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Általános rendelkezések 
 

1 § Alkalmazási kör 
 

Jelen szabályokat alkalmazni kell a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: 
Szövetség) által működtetett hivatásos felnőtt és korosztályos labdarúgó csapatok hazai, 
idegenbeli, bajnoki, kupa és nemzetközi kupa, valamint a tagszervezetek szervezésében 
megrendezésre kerülő barátságos- és edzőmérkőzései biztosítására a sportrendezvények 
biztonságáról szóló kormányrendelet előírásai szerint. 
 

2 § Cél, feladat 
 

(1) A Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: BSZ) 
célja, hogy: 
a)  egységes és kötelező érvényű szabályok szerint kerüljön végrehajtásra a 

labdarúgó mérkőzések biztonsági feladatainak előkészítése, végrehajtása és 
értékelése; 

b) biztosítsa a nemzeti, a FIFA és az UEFA vonatkozó szabályainak összehangolt 
érvényesítését; 

c) hozzájáruljon a labdarúgás biztonságos gyakorlásához, a nézők nyugodt 
szórakozásához, valamint személy- és vagyonbiztonságuk garantálásához; 

d) szabályozza és elősegítse a biztonsági szakemberek, illetve szervezetek 
együttműködését, képzését, továbbképzését; 

e) kialakítsa a stadionbiztonság egységes szemléletét; 
f) lehetővé tegye a biztonsági események súlyuk szerinti egységes megítélését; 
g) segítse elő a jogszabályok érvényesülését. 

 
(2) A BSZ feladata megállapítani, meghatározni, illetve összehangolni minden olyan 

szervezői és rendezői tevékenységet a mérkőzések biztonsága érdekében, amelyek a 
Szövetség hatáskörébe tartoznak és elmulasztásuk, vagy hanyag végrehajtásuk 
biztonsági kockázattal jár, ezért szankcionálható. 

 
3 § Időbeli hatály 

 
(1) A biztonsági eseményeket a bekövetkezésük idején hatályba lévő BSZ szerint kell 

elbírálni. 
 

(2) Amennyiben a biztonsági esemény elbírálásakor már új BSZ van hatályban, amely 
szerint a bekövetkezett esemény már nem biztonsági esemény, illetve amennyiben a 
bekövetkezett biztonsági esemény enyhébb biztonsági besorolást kapott, akkor az új 
BSZ-t kell alkalmazni a hatályba lépése előtt bekövetkezett eseményre is. 

 
4 § Területi- és személyi hatály 

 
(1) A BSZ hatálya kiterjed a Szövetség központi testületeire és szerveire, a területi 

igazgatóságokra és testületeire, azok munkatársaira, a sportszervezetekre, valamint az 
azokkal szerződéses viszonyban álló a sportszakemberekre és a mérkőzéseken 
résztvevőkre azzal, hogy a résztvevők a sportról szóló törvényben (Stv.) foglaltak 
szerint meghatározott biztonsági előírások betartásáért a szervező által 
meghatározottak szerint kötelezettséggel tartoznak.  
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(2) A BSZ-t kell alkalmazni:  

a) a Szövetségre;  
b) a labdarúgó szakosztállyal rendelkező sportszervezetre, labdarúgó 

sportegyesületre, sportvállalkozásra, labdarúgó utánpótlás-nevelést végző 
alapítványra, sportiskolára, jogi személyiséggel rendelkező labdarúgó szakosztályra 
(a továbbiakban együtt: sportszervezet);  

c) a sportágban tevékenykedő biztonságért felelős sportszakemberekre.  
            

5 § Biztonsági szervezetrendszer 
 

(1) Az MLSZ szövetségi, megyei és sportszervezet szintű biztonsági rendszert működtet, 
amely a biztonsághoz kötődő jogi előírásokon és belső szabályozókon alapul. 

  
(2) Szövetségi szinten, mint társadalmi szakértői testület, a biztonsági terület szakmai 

feladatait a Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) látja el. A Bizottság Elnöke 
az Elnökség döntése alapján a szövetségi biztonsági igazgató is lehet. A Bizottság 
feladatai: 
a) értékeli a mérkőzésekkel kapcsolatos biztonsági információkat, amely alapján 

ajánlásokat dolgoz ki a szövetségi biztonsági igazgató számára; 
b) tényfeltáró vizsgálatot folytat biztonsági ügy(ek)ben, amelyről határozatban dönt; 
c) jogszabályban meghatározott szerv részére javaslatot tesz a mérkőzések 

biztonsági kockázat szerinti minősítésére; 
d) ajánlásokat fogalmaz meg a biztonsági felelősök és a vagyonvédelmi vállalkozások 

részére a továbbképzések tartalmára vonatkozóan; 
e) biztonsági kérdésekben javaslattal él más bizottságok, különösen a Fegyelmi 

Bizottság és Versenybizottságok felé; 
f) véleményezi a biztonsági terület által előkészített biztonsággal kapcsolatos 

anyagokat, részt vesz a biztonsághoz kötődő szabályozók és oktatási, képzési és 
továbbképzési anyagok kidolgozásában; 

g) segíti a Szövetség és a szurkolók közötti kapcsolat fejlesztését biztonsági 
kérdésekben. 

 
(3) A Biztonsági Osztály szövetségi szintű hivatali szervezeti egység, amelynek feladatai: 

a) gyűjti, elemzi és értékeli a labdarúgással, valamint az egyes mérkőzésekkel 
kapcsolatos biztonsági információkat; 

b) javaslatot tesz a mérkőzések biztonsági kockázat szerinti besorolására és képviseli 
a Szövetséget a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő 
Bizottságban (a továbbiakban: Minősítő Bizottság); 

c) az 5.§ (2) a)-g) pontok szerint együttműködik a Biztonsági Bizottsággal; 
d) közreműködik a válogatott labdarúgó mérkőzések szervezésében, elkészíti a 

mérkőzések biztosítási terveit és részt vesz a biztosítási terv végrehajtásában; 
e) gondoskodik a komplex stadionbiztonsági szemlélet érvényesüléséről a 

mérkőzések szervezése, rendezése, a létesítmények ellenőrzése és fejlesztése 
tekintetében; 

f) támogatja a megyei szervezeteket és a sportszervezeteket a biztonsági kihívások 
megoldásában; 

g) együttműködik az Eseményszervezési Osztállyal, a Versenyszervezési 
Igazgatósággal, a versenyrendszerben szervezett versenyek szervezőivel és 
rendezőivel, az MLSZ társadalmi bizottságaival, a játékvezetői további szakmai 
területekkel; 
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h) széleskörű együttműködést valósít meg a Nemzeti Futball Információs Ponttal 
(NFIP), a Minősítő Bizottsággal, valamint a rendőrség, a katasztrófavédelem, az 
egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Mentőszolgálat 
biztonságtechnikai ellenőrzésben és biztosításban érintett szerveivel; 

i) éves biztonsági helyzetjelentést készít; 
j) közreműködik a nézőtéri erőszak megelőzésében és felszámolásában; 
k) a mérkőzések biztonságával kapcsolatos éves sportági programot készít; 
l) az éves helyzetjelentéseket a rendőrséggel közösen értékeli; 
m)szövetségi biztonsági ellenőri rendszert működtet; 
n) a feltárt és a BSZ-ba ütköző ügyeket átadja a Fegyelmi Bizottság részére; 
o) felügyeli a szövetség részére jogszabályban és belső szabályzókban meghatározott 

biztonsági feladatok végrehajtását; 
p) nemzeti és nemzetközi sportrendészeti kérdésekben képviseli a szövetséget; 
q) kapcsolatot tart a FIFA, az UEFA és azok tagszervezetei biztonsági területeivel, a 

nézők/szurkolók képviselőivel a szakmai kérdések megoldása érdekében; 
r) tervezi és szervezi a biztonsági területen szükséges képzéseket, 

továbbképzéseket. 
 

(4) A megyei igazgató - a szövetségi szint és a megyei társadalmi fegyelmi- és 
versenybizottságok támogatásával - megyei szinten gondoskodik a biztonsági előírások 
érvényre juttatásáról. A megyei igazgató feladata: 
a) felügyelni a sportszervezetek biztonsági feladatait; 
b) kapcsolatot tartani a szövetségi biztonsági igazgatóval, a Bizottsággal, a 

sportszervezetek biztonsági felelőseivel és a szövetségi biztonsági ellenőrökkel; 
c) tervezetten és helyzethez igazodva igényelni a megyei bizottságok biztonsági 

kérdések megoldásába való bevonását, 
       d) a megyei/budapesti igazgatóság által szervezett versenyrendszerekben 

biztonságtechnikai ellenőrzés    keretében meghatározni a BSZ figyelembe vételével a 

sportrendezvény megrendezésének minimális biztonsági feltételeit. 

 
(5) A sportszervezet szintjén a biztonsági felelős feladata: 

a) gyűjteni, elemezni és értékelni a sportszervezettel kapcsolatos biztonsági 
információkat,  

b) javaslatot tenni a mérkőzések biztonsági kockázat szerinti minősítésére; 
c) kapcsolatot tartani a nézőkkel/szurkolókkal, szurkolói csoportokkal; 
d) gondoskodni a komplex stadionbiztonsági szemlélet érvényesüléséről a 

mérkőzések szervezése, rendezése, a létesítmények ellenőrzése és fejlesztése 
tekintetében; 

e) a mérkőzések biztonsági szempontból történő szervezése; 
f) ellátni a jogszabályokban rögzített sportrendészeti feladatokat; 
g) részt venni a Szövetség által meghirdetett képzéseken, továbbképzéseken. 

 
6 § Definíciók 

 
(1) Biztonsági esemény: a labdarúgó mérkőzések szervezésével, rendezésével 

kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok és az egyes rendelkezései, valamint a további 
rendelkezések megsértése, figyelmen kívül hagyása. 
 

(2) Biztonságért felelős sportszakember: az MLSZ-szel és a sportszervezetekkel 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Stv. IX-X. 
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fejezeteiben meghatározott labdarúgáshoz kapcsolódó biztonsági feladatok ellátásával 
megbízott szakember. 
 

(3) Sportrendezvény szervezője: a Szövetség, vagy a sportszervezetek. 
 

(4) Sportrendezvény rendezője: a 2005. évi CXXXIII. törvény alapján meghatározott 
szolgáltatásokat nyújtó egyéni vagy társas vállalkozás, amelyet, vagy amelyeket az 
adott sportrendezvény biztonsági feladatainak ellátásával megbíztak. 

 
(5) Rendező: a sportrendezvény rendezője által rendezői feladatok gyakorlati 

végrehajtására kijelölt személy, aki a 2005. évi CXXXIII. törvényben előírt 
képzettséggel, okmányokkal rendelkezik és a Szövetség által előírt szakmai képzésen 
sikeresen részt vett, valamint az éves kötelező szakirányú továbbképzést teljesítette. 
 

(6) Biztonsági terv: a sportrendezvény rendezője által készített biztonsági dokumentum, 
amelyet a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 
tartalommal kell elkészíteni olyan formában, hogy az tartalmazza a rendező által 
végrehajtandó feladatokat, a résztvevők részvételének pontos feltételeit. 
 

(7) Stadionbiztonság: az infrastrukturális, egészségügyi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, 
rendőri, tömegkezelési, személy- és vagyonbiztonsági, kommunikációs, média és 
marketing követelmények, valamint a felsorolt területeken, és az ezeket a területeket 
szabályozó normatív rendelkezésekben előírt feladat- és hatáskörök összessége. 
 

(8) Dinamikus kockázatértékelés: a mérkőzés előkészítési, lebonyolítási és értékelő 
szakaszában is folyamatosan végzett helyzetelemzés, amely az aktuális helyzet és 
információk alapján előre vetíti a lehetséges veszélyeket és megoldási javaslataikat, 
lehetővé teszi a kockázatos szurkolók és tiltott tárgyak bejutásának hatékony 
megakadályozását, a még alacsony feszültségi szinten megvalósuló megelőző 
biztonsági intézkedéseket. 

 
(9) Biztosítási terv: a válogatott mérkőzéseinek lebonyolítása érdekében a biztonsági 

feladatok összességét tartalmazó dokumentum, amelynek célja, hogy átlátható és 
tervszerűen végrehajtható legyen a mérkőzésre való felkészülés, annak lebonyolítása 
és a mérkőzést követő feladatok. A Szövetség versenyrendszerében induló csapatok 
rendezője dönthet a biztosítási terv alkalmazásáról.  
 

(10) Belépőjegy alapára: A belépőjegynek az a legmagasabb ára, amiből a 
sportszervezet érvényesítheti a jegyértékesítés során az elővételi, illetve on-line 
jegyvásárlást ösztönző kedvezményeit, illetve további kedvezményrendszerét.  

 

(11) Semleges szektor: A biztonságtechnikai ellenőrzés során kijelölt szektor vagy 

szektorrész, amely az elhelyezkedésének és megközelíthetőségének köszönhetően 

biztosítja a semleges szurkolók elhelyezését. A semleges szektornak legalább 250 fő 

elhelyezését kell megfelelő módon biztosítania.  

(12) Semleges szurkoló: Nem a szervező és nem a vendég sportszervezet által kiadott 

kártyával rendelkező szurkoló. 
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Stadionbiztonság 
 

7 § Alapelvek 
 

(1) A biztonság a Szövetség több különálló szakterületét egyidejűleg érinti. A biztonság 
(feltételek biztosítása) és a biztosítás (intézkedések) integrált rendszerben való 
kezelése elengedhetetlen feltétele a mérkőzések biztonságos megrendezésének. A 
biztonsággal érintett területeken az alábbi alapelveknek kell érvényesülniük: 

 
a) a résztvevők személy- és vagyonbiztonságának megteremtése a legfontosabb; 
b) a biztonságos, a megfelelően biztosított és a barátságos környezet megteremtése; 
c) a stadionon belül a nézők biztonságáért, egészségéért és fizikai épségéért 

elsősorban a szervező és a rendező felel; 
d) a sportlétesítményen kívüli biztonság fő felelőse a rendőrség; 
e) dinamikus kockázatértékelésen alapuló integrált irányítás, végrehajtás, értékelés és 

ellenőrzés; 
f) a mérkőzések biztonsági minősítésének elvégzése; 
g) az összes érintett hatóság szakmai szabályai érvényesítése, illetve azokat 

magában foglaló megközelítés biztosítása; 
h) a szükséges és az arányos reagálás valamennyi hatóság és szervezet részéről; 
i) a tervezés és a szervezés során a professzionalizmus érvényesítése; 
j) a célnak megfelelő létesítmények biztosítása; 
k) az integrált helyszíni rendészeti műveletek vezetése közös irányító helyiségből; 
l) kevés rendőr, lehetőleg nem láthatóan, de intézkedésre készen; 
m)folyamatos rendőri jelenlét az irányító központban, valamint a spotterként 

nézőtéren; 
n) a résztvevők, különösen a nézők bevonása a biztonság megteremtésébe; 
o) a jogszabályokban foglalt feltételek fennállása esetén a kockázatot jelentő, eltiltott, 

kitiltott és kizárt szurkolók sportrendezvénytől való távoltartása;  
p) a kockázatot jelentő, eltiltott és kitiltott szurkolók kizárása; 
q) zéró tolerancia az erőszakkal, szabálysértő, pályarendszabály-sértő és jogsértő 

tevékenységgel szemben; 
r) folyamatosan tanulni a sikerekből, kudarcokból, legjobb gyakorlatokból; 
s) a biztonsági követelmények anyagi fedezetének megléte. 

 
(2) Az 7.§ (1) bekezdés szerinti elveknek - a szakterületi sajátosságoknak megfelelően - 

érvényesülni kell az infrastruktúra, licenc- és versenyszervezési szabályzatokban. 
 
(3) A komplex stadionbiztonsági szemlélet érvényesüléséről a mérkőzések szervezése, 

rendezése, a létesítmények ellenőrzése és fejlesztése tekintetében a Szövetség 
Biztonsági Osztálya, a megyei igazgatók és a sportszervezet biztonsági felelősei 
gondoskodnak. 

 
8 § A biztonsággal érintett területek 

 
(1) Az Infrastruktúra Szabályzat alapján jelen szabályzattal összhangban a mérkőzések 

szervezésénél, lebonyolításánál és ellenőrzésénél az alábbi területekre vonatkozó 
előírásokat kell figyelembe venni: 
a) tájékoztató táblák; 
b) külső kerítés; 
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c) bejárati kapuk; 
d) beléptető rendszer; 
e) nézőtér; 
f) stadionkapacitás, stadion biztonsági kapacitás (maximális nézőszám, hazai és 

vendégszektorok befogadó képessége, ülő- és állóhelyek száma); 
g) jegyárusítás helye, vendégszurkolói pénztárak; 
h) biztonságtechnikai előírások; 
i) hangosítás; 
j) elsősegély szoba; 
k) ellenőri szoba; 
l) biztonsági irányító csoport helyiség; 
m) belső kerítés; 
n) játékos kijáró; 
o) villanyvilágítás; 
p) parkolóhelyek; 
q) a média munkájának és a munkához nélkülözhetetlen körülmények biztosítása. 

 
(2) A Klublicenc Szabályzat alapján a jelen szabályzattal összhangban a mérkőzések 

szervezésénél, lebonyolításánál és ellenőrzésénél az alábbi területekre vonatkozó 
előírások pénzügyi vonzatait kell figyelembe venni: 
a) biztonsági felelős alkalmazása; 
b) a hazai mérkőzések személy és vagyonvédelmi biztosítása; 
c) a szurkolók utazásának szervezése és kísérése; 
d) rendezők képzése; 
e) felelősségbiztosítás; 
f) egészségügyi biztosítás; 
g) tűzvédelmi biztosítás; 
h) rendőri igénybevétel fokozott minősítésű mérkőzésekre és oktatásra; 
i) a biztonságtechnikai fejlesztési terv időarányos költségei; 
j) biztonságtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása; 
k) a Stadion Biztonsági Projektben vállalt kötelezettségek. 

 
(3) A Versenyszabályzattal összhangban az alábbi biztonsághoz kötődő területeket kell 

figyelembe venni: 
 

a) a labdarúgó, a sportszakember, a sportszervezet tulajdonosa és a sportszervezettel 
szerződéses viszonyban állók kötelesek tartózkodni a mérkőzés biztonságos 
megrendezését veszélyeztető, a nézőket a sportrendezvény rendjének fenntartása 
szempontjából hátrányosan befolyásoló, illetve a Fair-play–jel ellentétes 
viselkedéstől, 

b) a mérkőzések napjának és kezdési időpontjának megválasztása, 
c) a játékvezető és ellenőrök biztonsághoz kötődő feladatai, 
d) a pályakorláton belüli tartózkodás szabályai; 
e) a mérkőzés megszakításának, felfüggesztésének és befejezetté nyilvánításának 

rendje. 
 

A stadionbiztonsági rendszer működtetése az I. osztályú pályákon 
 

8/A § A rendszer működtetésének kötelezettsége 
 

(1) A sportszervezetek a stadionbiztonsági rendszer működőképességének fenntartása 
érdekében kötelesek: 
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a) a négyéves biztonságtechnikai fejlesztési tervben és az ahhoz kapcsolódó 

költségtervben a rendszer karbantartásával kapcsolatos feladatokat és költségeket 
külön tételként megjeleníti;  

b) a stadionba telepített eszközök szakszerű üzemeltetését és folyamatos 
állagmegóvását biztosítani; 

c) a stadiont határoló kerítések megépítésével és karbantartásával gondoskodni arról, 
hogy a résztvevők csak ellenőrzött módon, a beléptető kapun juthassanak be a 
sportlétesítményeikbe;  

d) a központilag összeállított üzletfolytonossági terv alapján sportszervezetekként 
elkészíteni a rendszer teljes, vagy részleges leállása esetén végrehajtandó 
feladatok helyszíni protokollját; 

e) a személyes adatok védelme érdekében a munkavállalókat megfelelően 
felkészíteni, az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatási és felhasználói 
követelményeknek megfelelni;  

f)  a sportlétesítmény közlekedőfolyosóinak és egyéb helyszíneink megfigyelését 
kiépíteni;  

g) a stadionban telepített eszközök és működtetett informatikai rendszerek 
vagyonvédelméről gondoskodni.  

(2) A jegyértékesítési-, a rendszerkezelési (térfigyelő és beléptető), továbbá az 
adatvédelmi feladatokra a sportszervezetnek munkatársat kell kijelölniük. A kijelölt 
személy felelős az MLSZ-szel megkötött megállapodásokban rögzített vállalások 
teljesítéséért, a rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok jogszabályoknak és 
szerződéses vállalásoknak megfelelő koordinációjáért, a kapcsolattartásért és a 
rendszerrel kapcsolatos minden jellegű ügyintézésért. Az MLSZ részére a 
versenyrendszer megkezdését megelőzően meg kell küldeni a szakértő nevét és 
elérhetőségeit (telefon; e-mail).  A felelős személyében beálló változásról a sportszervezet 
előzetesen értesítést köteles küldeni.  
(3) A stadionbiztonsági rendszer működtetésével összefüggő feladat és hatáskörök 

részletes, javasolt protokollját a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 

8/B § Jegyértékesítési rendszer 
 
(1) A központi rendszer futtatja a konfigurációs és adminisztrációs modult, az egységes 

névre szóló jegy- és bérletrendszert, a pénztári értékesítő modult, az on-line értékesítő 
modult, a statisztika modult, a központi klubkártya regiszter rendszert, klubkártya 
rendszereket, valamint a különféle IT menedzsment rendszereket. A pénztári értékesítő 
modul a stadion pénztárban történő, míg on-line értékesítő modul webes értékesítést 
teszi lehetővé. E rendszerekhez csak azonosítható módon, jelszóval szabad a 
munkatársak hozzáférését biztosítani. 

 
(2) A konfigurációs és adminisztrációs modul biztosítja a rendszer, az események, a 

stadionok és felhasználók beállításait, adminisztrációs funkcióját. A központi 
rendszerben minden bevont stadion esetében leképezésre került a jegytükör (szektor 
és székkiosztás), így a jegyet vagy bérletet konkrét ülőhelyre lehet kiadni. Lehetőség 
van az egyes eseményeknél bizonyos ülőhelyek vagy szektorok lefoglalására, azaz az 
értékesítésből történő kivonására (pl. biztonsági okból). A stadionok konfigurálása során 
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előzetesen egyeztetni kell a rendőrség munkatársaival, figyelembe kell venni a 
kimenekítési és kiürítési számításokat.  

 
(3) A sportszervezetnek a rendszer működőképessége biztosítása érdekében 

gondoskodnia kell folyamatosan rendelkezésre álló személyzetről, amely készség 
szinten elsajátította a rendszer működését, ismeri a rendszer működésével kapcsolatos 
kézikönyveket. A személyzet felügyeli a rendszer működését és a helyszínen támogatja 
a jegyértékesítést, illetve a be- és kiléptetést. 

 
(4) A rendszer működésével és az üzemeltetés során tapasztalt problémákról a 

sportszervezet az MLSZ-t soron kívül, de legkésőbb a mérkőzést követő első 
munkanap 12:00 óráig írásban értesíteni köteles.  

 
(5) Az egységes névre szóló jegy- és bérletértékesítő rendszert – a 

versenyrendszerben megrendezésre kerülő sportesemény biztonsági kockázatától 
függetlenül - minden mérkőzésen alkalmazni kell.  

 
(6) A sportszervezetnek a jogszabályoknak megfelelően – beléptető rendszer 

alkalmazása esetén — a jegyeket és egyéb belépésre szolgáló igazolásokat névre 
szólóan kell értékesítenie. Az értékesítés során különösen az alábbi szabályokra kell 
figyelemmel lenni: 

 
a) a versenyévadot megelőzően meg kell határozni a jegyértékesítés rendjét, 

stratégiáját; 
b) legalább egy nappal a jegyértékesítés megkezdése előtt intézkedni kell a 

munkaállomások szoftvereinek frissítésére, ellenőrizni kell a rendszer 
működőképességét; 

c) a jegyértékesítés során a mérkőzéssel kapcsolatos várható érdeklődésnek 
megfelelően kell megszervezni a jegyértékesítő helyek nyitva tartását, de egy héten 
legalább 2 nappal a mérkőzés megrendezése előtt, naponta 4 órában üzemeltetni 
kell minimum 1 db jegyértékesítő munkaállomást, illetve intézkedni kell az on-line 
jegyértékesítés elérhetőségére;  

d) a mérkőzéseket megelőzően – amennyiben a várható érdeklődés alacsony - 
legalább 4 órával kell megnyitni a jegyértékesítő helyeket; 

e) amennyiben a nézők száma várhatóan meghaladja a stadion 
befogadóképességének 40 %-át, a jegyértékesítő helyeket legalább 6 órával a 
mérkőzés előtt meg kell nyitni; 

        f) a stadion minden egyes pénztárának áteresztő képességét úgy kell biztosítani, hogy 

óránként 120 főt ki tudjon szolgálni, és ennek alapján a nyitva tartó pénztárak számát  a 

várhatóan helyszínen jegyet vásárlók számának 120-al való osztásával kell 

meghatározni; 

       g) a nyitva tartó stadionpénztárak kapacitásának biztosítania kell, hogy a nézők 

számára megnyitott helyek 30%-a helyi jegyértékesítéssel egy óra alatt feltölthető 

legyen;” 

 
h) ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával vagy a nézőszám 

korlátozásával került megrendezésre - amennyiben a néző kéri - a belépőjegy, 
belépésre szolgáló egyéb igazolás ellenértékét három munkanapon belül vissza kell 
téríteni, illetve – amennyiben a néző a jegy árának visszatérítését nem 
kezdeményezi - intézkedni kell a jegy érvényességének meghosszabbítására; 
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i) amennyiben a sportrendezvény megszakadt, a megismételt sportrendezvényre a 
belépőjegy érvényes, ezért a mérkőzés operátorának a szükséges módosításokat 
végre kell hajtania és a mérkőzés időpontját a jegyek felhasználhatósága 
érdekében módosítani szükséges; 

j) amennyiben a mérkőzés időpontja megváltozott a mérkőzés halasztásával 
kapcsolatos versenybizottsági döntést az operátornak haladéktalanul érvényesíteni 
kell.   

 
(7) A jegy- és bérletértékesítés megkezdése során figyelemmel kell lenni a 

versenyrendszer sajátosságaira és minden esetben egyeztetni kell a vendég 
sportszervezettel, valamint a helyileg illetékes rendőrség képviselőivel. A 
sportesemények esetében a jegyértékesítés rendje vonatkozásában követni kell a 
rendőrség iránymutatásait és érvényesíteni kell az általa meghatározottakat. A 
vendégszurkolók részére történő jegyértékesítést a sportrendezvény biztonsági 
kockázatának megfelelően, a rendőrséggel egyeztetett formában kell a megszervezni.  
 

(8)  A jegyértékesítésre történő felkészülés során körültekintően kell intézkedni a 
jegyek versenyévadot megelőző beszerzésére és a folyamatos pótlására. A jegyeken, 
illetve a jegyértékesítéssel kapcsolatos minden felületen a sportszervezetek kötelesek 
megjeleníteni a versenyrendszer hivatalos szponzorait, az MLSZ további 
szabályzatainak rendelkezéseit, valamint a jogszabályi kötelezettségeket.  

 
(9) A jegyértékesítés során figyelembe kell venni, hogy: 
 

a) az állóhelyi szektorokba csak annak befogadóképességig lehet engedélyezni 
jegyek és egyéb belépésre szolgáló igazolások névre szóló kiadását; 

b) a jegyértékesítés rendjét, az esetleges korlátozásokat, a helyszíni és az on-line 
jegyértékesítés szabályait és módját a szurkolók számára a klub honlapján legalább 
10 nappal a mérkőzés előtt elérhetővé kell tenni, folyamatos aktualizálását 
biztosítva;  

c) nem állítható ki névre szóló belépőjegy, bérlet, illetve klubkártya olyan személy 
részére, aki a sportrendezvény látogatásától eltiltás vagy kitiltás, illetve további 
távoltartó intézkedés hatálya alatt áll; 

d) a névre szóló értékesítés során a jegyértékesítőkön keresztül is legalább 
szúrópróba szerűen ellenőrizni kell a jegyvásárló jogosultságát; 

e) szükség esetén intézkedni kell a jegyek- és belépésre szolgáló további igazolások 
egy főre kiadható számának meghatározására, a mérkőzés napján történő 
értékesítés rendőrséggel egyeztetett esetleges korlátozására. 

 
(10) A központi klubkártya regiszter biztosítja az interfészt a különböző klubkártya 

rendszerek között. A beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező 
(sportszervezet) személyazonosításra alkalmas, kedvezményekre jogosító kártya, 
klubkártya kiváltását teheti kötelezővé.  

 
A klubkártya- és bérletrendszer létrehozása során lehetőség szerint biztosítani kell, 
hogy a bérletet és a klubkártyát kiváltó szurkolók a sportszervezet szolgáltatásait (pl. 
beléptetés) lehetőség szerint elsőként vehessék igénybe, a jegyekhez könnyen – akár 
külön sor biztosításával – gyorsan és kényelmesen jussanak hozzá.  

 
(11) A sportszervezeteknek a jegyértékesítés és a kamerával történő megfigyelés során 

körültekintően kell intézkedniük a sportrendezvényeiken résztvevők tájékoztatására és 
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a munkavállalóik, valamint szerződéses partnereik jogszabályok és MLSZ 
szabályozók betartása érdekében történő dokumentált felkészítésére.  

 
(12) A sportszervezetek kötelesek: 

a) a jogszabályok teljesülése érdekében a munkafolyamatokat munkavállalóikkal, 
szerződéses partnerükkel és a vendég sportszervezettel 
megállapodásban/szerződésben rögzíteni; 

b) az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok teljesülését megkövetelni, az 
adatvédelemmel kapcsolatos szabályokról munkavállalóikat, szerződéses 
partnerüket tájékoztatni, őket az adatvédelmi szabályok betartására, betartatására 
utasítani, illetve a feladatok végrehajtását ellenőrizni;  

c) a jegyértékesítéssel és a kamerával történő megfigyeléssel kapcsolatos 
adatvédelmi tájékoztatót készíteni, a nézők számára a sportszervezet honlapján, a 
jegyértékesítő helyeken és a belépési pontokon is könnyen elérhető, illetve jól 
olvasható módon közzétenni.  

 
8/C § A be- és kiléptetés rendszere 

 
(1) A szervező a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és 

ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmaz. A rendező a 
beléptetés során jogosult a résztvevők személyazonosságát – a beléptető kapuk és a 
rendezők útján — ellenőrizni. 

 
(2) A sportszervezet beléptető rendszer alkalmazása esetén köteles: 
 

a) megfigyelni a beléptető pontokat, valamint azok közvetlen környezetét;  
b) biztosítani a beléptető kapuk működtetéséhez szükséges áramforrást, illetve a 

telepített eszközök szünetmentes áramforrásról történő működésének feltételét; 
c) a mérkőzést megelőző napon, de a mérkőzést legalább 12 órával megelőzően 

ellenőrizni a beléptető rendszer működőképességét; 
d) a rendszer rendellenességeire felkészülni és intézkedni áthidaló megoldások 

rendelkezésre állására, azonnali – központi üzletfolytonossági tervnek, illetve az az 
alapján megalkotott helyi tervnek megfelelő - kezelésére.  

 
(3) A kimenekítés és kiürítés feltételeinek garantálása érdekében elengedhetetlen, 

hogy a menekülési útvonalak minden körülmény között szabadon maradjanak. A 
rendkívüli helyzetek megfelelő kezelése érdekében a beléptető pontoknál biztosítani 
kell a szurkolók hangosbemondón, illetve a helyszínen, megafonon történő folyamatos 
tájékoztatását.  

 
(4) A stadion biztonsági rendszer üzemeltetéséhez olyan személyzet (rendezők és 

támogatók) alkalmazása szükséges, akik: 
a) ismerik az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat, a rendszer jellegzetességeit 

és sajátosságait; 
b) munkájuk megkezdése előtt a rendszer üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról 

képzést, továbbá megfelelő tájékoztatást kaptak; 
c) a rendszer működését a gyakorlatban is elsajátították; 
d) kapucsoportonként megfelelő kommunikációs eszközzel kerültek felszerelésre; 
e) a rendszer rendellenes működésével kapcsolatos központi és helyszíni protokollt 

megismerték, készség szinten elsajátították; 
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f) részt vettek az MLSZ által meghirdetett képzéseken, továbbképzéseken, 
megismerték és aláírásukkal igazolták a rendszer rendellenes működésével és a 
veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos feladatokat utasításokat; 

g) megfelelő kommunikációs képességgel rendelkeznek. 
 

(5) A beléptetés során minden esetben intézkedni kell a szurkolók megfelelő, gyors és 
biztonságos kiszolgálására, a jegykezelés zavartalan megszervezésére. A biztonsági 
tervben körültekintően kell meghatározni a beléptetést végző rendezői állomány által 
végrehajtandó feladatokat, illetve a beléptetés módját és menetét. Szükség esetén 
intézkedni kell a beléptetést segítő, jegyértékesítést támogató személyzet, valamint 
rendőri támogatás biztosítására. A sporteseményt megelőzően minden esetben a 
rendőrséggel kell egyeztetni az esetleges beléptetéssel kapcsolatos szabályokról, a 
könnyítésekről és szükséges korlátozásokról.  

  
(6) A rendezők, a rendőrség és a vezetési pont közötti kommunikáció műszaki 

feltételeit olyan módon kell a sportszervezetnek biztosítania, hogy a nem érvényes, 
mások által már felhasznált, a rendszer által érvénytelennek kezelt jeggyel belépni 
szándékozók, valamint a mérkőzés látogatásától eltiltottak és a kitiltottak a beléptetés 
során nagy biztonsággal kiszűrhetőek legyenek.  

 
(7) A fogyatékos nézők, a sajtó/média, a VIP és a közreműködők megfelelő 

beléptetése érdekében a stadionokban mobil jegyolvasó eszközök kerültek telepítésre. 
A mobil eszköz igénybevételével biztosítani kell, hogy a speciális igazolással 
rendelkező személyek csak a jogosultságuknak megfelelő helyekre léphessenek be.  

 
(8) A beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát a 

sportszervezet legalább szúrópróbaszerűen, a rendezők útján ellenőrizni köteles. A 
személyazonosság egybevetése érdekében a rendező bemutatásra kérheti a belépő 
személyazonossága megállapításához szükséges dokumentum bemutatását. A 
rendező kérését a belépésre jelentkező nem teljesíti, vagy a belépésre jelentkező és a 
jegyen szereplő adatok nem egyeznek, a résztvevő eltávolítására intézkedni kell, 
továbbá részére a jegyértékesítést meg kell tagadni.  

 
(9) Aki el-, vagy kitiltás, továbbá kizárás hatálya alatt próbálkozik meg bejutni a 

mérkőzésre a kamerával megfigyelt területen vissza kell tartani a rendőrség 
kiérkezéséig. A visszatartásnak képi és írásos formában dokumentáltnak kell lennie.  

 
(10) Legkésőbb a kiléptetés megkezdésekor a beléptető kapuk szabadforgóra állítására 

intézkedni kell. A kapuk mellett található menekülőkapukat - egyeztetve a rendőrség 
helyszínen lévő parancsnokával - ki kell nyitni. Lehetőség szerint intézkedni kell a kapuk 
mellett a kilépést segítő rendezők alkalmazására. 

 
(11) A beléptető-rendszer alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb ismeretekről (pl.: a 

táskák viselése a forgókapuban) a nézőket a beléptetési pontok környezetében, jól 
látható módon piktogramokkal kell tájékoztatni.  

 
(12) A sportszervezetnek a beléptető és visszafordító folyosókat egyértelmű, jól látható 

színezéssel kell ellátnia. A beléptetésre szolgáló, a rávezető korlátok által határolt 
sávot, illetve az ún. visszafordító folyosót élénk, a haladási irányokat egyértelműen 
jelölő színnel kell megjelölni. A befelé haladó sávra és visszafordító sávra a haladási 
iránynak megfelelő nyilat is el kell helyezni.  
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8/D § Videó megfigyelési rendszer, kamerával történő megfigyelés, hangrögzítés 
 

(1) A stadionok parkolóinak megfigyelésére intézkedni kell olyan módon, hogy a 
kameraképek a vezetési ponton is elérhetőek legyenek.  

 
(2) A beléptetés során, illetve a stadionban az intézkedéseket előzetesen 

meghatározott a kamerával látható helyszíneken kell végrehajtani.  
 
(3) A kamerarendszer működtetését a jogszabályok értelmében csak személy-és 

vagyonőrök, rendőrök, illetve a jogszabályban nevesített további személyek végezhetik. 
Lehetőség szerint a kamerával történő megfigyelés ugyanazzal az állománnyal kell 
ellátni minden mérkőzés esetében.  

 
(4) A kamerarendszer működőképességét minden mérkőzést megelőzően ellenőrizni 

kell. A mérkőzésre történő felkészülés során minden esetben fel kell készülni a 
szurkolók várható viselkedésre és szükség esetén intézkedni kell a kamerával történő 
megfigyelést akadályozó tárgyak eltűntetésére, levételére. Amennyiben ez nem 
lehetséges fel kell mérni, hogy mely kamerákkal lehet hasonló képet kapni és rögzíteni.  

 
8/E § Vezetési pont 

 
(1) A stadionban kiépített vezetési pontot a normál, a fokozott és a kiemelt biztonsági 

kockázatú mérkőzések során üzemeltetni kell.  
 
(2) A vendéglátó sportszervezet és a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzés esetén a 

vendégszurkolókat kísérő rendezők képviselőjének a mérkőzés időszakában a vezetési 
ponton kell tartózkodnia.  

 
(3) A beléptetési pontok az egyes szektorok és a vezetési pont között rádiós 

összeköttetést kell biztosítani.  
 
(4) Az operátori munkaállomások technikailag felelnek a rendszer megfelelő 

működéséért. A működtetésük biztosítja, hogy a szektorok ne kerüljenek túltöltésre, a 
belépőkkel kapcsolatos információk rendelkezésre álljanak, a kapuk használatba és 
forgásirányaik beállításra kerüljenek.  

 
(5) Az operátor és a kapuk között kommunikációnak, folyamatosnak és a 

mobilhálózattól, annak működőképességétől függetlennek kell lennie. Az operátornak a 
rendszer működését ismernie kell, a kamerák, a kapuk és a menekülési útvonalakról 
teljes körű ismerettel kell rendelkeznie.  

 
(6) A vezetési ponton minden, a mérkőzés biztosításával kapcsolatos dokumentumnak 

rendelkezésre kell állnia és a személyzetnek ismerni kell a rádióforgalmazás szabályait 
és a munka ellátásához nélkülözhetetlen hívásazonosítókat.  

 
(7) Az operátornak szorosan együtt kell dolgoznia a szervezővel, vagy annak kijelölt 

képviselőjével. A szervező képviselőjének a biztonsági vezetővel kell együtt dolgoznia, 
de a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben a végső döntést a biztonsági vezető hozza 
meg. Amennyiben a rendőrség képviselője a mérkőzésen jelen van, a rendőri szerv 
képviselőjének döntését mindenkinek végre kell hajtania. A vezetési ponton a 
döntéshozatal rendjét a mérkőzés minősítésének megfelelően kell kialakítani. 

 



17 

 

(8) A vezetési pontra való belépés szabályait úgy kell megállapítani, hogy az ne zavarja 
a helyiségbe folyó munkát és a kamerafelvételek megtekintése csak a felhatalmazással 
és jogosultsággal rendelkezők számára legyen elérhető. A jogosultság ellenőrzése a 
pont vezetőjének feladata.  

 
(9) Amennyiben valaki jogszabályt, vagy szabályt sért, akkor annak azonosítása 

érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Minden esemény megnevezését 
és időpontját rögzíteni kell a felvételeken való visszakeresés megkönnyítése 
érdekében. A vezetési ponton eseménynaplót kell vezetni. 

 
Mérkőzés előkészületi intézkedések 

 
9 § Négy éves biztonságtechnikai fejlesztési terv 

 
(1) A sportlétesítmények tulajdonosának (fenntartójának), üzemeltetőjének (vagy más 

jogcímen használójának) a sportlétesítmény összehangolt biztonságtechnikai 
fejlesztését biztosító, az ellenőrzést végző szervezetek által közösen elfogadott 
négyéves biztonságtechnikai fejlesztési tervvel (a továbbiakban: fejlesztési terv) és az 
ahhoz kapcsolódó költségtervvel kell rendelkeznie. A fejlesztési tervet éves bontásban 
kell elkészíteni.  

 
(2) A 10.§-ban meghatározott ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezetek 

vizsgálják a fejlesztési tervben foglaltak megvalósulását. A vizsgálat eredményeként az 
ellenőrző szervezetek javaslatot tesznek a sportlétesítmény tulajdonosa, üzemeltetője 
vagy használója részére a biztonságtechnikai fejlesztés irányaira.  

 
(3) A sportlétesítmények üzemeltetésére, használatára vonatkozó megállapodásban a 

tulajdonos és az üzemeltető vagy használó köteles rendelkezni a biztonságtechnikai 
fejlesztés keretében az ellenőrző szervezetek által javasolt fejlesztés megvalósításával 
összefüggő jogokról és kötelezettségekről. 

 
10 § Éves biztonságtechnikai ellenőrzés, hitelesítés 

 

(1) A labdarúgó mérkőzések lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket 

biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a katasztrófavédelem, az Országos 

Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, az MLSZ biztonsági, vagy a 

versenyszervezési, vagy az infrastruktúra munkatársai, a létesítményt használó 

(tulajdonos, üzemeltető vagy bérlő), a sportrendezvényt szervező sportszervezet, a 

rendező szerv, a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság 

képviselője, a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 nappal, 

évente legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi.  

 
 

(2)Az ellenőrzés megszervezésének kezdeményezése a létesítményt használó labdarúgó 
sportszervezet feladata. Az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - 
a sportlétesítményt használó sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a 
sportlétesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője minden érintett szervezetet értesíteni 
köteles.  
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(3) A biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervek jogszabályban meghatározott 
szempontok alapján vizsgálják a sportlétesítmény, a nézőtéri lelátó, vagy szektor, 
valamint a biztonságtechnikai berendezések megfelelőségét.  

(4)  Sportlétesítményben szövetségi versenyt rendezni csak a Szövetség által évente az 

első verseny megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet. Az engedély a 

rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv 

hozzájárulása nélkül nem adható meg. Sportrendezvény csak olyan 

sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére is tekintettel a 

sportrendezvényen résztvevők személyét és vagyonát nem veszélyezteti.  

 
„(5) Az éves biztonságtechnikai ellenőrzésnek ki kell terjednie a nemzeti bajnokság 
versenykiírása szerinti valamennyi olyan pályára, amelyen az érintett sportszervezetek 
mérkőzést kívánnak rendezni. A centerpálya és a tartalékpályája biztonságtechnikai 
ellenőrzését egyidejűleg kell végrehajtani. Az éves biztonságtechnikai ellenőrzésnek meg 
kell előznie a pályahitelesítést. A szakhatósági biztonsági hozzájárulás és a szövetségi 
pályahitelesítési engedély megadása előfeltétele a licenc kiadásának. 
  
 
(6)A nemzeti válogatott, a nemzetközi kupamérkőzések, nemzeti bajnokság első és 
második osztály mérkőzéseinek helyszínéül szolgáló sportlétesítmények tulajdonosának 
biztonságtechnikai fejlesztési tervet és az ahhoz kapcsolódó költségtervet kell készítenie 
jogszabályban meghatározott tartalommal és időszaki ütemezéssel, amelynek teljesülését 
a biztonságtechnikai ellenőrzés során vizsgálni és értékelni kell. 

 
(7)Az ellenőrzés során a rendőrséggel és a katasztrófavédelem képviselőjével közösen kell 
meghatározni az egyes biztonsági fokozatokhoz illesztett minimális rendezői létszámot, 
valamint a normál és fokozott biztonsági kockázatú mérkőzések során a térítés ellenében 
közreműködő rendőrök minimális létszámát.  
 

11 § A szervező és feladatai 
 

(1) Az MLSZ versenyrendszerében meghatározott, vagy az MLSZ versenynaptárában 
egyébként szereplő sportrendezvény szervezője csak a Szövetség vagy a 
versenyrendszerben indulási jogot szerzett sportszervezet lehet. Sportrendezvény a 
Szövetség által meghatározott szabályzatok, előírások, valamint a jogszabályokban 
foglaltak szerint szervezhető. 

 
(2) A Szövetség, valamint a Rendelet hatálya alá tartozó versenyrendszerben részt vevő 

sportszervezet köteles szakirányú képesítéssel rendelkező biztonsági felelőst 
alkalmazni. 

 
(3) 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 köteles 
megbízni. 

 
(4) A jogszabályokban, illetve a Szabályzatban meghatározott előírásoknak megfelelő 

lebonyolításáért a szervező – illetve rendező szerv (rendező) alkalmazása esetén a 
szervező és a rendező egyetemlegesen – felelős. 
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(5) A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – köteles megtenni és az illetékes 
hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen 
résztvevők személy- és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a jogsértések 
megelőzése érdekében szükséges. 

 
(6) A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő 

megjelenésétől számítva addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét 
elhagyják. 

 
(7) A szervező a sportrendezvény előtt köteles: 

a) a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos feladatok ellátásának 
koordinációjára, a sportrendezvények rendjének fenntartásában érintett 
szervezetekkel való együttműködésre a sportrendezvények biztonságára vonatkozó 
szabályokban jártas kapcsolattartó személyt legkésőbb 15 nappal  a 
versenyrendszer megkezdése előtt kijelölni, a személyében beállott változást a 
jogszabályban meghatározott időpontig megnevezni 

b) a belépésre szolgáló igazolások és belépőjegyek allokációjára olyan stratégiát kell 
kidolgozni, amely a hazai és a vendégnézők mellett meghatározza a semleges 
szurkolók részére a jegyértékesítés szabályait. 

c) a sportrendezvény helyszínére történő beléptetés rendjét meghatározni úgy, hogy az 
ellentétes szurkolótáborok és az egyéb résztvevők (hivatalos személyek, családok, 
semleges szurkolók, stb.) elkülönítése biztosított legyen, személy- és 
vagyonvédelmük a beléptetés, a részvétel és az eltávozás során is biztosított legyen, 

d) a sportlétesítmény beléptető pontjainál jól látható magyar, angol és német nyelvű 
hirdetményben meghatározni a sportrendezvényen történő részvétel feltételeit, a 
legfontosabb magatartási szabályokat, a be nem vihető tárgyak körét, a megfigyelés, 
az eltávolítás, a kizárás és a felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat, 
amelyeket – általános szerződési feltételekként összefoglalva – a belépőjegyen, 
bérleten is – szükség szerint piktogramok felhasználásával is - fel kell tüntetni,  

e) a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását és távozását, 
ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, 

f) a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak átvételének és biztonságos 
elhelyezésének feltételeit biztosítani, 

g) a szurkolótáborok szektorok szerinti elhelyezését és elkülönítését meghatározni, 
h) a sportrendezvény helyszínének biztonságos elhagyását, szükségesség esetén 

egyes csoportok visszatartását megszervezni, előkészíteni, 
i) a kiürítési-, kimenekítési feltételeket biztosítani, azok megfelelő végrehajtása 

érdekében a gyakorlatot igazolni,  
j) a média munkatársainak akkreditációját megszervezni, a TV-sek, az újságírók és a 

fotósok elhelyezését – megfelelő munkakörülmények és a sportszakmai célok 
érvényesülésére tekintettel - meghatározni, úgy, hogy a Szövetség szabályozásával 
összhangban legyenek,  

k) meggyőződni a sportlétesítmény biztonságtechnikai feltételeiről, hogy az megfeleljen 
az Infrastruktúra Szabályzat előírásainak és biztosítsa a hivatalos résztvevők és a 
nézők személyi- és vagyonbiztonságát, 

l) a sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre 
a rendezőt felkészíteni, a felkészítéshez a rendőrség közreműködését a fokozott és 
kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe 
venni, a normál biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében 
igény szerint tervezni, a rendőrség felkészítésben való közreműködését 
szerződésben rögzíteni. 

 



20 

 

(8) A sportszervezetnek a szervezési feladatok ellátásához a mérkőzések technikai, 
biztonsági feltételeinek megteremtéséhez szükséges szerződések (vagyonvédelmi 
vállalkozás, egészségügyi szolgáltató, rendőrség, katasztrófavédelmi szervezet, 
áramszolgáltató, parkolási szolgáltató, létesítmény használattal kapcsolatos 
megállapodás, stb.) megkötéséről a versenyrendszer működőképességének 
biztosítása, az egyes versenyek megrendezése érdekében gondoskodni kell. 

 
(9) Kiemelt- és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken a rendezésre, illetve 

kiemelt kockázatú rendezvényen a szurkolók utazásának biztosítására a Szövetség 
által akkreditált rendező szervet, valamint évente legalább egy alkalommal a 
sportrendezvények biztosítására szakirányú továbbképzés keretében felkészített 
rendezőt kell megbízni. 

 
(10) A szervező közreműködik a nézőtéri erőszak megelőzésében és felszámolásában, 

a sportrendezvények biztonságának fenntartásában, a törvényben, a 
sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben, valamint a nézőtéri 
erőszakkal összefüggő nemzetközi egyezményekben meghatározottakkal 
összhangban. 

 
(11) Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását 

veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a 
sportrendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni. 

 
(12) A szervező köteles a sportrendezvény résztvevői számára felelősségbiztosítást 

kötni. A sportrendezvény felelősségbiztosítás nélkül nem tartható meg. A 
felelősségbiztosítás meglétét a belépőjegyen, bérleten és a beléptető pontoknál 
kihelyezett pályarendszabályokon is fel kell tüntetni. 

 
(13) Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos 

lebonyolítás érdekében köteles: 
a) a sportrendezvény térítés ellenében történő sportlétesítményen belüli biztosítását a 

rendőrségnél kezdeményezni, 
b) a belépésre jogosító igazolások számáról a rendőrség részére tájékoztatást adni, 
c) a rendezői létszámot a rendőrség által meghatározott számban biztosítani, 
d) a nézők parkoltatását megszervezni, a hivatalos személyek és a résztvevő csapatok 

gépjárműveinek őrzését biztosítani; 
e) a rendezői listát előzetesen a rendőrség részére átadni. 

 
(14) Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a rendőrség a 

sportrendezvény sportlétesítményen belüli biztosítását közfeladatként végzi, a szervező 
a biztonságos lebonyolítás érdekében köteles a (13) bekezdés b)-e) pontjait 
végrehajtani.  
 

(15) A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvényre utazó sportszervezet vagy annak 
biztonsági felelőse a sportesemény biztonságos lebonyolítása érdekében köteles: 
a) megszervezni a vendégjátékra utazó szurkolók szervezett utaztatását, 
b) intézkedni a sportszervezet szurkolóinak létszámával arányban álló számú, a vendég 

sportszervezet által biztosított utazó rendező biztosításáról,  
c) részt venni a szurkolói beléptetésben és a vendégszektor biztosításában, a nézők 

biztonságos távozásának végrehajtásában a sportrendezvény végén; 
d) végrehajtani a (13) bekezdés c)-e) pontjait. 
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12 § A sportrendezvény bejelentése 
 
(1) A szervező a mérkőzés előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes 

rendőrkapitányságra, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságra a mérkőzést 
írásban bejelenteni. Nemzetközi, nemzeti kupamérkőzés, illetve a bajnokság 
lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még 
figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések esetén, ha a sorsolás és a mérkőzés 
között kevesebb, mint tíz nap van, a sorsolást követő munkanapon kell az írásos 
tájékoztatást megadni. 

 
(2) A rendezési feladatok végzésére – szerződés keretében – megbízott vagyonvédelmi 

vállalkozás a sportrendezvény előtt 15 nappal az elkészített Biztonsági tervet, a 
tervezett rendezői névsorral együtt köteles az illetékes rendőrkapitányságra benyújtani. 
A végleges, a rendezők által aláírt névsort 2 órával a mérkőzés kezdete előtt a 
rendőrség képviselőjének, a Szövetség hivatalos képviselőjének és a megbízó 
sportszervezetnek kell átadni. A szövetség hivatalos képviselői kötelesek a tervet 
illetéktelenek részére nem adhatják át, igénybevételt követően kötelesek 
megsemmisíteni.  
 

13 § A sportrendezvények minősítése 
 
(1) A jogszabályban meghatározott sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti 

minősítését – a sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetést követően 
– az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az általa működtetett 
Minősítő Bizottság javaslata alapján határozza meg. A minősítésre vonatkozó javaslatot 
a versenynaptárban szereplő mérkőzések esetén legalább 25 nappal, egyéb esetekben 
legalább 15 nappal a mérkőzést megelőzően kell a helyi rendőrkapitányság 
képviselőjével közösen megtenni. 

 
(2) A sportrendezvények biztonsági minősítése normál, fokozott, vagy kiemelt biztonsági 

kockázatú lehet. 
 
(3) A normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken, a sportlétesítményen 

belüli biztonságért a szervező felel. Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény 
esetében a rendőrség a sportrendezvény sportlétesítményen belüli biztosítását 
közfeladatként végzi. 

 
(4) Normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen a szervező a rendőrség 

közreműködését térítés ellenében igénybe veheti. 
 
(5) A sportrendezvények minősítését arra figyelemmel kell kialakítani, hogy a 

sportrendezvényről az előzetesen rendelkezésre álló adatok alapján alaposan feltehető, 
hogy valamely, a nézők magatartására visszavezethető ok következtében nagyobb, 
meghatározatlan számú résztvevő életének, testi épségének, vagyonának sérelme 
vagy annak közvetlen veszélye fenyeget. 

 
14 § A rendezők létszámának meghatározása 

 
(1) A rendezők létszámát a sportlétesítmény biztonságtechnikai felszereltsége, 

infrastrukturális sajátosságai, műszaki állapota, a sporteseményre várható nézőszám, a 
nézők összetétele, valamint a mérkőzés biztonsági kockázat szerinti minősítési 
fokozatára tekintettel kell meghatározni. Figyelembe kell venni továbbá: 
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a) a beléptető pontok és belépőkapuk számát; 
b) a szektorok számát; 
c) a vendégszurkolók részére eladható jegyek számát; 
d) a hazai- és vendégszurkolók egymáshoz való viszonyát; 
e) a korábbi jogsértéseket; 
f) a biztonságos kiürítés és kimenekítés személyi feltételeit; 
g) a sportrendezvény időtartamát; 
h) a tervezett rendőri létszámot; 
i) a rendőrség által megállapított rendezői létszámot; 
j) a vendég sportszervezet által biztosított utazó rendezők számát. 

 
(2) Az éves biztonságtechnikai ellenőrzés során az (1) bekezdés alapján biztonsági 

kockázat szerinti fokozatonként meg kell állapítani a minimális rendezői létszámot, 
valamint fokozott minősítés esetén a rendőri létszámhoz kötött rendezői létszámot, 
melyeket az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 
(3) Kiemelt mérkőzés esetén a vendég sportszervezet utazó szurkolóinak létszámával 

arányban kell állnia a vendég sportszervezet által biztosított utazó rendezői létszámnak. 
A 100 főt elérő vendégszurkolói csoport esetén a rendezői létszámnak legalább 10 
fősnek kell lennie. A 100 főt el nem érő esetben az előbbivel arányos létszámot kell 
biztosítani. Minden további 100 fő szurkolónként 5 fő rendezővel kell emelni a 
létszámot. 

 
(4) A biztonságtechnikai ellenőrzés során megállapított rendezői létszámot a konkrét 

mérkőzés szervezésének időszakában a rendőrséggel egyeztetni, pontosítani kell.  
 

15 § A rendező szerv és a rendező felelőssége 
 
(1) A rendező szervnek rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges 

szakhatósági engedélyekkel és szakmai felelősségbiztosítással. 
 
(2) A rendező szerv a rendezési feladatok végzésére alvállalkozót kizárólag a megbízó 

sportszervezet írásos hozzájárulása esetén alkalmazhat. Alvállalkozó bevonása esetén, 
annak munkavégzése tekintetében felelősséggel a szervező felé a megbízott 
fővállalkozó tartozik. Az alvállalkozó bevonása csak akkor lehetséges, ha az minden 
olyan feltételnek megfelel, amelyet a jogszabályok, más normatív rendelkezések 
alapján a rendező szerv, rendező is köteles megfelelni. Alvállalkozó alkalmazása 
esetén a szervezővel kötött szerződésben az alvállalkozót nevesíteni kell.  

 
(3) A rendező szerv elkészíti a sportrendezvény biztonsági tervét, a rendezői névsort és a 

jogszabályban meghatározott időpontig az illetékes rendőr-főkapitányságra benyújtja. A 
biztonsági tervet és a rendezői névsort kérésre köteles átadni a szervezőnek, a sportági 
szakszövetség által hivatalosan kijelölt személy(ek)nek (pl.: játékvezetők, szövetségi 
ellenőrök, szövetségi biztonsági ellenőrök, játékvezető ellenőrök, stb.). 

 
(4) Rendező csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló 

törvény hatálya alá tartozó személy- és vagyonőr (magánnyomozó) lehet, aki a hatóság 
által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkezik, továbbá a 
képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség belső 
szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelel és a 
sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészítést kapott.  
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(5) A sportrendezvényen részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e 
minőségében és személyében külső megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. 
Ebből a célból a rendező megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét 
és azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel. Az azonosíthatóság 
elemei: 
a) neon sárga alapú azonosíthatósági mellény a rendezők és neon kék alapú a vezetők 

számára; 
b) a mellény első oldalára minimum 70 mm-es, hátsó oldalára legalább 100 mm-es 

fekete számokkal az azonosító szám kell, hogy feltüntetésre kerüljön; 
c) a mellény hátsó oldalára minimum 70 mm-es fekete betűkkel a „rendező”, vagy 

„vezető” felirat; 
d) a kitűző minimum 90x55 mm-es méretben, rajta fehér alapon gépi, fekete 

nyomtatással minimum 5 mm-es betűkkel a vagyonvédelmi vállalkozás 
megnevezése, a rendező neve minimum 7 mm-es betűkkel és a „rendező”, vagy 
„vezető” felirat;” minimum 6 mm-es betűkkel; 

e) fel lehet tüntetni a mellényre írva elől és hátul a vagyonvédelmi vállalkozás és a 
sportszervezet (szövetség) megnevezését minimum 50 mm-es fekete betűkkel, ez 
esetben a kitűzőn a vállalkozás megnevezését nem kell feltüntetni; 

f) nemzetközi mérkőzések esetén a mellényre írva fel kell tüntetni a magyar 
megnevezés mellett a „STEWARD”, vagy „SUPERVISOR” feliratokat is a c) pont 
szerint. 

 
16 § A biztonsági terv 

 
(1) A sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell: 

a) a sportrendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát; 
b) a rendező szerv, rendező megnevezését, képviselőinek nevét és címét; 
c) a rendezvény helyszínének leírását és vázlatrajzát; 
d) a jegyértékesítés módját, a kiadható belépőjegyek szektoronkénti számát, a 

jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozásokat; 
e) a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét; 
f) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény 

helyszínén történő elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására 
vonatkozó előírásokat; 

g) a sportrendezvényre be nem vihető tárgyak körét, a tárgyak őrzésének helyét és 
az őrzés módját valamint azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a 
sportrendezvényről eltávolítható, vagy akinek a belépése megtagadható; 

h) a sportrendezvényen való részvétel feltételeit, a részvételre vonatkozó 
korlátozásokat, továbbá a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok 
nyilvánosságra hozatalának módját; 

i) a rendezésben közreműködők nevét, létszámát, tevékenységük szabályait, a 
sportrendezvény biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni 
kívánt technikai-védelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását; 

j) a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás 
illetve bombariadó esetére vonatkozó írásbeli kiürítési-, kimenekítési tervét, 
figyelemmel a fogyatékos személyek menekítésének biztosítására; 

k) a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajzát; 
l) a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának tervét a 

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

m)a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzés esetén a 
vendégcsapat szurkolóinak kísérését végrehajtó a rendezésben közreműködők 
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elhelyezésének és alkalmazásának tervét a l) pontban foglalt időtartamra, valamint 
az utazásra vonatkozóan; 

n) a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzésekre utazó 
sportszervezet vagy annak biztonsági felelősével folytatott egyeztetés eredményét, 
valamint a rendezésben közreműködők igénybevételének módját, a 
vendégrendezők felhatalmazását és feladatai ellátásának rendjét; 

o)  a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására 
vonatkozó sportszakmai és vagyonvédelmi eljárásokat; 

p) a média-akkreditáció módját és működési területük pontos meghatározását; 
q) a Szövetség biztonsági szabályzatnak betartására tervezett intézkedéseket. 

 
(2) A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a 

külön jogszabályok által előírt - a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - hatósági 
engedélyeket, jegyzőkönyveket. 

 
17 § A szurkolókkal való kapcsolat 

 
(1) A Szövetségnek és a sportszervezeteknek elő kell segíteniük a szurkolókkal és azok 

szervezeteivel való együttműködést, a hivatalos szurkolói és támogatói klubok 
kialakulását.  
 

(2) Az együttműködés alapelveiként közösen kell megfogalmazni a kölcsönös 
együttműködési szándékot, a tiszteletet, a bizalmat, a megértést, a partnerséget, a 
nemzetközi és a hazai normák figyelembe vételét, a problémák megoldására való 
törekvést, a szurkolókat közvetlenül érintő témák megbeszélésének lehetőségét. 
 

(3) A Szövetségnek és minden sportszervezetnek ki kell jelölnie egy koordinátort annak 
érdekében, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a szurkolókkal és állandó 
összekötőként szerepeljen a felek között a mérkőzések előkészítő, lebonyolítási és 
értékelő időszakában. 

 
(4) A szurkolókkal való együttműködésben kialakított különösen fontos területek: 

a) zászlók, transzparensek kivitelezése, az azokon szereplő közlések tartalma, 
stadionba való bevitelük és alkalmazásuk; 

b) a koreográfiák megvalósítása; 
c) a jegyértékesítés; 
d) a szurkolók utazása, szervezett utaztatása; 
e) a kedvezmények lehetőségének biztosítása; 
f) a beléptetésnél és a mérkőzés során, illetve azt követően való együttműködés; 
g) a javaslatokra, észrevételekre, panaszokra való reagálás rendje; 
h) az információk szurkolókhoz, való eljuttatásának formái és módszerei; 
i) stb. 

 
(5) A szurkolókkal való együttműködés tartalmát célszerű dokumentumba foglalni, amely 

többek között lehet kölcsönös támogatási nyilatkozat, szurkolói charta, egyetértési 
nyilatkozat, stb. 
 

18 § Feladatpontosító egyeztetés 
 

(1) A mérkőzést megelőző időszakban (2-4 hét) legalább egy, szükség szerint több 
felkészülési egyeztetést kell tartani. Az egyeztetés előkészítője és levezetője a 
szervező képviselője. Amennyiben a versenyrendszer sajátosságai miatt ez az 
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időbeosztás nem tartható, az egyeztetést, a körülményeket figyelembe véve a 
legkorábbi időpontban kell megtartani. 
 

(2) Az egyeztetés résztvevői: 
 
a) a szervező sportszervezet/szövetség; 
b) a vendég sportszervezet képviselője; 
c) a sportlétesítményt üzemeltető; 
d) a rendező szerv; 
e) a rendőrség; 
f) a katasztrófavédelemi feladatot ellátó szerv, vállalkozás; 
g) az Országos Mentőszolgálat, vagy az egészségügyi biztosítást végző szervezet; 
h) a média és a marketing terület képviselői; 
i) más érintett terület (pl. tömegközlekedés, jegyértékesítéssel megbízott szervezet) 

képviselője; 
j) indokolt esetben napirendi ponthoz kötötten a szurkolói csoportok képviselője. 

 
(3) A feladatpontosító egyeztetés kötelező témái: 

 
a) a mérkőzés rendezés feltételeinek ellenőrzése (biztonságtechnikai eszközök, 

vezetési pont, kiürítési-, kimenekítési feltételek, néző tájékoztatási eszközök, stb.); 
b) a mérkőzés biztonságos lebonyolításával kapcsolatos dokumentációk 

meghatározása (média akkreditáció, a néző visszatartásáról készített jegyzőkönyv, 
a sportlétesítménybe be nem vihető tárgyak átvételére készített nyomtatvány, stb.); 

c) a rendező szerv (rendezők), a vendégrendezők és a rendőrség közötti 
feladatmegosztás pontosítása az együttműködési feladatok meghatározása;  

d) a szurkolókkal, szurkolói csoportokkal kapcsolatos információk rendőri szervekkel 
közös értékelése; 

e) a biztonsági feladatok egyeztetése a vendégcsapat rendezési feladataiért felelős 
személlyel; 

f) a biztonsági terv elkészítési határidejének meghatározása; 
g) a rendezők létszámának meghatározása; 
h) a sportlétesítmény átvizsgálásának és őrzésének megszervezése; 
i) a sportlétesítmény kiürítési-, kimenekítési tervének megfelelően az eligazítás 

megtartása, különös tekintettel a fogyatékos személyek elhelyezésére és 
kimenekítésének biztosítására; 

j) a katasztrófavédelemi szervezettel, illetve a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó 
vállalkozással az együttműködési, továbbá végrehajtandó feladatok rögzítése; 

k) a mérkőzés egészségügyi biztosításával megbízott egészségügyi szolgáltatóval a 
feladatok pontosítása, az együttműködés formájának pontos meghatározása; 

l) a vezetési csoport összetételének meghatározása; 
m) a vezetési csoport készenlétének összeköttetésének (rádió, telefon, riasztási kód, 

felelősségi viszonyok és szintek, stb.) meghatározása; 
n) a vezetési csoport rendkívüli helyzet esetén történő összehívására és 

tanácskozására alkalmas helyiség kijelölése; 
o) a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak átvétele és tárolásának 

biztosítása; 
p) a kapunyitás idejének meghatározása; 
q) a beléptető kapuk kijelölése; 
r) a sportlétesítmény szektorainak és helyiségeinek átvizsgálása; 
s) vendégszurkolók számára kijelölt szektor biztosítása, a semleges szektor 

biztosítása 
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t) parkolási lehetőségek felmérése és a kijelölt parkolók biztosítása; 
u) VIP területek kijelölése;  
v) média működési helyeinek és mozgási irányainak kijelölése;  
w) mérkőzés napján, illetve az azt megelőző napon a készenlét idejének és a várható 

befejezés időpontjának pontosítása; 
x) közös kommunikációs feladatok meghatározása; 
y) a mérkőzés megszakításával, felfüggesztésével és befejezetté nyilvánításával 

kapcsolatos menetrend és a további intézkedésekkel kapcsolatos feladatok 
tisztázása. 
 
 

19 § A vendégszurkolók utaztatása, beléptetése és biztosítása 
 

(1) A vendégcsapatként szereplő sportszervezet a vendéglátó sportszervezet 
sportlétesítménye biztonsági kapacitásának 10 %-ra jogosult jegyet igényelni. 
 
(2)  A vendégcsapat a szurkolói számára szervezett utaztatás esetén a kiemelt biztonsági 
kockázatú mérkőzésre köteles a szurkolóit a jogszabályban meghatározott létszámú 
rendezővel kísérni, részt venni a vendégszurkolók beléptetésében és a vendégszektor 
biztosításában. 
 
(3) A nem kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzés esetén a vendégszurkolók kíséréséről, 
beléptetéséről és a vendégszektor biztosításáról a szervező és a vendég sportszervezet 
képviselője a 18 § (3) c), d) pontjai alapján kötelesek egyeztetni. 
 
(4) A vendégszurkolókat kísérő rendezők feladatait, jogosultságait a mérkőzést szervező 
sportszervezet által megbízott rendezői szerv által készített biztonsági tervben kell 
rögzíteni, a résztvevő sportszervezetek biztonsági vezetőjének megállapodása alapján. 

 
20 § Jegyértékesítési rend 

 
(1)  a) Az értékesítendő jegyek és belépésre kiadott további igazolások száma 

meghatározásánál szigorúan érvényesíteni kell a stadion és az egyes szektorok 
biztonsági kapacitását, valamint a nézők – szükség esetén a semleges csoportok, 
családok - elkülönítési elveit. Minden esetben figyelembe kell venni az ellenérdekű 
szurkolói csoportok és a semleges szurkolók megfelelő elkülönítését.  
b) a szervező köteles a jegyértékesítés rendjének meghatározása során figyelemmel 
lenni a hazai és a vendégszurkolók mellett a semleges szurkolók igényeire is. A 
jegyértékesítés során az igénybe vehető klubkártyák paraméterezését arra figyelemmel 
kell meghatározni, hogy a személy és vagyonvédelem minden körülmények között 
biztosított legyen.  
c) a szervező jogosult a kiemelt érdeklődésre számot tartó mérkőzésen 48 órával  a 
mérkőzés kezdete előtt a semleges szektorba történő jegyértékesítést a hazai 
szurkolók részére is megnyitni, amennyiben a semleges szektorban még van 
értékesíthető jegy 

 
(2) Nemzetközi és NB I.-es mérkőzések esetén: 

 
 
a) a mérkőzés napján jegyeket és egyéb belépésre szolgáló igazolásokat a nézők 

részére csak a rendőrség írásos jóváhagyásával lehet árusítani (a Szövetség 
ellenőrének kérésre az igazolást be kell mutatni); 
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b) a mérkőzésekre a biztonsági kapacitás szerinti férőhelyek 10%-át a vendégnézők, 
továbbá legalább 250 férőhelyet a semleges nézők számára kell elérhetővé tenni; 

c) amennyiben a sportszervezetek másként nem állapodnak meg, a vendégszurkolók 
jegyeinek ára nem haladhatja meg a hazai csapat szurkolói részére, azonos 
kategóriájú és színvonalú szektorokba biztosított belépőjegyek alapárát. A 
semleges szektorba szóló jegyek ára nem haladhatja mega stadion hasonló 
adottságú szektoraira meghatározott hazai jegyek árát. 
A nemzetközi mérkőzésen a vendégszurkolók jegyeinek ára nem haladhatja meg 
azon jegyek árát, amelyeket a hazai csapat szurkolói fizetnek a hasonló 
kategóriájúakért;  

d) a szervező sportszervezet köteles a mérkőzést megelőzően, 10 nappal a 
vendégszektorba szóló jegyeket (a sportlétesítmény biztonsági kapacitásának 10 
%-ig) – a két sportszervezet által előre egyeztetett darabszámban – a vendég 
sportszervezet rendelkezésére bocsátani; 

e) a vendég sportszervezet hivatalos képviselője a részére átadott jegyekkel köteles 
legkésőbb 2 órával a mérkőzést megelőzően elszámolni; 

f) a Szövetség vagy sportszervezet, amely részére jegyeket adtak ki, felel azért, hogy 
ezek a jegyek kizárólag a saját szurkolói között kerülnek elosztásra, nem kerülnek a 
feketepiacra, vagy jogosulatlanul magánszemélyek, ügynökségek birtokába, 
feketepiaci értékesítés, vagy hamisítás felfedése esetén haladéktalanul értesíteni 
kell a rendőrséget. 
 

3.) A sportrendezvények biztonságáról szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
sportrendezvényre értékesített jegynek és minden belépésre szolgáló egyéb 
igazolásoknak biztonsági szempontból minimálisan tartalmaznia kell:  

 
a) a belépésre jogosult személy neve;  
b) a néző születési helye és ideje; 
c) a mérkőző csapatok megnevezése;  
d) a mérkőzés típusa (pl.: versenyrendszer megnevezése);  
e) a mérkőzés ideje (dátum);  
f) a stadion címe;  
g) a kezdés időpontja (év/hó/nap/óra/perc);  
h) a kapu; 
i) a szektor;  
j) a sor;  
k) a szék;  
l) a stadionrajz környező utca elnevezésével, szektor(ok) jelölésével, a szektorokhoz 

tartozó kapuk, a vendégszektor,   
m) a jegy hátoldalán 3 nyelvű rövidített pályarendszabály, a felelősség biztosítási, 

valamint a hang- és képfelvétel készítéséről és az kizárásról szóló tájékoztatással, 
a kötelező piktogramokkal, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatással;  

n) a jegy típusa (hazai/vendég/tiszteletjegy/VIP/közreműködői/média/fotó/felnőtt, 
gyerek stb.) opcionálisan;  

o) a belépéshez szükséges kódolás;  
p) a jegy bruttó ára, a jegy ÁFA tartalma; 
q) a jegy sorszám; 
r) a sportszervezet neve, címe, adószáma; 
s) a kamera és mikrofon logója; 
t) az MLSZ és a sportszervezet szponzorainak logói. 
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4.)A jegyértékesítéshez kapcsolódóan biztonsági adategyeztetés céljából a szervező a 
néző nevét, születési helyét és idejét – a Sporttörvény 75. § (6) bekezdése alapján – 
egybeveti a sportrendészeti nyilvántartással. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az 
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatkezelési tájékoztató vonatkozik. 

 
5.)Az MLSZ kártyák igénybevétele során be kell tartani a kártya átvétele során átadott 
rendelkezéseket. (5. sz. melléklet) 

 

6.)A vendégcsapat kérelemmel fordulhat az MLSZ Főtitkárához, hogy a szervező a 
kötelezően előírt 10% vendégjegy kereten túl is biztosítson számára vendégjegyet. A 
kérelmet 12 nappal a érkőzés előtt kell benyújtani a többletigény nevesítésével és 
indoklásával. A kérelem a mérkőzés időpontja előtt 7 nappal is benyújtható, 
amennyiben a szervező sportszervezet a saját szurkolói rendelkezésére álló jegyek 
kevesebb, mint 50 %-át értékesítette.  

 

 
A kérelem alapján a Főtitkár előírhatja, hogy a szervező köteles a 19.§ (1) bekezdés 
alapján előírt 10% felett is vendégjegyet igény szerint, valamint a biztonsági lehetőségek 
keretei között rendelkezésre bocsátani.  

 
 

21 § A média tevékenységének szabályozása 
 

(1) A labdarúgó csapatok részvételével, valamint megrendezésre kerülő 
sportrendezvények esetében a szervező és a rendező köteles: 
a) a biztonsági tervben rögzíteni a média-akkreditáció legfontosabb elemeit, 
b) előzetesen meghatározni a média működésének pontos szabályait, illetve  
c) biztosítani a média munkatársainak megfelelő módon történő azonosíthatóságát.  

 
(2) A sajtó munkatársai a nevezett versenyrendszerekben megrendezésre kerülő 

labdarúgó mérkőzésekre sajtóigazolvány (pl.: Magyar Sportújságírók Szövetségének 
tagsági igazolványa), az azt megerősítő akkreditációval, illetve az azonosíthatóságukat 
biztosító belépőjegy, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolással léphetnek be.  

 
(3) A sajtóhelyre, a televíziós és rádiós kommentárok helyére, a sajtótájékoztató 

helyszínére csak akkreditáció útján lehet belépési jogot szerezni. 
 
(4) Az akkreditáció módját és feltételeit a sportszervezet legkésőbb a mérkőzést megelőző 

3 nappal köteles közzétenni. Az akkreditációt úgy kell végrehajtani, hogy a média 
képviselői egyénileg is azonosíthatóak, a rendezők számára megfelelően 
megkülönböztethetőek legyenek (ruházat, kitűző, vagy azonosító kártya). A sajtó 
munkatársainak akkreditációját legkésőbb a mérkőzést megelőző 3 órával be kell 
fejezni. A mérkőzés időpontjáig újabb akkreditációs igény nem fogadható be. 

 
(5) A sajtó számára fenntartott helyiségekbe a rendezők csak akkreditációval rendelkező 

személyeket engedhetnek be. A belépés során átadott, az akkreditációt igazoló 
megkülönböztető jelzésnek biztosítania kell a belépési jogosultság könnyű 
azonosíthatóságát. 
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(6) Az NB I-es mérkőzésekre a média munkatársain kívül akkreditálhat minden NBI-es 
sportszervezet egy média feladatot ellátó személyt (sajtóst vagy fotóst), valamint a 
szurkolói közösség - amennyiben saját önálló internetes oldala(i) van(nak) - egy 
személyt. Az akkreditálás feltételei: 
 
a) az akkreditált személy kijelölését a sportszervezet köteles eljuttatni az 

Szövetséghez; 
b) a kijelölés határozatlan idejű, de bajnokság közben is módosítható, a Szövetséghez 

történő bejelentési kötelezettséggel;  
c) a sportesemények látogatásától eltiltott, kitiltott, kizárt személy nem akkreditálható;  
d) a fenti akkreditáltakra is érvényesek a Szövetség szabályzatainak előírásai, és a 

média közreműködésével kapcsolatos főtitkári utasításban foglaltak; 
e) amennyiben a szabályozókat valaki megszegi, akkor a sportszervezet, illetve a 

szurkolói csoport honlapja(i) elveszíti(k) az akkreditálási lehetőségét az adott bajnoki 
évre, de legalább 10 mérkőzésre, amely átnyúlhat a következő versenyévadra is. 
  

(7) A sportszervezet felelőssége, hogy – a fenti kivételeket leszámítva - csak és kizárólag a 
professzionális média munkatársainak adjon akkreditációt (nyomtatott sajtó, rádió, 
televízió, internet média). Az internetes média vonatkozásában csak azon honlapok 
munkatársai kaphatnak akkreditációt, amelyek a sportszervezet vagy a sportszövetség 
által meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Az internetes sajtótermékek 
akkreditálása során az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni. Az AIPS ajánlása 
alapján csak olyan internetes sajtótermék képviselője kapjon akkreditációt, amely:  

 
a. legalább két éve működik (amennyiben ezt nem teljesíti, külön írásos 

bemutatkozásra van szükség),  
b. része egy ismert, közismert médiavállalkozásnak, 
c. az a személy, aki szerkesztőként végleges publikációs tevékenységet folytat, 

hivatásos újságíró, illetve  
d. az oldal látogatottsága eléri a Magyarországon ismert napilapos 

példányszámokat.  
 

Ideális esetben ezek együttes teljesülése garantálhatja egy honlap számára a hivatalosan 
elfogadott státuszt. Az eseti elbírálásnál mindenképen szükséges a felsorolt kritériumok 
többségének figyelembevétele.  
 
(8) A sajtó akkreditált képviselőivel kapcsolatos információkat az MLSZ ellenőreinek a 

rendelkezésére kell bocsájtani.  
 

(9) Az akkreditált újságíróknak joguk van a számukra kijelölt munkahelyeket igénybe venni 
és ott dolgozni, ugyanakkor kötelesek a sportrendezvény látogatásával kapcsolatos 
szabályozást maradéktalanul betartani. Munkájuk során az MLSZ normái mellett az 
akkreditáció során megfogalmazott általános viselkedési, elhelyezkedési és 
munkavégzési követelményeknek is kötelesek megfelelni.  

 
(10) A szervező köteles pontosan meghatározni, hogy a sajtó munkatársai milyen 

útvonalon közlekedhetnek, és hol folytathatják tevékenységüket. A sportszervezet a 
munkavégzéshez szükséges feltételekről is köteles tájékoztatást adni. 

 
(11) A sportszervezet által akkreditált sajtósok kötelesek olyan magatartást tanúsítani, 

amely a labdarúgó sportág, az MLSZ és a szponzorok, valamint a média jó hírnevét 
szolgálja. Amennyiben az akkreditált személyek a hivatalos személyeket, játékosokat, 
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tulajdonosokat, stb. verbálisan vagy tettlegesen bántalmazzák, akkreditációjuk 
visszavonásáról azonnal intézkedni kell.  

 
(12) Azt, aki a mérkőzés megtekintésének előzetesen meghatározott szabályait 

megszegi, a mérkőzésről el kell távolítani. Az eltávolított személlyel kapcsolatos 
információkat, illetve az eltávolítás okát minden esetben meg kell küldeni a 
biztonsag@mlsz.hu, illetve a press@mlsz.hu e-mail címekre. Amennyiben az 
eltávolítás alapja jogsértés, a rendező és a szervező köteles rendőri eljárást 
kezdeményezni.  Az MLSZ az érintett média képviselőit tájékoztatja az esetről, és 
intézkedik a sajtó munkatársa belépési jogosultságának a felfüggesztéséről.  

 
(13) Az akkreditált tudósító újságírók a sajtóhelyen, a sajtótájékoztató helyszínén, 

valamint a vegyes zónában jogosultak a munkájukat elvégezni. A klub felelőssége a 
különböző helyszínek között olyan közlekedési útvonalat kialakítani, hogy az ne 
vezessen a szurkolókon keresztül. 

 
(14) A fotósok a tudósítókhoz hasonlóan csak jogosultságuk igazolását és 

akkreditációjukat követően, a ruházat és csomagátvizsgálás után, munkavégzés 
céljából vehetnek részt az MLSZ versenyrendszerében megrendezett 
sportrendezvényeken. 
 

(15) A fotósok munkavégzésük során működésükkel nem zavarhatják a televíziós 
közvetítést, nem akadályozhatják az MLSZ hivatalos médiafelületeinek láthatóságát.  

 
(16) A fotósok az utasítás hatályában rögzített sportesemények esetében a 

sportlétesítményben a számukra kijelölt munkavégzési területre csak az MLSZ által 
kiadott mellényben léphetnek be. További mellények viselése csak abban az esetben 
indokolt, ha a sportszervezet részére nem, vagy nem elégséges számban került 
hivatalos öltözet biztosításra. A megkülönböztető ruházat a fotósok számára 
munkavégzés céljából megnyitott területekre történő belépésre nem jogosít.  
 

(17) A fotós a mellényt a belépéskor azonnal köteles felvenni, a mérkőzés során azt 
rendeltetésszerűen viselni. A fotós a mellényt a sportlétesítmény elhagyásakor, a 
kilépéskor veheti csak le.  A fotósnak a mellény száma alapján mindig azonosíthatónak 
kell lennie, kérésre kilétét mindig igazolnia kell. A szervező a rendező és a rendőrség 
helyszínen lévő képviselője, a biztosítás parancsnoka részére köteles az akkreditált 
fotósok listáját – a részükre biztosított mellény számának rögzítésével – a mérkőzés 
kezdete előtt átadni.  

 
(18) Az MLSZ a sportszervezetek részére biztosítja a mellényeket, akik azzal 

naprakészen kötelesek elszámolni. A fotósok részére a mellény tartós használatba nem 
adható.   

 
(19) A mellények átadásakor a fotós köteles leadni fényképes sajtóigazolványát, vagy 

egyéb okmányát, amelyet a mellény visszaadásakor kaphat vissza, a sportszervezet 
képviselőjének pedig rögzítenie kell, hogy a fotós hányas számú mellényt vette fel a 
könnyű azonosítás érdekében. 

 
(20) A mellénnyel rendelkező fotósok a mérkőzés előtt, a bemelegítés befejezése után a 

játékos kijáró mellett jobbra és balra, a játéktérig kifeszített kordonon kívül, a csapatok 
kivonulása és felsorakozása után pedig a vonalon kívül tartózkodhatnak. A csapatfotók 
elkészítése és a pénzfeldobás után kizárólag a két alapvonal mögött, az oldalvonal 
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mellett pedig – amennyiben a pálya melletti terület erre lehetőséget ad – az alapvonal 
és a tizenhatos vonala közötti területen dolgozhatnak, mindkét esetben a reklámtáblák 
mögött. Fotós munkája gyakorlása során a pályára – a rendező által meghatározott 
esetektől eltekintve - nem léphet! Az alapvonal és a reklámtáblák közötti területre 
beléphetnek annyi időre, amíg elhelyezik a kapuk mögött az önkioldó kamerákat, majd 
elviszik azokat onnan. Ezek nem érintkezhetnek a hálóval, és nem takarhatják nagy 
felületen a reklámtáblákat. A fotósok nem dolgozhatnak a vegyes zónába, oda a 
belépésükre a mellény nem jogosítja fel őket. A fenti lehetőségeket a stadionok 
licencének kiadásakor az illetékes bizottság korlátozhatja, amennyiben a létesítmény 
azokra nem alkalmas. A fotósok, amikor a munkaterületükön tartózkodnak, a 
szurkolókkal nem tarthatnak kapcsolatot. A fotósok a játékosokat és a további hivatalos 
személyeket az eredmény és a tevékenységük miatt nem kritizálhatják.  

 
(21) A mérkőzést közvetítő vagy arról felvételt készítő TV személyzete az oldalvonal és 

a nézőtér közötti területen előre egyeztetett pozíciókban helyezkedhet el, 
megkülönböztető mellényt viselve. Kamera nem lehet közelebb 4 méternél a 
játéktérhez, nem akadályozhatja a kimenekítés és a kiürítés végrehajtását. Mérkőzés 
közben a kispadon helyet foglaló személlyel interjú készítése tilos, a pálya szélén és 
annak közelében csak a képtovábbításhoz feltétlenül szükséges személyzet 
tartózkodhat. 
 

(22) A szervező a rendező és a rendőrség helyszínen lévő képviselője, a biztosítás 
parancsnoka részére köteles az akkreditált fotósok listáját – a részükre biztosított 
mellény számának rögzítésével – a mérkőzés kezdete előtt átadni. 

 
(23) A FIFA és az UEFA mérkőzéseihez hasonlóan a magyar bajnoki és 

kupamérkőzések után a szervező klubnak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a 
média akkreditált munkatársai interjúkat készíthessenek a játékosokkal. Ez a vegyes 
zóna többnyire az öltözőtől a parkolóig kordonnal kettéosztott terület, amelynek egyik 
felén a játékosok hagyják el az öltözőt, a másikon pedig a média munkatársai 
helyezkedhetnek el. Fotósok nem tartózkodhatnak a vegyes zónában. Ha a stadion 
adottságai nem alkalmasak ilyen folyosó létrehozására, akkor más módon, a 
körülményekhez alkalmazkodva kell a vegyes zónát kialakítani.  

 
(24) A játékvezető és az ellenőrök – a technikai zónában jogosultan tartózkodó 

személyek kivételével – mindenkit felszólíthatnak a játéktér és a nézőtér közötti terület 
elhagyására, ha a körülmények ezt indokolttá teszik. Amennyiben a játékvezető vagy az 
ellenőr kérésének nem tesznek eleget, ő a mérkőzést megszakíthatja, illetve 
beszüntetheti. 

(25) A BSZ rendelkezéseit megsértőket a mérkőzésekről el kell távolítani. Az eltávolítás 
tényé és annak körülményeit a Szövetség részére meg kell küldeni.  

 
A mérkőzés biztosításának végrehajtása 

 
22 § A stadion biztonsági átvétele 

 
(1) A mérkőzés lebonyolítására kijelölt sportlétesítményt a szervező, illetve a rendező szerv 

képviselője a sportlétesítményt fenntartó/működtető szervezet képviselőjétől a 
feladatpontosító egyeztetésen meghatározott időpontban veszi át. 
 

(2) A stadion átvételét megelőzően az átadásra-átvételre kijelölt személyek 
helyszínbejáráson szemlélik meg a sportlétesítmény esztétikai, műszaki és 



32 

 

biztonságtechnikai állapotát, a nézők és egyéb résztvevők által használt területek, 
közlekedési útvonalak, lépcsők, lelátók és helyiségek berendezéseit (ülőhelyek, 
illemhelyek higiéniai állapota). 
 

(3) Az átadás-átvételről hivatalos jegyzőkönyvet vesznek fel. A feltárt hiányosságokat, a 
berendezések sérüléseit, illetve a hiányosságait jegyzőkönyvben rögzítik.  
 

23 § Feladat pontosítás és eligazítások 
 

(1) A sportrendezvény megkezdése előtt feladatpontosító megbeszélést kell tartani, ahol a 
szervező képviselője ismerteti a mérkőzés biztonságos lebonyolításához szükséges 
aktualizált információkat és feladatokat.  

 
(2) A feladatpontosító megbeszélésen a szervezésben és rendezésben résztvevő 

szervezetek képviselőinek a részvétele kötelező. 
 

(3) A feladatpontosító megbeszélés után a rendezésért felelős vezető a 
csoportvezetők/szektorparancsnokok számára - a szervező képviselője által közreadott 
információk és adatok alapján - megtartja a felállítási helyekre szabott eligazítást. 
 

(4) A csoportvezetők/szektorparancsnokok a rendezői állomány számára ismertetik a 
személyre szabott feladataikat. 

 
24 § A vezetési pont 

 
(1) A sportlétesítményben törekedni kell a pályára való teljes és jó rálátással vezetési 

pontot kialakítására és működtetésére. A vezetési pontra be kell kötni a létesítmény 
biztonsági rendszerének összes elemét, továbbá megfelelő számú és felszereltségű 
munkaállomást kell kialakítani az irányítást végző személyek részére. 

 
(2) A vezetési pontról a rendőrség, a szervező, a rendező, a vendégrendező képviselője, a 

katasztrófavédelmi és az egészségügyi szolgáltató szerv, valamit a létesítmény 
képviselője irányít. 

 
(3) A vezetési pont munkáját normál- és fokozott biztonsági kockázatú minősítés esetén a 

rendezők vezetője irányítja. Kiemelt biztonsági kockázatú minősítés során a rendőrség 
kijelölt képviselője irányít. 

 
25 § Egészségügyi biztosítás 

 
(1) A sportrendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a szervező és az 

egészségügyi biztosítását végző szervezet egyetemlegesen felel.  Amennyiben a 
rendezvénybiztosítás során ellátottak egészségügyi intézménybe szállítása válik 
szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítást végző szervezetnek - 
ide nem értve a mozgóőrséget - kell gondoskodnia.  

 
(2) A sportrendezvényen megjelent résztvevők számához viszonyítva a következő 

előírások betartása kötelező: 
a) 1000 fő alatt mozgóőrség; 
b) 1000 - 5 000 fő között 1 db esetkocsi; 
c) 5 000 - 10 000 fő között 1 db mentőkocsi, 1 db esetkocsi; 
d) 10 000 - 50 000 fő között 1 db mentőkocsi, 1 db esetkocsi, 1 db rohamkocsi; 
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e) 50 000 fő fölött mentési terv és 1 db mentőkocsi, 1 db esetkocsi, 1 db rohamkocsi, 
oxyológiai ambulancia. 

 
 
 
 

26 § Katasztrófavédelmi biztosítás 
 

A szervező a sportlétesítmény tűzvédelmi, kiürítési és kimenekítési tervének megfelelően 
köteles gondoskodni a tűzvédelmi és polgári védelmi szakemberek biztosításba történő 
bevonására.  
 
A tűzriadó terv végrehajtását évente gyakoroltatni kell. A gyakorlatról jegyzőkönyvet kell 
felvenni.  
 

27 § Kapunyitás 
 

A szervező, a rendező - valamint amennyiben a sporteseményen a rendőrség képviselője 
is jelen van - a rendőrség képviselője közösen dönt a sportlétesítmény kapui 
megnyitásának időpontjáról az alábbi szempontok figyelembe vételével: 

a) a nézők várható létszáma; 
b) az eltérő szurkolói csoportok érkezésének várható időpontja; 
c) a nézők szórakozási lehetőségei a környéken és a létesítményben; 
d) a beléptetésre rendelkezésre álló terület nagysága; 
e) a nézők elválasztásának stratégiája a létesítményen kívül. 

 
28 § A nézők tájékoztatása 

 
(1) A mérkőzés szervezője köteles gondoskodni arról, hogy a nézők a mérkőzést 

megelőzően tudomást szerezhessenek a mérkőzést érintő valamennyi számukra fontos 
információról, különösen a tiltó rendelkezésekről és az őket érintő ellenőrzésekről (1. 
sz. melléklet). Ennek érdekében: 
a) a sportszervezet és a Szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni a 

pályarendszabályokat, a mérkőzéssel kapcsolatos legfontosabb információkat (pl.: 
kezdési időpont, kapunyitás, alkohol árusítási szabályok, dohányzás szabályozása, 
transzparensek engedélyeztetésének rendje, ideje, tiltott tárgyak és megnyilvánulási 
formák, a rendszabályok megsértésének következményei, a nézők ellenőrzésének 
rendszere, a jegyértékesítés rendje, a stadion megközelítésének lehetőségei, a 
szektorokba jutás útvonala, esetleges szórakoztató programok, stb.); 

b) idegenben és külföldön megrendezett mérkőzések esetén az a) pontban 
meghatározottakon kívül, az a) pontban meghatározott módon tájékoztatni kell az 
utazásszervezésről, a vízumkötelezettségről, a helyi közlekedési lehetőségek 
árairól, parkolási lehetőségről, konzulátus, nagykövetség elérhetőségéről, 
egészségügyi figyelmeztetésekről, stb; 

c) amennyiben a jegyrendszer különböző színeket használ a szektorok jelölésére, a 
megfelelő színeket fel kell tüntetni a szektorokhoz történő irányításra szolgáló 
tájékoztató táblákon; 

d) a sportlétesítmény beléptető-pontjainál jól látható hirdetményben közzé kell tenni a 
mérkőzésen történő részvétel feltételeit, a magatartási szabályokat, az ellenőrzés 
módját és az eltávolítás lehetőségét, a felelősségbiztosításról szóló tájékoztatást, 
melyeket általános szerződési feltételként összefoglalva a jegyen, bérleten is fel kell 
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tüntetni. A tájékoztatást magyar, angol, német és a vendég sportszervezet országa 
szerinti nyelven kell megtenni; 

 
(2) A mérkőzés közben a résztvevők tájékoztatását alapvetően a hangosbemondó 

rendszeren keresztül kell végezni, amelynek jól hallhatónak kell lenni a tömeg zaján 
keresztül is. Képzett tájékoztató személyt kell alkalmazni, aki a vendég nézőket saját 
nyelvükön is tájékoztatni tudja. Bármely tájékoztató rendszeren közölt információnak 
szigorúan semlegesnek kell lennie. A tájékoztató rendszert tilos használni: 
a) politikai üzenetek közlésére; 
b) a hazai csapat támogatására; 
c) a vendégcsapat elleni bármilyen megkülönböztetésre. 

 
(3) A veszélyhelyzeti és rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztató szövegeket 

előzetesen írásba kell foglalni. Az írásos dokumentumban – a kiürítési és kimenekítési 
dokumentumban szereplő információkkal összhangban - rendelkezni kell a résztvevők 
pontos és gyors tájékoztatásának legfontosabb tartalmi elemeiről.  
 

29 § Jegyellenőrzés és a nézők/résztvevők átvizsgálása 
 

(1) Annak érdekében, hogy csak a jeggyel, vagy a belépésre jogosító más érvényes 
igazolással rendelkezők közelíthessék meg a belépőkapukat, illetőleg annak előzetes 
ellenőrzése végett, hogy tiltott eszközök ne kerülhessenek a sportlétesítménybe a 
nézők első ízben a külső kerítésnél (ha van ilyen), ahol nincs ilyen a biztonsági 
szolgálat által alkotott külső kordonnál kerülhetnek átvizsgálásra. A végső, teljes 
átvizsgálásra a belépőkapuknál kerül sor annak érdekében, hogy: 
a) érvényes jeggyel és igazolással rendelkező nézők és egyéb résztvevők a 

létesítmény számukra kijelölt részére lépjenek be; 
b) kiszűrésre kerüljenek az érvénytelen jeggyel érkezők, a kitiltottak, eltiltottak, 

kizártak, az alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású anyag hatása alatt állók;  
c) ne kerülhessen bevitelre a nézők által semmilyen tiltott tárgy, vagy olyan anyagok, 

amely erőszakos,illetőleg a mérkőzés biztonságos lebonyolítását akadályozó 
cselekményhez felhasználható. 

d) a semleges szektorba klubhoz kötődést jelző ruhadarab, transzparens,molinó vagy 
jelkép ne kerülhessen bevitelre 

 
(2) Az átvizsgálást hatékonyan, racionálisan és arányosan, de olyan formában kell 

elvégezni, hogy a nézők csak egy alkalommal kerüljenek teljes átvizsgálásra és 
elkerülhető legyen a szükségtelen késedelem, vagy feszültség. Minden nézőt a 
biztonsági személyzet azonos nemű tagjának kell átvizsgálnia. 

 
(3) A létesítmény sajátosságait figyelembe véve kétkörös ellenőrzési rendszer is 

kialakítható (beléptető kapuk, szektorkapuk). Ez esetben a szektorkapuknál alapvetően 
másodlagos jegyellenőrzés zajlik. 

 
(4) Gyanú esetén a biztonsági szolgálat az egyes nézőket és további résztvevőket a 

rendezvény folyamán ismételten átvizsgálhatja. 
 
(5) A résztvevők belépési jogosultságát és átvizsgálását a nézőkre vonatkozó szabályok 

figyelembe vételével kell végrehajtani. 
 

 



35 

 

 
(6) A semleges szektorba történő beléptetéskor a rendező a belépőjegy birtokosának 

személyazonosságát úgy köteles ellenőrizni, hogy a személyazonosság igazolására 
alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybeveti a belépőjegy birtokosa 
által bemutatott klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal. 

 
30 § A beléptetés megtagadása, eltávolítás 

 
(1) A néző és a résztvevő a mérkőzés helyszínére nem léptethető be, ha: 

 
a) nem rendelkezik érvényes belépőjeggyel, bérlettel, belépésre jogosító igazolással; 
b) alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt áll; 
c) szeszesitalt, kábítószert, valamint olyan tárgyat tart magánál, amely a mérkőzés 

megtartását, mások személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek 
bevitelét a szervező megtiltotta; 

d) mások iránt gyűlöletre uszító feliratot, zászlót, jogszabály által tiltott önkényuralmi 
jelképet tart magánál; 

e) eltiltás, kitiltás, kizárás hatálya alatt áll;  
f) a rendező felszólítására nem igazolja személyazonosságát; 
g) nem egyezik bele, hogy róla kép és hangfelvétel készüljön. 

 
(2) Azt a nézőt és résztvevőt, aki a belépés feltételeinek nem felel meg, vagy a mérkőzés 

megtartását, mások személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti, rasszista, gyűlöletre 
uszító, másokban félelmet keltő, másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű 
szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít és a magatartás 
abbahagyására irányuló felszólításnak nem tesz eleget, a rendezőnek a 
sportrendezvényről el kell távolítania. A rendező a személyt felszólítja 
személyazonosságának igazolására. Amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget a 
rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb három óráig a személyt visszatartja, miközben a 
visszatartásról folyamatos képfelvétel készül. 

(3) A semleges szektorba az (1) bekezdésben foglaltakon kívül nem léptethető be z a néző 
sem, akinek ruházata,birtokában lévő transzparens, molinó vagy jelkép klubcsapathoz 
tartozást jelképez. 
 

 
31 § Kamerával való megfigyelés 

 
(1) A mérkőzés ideje alatt annak helyszínét, a belépésre váró szurkolók által elfoglalt 

közterületet, a nézők számára kijelölt parkolót kamerákkal megfigyelés alatt kell tartani 
és a felvételt rögzíteni kell. 

 
(2) A kamerával való megfigyelésről a nézőt hirdetményen, a belépőjegyen, bérleten, a 

klubkártyán, valamint a belépési pontoknál és a szektorokban kihelyezett táblákon – 
piktogramokkal is - tájékoztatni kell.  

 
(3) A felvételeket a szervezőnek, vagy rendezőnek a rendezvény befejezését követő 72 

óráig rendőrségi felszólítás esetén meg kell őrizni. Amennyiben a felszólításra nem 
kerül sor a szervező vagy a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 72 óra 
elteltével megsemmisíti. Ez idő alatt a rendőrség a felvételeket kikérheti, vagy 
felszólíthat azok 30 napig történő tárolására. 
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(4) A felvételekből a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, a szabálysértési hatóság, az 
ügyészség, a bíróság és az érintett személy igényelhet adatot. 

 
(5) A biztosítás ideje alatt a kamerával felvett adatokat a szervező és rendező 

képviselőinek folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A rendőrség és a 
nemzetbiztonsági szolgálat képviselői jelen lehetnek. 
 

32 § A játéktér és a nézőktől elzárt helységek védelme 
 
(1) A sportrendezvény szervezőjének biztosítani kell, hogy a játékosok és a hivatalos 

személyek védve legyenek a nézőknek a pályára (a nézőtér és a játékteret elválasztó 
kerítés), illetve a számukra elzárt helyszínekre történő bejutásától. Ez többek között 
lehet: 
 
a) a rendezők jelenléte a pálya mellett vagy annak közelében (különösen ott, ahol a 

játéktér és a nézőtér között nem építettek ki futópályát); 
b) átmászhatatlan kerítés, illetve korlát alkalmazása; 
c) a székek olyan elhelyezése, amely valószínűtlenné vagy lehetetlenné teszi a 

behatolást. 
 

(2) A behatolás elleni védelem akármelyik formája kerül alkalmazásra, megfelelő 
lehetőséget kell biztosítani a nézők számára, hogy veszély esetén a játéktérre 
meneküljenek. A nézők játéktérre történő menekítése csak abban az esetben 
elfogadott, ha a szektorban a hátra és oldalra történő menekítés nem lehetséges a 
menekítésre meghatározott időn belül. A szektorok befogadóképességének 
függvényében szükséges kialakítani megfelelő szélességű és számú - táblával jelzett - 
menekülő kapukat. 
 

(3) A hivatalos helyiségek és a hivatalos személyek által használt területekre csak 
akkreditációval, megkülönböztető ruházatban, vagy a jogosultságot egyértelműen 
jelölő, a személyek egyértelmű és könnyű azonosíthatóságát biztosító módon lehet 
belépni. Az akkreditációt a belépési pontokon megfelelő és egyértelmű módon jelölni 
kell.  

 

 
 

33 § Transzparensek használata 
 

(1) A jogszabályok és a szövetségi szabályok betartásával a nézők a stadion területére 
transzparenseket bevihetnek. A transzparensek bevitelét a mérkőzés biztonságos 
megrendezéséért felelős szervező képviselőiből álló bizottságnak engedélyeznie kell. 
  
 
(2) A szervező transzparens beviteli engedélyt állít ki (2. sz. melléklet). 
  
 
(3) Amennyiben a jogszabályokban és a Szövetségre vonatkozó szabályokban foglalt 
előírások bármelyikét a transzparens tartalma megszegi, az engedély nem adható ki. A 
stadionba bejutott, nem engedélyezett transzparensek eltávolítására a rendezőknek 
haladéktalanul intézkedni kell. 
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(4.) A transzparensek kihelyezését a helyszínen a biztonsági szolgálat képviselőjével 
egyeztetni kell. 
                           

 
     34 § Politikai akciók, provokáció és rasszizmus 

 
(1) Politikai üzenetek bármilyen formában való propagálása, közzététele, a 
sportlétesítményen belül, vagy annak közvetlen közelében a mérkőzés előtt, alatt és után 
tilos. 
 
(2) A résztvevőt, aki rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, másokat 
megbotránkoztató, vagy nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő, a 
mérkőzés rendjének megzavarására alkalmas magatartást tanúsít, e magatartás 
abbahagyására fel kell szólítani. Amennyiben viselkedését a résztvevő a felhívás ellenére 
sem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. Az eltávolított személyt a 
sportrendezvény látogatásától el kell tiltani. 
 

(3) játékvezetőknek meg kell állítaniuk, fel kell függeszteniük, vagy le kell fújniuk a 
mérkőzést, amennyiben rasszista megnyilvánulások történnek. Az első lépcsőben a 
mérkőzést először meg kell állítani és nyilvánosan figyelmeztetni az elkövetőket. 
Második lépcsőben, a mérkőzés folytatását egy bizonyos időre fel kell függeszteni. 
Harmadik lépésként – a biztonsági felelősökkel történő egyeztetést követően - a 
mérkőzést véglegesen le kell fújni amennyiben a rasszista viselkedés nem szűnt meg.   
 

35 § A nézők visszatartása a stadionban és a kiléptetés 
 

(1) A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket és egyéb 
résztvevőket - az ellenérdekű - szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri 
biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő 
távozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. 

 
(2) Az érintett nézőket a döntésről a tájékoztató rendszeren keresztül értesíteni kell az 

általuk értett nyelven. Biztosítani kell, hogy: 
a) a közlemény röviddel a mérkőzés befejezése előtt, legalább két alkalommal 

elhangozzon; 
b) a visszatartás ideje alatt lehetőség legyen a frissítőkhöz és a mellékhelyiségekhez 

való hozzájutáshoz; 
c) amennyiben lehetséges a visszatartott nézők szórakoztatása, szórakozása és 

büfétermékekkel való kiszolgálása biztosított legyen; 
d) a nézőket a hátralévő várakozási időről rendszeresen tájékoztatni kell. 

 
36 § A stadion biztonsági átadása 

 
(1) A sportrendezvény megtartása után - a feladatpontosító értekezleten meghatározott 

időpontban - a sportlétesítmény képviselője, a szervező, illetve a rendező szerv 
képviselője átvizsgálja a sportlétesítmény területét és végrehajtják az átadás-átvételt. 

 
(2) Szemrevételezik a nézők által igénybe vett, illetve használt berendezések állapotát, 

darabszámát. Megállapítják a berendezésekben okozott károkat, sérüléseket. 
Tételesen rögzítik az átvétel óta történt elváltozásokat. 
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(3) Rögzítik a mérőállások mennyiségi mutatóját, amely az elszámolás alapja az 
energiafogyasztást illetően. 

 
(4) Az átadás-átvételről készített jegyzőkönyvet hitelesítik és átadják az üzemeltető 

szervnek, illetve a sportrendezvényt szervező szervnek. 
 

37 § A biztosítási feladatok helyszíni értékelése 
 

(1) A mérkőzés befejezését követően a helyszínen a szervező által meghatározott személy 
koordinálásával az érintett szervek képviselőinek bevonásával biztonsági értékelést kell 
tartani.  

 
(2) Az értékelésnek meg kell állapítania a biztosítás pozitívumait és negatívumait, 

javaslatot kell tennie a bekövetkezett események minősítésére, következtetéseket kell 
levonni és feladatokat meghatározni. 

 
(3) Az értékelést írásba kell foglalni és a heti jelentés mellékletét képezi. A heti jelentést 

meg kell küldeni a Szövetség sportrendészetért felelős elektronikus e-mail címére. 
 

38 §  Jogszabály sértések és szabályszegések biztonsági megítélése 
 

(1) A szervező, rendezők, hivatalos személyek, játékosok és nézők által elkövetett 
jogszabálysértések és normaszegések egységes megítélése, a mérkőzések biztonsági 
besorolásának elősegítése, a nemzetközi összehasonlíthatóság érdekében a biztonsági 
eseményeket a BSZ mellékletének figyelembe vételével kategorizálni kell (3. sz. 
melléklet). 
 

(2) A kategóriába sorolást a mérkőzés ellenőrzésére feljogosított személyek, a szervező, a 
Biztonsági Bizottság, a Fegyelmi Bizottság, a Fellebbviteli Bizottság, a 
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság, valamint a 
Szövetség Elnöksége állapíthatja meg. 
 

(3) A mellékletben nem szereplő, de a biztonságra negatív befolyással bíró események 
megítélését az (1)-(2) bekezdések szerint kell végrehajtani. 

 
39 § Együttműködési feladatok 

 
(1) 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 (biztosításvezető) a hatályos 
jogszabályok alapján köteles a sportrendezvény biztonsága érdekében a rendőri 
erőkkel és a biztosításba bevont egyéb szervezetekkel (katasztrófavédelem, 
mentőszolgálat, egészségügyi szolgáltató, közlekedési vállalat, stb.) együttműködni. 
 

(2) A megyei igazgató együttműködik a szövetségi biztonsági igazgatóval, a 
sportszervezetek biztonsági felelőseivel, illetve a területéhez tartozó illetékes 
rendőrkapitányságokkal.  

 
(3) A Biztonsági Bizottság, a Versenybizottság, valamint a szövetségi biztonsági igazgató 

együttműködik a szövetségi biztonsági ellenőrök kijelölése, jelentéseik feldolgozása, 
valamint teljesítésigazolása vonatkozásában.  
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(4)  A biztonsági igazgatók (megbízottak) együttműködnek:  

a) a vendég sportszervezet biztonsági igazgatójával;  

b) a rendőri összekötőkkel (spotterekkel);  

c) a szurkolókkal és azok csoportjaival;  

d) a rendőri erőkkel és a biztosításba bevont egyéb szervezetekkel 

(katasztrófavédelem, mentőszolgálat, közlekedési vállalat, stb.);  

e) a Szövetség Biztonsági Osztályával, a szövetségi és játékvezetői ellenőrökkel.  

 

(5) A sportszervezetek biztonsági igazgatói közötti együttműködés kötelező elemei: 
a) a szurkolókról, azok csoportjairól rendelkezésükre álló adatok cseréje; 
b) a szurkolói kísérések szervezése;  
c) a kísérő rendezők névsorának átadása; 
d) a szurkolókról kapott információk rendőri szervekkel közös értékelése; 
e) a biztonsági kockázat szerinti minősítési javaslat előkészítése; 
f) a vendégszurkolók elkülönítése; 
g) a vendégszurkolókat kísérő rendezők feladatainak meghatározása a beléptetésnél 

és a vendégszektor biztosításában. 
 

(6) A versenyrendszer sorsolása előtt a sportszervezet köteles egyeztetni a városában 
működő sportszervezetek vezetőivel a hazai és idegenben játszott mérkőzések 
időpontjairól, annak érdekében, hogy a sportrendezvények egymásra gyakorolt 
biztonsági kockázatát csökkentsék. 

 
 
 
 

 
Tájékoztatási és jelentési rendszer 

 
40 § A sportszervezettel szemben a sportrendészeti jogszabályok által támasztott 

tájékoztatási, jelentési kötelezettségek 
 

(1) A sportszervezet a biztonságtechnikai ellenőrzés időpontjáról a versenyrendszerben 
szervezett első versenyt legalább 45 nappal megelőzően írásban értesíti a helyileg 
illetékes rendőrkapitányságot, katasztrófavédelemi szervezetet, az Országos 
Mentőszolgálatot, az egészségügyi államigazgatási szervet, a sportszövetséget, a 
sportlétesítmény tulajdonosát, a sportlétesítmény üzemeltetőjét, a rendezőt, az 
egészségügyi szolgáltató (ha az nem az OMSZ), Sportrendezvényeket Biztonsági 
Szempontból Minősítő Bizottságot.  

 
(2) A szervező az illetékes rendőri szervnek megküldi a versenynaptárt az abban 

meghatározott első sportrendezvény időpontját megelőző 20 nappal, és az abban 
foglalt időpontok változásáról értesítést küld, legkésőbb 3 nappal a sportrendezvényt 
megelőzően. 
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(3) A sportszervezet az általa megbízott rendező szervet vagy rendezőt az MLSZ 
biztonsági igazgatójának a versenyrendszer megkezdését megelőzően legalább 15 
nappal korábban írásban bejelenti.  
 

(4) A megbízott rendező személyében történt változásról a sportszervezetnek az országos 
sportági szakszövetséget és a rendőrséget a sportrendezvényt megelőzően legalább 3 
nappal tájékoztatni kell. 

 
(5) A szervező legkésőbb a rendőrség által meghatározott határidőre javaslatot tesz a 

mérkőzés biztonsági kockázat szerinti minősítésére, úgy, hogy a sportrendezvény 
minősítése – amennyiben erre a versenyrendszeri sajátosságok megadják a 
lehetőséget - 18 nappal a mérkőzés előtt közzétételre kerülhessen.   
 

(6) A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény szervezője annak időpontját 
megelőző 15 napon belül köteles a helyileg illetékes rendőrkapitányságot felkérni a 
sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében való közreműködésre. 
A felkérést a (7) bekezdés szerinti írásos tájékoztató keretében kell megtenni. 
 

(7) A sportrendezvény szervezéséről a sportszervezet a szervezés helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságot 15 nappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját 
megelőzően írásban tájékoztatja. A nemzetközi- vagy nemzeti kupamérkőzés, illetve a 
bajnokság rendszerében lebonyolított, a versenynaptár összeállításakor még 
figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a 
mérkőzés között kevesebb, mint tizenöt nap van, az írásos tájékoztatást a sorsolást 
követő munkanapon kell megtenni.  
 

(8) A szervező, amennyiben a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi 
területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a sportrendezvény helye szerint 
illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-
főkapitányságot köteles tájékoztatni.  
 

(9) A Minősítő Bizottság által kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített mérkőzés 
átminősítését annak megrendezését megelőző 8 napon belül lehet csak végrehajtani, 
ha ahhoz a helyileg illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban hozzájárult.  

 
 

(10) A szervező az általa  kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás 
időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, 
amelyre a kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt 
adatkezelési tájékoztatónak megfelelően - továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.  
 

41 § Az egyes versenyek és a versenyrendszer vonatkozásában a Szövetség részére 
kötelezően megküldendő tájékoztatások, jelentések 

 
A sportszervezet: 

a) a biztonságtechnikai ellenőrzés során feltárt, az engedély kiadását akadályozó 
hiányosságokról 24 órán belül írásban értesíti az Szövetség versenyigazgatóját és 
biztonsági igazgatóját;  

b) a négyéves biztonságtechnikai fejlesztési terv értékeléséről és esetleges 
módosításáról, illetve a hiányosságok felszámolása érdekében megtett, vagy a 
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szervezetek által kezdeményezett intézkedésekről 8 napon belül írásban 
tájékoztatja a Szövetség biztonsági igazgatóját;  

c) a rendőrség által kilátásba helyezett és kiszabott közigazgatási bírságról, a 
tudomásra jutástól számított 8 napon belül értesíti az Szövetség biztonsági 
igazgatóját és versenyigazgatóját;  

d)   tájékoztatja a szövetséget, hogy a rendőrség irányában 30 napnál hosszabb ideje 
fennálló tartozása van, amely a sportrendezvények térítés ellenében végrehajtott 
rendőri biztosításából ered; 

e) azonnal tájékoztatást küld, a licenc adminisztrációjának, a licenc managernek, ha a 
licencet érintő biztonsági változás állt be;  

f) a versenynaptárát tájékoztatásul megküldi a székhelye szerint működő 
sportszervezetek képviselőinek és felhívja a figyelmet arra, hogy mely mérkőzések 
esetében várható a fokozott, vagy a kiemelt biztonsági kockázatú minősítés; 

g) jelentést küld a biztonsági igazgatónak a nézők számának rendőrség általi 
korlátozásáról, illetve a zárt kapus mérkőzések elrendeléséről; 

h) fogadási csalás és a mérkőzés eredményének, vagy egyes eseményének illegális 
befolyásolásának észlelése esetén az Szövetség által kiadott protokollnak 
megfelelően eljárva értesíti a Szövetséget;  

i) a sportszövetség részére havi összesítő jelentést készít az általa végrehajtott 
feladatokról és azok eredményeiről, amelyet minden hónap első hétfőjéig kell 
megküldeni, és a jelentéseknek minden, a sportlétesítmény biztonságával 
kapcsolatos tényt (pl.: rendezők száma, nézők száma, rendbontások száma és azok 
típus, esetleges rendőri intézkedése, kizárás statisztikai száma, stb.) tartalmaznia 
kell. 
 

42 § A mérkőzés előkészítésével kapcsolatos tájékoztatási, jelentési kötelezettségek 
 

(1) A kiemelt és fokozott biztonsági kockázatú mérkőzésekkel kapcsolatban a 
sportszervezetek biztonsági igazgatói között lefolytatott egyeztetések eredményét 
tartalmazó emlékeztetőt/jegyzőkönyvet legkésőbb a mérkőzés előtt 48 órával meg kell 
küldeni a Szövetség biztonsági igazgatójának.  
 

(2) Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell minden olyan feladatot, amely a sportszervezetek 
biztonsággal kapcsolatos felelősségét érinti. Különösen ki kell térni: 
 
a) a jegyértékesítés rendjére, esetleges korlátozásokra;  
b) a hazai pálya pályarendszabályaira, különösen a be nem vihető tárgyak körére és a 

transzparensek ellenőrzésének kérdésére;  
c) a sportszervezet rendezési sajátosságaira (pl.: beléptetés rendje, helyszíni 

jegyértékesítés formájára, stb.)  
d) a szurkolók kísérésére;  
e) a hazai és vendégrendezők közötti együttműködés formájára és módjára,  
f)     a közösen végrehajtandó feladatokra; 
g) az egészségügyi biztosításra; 
h) a kimenekítés és kiürítés szabályaira; 
i) a stadion megközelítésének módjára és útvonalára; 
j) a parkolással kapcsolatos lehetőségekre; 
k) a vendégrendezők számára; 
l) a rendőrséggel történt kapcsolatfelvételre;  
m) a felelős személyek elérhetőségeire.  
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43 § A mérkőzést követő tájékoztatási feladatok 
 

(1) A mérkőzést követően a hazai és a vendégrendező személyesen írásban értékeli a 
biztosítás tapasztalatait. Az erősségek mellett fel kell hívni a figyelmet a gyengeségekre 
és azok javításának lehetőségére.  

(2) A sportrendezvény látogatásától való kizárást a szervező köteles a kizárt személlyel, 
valamint a rendőrséggel írásban közölni. A kizárás az erről szóló szervezői közlés 
kézbesítése napjától hatályos. 

(3) A sportszervezet biztonsági felelőse a mérkőzések rendezési tapasztalatairól hetente 
összegző jelentést készít, amelyet a Szövetség biztonsági igazgatójának megküld. A 
jelentés tartalmazza: 
 
a) a mérkőzés megnevezését, fő adatait (időpont, minősítés, hazai/ vendég 

nézőszám); 
b) a biztonsági kockázatokat; 
c) a rendezők által foganatosított intézkedéseket; 
d) a rendőri intézkedéseket; 
e) a jog- és szabálysértések statisztikai jellegű megjelenítését a 3. sz. melléklet 

figyelembe vételével. 
 

44 § A versenyrendszert követő tájékoztatási feladatok 
 

(1) Az éves helyzetjelentést a versenyrendszer befejezését követő 45 napon belül kell 
megküldeni a Szövetségnek, a helyileg illetékes rendőrkapitányságnak és a Minősítő 
Bizottságnak. 
 

(2) A sportszövetség az éves helyzetjelentéseket értékeli a rendőrség és a szervezők 
részvételével. Az értékelésen minden első és másodosztályú sportszervezet és megyei 
sportigazgató köteles részt venni.  

 

 
 
 

 
Biztonsági képzés és továbbképzés 

 
45 § Biztonsági képzésre, továbbképzésre kötelezettek 

 

1. Rendezőnek csak a hatóság által a személy és vagyonvédelmi tevékenység 
végzésére kiállított igazolvánnyal rendelkező - a képesítésekkel kapcsolatos 
jogszabályban és a BSZ-ban meghatározott követelményeknek megfelelő, a labdarúgó 
mérkőzés rendezői feladatainak ellátására felkészített - személy bízható meg. A rendezői 
állományt a Biztonsági képzési-, Továbbképzési- és Vizsga Szabályzatban 
meghatározottaknak megfelelően szakirányú képzésben kell részesíteni.  
 
(2) A biztonsági felelősök megyei/budapesti igazgatók és a megyei/budapesti biztonsági 

bizottságok vezetői részére biztonsági felkészítést kell szervezni. A sportszervezetek 

tulajdonosait és ügyvezetőit évente tájékoztatni kell a mérkőzésekkel kapcsolatos 

biztonsági tapasztalatokról. 
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46 § A képzés és továbbképzés rendszere 

 

(1) A Szövetség biztonsági felkészítési rendszerének működtetéséért a Biztonsági Iroda a 
felelős.  
(2) A rendezők szakirányú biztonsági felkészítése elméleti, gyakorlati képzésből, 
vizsgáztatásból és továbbképzésből áll.  
(3) A sportszervezetek biztonsági felelősei és a rendezőszerv vezető biztonsági 
szakembereinek felkészítését közösen kell végrehajtani.  
(4) A megyei/budapesti igazgatók, megyei/budapesti biztonsági bizottságok vezetői, a 

sportszervezetek tulajdonosai és ügyvezetői számára a bizottságok és értekezletek 

fórumait felhasználva kell a továbbképzéseket, tájékoztatókat megszervezni. 

( 5) törölve 
( 6) törölve 

 
 

A Szövetség biztonsági ellenőrzési rendszere 
 

47 § Az ellenőrzési rendszer elemei 
 

A Szövetség biztonsági ellenőrzési rendszere magába foglalja a biztonságtechnikai 
ellenőrzést, a szövetségi biztonsági ellenőri, a szövetségi ellenőrök biztonság-ellenőrzési 
és a megyei igazgatók biztonság ellenőrzéshez kapcsolódó feladatait. A hitelesített pálya 
és a biztonságtechnikai megfelelés együttesen a licenc megadásának előfeltétele. 

 
48 § Szövetségi biztonsági ellenőr 

 
(1) A Szövetség biztonsági igazgatója – a Biztonsági Bizottság egyetértésével – a 

Szövetség Főtitkárának előterjesztésével, az MLSZ Elnöksége felé javaslatot készít a 
szövetségi biztonsági ellenőrök személyének jóváhagyására. 

 
(2) A szövetségi biztonsági ellenőr (biztonsági ellenőr) az Elnökség által kinevezett, a 

Szövetség versenyrendszerében lebonyolított labdarúgó mérkőzések biztonsági 
célellenőrzési feladataira kijelölt személy. Tevékenységének célja, hogy ellenőrizze és 
segítse a biztonsággal kapcsolatos jogszabályok és szövetségi előírások 
érvényesülését.  

 
(3) A biztonsági ellenőrnek rendelkezni kell a biztonsági ellenőrzések végrehajtásához 

szükséges ismeretekkel, valamint a labdarúgó mérkőzések rendezésére, a játékvezetés 
biztonsággal kapcsolatos szabályaira vonatkozó ismeretekkel.  
A biztonsági ellenőr szakmai felkészültségét, az adott célellenőrzés végrehajtásának 
színvonalát a szövetségi biztonsági igazgató ellenőrzi. 

 
(4) A biztonsági ellenőr a sportszövetség képviselője, aki köteles pártatlanul, függetlenül és 

objektíven rögzíteni a sportesemény szervezésével, rendezésével kapcsolatos 
feladatok ellátását és az esetleges szabályzattól, pályarendszabálytól és 
jogszabályoktól való eltéréseket.  
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(5) A biztonsági ellenőröket a versenyigazgatóval előre egyeztetetten, a Biztonsági osztály 
szervezésében a Szövetség küldi ki.  A biztonsági ellenőrt legalább három nappal 
korábban tájékoztatni kell az ellenőrzésre kijelölt mérkőzés helyéről, pontos idejéről.  

 
Azokon a mérkőzéseken, ahol szövetségi ellenőr és biztonsági ellenőr is delegálva 
van, az ellenőröknek a felkészülés, az ellenőrzés és a jelentéskészítés időszakában is 
együtt kell működniük.  

 
(6) A biztonsági ellenőr feladatai (4. sz. melléklet):   

 
a) ismerje a Szövetség verseny-, fegyelmi- és infrastruktúra szabályzatait, a 

játékvezetés biztonsághoz kötődő szabályait, tudja alkalmazni a Szövetség 
Biztonsági Szabályzatát;  

b) ismerje a hatályos személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységre 
vonatkozó jogszabályokat; 

c) legyen tájékozott a klubok biztonsági helyzetéről, a szurkoló táborok jellemzőiről és 
egymáshoz való viszonyáról; 

d) vegyen részt az évente megtartásra kerülő továbbképzéseken; 
e) a rendelkezésre álló adatbázisok és információk birtokában készüljön fel az adott 

mérkőzés ellenőrzésére; 
f) a felkészülés során vegye figyelembe a mérkőzés főbb biztonsági kockázati 

tényezőit – a stadion műszaki állapota, várható nézőszám, szurkolói ellentétek 
(hazai és vendégszurkolók) – amelyek befolyásolhatják a mérkőzés biztonságos 
lebonyolítását;  

g) a mérkőzés kezdete előtt 2 órával érkezzen meg a helyszínre, vegye fel és tartson 
kapcsolatot a szervező sportszervezet helyszínen lévő képviselőjével és a 
biztonsági felelőssel, legyen azonnali elérhetőségi kapcsolatban a vezetési 
csoporttal; 

h) ellenőrizze a mérkőzés lebonyolításához szükséges technikai, biztonsági feltételek 
meglétét, a mérkőzés biztonsági tervét, a hazai rendezők és a vendégcsapatot 
kísérő rendezők névsorát;  

i) figyelje a stadionba érkező szurkolók viselkedését, magatartását, a rendezők 
tevékenységét; 

j) a mérkőzés előtt, alatt és befejezése után is pontosan rögzítse a biztonsági területet 
érintő eseményeket;  

k) figyelje meg a szurkolók stadionból történő eltávozását, a szurkolói csoportok 
viselkedését, a rendezők tevékenységét; 

l) a mérkőzés színhelyét a befejezést követően egy óra elteltével hagyja el;  
m) a mérkőzésről készült jelentést, a mérkőzést követő munkanap 12.00 óráig megküldi 

a Szövetségi biztonsági igazgató részére; 
n) a mérkőzéseken – személyazonosításra alkalmatlan módon - felvételeket készíthet, 

azokat a jelentéséhez mellékelheti. 
  

49 § Szövetségi ellenőr biztonság ellenőrzési feladatai 
 

(1) Azokon a mérkőzéseken, ahol biztonsági ellenőr nincs delegálva, a szövetségi ellenőr 
feladatköre kiegészül a labdarúgó mérkőzésekre vonatkozó biztonsági ellenőrzési 
területekkel, kiemelten a szervező sportszervezetre, a rendezők tevékenységére, a 
sportlétesítményre és a stadionra, valamint a nézők magatartására vonatkozó 
szempontrendszerrel. 

 
(2) Részt vesz a Szövetség meghirdetett képzésén, továbbképzésén.  
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50 § Megyei igazgató biztonsági ellenőrzéshez kapcsolódó feladatai 

 
(1) Felügyeli a jogszabályokban, a BSZ-ban részére meghatározott mértékű biztonsági 

előírások végrehajtását az általa felügyelt sportszervezeteknél.  
 

(2) Biztonsági ellenőrzéshez kapcsolódó feladatai végrehajtása során kapcsolatot tart a szövetségi 
biztonsági igazgatóval, a Biztonsági Bizottsággal, a sportszervezetek biztonsági felelőseivel, a 
szövetségi szakreferenssel és a szövetségi biztonsági ellenőrökkel. 

 
Záró rendelkezések 

 
51 § Szankciórendszer 

 
Ezen szabályok megszegése a Fegyelmi Szabályzat szerinti eljárást von maga után, 
melynek eredményeként fegyelmi büntetések kerülhetnek kiszabásra. 
 

52 § Elfogadás és hatályba lépés 
 
(1) A Biztonsági Szabályzatot az MLSZ Elnöksége 162/2012. (08.23.) számú 

határozatával elfogadta és 2012. augusztus 01-től hatályos. Módosította 194/2012. 
(10.02.), a 143/2013.  (07.09.) a 41/2014 (03.20.) és az ELN-150/2014 (07.22.), az 
ELN-222/2014 (11.04.) számú határozatával. 

 
53 § Mellékletek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. sz. melléklet: Pályarendszabályok 

 
1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással 
rendelkezik. 

b) Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának 
személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas 
igazolványban szereplő adatokkal.  

c) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása 
alatt. 

d) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a 
sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát 
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veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való 
bevitelét a szervező megtiltotta. 

e) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály 
által tiltott önkényuralmi jelképet; 

f) Nem áll eltiltás, kitiltás, valamint kizárás hatálya alatt;  
g) A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul; 
h) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban 

meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető; 
i) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a 

pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 
 

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, 
személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, 
visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult. 
 

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun 
keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a 
szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.  

 A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség 
másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el. 

 
4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e 

területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a 
rendezők visszatartják, és a rendőrhatóságnak átadják. 

 
5.  A néző a sportrendezvényen: 
 

a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által 
meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait. 

b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, 
meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és 
vagyonbiztonságát. 

c) A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a 
sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 
% alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező 
hozzájárulásával lehetséges. 

d) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. 
e) Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat. 
f) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező 

engedélyével helyezhet el. 
g) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a 

sportrendezvény helyszínét elhagyni. 
 

6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a 
sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül. 
 

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a 
károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési 
felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a 
sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles 
megtéríteni. 
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8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező: 
a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és 

az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól 
látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol, 
német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja. 

b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált 
átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő 
visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a 
sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező 
vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el. 

c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a 
sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők 
egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni - a felvételeket rögzíteni 
és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni. 

 
9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött. 

 
10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű 

szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, 
illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben 
visszatarthatja. 
 

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám 
korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon 
belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt 
rendezvényre a belépőjegy érvényes. 
 

12. A fenti szabályok angol, német és a vendég sportszervezet nyelvén a stadion 
bejáratainál kifüggesztésre kerültek. (ezt ebben a pontban angolul és németül meg kell 
ismételni) 
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2. sz. melléklet: Transzparens beviteli engedély 
 

A………………………………………………………………………………Sportszervezet 
a……………………………………………….rendőrkapitányság javaslata alapján 
engedélyezi, hogy a 201….év………hó…….….nap dátumtól kezdődően az NB I., NB II. 
bajnoki, a Magyar Kupa, a Liga Kupa és nemzetközi mérkőzéseire az alábbi 
paraméterekkel meghatározott transzparens a sportlétesítmény területére bevihető - 
amennyiben biztonsági előírást nem sért vagy a kihelyezett reklámot nem takar - és 
kihelyezhető. 
 
A transzparensért felelősséget vállaló személy adatai 
Név:…………………………………………………………………………………………….. 
Lakcíme:………………………………………………………………………………………. 
Elérhetősége:…………………………………………………………………………………. 
A transzparensen szereplő felírat, szimbólum: 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
A transzparens mérete és színe: …………………….m2  ………………………………… 

 

 
Függőlegesen:……………………………………………………………………………….... 
 
Vízszintesen:………………………………………………………………………………….. 
Az engedélyben meghatározott paramétereket és feliratokat tartalmazó transzparenseket, 
a sportlétesítménybe történő belépés előtt, minden esetben ellenőrzik a rendezők. 
Ha az engedélyhez képest változtatást hajtanak végre a transzparensen, a kiadott 
engedély érvényét veszíti és a sportlétesítmény területére nem vihető be. 
Ha a transzparens engedélyével szemben a rendőrség képviselője nem emelt kifogást, 
akkor bevitelének engedélyezése az összes sportlétesítmény területére érvényes. 
Az engedély visszavonásig érvényes, ennek visszavonása esetén a felelősséget vállaló 
személyt a szervező hivatalosan értesíti. 
 
Kelt………………….201……év………hó….nap 
 
 
   ………………………………………….                         …………………………………….. 
             Sportszervezet képviselője                                            Sportszervezet képviselője 
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3. sz. melléklet: A sportesemény biztonságos lebonyolítását lényegesen 
befolyásoló szabályszegések besorolása 

 
Az osztályozásánál felsorolt szabályszegések példák, amelyek segíthetik a besorolás 
megértését. Az osztályozásra jogosultak (38.§ (2)) a konkrét helyzetet figyelembe véve 
kell, hogy eldöntsék a cselekmény súlyosságát, az összes körülményt figyelembe véve. 

 
A szervező által elkövetett szabályszegések 

 
   1-2. Enyhe és könnyű: 

a) hivatalos személyek (pl.: ellenőrök) fogadási, biztosítási és informálási 
szabályainak megsértése, 

b) a meghatározó szurkolói csoportokkal való kapcsolat elmaradása, 
c) szeszes ital értékesítési szabályainak megszegése. 

 
   3-4. Kis és közepes:  

a) nem megfelelő felelősségbiztosítás megkötése, illetve annak teljes hiánya, 
b) akkreditációs szintek kijelölésének és az akkreditációs feladatoknak nem 

megfelelő végrehajtása, 
c) tartalmilag hiányos belépésre jogosító igazolások és belépőjegyek kiadása,   
d) előzetes egyeztetésről készített emlékeztető megküldésének elmaradása, 
e) sportesemény rendőrség irányában kötelező bejelentési kötelezettségével 
kapcsolatos mulasztás. 
 

    5-6. Jelentős és komoly:  
a) nem elkülönített és elégséges számú jegyértékesítési pénztár kinyitása, nem 

megfelelő jegyértékesítési rend, 
b) kimenekítési és kiürítési terv nem áll rendelkezésre, egy része hiányzik, 
c) éves helyzetértékelés elkészítése és leadása késik, elmarad, 
d) négyéves fejlesztési koncepció elkészítésének elmulasztása, 
e) a sportlétesítmény pálya nem szolgáltató jellegű felkészítése (takarítás hiánya, 

nem elégséges számú mellékhelyiség biztosítása, stb.), 
f) pályarendszabályok és stadionrajz közzétételének elmaradása, 
g) értékmegőrzés nem biztosítása,  
h) rendőrséggel kötött szerződés ellenértéke kifizetésének elmulasztása., 

biztonságtechnikai ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatási, meghívási 
kötelezettség megsértése, 

i) a biztosításhoz megfelelő erő és eszköz nem áll rendelkezésre. 
 

   7-8. Nagyon komoly és súlyos: 
a) fogyatékkal élők részére belépés és a mérkőzés megtekintésének biztosítása, 

azzal kapcsolatos hiányosságok,  
b) szurkolók indokolatlan visszatartása, 
c) tűzvédelmi és egészségügyi biztosítás hiánya, 
d) sportesemény rendőrség irányában kötelező bejelentési kötelezettségének 

elmaradása 
e) rendezői létszám nem az előírásoknak megfelelő mértékű biztosítása, 
f) jegyértékesítés rendjének szándékos megsértése,  
g) utazó rendezők biztosításának elmaradása, 
h) stadionóra nem működik,  
i) felelősségi viszonyok tisztázatlanok,  
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j) sportlétesítmény biztonsági befogadóképességének nem megfelelő 
meghatározása, 

k) hivatalos személyek munkájának szabály és jogellenes befolyásolása, 
l) sportrendezvény biztonsági kockázat szerinti minősítése kezdeményezésének 

elmaradása,  
m) biztonságtechnikai ellenőrzés alkalmával a biztonsági kockázatok szerinti 

rendezői létszám meghatározásának saját hibából történő elmaradása. 
 

   9-10. Nagyon súlyos és kritikus:  
a) a licenc változását érintő,  
b) kimenekítés és kiürítés feltételei nem állnak rendelkezésre, 
c) biztonságtechnikai ellenőrzés szervező hibájából elmarad, 
d) szándékos jog és szabálysértés, 
e) hivatalos személy által elkövetett szabálysértés, jogsértés, 
f) sportlétesítmény, vagy szektor túltöltése, 
g) infrastruktúra hiányosságainak szándékos elfedése, 
h) szurkolók támogatása jog és szabálysértésben, 
i) tények, információk elhallgatása, torzítása,  
j) kötelező szövetségi, vagy a szövetség által meghatározott képzésről való 

távolmaradás. 
 

A rendezők által elkövetett szabályszegések 
 

    1-2. Enyhe és könnyű: 
a) sportrendezvényt követő értékelés elmaradása, 
b) nem megfelelő kommunikáció.  

 
    3-4. Kis és közepes:  

a) öltözet hiányosságai, 
b) kiegészítő képzés hiányában rendezői tevékenység végzése, 

  
    5-6. Jelentős és komoly:  

a) szurkolók verbális sértegetése, 
b) jogosulatlan vagyonőri tevékenység gyakorlása, 
c) a biztosításhoz megfelelő erő és eszköz nem áll rendelkezésre,  
d) eligazítás elmaradása, 
e) képzési kötelezettség nem teljesítése, 
f) kimenekítési és kiürítési feladatok nem ismerete,  
g) jegyvizsgálás szabályainak megsértése, 
h) jegy nélküli személyek beengedése,  
i) média és a sajtó munkatársai nem a számukra előírt helyen tartózkodtak,  

 
    7-8. Nagyon komoly és súlyos: 

a) sportlétesítmény átvizsgálásának elmaradása, 
b) ruházat és csomagátvizsgálás szabályainak megsértése, 
c) értékmegőrzőből értékek eltűnése, 
d) biztonsági tervben meghatározott feladatok nem ismerete, 
e) kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésen a rendőri biztosítás parancsnoka 

utasításának nem megfelelő teljesítése. 
 

    9-10. Nagyon súlyos és kritikus: 
a) a szurkolók nem megfelelő elkülönítése, 
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b) öltözők, folyosók és játékos kijáró rendjének megsértése,  
c) szakszerűtlen intézkedésből származó súlyos sérülés, 
d) szándékos szabály-, és jogsértés, 
e) jogosulatlan vagyonőri tevékenység végzése 
f) azonosíthatóságot ellehetetlenítő öltözet,  
g) kimenekítés és kiürítés feladatainak szakszerűtlen végrehajtása, 
h) hangosítás nem biztosított,  
i) felelősségi viszonyok tisztázatlanok,  
j) rendőröknél a szerződés ellenében történő szerződéskötés kezdeményezése 

elmarad,  
k) kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésen a rendőri biztosítás parancsnoka 

utasításának nem teljesítése, 
l) a rendőrség által előírt biztonsági intézkedés teljesítésének elmulasztása. 
 

Hivatalos személyek, játékosok által elkövetett szabályszegések 
 

1-2. Enyhe és könnyű: 
a) szurkolók verbális és nem verbális heccelése, 
b) nem sportszerű viselkedés (kisebb etikai normaszegések). 

 
3-4. Kis és közepes: 

a) akkreditáció szabályainak megszegése (olyan területre lép be, ami számára 
tiltott).  

 
5-6. Jelentős és komoly: 

a) szurkolók verbális és nonverbális heccelése. 
 

7-8. Nagyon komoly és súlyos: 
a) politikai megnyilvánulás,  
b) rasszista, antiszemita, megbotránkoztató és dehonesztáló – a sport lényegével 

ellentétes - viselkedés, megnyilvánulás, 
c) alkoholos állapot 
d) a nézők provokálása, uszítása, 
e) a rendezők közötti, az együttműködéshez nélkülözhetetlen kapcsolattartás nem 

megfelelő, eszközök nem állnak rendelkezésre,  
f) a rendezők és a rendőrök közötti együttműködéshez nélkülözhetetlen 

kapcsolattartás nem megfelelő, eszközök nem állnak rendelkezésre. 
 

9-10. Nagyon súlyos és kritikus: 
a) sportszerűtlen viselkedés,  
b) nem megfelelő együttműködés a játékvezetőkkel,  
c) erőszakos, garázda viselkedés, 
d) a pályarendszabályok megsértése 
e) a nézők jogsértésének és szabálysértésének támogatása. 

 
Nézők által elkövetett szabályszegések  

 
1-2. Enyhe és könnyű: 

a) pirotechnikai eszköz birtoklása a beléptetésnél, 
b) verbális agresszió a beléptetési pontoknál, 
c) sértő, dehonesztáló megnyilvánulások, 
d) lézerfény használata. 
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3-4. Kis és közepes:  
a) pirotechnikai eszköz birtoklása, 
b) pályarendszabályok által tiltott eszközök és tárgyak bevitele (pl.: alkohol, 

műanyag palack, stb.), 
c) az ellenfelet, annak játékosát és hivatalos delegáltjait sértő, vagy 

megbotránkoztató üzenetek skandálása, közzététele (zászló, molinó, 
kabalaállat, stb.). 

 
5-6. Jelentős és komoly: 

a) jegyértékesítés rendjének megsértése, 
b) pirotechnikai eszköz elhasználása, 
c) nem megengedett sértő feliratok közzététele, 
d) sportlétesítmény tereptárgyaira, és eszközeire felmászás,  
e) játékosokkal és hivatalos személyekkel szembeni verbális agresszió.  

 
7-8. Nagyon komoly és súlyos: 

a) pirotechnikai eszköz elműködtetése és elzárt helyre történő bedobása, 
b) pályarendszabályok kisebb sérelme, 
c) arc eltakarítása az azonosíthatóság csökkentése érdekében 
d) politikai tiltakozásokkal, plakátokkal kapcsolatos jogsértések 
e) játékosok és hivatalos személyekkel szembeni agresszió.  

 
9-10. Nagyon súlyos és kritikus: 

a) pirotechnikai eszköz elműködtetése és elzárt helyre történő bedobása, sérülést 
okozva, 

b) néző részére elzárt helyre történő belépés, 
c) néző részére elzárt helyre bármilyen tárgy bedobása, 
d) rendontó, garázda jellegű viselkedés, 
e) vandalizmus,  
f) rasszista, homofób viselkedéssel kapcsolatos jog és szabálysértés, 
g) játékosok, hivatalos személyek bántalmazása, 
h) rendőri és rendezői intézkedés a szurkolókkal szemben. 
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4. sz. melléklet: A szövetségi biztonsági ellenőrzések területei 
 

            1. A szervező sportszervezet és a rendezők tevékenységével kapcsolatosan:  
 

a) a vezetési pont megléte, berendezettsége, felszereltsége, alkalmazhatósága a 
mérkőzés biztonsági szempontból történő lebonyolítására, 

b) az előírt dokumentumok - biztonsági terv, a kiürítési-és kimenekítési terv, hatósági 
engedélyek, rendezői névsorok (hazai és vendég) megléte, tartalmuk és jogszabályi 
megfelelősségük ellenőrzése, 

c) a rendezők részére tartott eligazítás átfogó ellenőrzése, a rendezői feladatokat ellátó 
személyek jogosultságának, kötelező ruházatának, felkészültségének ellenőrzése, 

d) a hazai és a vendégszurkolókat kísérő rendezők létszámának ellenőrzése,  
e) a parkolási lehetőségek ellenőrzése,  
f) a beléptetés, a ruházat- és csomagátvizsgálás végrehajtásának, valamint az elvett 

tárgyak dokumentálásának és a tárolására kialakított helyek ellenőrzése, 
g) az elrendelt vendégszurkolói kísérési feladatok végrehajtásának ellenőrzése,  
h) a fogyatékos nézők beléptetésének és elhelyezésének ellenőrzése,  
i) az elsősegélyhely és az egészségügyi biztosítás meglétének, a nézőszám és a 

biztonsági fokozat előírásainak történő megfelelősségének ellenőrzése, 
j) a sajtó biztonsággal kapcsolatos – regisztráció, elhelyezés, mérkőzés alatti mozgás - 

tevékenységének ellenőrzése,  
k) a szeszesital árusítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.  

 
2. A sportlétesítmény vonatkozásában: 
 

a) a sportlétesítmény, a stadion (nézőtér) befogadóképességének és a nézőszám 
összhangjának ellenőrzése, 

b) az öltözők, a folyosók, a játékos kijáró rendjére vonatkozó szabályok betartásának 
ellenőrzése,  

c) a bejáratoknál a beléptető-rendszer működőképességének ellenőrzése, a szűkítő 
folyosók megléte és ezek állapota,  

d) a pálya és közvetlen környezetének ellenőrzése, 
e) a menekülő kapuk megléte, jelölése és nyithatóságának ellenőrzése,   
f) a közlekedő folyosók akadálymentesítésének ellenőrzése,  
g) az ülőhelyek és a betonlépcsők (beton aljazat) állapotának ellenőrzése,  
h) a hazai és a vendégszurkolókat elválasztó kerítések és kordonok állapota,  
i) a hirdetőtáblák biztonságtechnikai szempontból történő elhelyezésének ellenőrzése,  
j) az átjárók, folyosók, menekülési útvonalak jelölése (megvilágítása) és biztosítása, 

azok azonnali nyithatóságának ellenőrzése,  
k) a beépített műszaki berendezések – hangosbemondó, kamerarendszer, beléptető 

rendszer, eredményjelző tábla – működésének ellenőrzése,  
l) a tűzoltó berendezések megléte, működőképességük ellenőrzése.  

 
3. A nézők magatartásának vonatkozásában: 
 

a) a pirotechnikai és más gyújtóeszközök használata, a pályára történő bedobálások és 
a veszélyhelyzetek kezelése, 

b) a pályára engedély nélkül bemennek, vagy kísérletet tesznek arra, hogy 
bemenjenek, 

c) a nézők hangosan, hátrányos megkülönböztető kifejezéseket használnak, ilyen 
jellegű, jelmondatokat tartalmazó táblákat, feliratot tartalmazó egyéb eszközöket 
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helyeznek ki, hátrányos megkülönböztetést jól látható módon tartalmazó 
ruhaneművel rendelkeznek, 

d) más egyéb rendzavaró magatartásformák és azok rendezők által történő 
kezelésének ellenőrzése. 

e) a rendezők munkájának értékelése a mérkőzés megkezdése előtt, alatt és a 
befejezést követően. 
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5. sz. melléklet: MLSZ kártya használatával kapcsolatos felhasználási 
rendelkezések: 

 
Az MLSZ a versenyrendszereiben megrendezésre kerülő sportrendezvények látogatása, 
illetve a mérkőzések sportszakmai ellenőrzésének biztosítása céljából partnerei, szakértői 
és ellenőrei részére MLSZ kártyát (a továbbiakban: kártya) bocsát ki.  
 
A kártyával rendelkező személyek, illetve a sportszervezetek az alábbi rendelkezéseket 
kötelesek betartani: 
 
1. Általános rendelkezések: 

 
a. a kártya kedvezményezettje a kártya birtokában az MLSZ hivatalos 

versenyrendszereiben megrendezésre kerülő mérkőzéseket ingyenesen látogathatja;  
b. a kártya a korosztályos válogatottak és a nemzeti válogatott mérkőzéseire, valamint 

a Szuper Kupa, a Magyar Kupa és a Liga Kupa döntőjére nem jogosít belépésre; 
c. a kártyával egy fő jogosult belépésre; 
d. a kártya más személyre nem átruházható; 
e. az NBI versenyrendszerében indulási jogot nyert csapatok részvételével 

megrendezésre kerülő mérkőzéseken a kártya belépésre csak az előzetes 
regisztráció visszaigazolását követően, a belépésre szolgáló igazolás átvétele után 
ad jogosultságot;  

f. az NBII és az MLSZ további versenyrendszereiben megrendezésre kerülő 
mérkőzéseken a kártya belépőül szolgál, de a belépést a sportszervezetek előzetes 
regisztrációhoz köthetik;  

g. amennyiben a sportszervezet a regisztráció intézményét alkalmazza, akkor 
maradéktalanul teljesítenie kell az NBI-es sportszervezetek részére meghatározott 
kötelezettségeket; 

h. a kártya minden az MLSZ versenyrendszerében megrendezésre kerülő mérkőzésre 
belépésre, illetve a belépéshez szükséges igazolás átvételére jogosít; 

i. az MLSZ az általa kiadott kártyák sorszámáról, érvényességéről és „minősítéséről” 
(VIP Belépő, Ellenőr, Belépő) a sportszervezetek részére előzetesen tájékoztatást 
köteles adni; 

j. a nem névre szóló kártyák esetében a sportszervezet, egyéb szervezet köteles a 
kedvezményezett adatait a kártya számához kapcsoltan rögzíteni, arról az MLSZ-t 
tájékoztatni; 

k. az akkreditációs, regisztrációs kérelem megtagadható, amennyiben a regisztrációs 
kérelemben valótlan adatok kerülnek rögzítésre; 

l. a kártya kedvezményezettje és birtokosa a jogszabályokat, az MLSZ belső 
szabályozóit, valamint sportszervezet által meghatározott egyéb követelményeket 
köteles betartani, a szervező, illetve az általa megbízott rendezők iránymutatásait 
követni;  

m. a kártya kedvezményezettje a belépésre szolgáló igazolás átvételével elfogadja, 
hogy a szervező által a hivatalos honlapján, valamint a sportlétesítmény pénztárainál 
és beléptető pontjainál kifüggesztett pályarendszabályokat betartja; 

n. a kártya birtokosa tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és 
hangfelvétel készíthető, a mérkőzésről a szabályok megsértése esetén eltávolítható, 
az eltiltását, vagy kitiltását, kizárását kezdeményezik.  
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2. Az MLSZ kártya kedvezményezettje jogosult: 
 

a. az MLSZ és a sportszervezetek akkreditációs mechanizmusát írásos formában a 
versenyrendszer megkezdése előtt két héttel megismerni; 

b. a belépéshez szükséges igazolást (pl.: jegyet) az előzetesen meghatározott 
akkreditációs helyen a kártya felmutatásával átvenni; 

c. regisztrációja elutasításának okait írásban megismerni; 
d. a mérkőzések megtekintésének feltételeit előzetesen írásban megismerni; 
e. a számára kijelölt helyen tartózkodni; 
f. a számára meghatározott útvonalat és parkolókat igénybe venni; 
g. esetleges eltávolításának, visszatartásának okait megismerni; 
h. a sportrendezvényre ingyenesen belépni, amennyiben az akkreditációs elvek a 

sportszervezetek honlapján nem kerülnek közzétételre; 
i. a mérkőzések kulturált körülmények biztosítása melletti megtekintésére. 

 
3. Az MLSZ kártya kedvezményezettje köteles: 

 
a. az MLSZ szabályzatai és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerni, 

tudomásul venni; 
b. a szervező által a hivatalos honlapján, valamint a sportlétesítmény pénztárainál és 

beléptető pontjainál kifüggesztett pályarendszabályokat megismerni, tudomásul 
venni; 

c. az MLSZ rendelkezéseit, továbbá a sportszervezet akkreditációs előírásait betartani; 
d. a mérkőzés előtt legkésőbb 48 órával - a sportszervezet által előzetesen közzétett 

formában - akkreditációját, regisztrációját kezdeményezni;  
e. „hivatalos delegált”, vagy „néző” minőségét előzetesen meghatározni, a 

sportszervezet kijelölt kapcsolattartójával közölni; 
f. kedvezményezett a kérvényén köteles feltüntetnie a nevét, az MLSZ kártya számát, 

és az elérhetőségeit; 
g. kedvezményezett tudomásul veszi és elfogadja a szervező által kijelölt elhelyezést 

és annak kategóriáját; 
h.  a mérkőzés előtt másfél órával – ha a klub máshogyan nem rendelkezik – a kijelölt 

akkreditációs ponton, a megbízott munkatársnál megjelenni, bejelentkezni; 
i. aláírásával igazolni, hogy a sportszervezet rendelkezéseket megismerte, tudomásul 

vette;  
j. tartózkodni a sportrendezvény rendjének bármilyen megzavarásától; 
k. követni a szervező és az általa megbízott rendező utasításait, kéréseit; 
l. a részére meghatározott helye(ke)n tartózkodni; 
m. a sportlétesítményt a számára előírt módon elhagyni.  

 
4. A szervezőnek minősülő sportszervezet jogosult: 

 
a. a belépés feltételeinek tudomásul vételéről nyilatkozatot/aláírást kérni; 
b. a regisztrációs kérelmet indokolással elutasítani, megtagadni; 
c. a belépésre jelentkezők esetében a belépés feltételeinek fennállását ellenőrizni; 
d. a belépést indokolt esetben megtagadni; 
e. a kártya kedvezményezettjének mozgását, parkolását és viselkedési szabályait 

meghatározni és kamerával követni, valamint a képi és hanganyagot rögzíteni; 
f. a szabályok és a pályarendszabályok érdekében a szabálysértőket a mérkőzésről 

eltávolítani, illetve a rendőrségnek átadni; 
g. a kizárás intézményét a szabályszegőkkel szemben érvényesíteni. 
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5. A szervezőnek minősülő sportszervezet köteles: 
 

a. a mérkőzés megtekintésének feltételeit, az előzetes akkreditációs/regisztrációs 
folyamatos körültekintően és egyértelműen meghatározni, közzétenni; 

b. kapcsolattartó személyt kijelölni, elérhetőségeit honlapján közzétenni, az MLSZ 
részére megküldeni és az adatokat folyamatosan karbantartani; 

c. akkreditációs/regisztrációs rendelkezéseit az MLSZ rendelkezéseihez igazítani; 
d. a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseket maradéktalanul betartani; 
e. az akkreditációs igénnyel kapcsolatban írásban/telefonon visszajelezni; 
f. a mérkőzés megtekintésével kapcsolatos előzetes regisztrációt legkésőbb a 

mérkőzés előtti nap 12.00 óráig elvégezni; 
g. a kártyával rendelkezők mozgásának és részvételének szabályait körültekintően 

meghatározni; 
h. a rendelkezéseket a kártya birtokosával megismertetni, honlapján azokat közzétenni;  
i. a kártya birtokosának belépési feltételeit (pl.: jegy, egyéb igazolás) biztosítani; 
j. elhelyezését kulturált körülmények között, jogosultságának megfelelő színvonalon 

biztosítani; 
k. olyan felelősségbiztosítást kötni, amely a kártya kedvezményezettjeire és 

birtokosaira is kiterjed. 
 
6. ellenőrökkel kapcsolatos speciális rendelkezések 

 
Az Ellenőr: 

a. hivatalos minőségében eljárva - jogosult a sportlétesítménybe, illetve annak bármely 
helyiségeibe belépni, ott tartózkodni, valamint az ellenőrzés sikere érdekében a 
szükséges intézkedéseket meghozni; 

b. a szervező, illetve a rendező a hivatalos minőségében eljáró ellenőr kéréseit 
teljesíteni, kérdéseit megválaszolni köteles; 

c. a hivatalos minőségében eljáró ellenőr belépése előzetes regisztrációhoz nem kötött, 
belépését nem lehet megtagadni; 

d. parkolását – amennyiben hivatalos minőségében jár el - őrzött parkolóban kell 
biztosítani;  

e. hivatalos minőségét belépéskor közölni, dokumentummal igazolni köteles; 
f. amennyiben indokolt és kizáró ok nem áll fenn (pl. összeférhetetlenség, 

cselekvőképes állapot, stb.) jelenlétét hivatalos minőségűre módosíthatja. 
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6. sz. melléklet: A stadionbiztonsági rendszer működtetésével összefüggő 
feladat és hatáskörök részletes, javasolt protokollja* 

 

 
időpont megnevezés végrehajtó helyszín feladat ellenőrző 

ellenőrizni 
kell 

1 -20 nap 

egyeztetés a vendég 
sportszervezet 
képviselőjével a 
jegyértékesítésről 

beléptető-
rendszer 
vezetője, admin 
felhasználói 
jelszóval 

szerver szoba 
dedikált 
munkaállomás 

mérkőzés 
adatainak 
véglegesítése, 
jegyértékesítési 
módok 
meghatározása, 
jegypapír 
átadása, online 
jegyértékesítés 
beállítása, 
egyeztetés a 
rendőrséggel 

titkárság-
vezető, 
technikai 
vezető 

mérkőzés 
adatai, 
mérkőzés 
biztonsági 
kockázat 
szerinti 
minősítése 

2 -10 nap 
Mérkőzésjegy 
generálása 

beléptető-
rendszer 
vezetője, admin 
felhasználói 
jelszóval 

szerver szoba 
dedikált 
munkaállomás 

 

 

mérkőzés 
adatainak 
megadása, 
rendszer 
élesítése, 
jegyértékesítés 
kezdése, 
jegypapír 
ellenőrzése, 
nyomtató 
kazetták 
ellenőrzése 

titkárság-
vezető, 
technikai 
vezető 

mérkőzés 
adatai, 
jegypapír, 
nyomtató 
kazetták 

3 -3 nap VIP adatok bekérése 
technikai 
vezető 

iroda 

meghívólista 
alapján, 
vendégcsapat 
technikai 
vezetője által 
leadott lista 
alapján adatok 
egyeztetése 

titkárság-
vezető 

név, 
születési 
hely és idő 
bekérése 

 4 -2 nap VIP jegynyomtatás 

Beléptető-
rendszer 
vezetője, 
titkárságvezető 

szerver szoba 
munkaállomás 

jegynyomtatás 
technikai 
vezető 

darabszám, 
jegyadatok 

5 

  

helyszíni 
jegyelővétel 

pénztáros jegypénztár 
jegyértékesítés 
a kijelölt 
mérkőzésre 

titkárságvez
ető 

pénzügyi 
elszámolás 

6 

  

PDA feltöltése 
beléptető-
rendszer 
vezetője 

szerver szoba 
PDA 
csatlakoztatása 
a 230V-ra 

titkárság-
vezető 

csatlakozás 
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7 -1 nap 
helyszíni 
jegyelővétel 

pénztáros jegypénztár 
jegyértékesítés 
a kijelölt 
mérkőzésre 

titkárság-
vezető 

pénzügyi 
elszámolás 

8 -6/-4 óra 
helyszíni 
jegyelővétel 

pénztáros jegypénztár 
jegyértékesítés 
a kijelölt 
mérkőzésre 

titkárságvez
ető 

pénzügyi 
elszámolás 

9 

  

beléptető kapuk, 
PDA ellenőrzése 

beléptető-
rendszer 
vezetője 

beléptető 
kapuk 

feszültség alá 
helyezés, 
működés 
ellenőrzése, 
tisztaság, épség 
ellenőrzése 

technikai 
vezető 

feladat 
ellenőrzés 

10 -3 óra vezetői értekezlet 

ügyvezető, 
titkárság-
vezetőtechnikai 
vezető, 
beléptető-
rendszer 
vezető, 
biztonsági 
szolgálat 
vezetője 

iroda 

mérkőzésszerve
zés pontosítása, 
feladatok 
kiosztása, eltérő 
események 
kezelése 

  

11 

  

videó rendszer 
indítása 

videó kezelő, 
rendőrség 

vezetési pont 

számítógépek 
indítása, 
mérkőzés 
élesítése 

beléptető-
rendszer 
vezetője 

számító-
gépek, 
kamerák, 
adattároló 
egységek 

12 -2 óra 
jegypénztárak 
nyitása 

pénztáros jegypénztár 
jegyértékesítés 
a mérkőzésre 

titkárság-
vezető 

pénzkeze-
lés 

   

beléptető- 

rendszer indítása 

beléptető-
rendszer 
vezetője 

vezetési pont 

számítógépek 
indítása, 
sportrendészeti 
nyilvántartás 
lekérése, 
beléptető-pontok 
indítása 

ügyvezető 
feladat 
végrehajtás 

13 0 perc mérkőzés kezdete 

     

14 80 perc 
jegypénztárak 
zárása 

pénztáros jegypénztár 

összegzés 
készítése, 
számítógép 
kikapcsolása 

titkárság-
vezető 

pénzügyi 
elszámolás 

15 3 óra beléptető- beléptető-
rendszer 

vezetési pont adatok mentése, 
számítógépek 

technikai 
vezető 

vezetési 
pont zárása 
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rendszer zárása vezetője kikapcsolása 

16 

  

videó- 

rendszer zárása 

videókezelő 
személyzet, 
rendőrség 

vezetési pont 
adatok mentése, 
számítógépek 
kikapcsolása 

beléptető-
rendszer 
vezetője 

vezetési 
pont 

 

* A táblázatban szereplő megnevezések, a végrehajtásra javasolt személyek és a 
helyszínek stadionként módosíthatóak.  

 
 


