB I. osztályú sportszervezetek
(alacsonyabb osztályú sportszervezetek vonatkozásában, csak esemény
esetén) heti tájékoztató jelentéseire épül.
A heti tájékoztató beszámolót a sportszervezetek e-mail útján minden hét
hétfőjén reggel 10.00-ig kötelesek megtenni a kiadott szempontok alapján, a
levelezési rendszer hibája esetén, telefonon kötelesek bejelentkezni.
A Szövetségi Biztonsági Igazgató a Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói
elérhetőségéről nyilvántartást vezet.
A Szövetségi Biztonsági Igazgató köteles a Sportszervezeti Biztonsági
Igazgatók elérhetőségének (e-mail, telefon, fax) aktualitásáról gondoskodni,
a beállt változásokat a kluboknak 24 órán belül megküldeni.
•
•
•
•
•

A Szövetségi Biztonsági Igazgató a rendőrség illetékes szervei felé a
szükséges tájékoztatásokat megteszi, a külföldi labdarúgó mérkőzések
esetében a szurkolói mozgásokról rendelkezésre álló adatokat közli.
A NEFIP elvárásoknak megfelelően segíti az illetékes rendőri szerveket.
A tájékoztatások elsődleges szempontjai között mindig az adatvédelmi
törvény érvényben lévő és vonatkozó pontjai a mérvadók.
A FIFA, UEFA vagy más nemzetközi mérkőzések esetén együttműködik a
vendégcsapat biztonsági vezetőivel, bevonja a vezetési csoportjába.
A nemzeti válogatottak külföldön történő szereplése esetén felveszi a
kapcsolatot a fogadó nemzeti szövetség biztonsági területével és
tájékoztatja a szurkolói mozgásokról, tájékoztatást kér a hazai szurkolók
biztonságának garantálásával kapcsolatosan.
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7.

A
SZÖVETSÉG
BIZTONSÁGI
RENDSZERÉNEK
KÖTELEZŐ
ÉRTEKEZLETEI, BESZÁMOLÓK, ANKÉTOK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK
RENDSZERE

7.1 Éves jelentési kötelezettségek
A Szövetségi Biztonsági Igazgató az NB I. és NB II. férfi felnőtt bajnoki
mérkőzések szövetségi biztonsági ellenőri jelentések alapján, évente összegzi
a mérkőzések 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
értékeli.
7.2

Továbbképzések
•

Az NB I. osztályú sportszervezetek Biztonsági Igazgatói (megbízottjai)
kötelesek a Szövetség által szervezett biztonsági konferencián
(továbbképzésen) részt venni.

•

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 képviselőjük megjelenése kötelező.
a sportszervezetek Biztonsági Igazgatói évente egy alkalommal rendőriés sportrendezvény-biztosítási szakértők bevonásával módszertani
foglalkozáson gyakorolják a szerződésben álló vagyonvédelmi által
alkalmazott rendezőkkel a mérkőzések biztosítási feladatait.

•

7.3

Szurkolói ankétok
A sportszervezetek szurkolóik magatartásáért felelősek és a szurkolók
magatartását jelentős mértékben befolyásolni tudják.
•
•
•
•

Az NB I. és NB II. osztályban szereplő Sportszervezetek a bajnoki
szezonok megkezdése előtt tartsanak szurkolói ankétot.
Értékeljék az elmúlt szezon eseményeit.
A Sportszervezetek Biztonsági Igazgatói (megbízottak) hívják fel a
szurkolók figyelmét a mérkőzéslátogatás szabályainak betartására.
Ismertessék a szurkolói klubok kedvezményeit, az együttműködés
formáit (találkozók a játékosokkal, a vezetéssel, szurkolói iroda
kialakítása a klubházban, a klub hivatalos honlap egy oldalának
átengedése a szurkolók részére).
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8.

A SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI RENDSZERÉBEN KÖTELEZŐ
NYOMTATVÁNYOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

Sportszervezetek által kinevezett Biztonsági Igazgatók (megbízottak)
Szövetségi nyilvántartása (1. sz. melléklet),
Sportszervezetekkel szerződésben
lévő vagyonvédelmi
vállalkozások Szövetségi
nyilvántartása (2. sz. melléklet),
Rendezők névsora (3. melléklet),
Szövetségi továbbképzések nyilvántartása (4. sz. melléklet),
Biztonsági tervek Szövetségi nyilvántartása (5. sz. melléklet),
Kitiltott személyek nyilvántartása a Sportszervezeteknél (6.sz.melléklet),
Eltiltott személyek nyilvántartása a Sportszervezeteknél (7.sz.melléklet),
Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről (8. sz. melléklet),
Transzparens beviteli engedély (9. sz. melléklet),
Heti jelentés a Szövetségi Biztonsági Igazgatónak (10.sz. melléklet)
Szövetségi Biztonsági Ellenőri jelentés (11.sz. melléklet),
FUTSAL mérkőzésrendezési előírások (12.sz. melléklet),

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Sportrendezvény szervezője
Magyar Labdarúgó Szövetség
Sportszervezetek
Sportrendezvény szervezése
Széleskörű előkészítő, a sportrendezvény, a mérkőzés megvalósításával
összefüggő feltételek létrehozására irányuló tervező-szervező tevékenység.
Sportrendezvény rendezése
Adott helyen és időben tartott sportesemény lebonyolításával kapcsolatos
személy- és vagyonvédelmi feladatok összessége.
Sportrendezvény rendezője
2005. évi CXXXIII. törvény alapján meghatározott szolgáltatásokat nyújtó
egyéni vagy társas vállalkozás, amelyet vagy, amelyeket az adott
sportrendezvény biztonsági feladatainak ellátásával szerződésben
megbíztak.
Vagyonvédelmi vállalkozás képviselője (biztosításvezető)
Az adott sportrendezvényen, mérkőzésen biztonsági feladatokat ellátó
személyek (rendezők) vezetője.
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Rendezők
A sportrendezvényen rendezői feladatok gyakorlati végrehajtására kijelölt
személyek, amelyek a 2005. évi CXXXIII. törvényben előírt okmányokkal,
képzettséggel
rendelkező
és
sportrendezvény-biztosítói
szakmai
továbbképzésen felkészített személyek.
Biztosítási terv
A szervező alapokmánya, a hatályos jogszabályok, valamint a Szövetség
vonatkozó szabályzatai alapján egységes keretbe foglalja a szervező által a
sportrendezvényen alkalmazott biztonsági rendszabályok összességét
(részét képezi a biztonsági terv, a rendezvény előkészítési, végrehajtási
intervallumaiban a fő feladatok időrendje, a forgatókönyv, a vezetési csoport
összetétele, az összeköttetés rendje, az egészségügyi-, sajtóbiztosítási-, a
kríziskezelési-, kiürítési- és kimenekítési terv és a pályahitelesítési
jegyzőkönyv).
Biztonsági terv
A mérkőzés biztonsági feladatait ellátó vagyonvédelmi vállalkozás vezetője
(biztosításvezető) készíti el a 54/2004. (III.31.) kormányrendeletben
meghatározott tartalommal rendelkező okmányt, amelynek célja a
sportrendezvényen, a rendezők által végrehajtandó feladatokat egységes
keretbe foglalva, biztosítsa a sportrendezvény, mérkőzése zavartalan
lefolyását.
Vezetési csoport
Az NB I., NB II. labdarúgó csapatok mérkőzésein (nemzetközi
mérkőzéseken) a szervező által létrehozott csoport, amelynek feladata a
mérkőzés komplex biztosítási feladatainak irányítása; a vezetési csoport
összetételét és az összeköttetés rendjét fel kell tüntetni a Biztosítási tervben.
Vezetési csoport összetétele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szervező képviselője (válogatott mérkőzéseknél: a szervező képviselői)
Nemzetközi mérkőzéseken az UEFA ellenőr
Sajtófelelős (UEFA és válogatott mérkőzéseken)
A rendőrségi biztosítás parancsnoka
Szervező képviselője (Sportszervezeti Biztonsági Igazgató)
A vagyonvédelmi vállalkozás képviselője (biztosításvezető)
A vendégcsapat biztonsági koordinátora
Az egészségügyi biztosításért felelős személy
A katasztrófavédelem képviselője
A stadionigazgató (vezető) vagy képviselője
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Irányító helyiség (vezetési pont)
A vezetési csoport tevékenységére kijelölt legalább 16 m2 helyiség, ahonnan
a nézőtér minden egyes pontja jól belátható.
Működése a szurkolóktól zavartalan legyen, közvetlen kapcsolat legyen
létesíthető a stadion hangosító és elektronikus vezérlő helyiségével.
Felszereltsége
•
•
•
•

Biztonsági pult
Telefon
Kamerarendszer
Íróasztal

Az NB II. és alacsonyabb osztályú mérkőzéseknél, ahol technikai
felszerelések közül a kamerarendszer nem felszerelése a stadionnak, a
helyiség biztosítása telefonnal és a hangosbemondóval történő
összeköttetése alapkövetelmény.
10.

HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK
1992. évi LXIII. Tv. a személyes adatok védelméről
2003. évi CXXIX. Tv. a közbeszerzésekről
2004. évi I. tv. (a sportról)
54/2004. (III. 31.) kormányrendelet (a sportrendezvények biztonságáról)
2005. évi CXXXIII. tv. (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól)

11.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba lép 2011. július 01-től.
Az MLSZ Elnöksége által 53/2009 (04.16.) számú határozattal elfogadott,
Biztonsági Szabályzatot (Mérkőzés-rendezési előírások) 2011. június 30-ával
hatályon kívül helyezi.
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12.

MELLÉKLETEK
1. számú melléklet

Sportszervezetek által kinevezett Biztonsági Igazgatók (megbízottak)
Szövetségi nyilvántartása
8sz.:

8portszervezet megnevezése:

Biztonsági Igazgató (megbízott) neve,

Megjegyzés:

címe, elérhetőséqe:

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. számú melléklet

Sportszervezetekkel szerződésben lévő Vagyonvédelmi
Vállalkozások Szövetségi nyilvántartása
8sz.:

8portszervezet megnevezése:

Biztonsági szolgálat megnevezése,
címe, elérhetőséqe:

Vezetőjének neve,
elérhetőséqe:

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

Rendezők névsora
labdarúgó mérkőzésre
Sorszám:

Név:

Szakmai igazolvány száma:

Mellény

Felállítási helye,

Kamarai azonosító száma:

száma:

beosztása:

A rendező aláírása:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nyilatkozat:
A rendező szerv (biztonsági szolgálat) képviseletében kijelentem, hogy a mérkőzésbiztosításban résztvevő személyek
rendelkeznek a 2005. évi CXXXIII. törvényben előírt képesítésekkel és a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabályzataiban előírt
feltételekkel.
.................................................... , 200......... év ........................... hó .......... nap
Biztonsági Igazgató
(megbízott)
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4. számú melléklet

Továbbképzések Szövetségi nyilvántartása
Ssz.:

Továbbképzések időpontja,

Továbbképzések témakőre:

Előadók neve:

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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5. számú melléklet

Biztonsági tervek Szövetségi nyilvántartása
Ssz.:

8portszervezet megnevezése:

Elkészítő neve:

Benyújtás időpontja:

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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6. számú melléklet

Kitiltott személyek nyilvántartása a Sportszervezeteknél
Ssz.:

A kitiltot1 személy neve,

A kitiltás időtartama:

Határozat száma,

címe:

............. tól - ........... iQ.

indokolás:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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7. számú melléklet

Eltiltott személyek nyilvántartása a Sportszervezeteknél
Ssz.:

A kitiltot1 személy neve,

A kitiltás időtartama:

címe:

Határozat száma,
indokolás:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

57
Biztonsági Szabályzat

Hatályos 2011. július 01.-től

8. számú melléklet

Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről
A mérkőzés látogatásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek
1. Tilos a stadion, pálya, sportcsarnok területére - többek között - petárdát,
robbanóeszközt,

gáz-

és

riasztó

fegyvert,

lőfegyvert,

üveget,

botot,

pénztárgépszalagot, követ és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyakat
bevinni!
2. Tilos a stadion, pálya, sportcsarnok területére szeszes italt bevinni!
3. A 210/2009. (IX.29.) kormányrendelet alapján tilos a sportlétesítményekben
bajnoki-, kupa-, valamint nemzetközi mérkőzések kezdete előtt két órával a
befejezést követő egy óráig terjedő időszakban szeszes italt árusítani.
4. Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittas állapotban lévő személyek még
érvényes belépőjegy birtokában sem léphetnek a stadion (csarnok) területére.
5. Tilos a mérkőzés előtt, közben és utána a rasszista, valamint a közerkölcsöt
sértő bekiabálás a pályára, illetve a játékosok, a sportszakemberek és az
ellenfél szurkolóinak durva becsmérlése.
Ilyen megnyilvánulások esetén a játékvezető a rnérkőzést félbeszakítja, ha
tovább folytatódik a rendzavarás, akkor beszünteti a játékot.
6. A jegy- és bérlet tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a stadionba, pályára,
sportcsarnokba történő beléptetéskor és a sportrendezvény időtartama alatt a
rendezők az 1-4. pontban lévők betartását ellenőrzik.
7. Fenti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt bizonyítottsága
esetén a rendező szervnek kötelessége a rendbontókat a stadion, pálya,
csarnok területéről eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri szervek
segítségét kérni.
8. A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény (labdarúgó mérkőzés)
látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.
A rendezőség kéri a szurkolókat, hogy lehetőség szerint támogassák
munkájukban. Ne engedjék, hogy a felelőtlen kisebbség sportszerűtlen
viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét.
Segítségüket köszönjük!
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Szerződésszegést követ el az a néző, aki a belépési feltételeknek nem tesz
eleget:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

nem rendelkezik belépőjeggyel, bérlettel vagy belépésre jogosító
igazolvánnyal,
alkoholt, kábítószert vagy bódító hatású szert magánál tart, illetve ezek
befolyása alatt áll,
gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót vagy a jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet tart magánál, illetve rasszista, gyűlöletkeltő
magatartást tanúsít,
fegyveresen, felfegyverkezve jelenik meg vagy olyan tárgyat tart magánál,
amely a sportrendezvény megtartását, illetve a résztvevők személyi- és
vagyonbiztonságát veszélyezteti - figyelemmel a 175/2003. (X. 28.)
kormányrendeletben meghatározott a közbiztonságra különösen veszélyes
eszközökre -, valamint a szervező által megtiltott további tárgyakat
szándékozik a sportlétesítménybe bevinni, pl. pirotechnikai eszközök és
anyagok, bot, üveg, nyeles esernyő, egyéb szúró - vágó eszközök.
Aki a sportrendezvény rendjét megzavarja, a biztonsági szabályokat
megsérti, a rendezők munkáját akadályozza, a résztvevők 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 rendezői
beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a
sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
A szervező a külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény ideje alatt
a résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága érdekében, annak helyszínén a
résztvevő személyeket jogosult kamerával vagy más képi adathordozóval
megfigyelni és a felvételeket rögzíteni.
A néző tudomásul veszi, hogy a mérkőzés megtekintésére kibocsátott
belépőket (jegy, bérlet, belépésre jogosító igazolvány), illetve a
pályarendszabályok betartását a rendezők a sportesemény egész területén,
a sportrendezvény teljes időtartama alatt ellenőrizhetik.
A szervező - a mérkőzés biztosítását és a beléptetést végző rendezők
közreműködésével - 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. számú melléklet

Transzparens beviteli engedély
A ...................................................... Sportszervezet a ................. ........ ........................... .
rendőrkapitányság javaslata alapján engedélyezi, hogy a 200 ....év ....hó .... nap dátumtól
kezdődően az NB 1., NB II. bajnoki, a Magyar Kupa, a Liga Kupa és a nemzetközi
mérkőzéseire, az alábbi paraméterekkel meghatározott transzparens a stadion
területére bevihető, és ott - amennyiben biztonsági előírást nem sért vagy kihelyezett
A transzparensen szereplő felirat, szimbólum:
reklámot nem takar - kihelyezhető.
Transzparens méretei:

Mérete:…………………………………………………………………………………………
…………
Színe:
…………………………………………………………………………………………………
….
Függőlegesen:…………………………………………………………………………………
………..
Vízszintesen:…………………………………………………………………………………
………….
Az engedélyben meghatározott paramétereket a pályára való belépéskor ellenőrizni kell.
Ha az engedélyhez képest változtatást hajtanak végre a transzparensen, az érvényét
veszíti. Ha a transzparens engedélyével szemben a rendőrség kifogást nem emelt, ezért
bevitelének engedélyezése ajánlott az összes magyar labdarúgó stadionba.
Az engedély visszavonásig érvényes, amely ha megtörténik, akkor a transzparensért
felelősséget vállaló személyt a szervező Klub hivatalosan értesíti.
Szimbólum:……………………………………………………………………………………
........................................... 200.... …….. ............…hó ..... …nap
…………
A transzparensért felelősséget vállaló személy adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………
…………..

Sportszervezet

Rendőrkapitányság
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10. számú melléklet

Heti jelentés a Szövetségi Biztonsági Igazgatónak
1.

A tárgyhéten játszott labdarúgó mérkőzések helye, ideje:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Magyar Nemzeti Bajnokság
Magyar Kupa
Liga Kupa
UEFA Kupa
Egyéb (edző, barátságos)

2.

A következő hét mérkőzései

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Magyar Nemzeti Bajnokság
Magyar Kupa
Liga Kupa
UEFA Kupa
Egyéb (edző, barátságos)

3.

A mérkőzéseken tapasztalt biztonsági szempontból értékelt események

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Rendbontások
Játéktérre történő bedobálások
Tiltott zászlók, transzparensek, tiltott önkényuralmi jelképek
Rasszista, antiszemita megnyilvánulások
Eltiltás
Kitiltás
Előállítások

……..fő
……..fő
……..fő

3.1 – 3.4 pontban foglaltakra tett intézkedések.
4.

A szurkolók viselkedése, kísérésük

4.1
4.2
4.3
4.4

Hazai szurkolók viselkedése
Vendégszurkolók viselkedése
A vendégszurkolók kísérése megtörtént-e?
A kísérés …….. fő rendezővel került végrehajtásra

5.

A sportrendezvény-biztosítással kapcsolatban

igen

a) A vagyonvédelmi vállalkozás neve, elérhetősége
b) A vagyonvédelmi vállalkozás vezetőjének (biztosításvezető) neve,
elérhetősége
c) A hazai rendezők létszáma
……..fő
d) Rendőri biztosítás volt-e a mérkőzésen?
igen
6.

nem

nem

Nézőszám
a) Hazai
.....…..fő
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b) Vendég
………..fő
7.

A vendégcsapat Biztonsági Igazgatójával a kapcsolatfelvétel
a) Ideje:
b) Módja:

8.

Javaslat a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésre
a) A mérkőzés ideje
b) Helye
c) Mérkőző csapatok

Jelentés ideje: ________év____________hónap________nap

_______________
biztonsági igazgató
aláírása
•
•

A 3. pontban foglaltakra rendzavarás, szabálysértés vagy bűncselekmény
elkövetése esetén tesz jelentést.
Vendégcsapat csak a 4.3 - 4.4, a 6.1 - 6.3 és 8.1 – 8. 2 pontokban foglaltakra
tesz jelentést.
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11. számú melléklet

SZÖVETSÉGI BIZTONSÁGI ELLENŐRI JELENTÉS
I. Általános adatok

Mérkőzéskód:

Ellenőr neve:........................... e-mail címe:…................ telefonszáma:
..........................
Rendezvényre érkezésének ideje:................ óra
Mérkőző csapatok neve: ……..……………………………….. ……………………………………………...
NB I.
NB II.
Magyar Kupa
Mérkőzés osztálya: nemzetközi
Kupa
Mérkőzés ideje (év / hónap / nap / óra / perc):
201……..év……………hó……….nap………..óra
Játékvezető:
Asszisztensek, tartalék játékvezető:
A mérkőzés végeredménye (félidei eredmény):
Nézőszám (Szervező tájékoztatása alapján):
Vendégszurkolók száma (Szervező tájékoztatása alapján):
A mérkőzést a TV közvetítette-e:
A TV társaság neve:

Liga

......... fő
.........fő
igen - nem

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

.....db

A jegypénztárak nyitási ideje:

......óra

Nyitva tartott bejárati kapuk száma összesen:

.....db

a) hazai szurkolók részére fenntartott:

.....db

b) vendégszurkolók részére fenntartott:

.....db

c) fogyatékos nézők számára részére fenntartott:

…..db

Nézők számára fenntartott büfék:

……db

Nézőtéri lelátók, közlekedési utak, székek tisztasága:

megfelelő - nem megfelelő

Nézőtéri mellék- és szociális helyiségek tisztasága:

megfelelő - nem megfelelő

Kötelező ruházat- és csomagátvizsgálást végzik-e:

igen - nem – részben

Parkolók biztosítása:

megfelelő - nem megfelelő

63
Biztonsági Szabályzat

Hatályos 2011. július 01.-től

A stadion közvetlen környékén – a stadionokon kívül a fő belépési helyeken - (jól
látható helyeken, távolról is megfelelően olvasható módon) tájékoztató táblák:
van - nincs
A nézők magatartási szabályaira vonatkozó előírásokról, valamint a hazai, illetve a
vendégnézők szektorok szerinti elhelyezéséről a rendező köteles a stadionokon
kívül, jól látható helyen tájékoztatást nyújtani:
van - nincs
A vendégszurkolók részére megfelelő számú útbaigazító, tájékoztató tábla a kapués a jegypénztár helyéről:
van - nincs
A vendégszurkolók részére elkülönített, külön bejárati kapu és jegypénztár
van - nincs
A vendégszurkolók részére "V" betűvel ellátott, sorszámozott jegyek árusítása:
van - nincs
A hazai szurkolóktól az elkülönítés megtörtént-e:
igen nem
Az elkülönítés hiányának
oka:.........................................................................................
Valamennyi menekülő kapu a rendezők segítségével a játéktér irányába nyitható:
igen – nem
Az öltözők, a folyosók, a játékos kijáró rendje (fél órával a mérkőzés kezdete előtt és
után csak a szabályzatban meghatározott személyek tartózkodhatnak az öltözők
folyosóin):
megfelelő - nem megfelelő
Hangosbemondó:

van - nincs

Stadionóra, eredményjelző:

van – nincs

Előírás szerint jelölték-e ki a technikai zónát:

igen – nem

A fotósok, újságírók az előírt területen tartózkodtak:

igen – nem

A hordágy és a hordágyvivők a kijelölt helyen voltak:

igen – nem

A kispadon az engedélyezett személyek tartózkodtak-e:

igen – nem

A pályakorláton belül illetéktelen személy volt-e:

igen – nem

Kellett-e intézkedni az illetéktelen személy eltávolítása miatt:

igen – nem

Egyéb
az
MLSZ
Biztonsági
eltérés:………………………………….

Szabályzatban

foglaltaktól

való
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III. A rendezéssel és a rendfenntartással kapcsolatos megállapítások
Sportszervezet képviselője:
.................................................
A rendező vagyonvédelmi vállalkozás megnevezése:
.................................................
Biztonsági Igazgató (biztosításvezető) neve:
.................................................
Rendezők létszáma:
. .... ..fő
A vendégszurkolókat kísérő rendezők létszáma:
fő
Rendőrök száma szerződés szerint:
...
...fő
A mérkőzésen jelenlévő rendőrök száma:
.....fő
A mérkőzést megelőzően volt-e biztonságtechnikai bejárás:
igen - nem
A rendezőket megkülönböztető jelzéssel ellátták-e:
igen - nem
A rendezők az előre leadott lista alapján azonosíthatóak voltak-e:
igen - nem
A rendezők tevékenységének
jellemzése:………………………………………………………………………
A rendezők együttműködése a játékvezetőkkel:
megfelelő - nem megfelelő
A rendezők és a rendőrség együttműködése:
megfelelő - nem megfelelő
IV. Média- és marketing kötelezettséggel kapcsolatos
észrevételek……………………
V. A játéktéren történtek értékelése
…………………………………………………………………....
Játékvezető észrevételei a mérkőzés biztonságával kapcsolatban:
Egyéb észrevétel (súlyos sérülés, durva szabálytalanság):

igen - nem
igen - nem

VI. Szurkolók magatartása:
Ssz:

Mikor?

Esemény

Honnan?

Hová?

Intézkedés
történt-e?

Megjegyzés

(pl. füstbomba, petárda, pénztárgép szalag, nézők játéktérre történő futása,
játékvezető, ellenfél durva sértegetése, zavaró bekiabálások stb.)
Megjegyzés: .........................(mi hangzott el, a játékvezető reagálása, egyéb
észrevétel).
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VII. Észrevételek a mérkőzés lebonyolításával kapcsolatban, illetve
mérkőzés előtt, közben vagy utána történt rendkívüli eseményekről

a

Erőszakos cselekmények:
igen - nem
Rasszista magatartás:
igen - nem
Pálya elözönlése:
igen - nem
Szeszesital árusítás:
igen - nem
Politikai feszültség/transzparensek használata, leírása:
igen - nem
....................................................................................................................................
Fáklyák/petárdák használata:
igen - nem
Belépőjegy nélkül utazó szurkolók:
igen - nem
Feketepiaci belépőjegyek:
igen - nem
Evakuálás feltételei biztosítottak-e:
igen - nem
Világítás és vészvilágítás biztosított-e:
igen - nem
Kisegítő áramforrás biztosított-e:
igen - nem
Belépőjegy a szükséges tájékoztatást tartalmazza-e:
igen - nem
Biztonsági kapacitás optimális meghatározása:
igen – nem
Jegyértékesítés a szurkolótáborokra lebontv
igen - nem
Vendégszurkolók utaztatása szervezetten történt-e:
igen - nem
Vendégszurkolók utazási eszköze:
tömegközlekedés - egyéni
Információ a kockázatot jelentő szurkolókról:
igen - nem
Szurkolókkal szembeni rendőri intézkedés történt-e:
igen - nem
igen - nem
Pálya tartozékai a biztonsági erőírásoknak megfelelnek-e:
Stadion teljes befogadóképessége:
......fő
Stadion biztonsági kapacitása:
......fő
Stadionban fedett ülőhelyek:
......fő
Stadionban nem fedett ülőhelyek:
......fő
Állóhelyek:
... ....fő
Vendégszurkok részére fenntartott helyek száma:
......fő
Vendégszurkolók kísérésével kapcsolatban felmerült események:
…………………………………..
Vendégszurkolók
elhelyezése
a
stadionban,
szektorszám
szerint:
………………….szektor
Vendégcsapat szurkolói rendőrségi védelmet kaptak-e:
igen - nem
A mérkőzés befejezését követően szurkolók, vendégszurkolók eltávozásának módja,
ideje:
....................................................................................................................................
Világítással kapcsolatosan felmerült
panaszok:………………………………………………………………
A TV-kamerák pozíciói megfelelőek-e:
igen - nem
Akkreditált sajtóképviselők száma:
......fő
Kelt:..........................év................hó...........nap
…............................................
Szövetségi biztonsági ellenőr

* A megfelelőt választ alá kell húzni, vagy be kell karikázni.
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12. számú melléklet

FUTSAL mérkőzésrendezési előírások
1. A FUTSAL mérkőzések szervezése
•
•
•

A FUTSAL mérkőzéseket a Biztonsági Szabályzat 3.2 – 3.5 pont és
alpontjai a FUTSAL mérkőzésekre értelemszerűen vonatkoztatható
rendelkezései alapján kell szervezni és rendezni.
a FUTSAL (NB I., NB II.) mérkőzések Versenykiírása és a versenyek
szervezése az MLSZ Versenyszervezési Osztály és az adott mérkőzések
szervezése a FUTSAL Sportszervezetek feladata.
az MLSZ szabályzatainak megfelelően a FUTSAL mérkőzések
biztonságos lebonyolítása a szerződésben megbízott vagyonvédelmi
vállalkozás (rendező) feladata.

2. A FUTSAL mérkőzések rendezésének tárgyi feltételei
A FUTSAL Sportszervezetek mérkőzéseit zárt sportlétesítményekben
(sportcsarnokban, tornatermekben) rendezhetik. A sportcsarnokoknak,
tornatermeknek meg kell felelni azoknak a feltételeknek, amelyek biztosítják a
mérkőzések megrendezésének technikai és biztonsági feltételeit.
A sportcsarnokok általános technikai feltételei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

a sportlétesítmény rendelkezzen legalább 38x18 m játéktérrel,
lehetőség szerint rendelkezzen a fogyatékos személyek részére
biztosított helyekkel,
a játéktér szintjén kettő padot kell elhelyezni, amelyek biztosítják a
játékosok és sport szakemberek elhelyezkedését.
az ülőhelyek között egy asztalt, két széket kell biztosítani,
TV közvetítés esetén rádiós- és televíziós közvetítési lehetőségekkel,
rendelkezzen 2 db játékvezetői öltözővel,
rendelkezzen orvosi szobával, elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséggel,
rendelkezzen büfével (étel- és italárusításra alkalmas helyiségekkel),
rendelkezzen szakhatósági engedélyekkel, tűzvédelmi tervvel,
feleljen meg a tűzvédelmi előírásoknak,
rendelkezzen kiürítési-, kimenekítési tervvel,
feleljen meg a biztonsági követelményeknek, rendelkezzen megfelelő
számú be- és kijárattal (vészkijárattal),
a folyosók, lépcsők, menekülési útvonalak szünetmentes áramforrással
működtetett piktogramokkal jelölve legyenek,
rendelkezzen hangosbemondóval,
a sportcsarnok rendelkezzen a biztonsági szolgálat, civil, rendőrség
vezetéséhez szükséges helyiséggel (vezetési pont),
a sportcsarnok rendelkezzen megfelelő világító berendezéssel, amely
biztosítja a megfelelő fényerőt a játék lebonyolításához,
rendelkezzen tartalék áramforással, amely vészhelyzetben biztosítja a
kijáratok és menekülési útvonalak megvilágítását,
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•
•
•
•
•

a bejáratoknál legyenek kihelyezve a nézők magatartására vonatkozó
szabályok,
rendelkezzen a sportrendezvény megtartásához előírt hatósági
engedélyekkel és a területileg illetékes rendőrhatóság által jóváhagyott, a
mérkőzések megtartását engedélyező határozattal,
a sportlétesítmény rendelkezzen kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzés
esetén a nézők megfigyelésére alkalmas kamerarendszerrel,
rendelkezzen érvényes kiürítési -, kimenekítési tervvel,
a szakhatósági engedélyek érvényességi ideje egy év.

A sportcsarnokok egyéb infrastrukturális feltételei feleljenek meg az MLSZ
Infrastruktúra Szabályzat előírásainak.
3.

A FUTSAL mérkőzések rendezésének személyi feltételei

3.1

A rendező vagyonvédelmi vállalkozás
•

•

•

•

•
•

A FUTSAL mérkőzések biztonságos lebonyolításáért a rendező
Sportszervezet (szakosztály) a felelős; ennek megfelelően a
Sportszervezetnek vagy önálló FUTSAL szakosztálynak rendelkeznie kell
- a 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott biztonsági
szolgáltatásokat nyújtó - egyéni vagy társas vállalkozással kötött
szerződéssel,
FUTSAL mérkőzéseken rendezői csak a 2005. évi CXXXIII. törvényben
és
meghatározott
okmányokkal,
képzettséggel
rendelkező
sportrendezvény-biztosítói szakmai továbbképzésen felkészített személy
láthat el,
a sportcsarnokokkal keretszerződésben foglalt biztosítási feladatokra
vonatkozó feladatvállalás nem elég, mivel a sportcsarnok vezetése nem
tehető felelőssé a sportrendezvény FUTSAL mérkőzés biztonságos
lebonyolításért,
a FUTSAL mérkőzéseken a Sportszervezettel, szakosztállyal szerződést
kötött vagyonvédelmi vállalkozás képviselője (biztosításvezető), aki az
adott sportrendezvényen rendezői feladatokat ellátó szektor-,
részlegparancsnokok vezetője és az előírt feltételeknek megfelel,
a rendező (szervező) Sportszervezet, szakosztály a felelős a
sportrendezvény területileg illetékes rendőrkapitányságnak az 54/2004
(III. 31. ) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelő értesítéséről,
a Sportszervezettel, szakosztállyal szerződést kötött vagyonvédelmi
vállalkozás képviselője (biztosításvezető) a 54/2004. (III. 31.)
Kormányrendeletben előírtaknak megfelelő biztonsági terv elkészítéséért,

3.2 A biztosításvezető feladatai
•

Ismerje a sportcsarnok felépítését, a biztonsági kockázatokat a
létesítmény vonatkozásában (bejáratok, hangosbemondó, sajtó helyek,
VIP, Büfé, elsősegélynyújtó helyiségek, öltözők).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hajtsa végre a technikai szemlét, amelyen vegyen részt a rendőrség
képviselője is.
Tartson kapcsolatot a területileg illetékes rendőrkapitánysággal,
Készítse el a mérkőzés biztonsági tervét.

Működjön együtt a sportcsarnokok rendezvényszervező igazgatójával
(megbízottjával), tájékozódjon a mérkőzéssel egy napra eső más
rendezvények idejéről és néző számról.
Ismerje a FUTSAL általános játékszabályait.
Ismerje a FUTSAL bajnokság állását, a kiemelt biztonsági kockázattal
járó mérkőzéseket.
Tartson kapcsolatot a FUTSAL Sportszervezetek biztonsági
szolgálatainak vezetőivel.
Legyen tájékozott a jegyárusítás idejéről, az elkelt jegyek számáról, a
jegyek tartalmi követelményeiről.
Határozza meg a készenlét idejét, tartassa be a kapunyitás időpontját.
Jelöljön ki vendégszektort, a vendégszektor és a hazai nézők között
hagyjon megfelelő távolságot, ha szükséges állítson fel rendezőket a
vendégszektor és a hazai nézők közötti szektorok elválasztására.

A játéktér biztosítására négy módszert alkalmazhat
•
•
•
•

A rendezők felállítása a játéktér szintjén a játéktérhez közeli területen.
A rendezők alkalmazása az első sorokban és a lépcsők feletti területen.
A rendezők felállítása a lépcsők feletti területen.
A nézők részére csak a 3. sortól biztosítja az ülő, állóhelyeket, így
megnehezíti nézők részére a közvetlen érintkezést a játéktérrel.

A módszer kiválasztásánál mindig a hivatalos személyek (játékosok,
játékvezetők, ellenőrök) személyi- és vagyonbiztonságának biztosítása és a
nézők vészhelyzetben történő kimenekítési lehetőségei legyenek a
legfontosabb szempontok.
3.3 A rendezők létszámának meghatározása
Normál biztonsági fokozat
A létesítményen belüli biztonságért a szervező és a rendező közösen felelős.
A rendezők létszáma: NB I. férfi felnőtt - minimum 6 fő.
A sportcsarnok befogadóképességétől és a várható nézőszámtól függően a
mérkőzést szervező sportszervezet és a biztosításvezető határozza meg a 6
fő feletti rendezői létszámot.
Fokozott biztonsági fokozat
A létesítményen belüli biztonságért a szervező és a rendező közösen felelős.
A rendezők létszáma: NB I. férfi felnőtt - minimum 20 fő.

69
Biztonsági Szabályzat

Hatályos 2011. július 01.-től

A sportcsarnok befogadóképességétől és a várható nézőszámtól függően a
mérkőzést szervező sportszervezet és a biztosításvezető határozza meg a 20
fő feletti rendezői létszámot, amelyet az illetékes rendőrkapitányság hagy
jóvá.

Kiemelt Biztonsági fokozat
A létesítményen kívüli- és belső biztosítást a rendező mellett a rendőrség
közfeladatként végzi. A felelősséget a szervező, a rendező és a rendőrség
közösen viseli.
A rendezők létszáma: NB I. férfi felnőtt - minimum 35 fő.
A sportcsarnok befogadóképességétől és a nézőszámtól függően a mérkőzést
szervező sportszervezet és a biztosításvezető határozza meg a 35 fő feletti
rendezői létszámot, amelyet az illetékes rendőrkapitányság hagy jóvá.
Az alacsonyabb osztályú FUTSAL mérkőzéseken minimum 6 fő rendező
jelenléte kötelező.
Amennyiben magasabb biztonsági kockázatú mérkőzés kerül megrendezésre
az NB II. NB III. sportszerveteknél, ebben az esetben a az NB I magasabb
biztonsági kockázatú mérkőzéseinek minimum létszámai az irányadóak.
A FUTSAL nemzeti válogatott mérkőzéseire, a Szövetség Biztonsági
Bizottsága által - az aktuális helyszínt és nézőszámot figyelembe vevő megállapított rendezői létszámok a mérvadóak.
7. FUTSAL mérkőzéseken elkövetett rendbontások, rendzavarások
A FUTSAL mérkőzéseken elkövetett rendbontások, rendzavarások
vonatkozásában a Biztonsági Szabályzat vonatkozó pontjában foglaltak a
mérvadóak.
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13. számú melléklet

Sportszervezet megnevezése:
Sportszervezet képviselőjének (adatgazda) neve, beosztása:
Sportesemény időpontja:
Helyszíne:
Résztvevő csapatok megnevezése:
A felvételt rögzítő berendezés megnevezése, típusa:
A felvételt kezelők, rögzítők (adatkezelők) neve, beosztása:
1.
2.
3.
A felhasználásra kerülő videokazetták, DVD lemezek nyilvántartási száma:
Darabszáma:
Felhasználásuk módja:
Felhasználásuk tárolása:
A felvételek őrzését a hatóság kérte.e 48 órán belül?

igen

nem

A hatóság kérte-e, hogy 30 napig tárolják a felvételeket?

igen

nem

A felvétel megsemmisítésének ideje, helye és módja:

A megsemmisítésben résztvevő személyek neve, beosztása:
1.
2.
3.

Kelt,___________________________201______év__________________hó______________nap

_______________________________ __________
sportszervezet képviselője (adatgazda)
_______________________________
megsemmisítést végző (adatkezelő)
________________________________
megsemmisítést végző (adatkezelő)
________________________________
megsemmisítést végző (adatkezelő)
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