
 

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 

BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 

 

2016. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. A BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 

  

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Stv.) 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján megalkotja a 

vízilabda sportág Biztonsági Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat), amelynek az 

a célja, hogy a jogszabályok ismerete, alkalmazása magas színvonalon valósuljon 

meg az MVLSZ által szervezett valamennyi versenyrendszerben (férfi OB I. - OB I/B. 

- OB II. - Magyar Kupa, továbbá a női OB I. - OB I/B. - Magyar Kupa, valamint az 

utánpótlás mérkőzések), a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó nemzeti válogatott-, 

nemzetközi kupamérkőzéseken, a versenyrendszerben indulási jogot szerzett 

sportszervezetek és az MVLSZ, valamint az MVLSZ bármely szervezeti egysége által 

megrendezésre kerülő további sportrendezvényeken.  

A Szabályzatot a fent meghatározott sportrendezvényeken kell alkalmazni és annak 

hatálya kiterjed az MVLSZ-re, a sportszervezetekre, a rendezőkre, az ezek nevében 

eljáró személyekre, valamint mindazokra, akik bármilyen jogcímen, illetve célból a 

sportrendezvényeken részt vesznek. 

Az MVLSZ a sportágában közreműködik a nézőtéri erőszak megelőzésében és 

felszámolásában, a sportrendezvények biztonságának fenntartásában, amelynek 

során az Stv-ben, illetve Rendeletben, valamint a nézőtéri erőszakkal összefüggő 

nemzetközi egyezményekben meghatározottakkal összhangban: 

a) biztonsági szabályzatban rendelkezik különösen az MVLSZ tagságát alkotó 

sportszervezetek sportrendezvényeinek biztonságával összefüggő feladatairól és a 

feladatok végrehajtásához szükséges költségek biztosításáról, 

b) a sportági jellemzőkre figyelemmel (a versenyrendszerben szervezett első 

verseny előtt legalább 30 nappal) elkészíti a sportrendezvények biztonságával 

kapcsolatos éves sportági programot, amely magába foglalja a sportrendezvények 

rendjének biztosításával kapcsolatos felvilágosítási, információszolgáltatási és a 

sportrendezvények rendjének fenntartásában érintett szervezetekkel való 

együttműködési feladatokat, valamint a sportrendezvények biztonságára vonatkozó 

rendelkezéseknek a tagságát alkotó sportszervezetek körében történő érvényesülése 

sportszakmai szempontból történő ellenőrzését. 

Az Stv., illetve a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos további 

jogszabályokban meghatározott  elvárásoknak a vízilabda mérkőzések rendezése 

során teljesülnie kell.  
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A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében az MVLSZ és tagszervezetei 

részére készített Szabályzat előírásait, illetve nemzetközi sportesemények esetében 

a nemzetközi szövetség által meghatározott biztonsági szabályokat minden, a 

versenyrendszerben indulási jogot szerzett sportszervezetnek és az általa megbízott 

rendezőnek be kell tartania. A jelen Szabályzat vétkes megszegése fegyelmi vétséget 

valósít meg. 

Az MVLSZ családbarát, a sportág fejlesztését támogató légkör megteremtésére 

törekszik, amely az általa szervezett sportrendezvények során a feltételrendszer 

biztosításával a biztonság, a szervezettség és a szolgáltatás megfelelő arányú 

alkalmazása mellett valósulhat meg.  

Nem elégséges csak a jogszabályok következetes betartása, hanem fontos a 

jogsértések kialakulásának megelőzése, a jogszabályok betartásának, betartatásának 

ellenőrzése, a szurkolói klubok, egyesületek partneri szintre emelése, a rend 

érdekében elindított folyamatokba történő bevonása.  

Kiemelt feladat a vízilabda mérkőzéseken a résztvevők személyi- és 

vagyonbiztonságának megteremtése. 

A Szabályzat nem kizárólag a jogszabályokban rögzített kötelezettségek és feladatok 

ismertetésére készült. Jelen Szabályzat célja az, hogy a feladatok és felelősségi körök 

közérthetően kerüljenek megfogalmazásra, elősegítve a helyes jogalkalmazás 

kialakítását. 

- Az MVLSZ kötelezettsége; 

- A Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények szervezőinek kötelezettsége; 

- A versenyrendszerben résztvevő valamennyi sportszervezet kötelezettsége. 

 

2.  A SZERVEZET RENDSZER 

A feladatok megfelelő színvonalú végrehajtása érdekében az MVLSZ egy folyamatos 

együttműködésre képes és kötelezett szervezetrendszert hoz létre.  

A szervezetrendszer felelős irányítója az MVLSZ főtitkára vagy az által kijelölt személy. 

 

3. SZÖVETSÉGI BIZTONSÁGI ELLENŐRÖK 

Az MVLSZ biztonsági ellenőrt (a továbbiakban: biztonsági ellenőr) a Szakmai- és 

Versenybíró bizottság elnöke (a biztonsági vezető javaslatára) az elnökség, az 

elnökség mandátumával azonos időtartamra bízza meg.  

A biztonsági ellenőr megbízása megszűnhet az Elnökség döntése alapján. 
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Biztonsági ellenőr csak megfelelő képesítéssel, tapasztalattal és ismeretekkel 

rendelkező szakember lehet. 

 Biztonsági ellenőrt a biztonsági vezető javaslata alapján a Szakmai- és Versenybíró 

bizottság elnöke megbízásából a Versenyiroda igazgató delegálja a 

sportrendezvényekre.  

A Versenyiroda igazgató a kiküldött biztonsági ellenőrök személyéről előzetesen 

tájékoztatja a versenyrendszerben induló sportszervezeteket. 

A biztonsági ellenőr a Szövetség képviselője, aki pártatlanul, függetlenül és objektíven 

köteles rögzíteni a sportesemény szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok 

ellátását, a jogszabályoktól, a szövetségi előírásoktól, a Szabályzattól, illetve a 

pályarendszabálytól való eltéréseket.  

A biztonsági ellenőr köteles kilétét a Szövetség által rendelkezésére bocsátott 

hivatalos igazolással igazolni. Az ellenőr az igazolást a szervező és rendező részére 

köteles felmutatni.  

A pályarendszabályokat, a szabályzatban rögzítetteket és a jogszabályokban 

nevesített rendelkezéseket az ellenőr köteles tiszteletben tartani és betartani.  

A biztonsági ellenőr jogosult a feladatainak ellátásával összefüggésben a 

sportlétesítmény teljes területén külön engedély nélkül tartózkodni, valamint jogosult a 

sportlétesítmény a sportrendezvény lebonyolítására igénybe vett helyiségekbe 

(játékvezetői öltöző, öltözők, öltözőfolyosók) belépni. 

A biztonsági ellenőr súlyos nézőtéri rendbontás, illetve rendkívüli helyzet 

bekövetkezése esetén - normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényen - 

a sportesemény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására 

javaslatot tehet a sportrendezvény szervezőjének és a játékvezetőnek.  

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvényen a rendőri biztosítás parancsnoka 

dönt a mérkőzés megszakításáról, illetve befejezetté nyilvánításáról.  

A biztonsági ellenőrök tevékenységéről minden évben összefoglaló tájékoztatás 

készül. 

A biztonsági ellenőr a mérkőzésről készített jelentését legkésőbb az ellenőrzést követő 

második munkanapon köteles megküldeni a Szakmai- és Versenybizottság és a 

biztonsági vezető részére.  

A biztonsági ellenőrök munkájának szakmai felügyeletét a Szakmai- és 

Versenybizottság elnöke és a biztonsági vezető látja el. 

A biztonsági ellenőrök munkavégzését a biztonsági vezető igazolja, a főtitkár 

(akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató) ellenjegyzése mellett. 
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4. A SPORTLÉTESÍTMÉNY ÉVES BIZTONSÁGTECHNIKAI ELLENŐRZÉSE 

A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas 

sportlétesítményeket az Stv. 63. § (3) bekezdése szerint a versenyrendszer első 

versenye előtt legalább 30 nappal, a Rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, az 

Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, az MVLSZ, a 

létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a sportrendezvényt 

szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató, a 

rendező szerv és a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság 

(a továbbiakban: Minősítő Bizottság) részvételével évente egyszer biztonságtechnikai 

szempontból ellenőrizni kell.  

Az ellenőrzés időpontjáról legalább 15 nappal azt megelőzően a sportlétesítményt 

használó sportszervezet a köteles értesíteni az érintetteket.        

Az ellenőrzés megállapításait a Minősítő Bizottság képviselője jegyzőkönyvben rögzíti, 

amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző szervezeteknek.  

Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés eredménye alapján döntenek arról, hogy 

a sportlétesítményben nézők részvételével vagy a nézők számának korlátozásával a 

sportrendezvény biztonságosan megrendezhető-e. Az ellenőrzést végző szervek az 

ellenőrzés eredményéről nyolc napon belül írásban értesítik az illetékes országos 

sportági szakszövetséget. 

A sportlétesítményben sporteseményt rendezni csak az MVLSZ által évente az első 

verseny megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet. Az engedély a Rendőrség, 

a katasztrófavédelmi szerv és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása 

nélkül nem adható meg. 

Az engedély megtagadásával szemben az üzemeltető az MVLSZ elnökségénél 15 

napon belül panasszal élhet. 

A biztonságtechnikai ellenőrzéseken az MVLSZ képviseletére a főtitkár - a 

versenyiroda vezetőjének bevonásával - intézkedik.  

 

5. A SPORTRENDEZVÉNY MEGTARTÁSA 

A sportrendezvény akkor tartható meg, ha: 

a) a szervező rendelkezik a sportrendezvény megtartásához szükséges, továbbá 

a sportrendezvény helyszínére vonatkozó, külön jogszabályok alapján előírt hatósági 

engedélyekkel. Amennyiben a biztonságtechnikai ellenőrzés alapján nézők számának 

korlátozása vagy nézők részvételének megtiltása válik szükségessé, ennek betartása 

a szervező felelőssége.  
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b) a sportrendezvény nézői az egyéb résztvevőktől, továbbá a hazai és 

vendégszurkolók egymástól is biztonságosan elkülöníthetők, 

c) a szervező a sportrendezvény helyszínére vonatkozóan baleset, elemi csapás, tömeges 

rendbontás esetére írásbeli kiürítési-, menekítési tervvel rendelkezik, és biztosítottak a terv 

végrehajtásának személyi és technikai feltételei, 

d) a sportrendezvényen való részvétel feltételeiről, a sportrendezvény rendjéről a 

nyilvánosság előzetes - továbbá a sportrendezvény közönségének helyszíni folyamatos - 

tájékoztatása biztosított, 

e) a szervező a sportrendezvény rendjének fenntartása érdekében a személyi- és technikai 

feltételeket biztosítja.  

Magyarország nemzeti ünnepein versenyrendszerben (bajnokságban) szervezett verseny, 

mérkőzés kizárólag a nemzeti válogatott részvételével megrendezésre kerülő vagy a sportág 

nemzetközi szövetségének versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvényként 

szervezhető. 

 

6. A SZERVEZŐ  

6.1  A SZERVEZŐ MEGHATÁROZÁSA  

A Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény szervezője csak sportszervezet, 

szakszövetség vagy sportági szövetség lehet.  

Az MVLSZ versenyrendszerében meghatározott, illetve versenynaptárában szereplő 

sportrendezvény szervezője csak az MVLSZ, illetve a versenyrendszerben indulási 

jogot szerzett sportszervezet lehet.  

Sportrendezvény kizárólag a jogszabályokban foglaltak betartása, valamint az MVLSZ 

által meghatározott szabályzatok, előírások szerint szervezhető.  

6.2  A SZERVEZŐ FELADATA 

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.  

A jogszabályokban, illetve a Szabályzat előírásainak megfelelő lebonyolításáért a 

szervező – rendező szerv (rendező) alkalmazása esetén - a szervező és a rendező 

egyetemlegesen – felelős.  

A szervező – rendező szerv alkalmazása esetén a rendező – köteles megtenni és az 

illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a 
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sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát megóvja, valamint a 

jogsértések megelőzése érdekében szükséges.  

A szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő 

megjelenésétől számítva addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét 

elhagyják. 

6.3   A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE 

Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a 

sportrendezvény jellegére is tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyi- és 

vagyonbiztonságát nem veszélyezteti.  

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 kijelölésről a Versenyiroda igazgatót tájékoztatni, a 

kapcsolattartó személyében beállott változást a jogszabályban meghatározott 

időpontig megnevezni, 

b) a belépésre szolgáló igazolások és belépőjegyek értékesítésére vonatkozó 

megfelelő stratégiát kidolgozni, 

c) a sportrendezvény helyszínére történő beléptetés rendjét meghatározni úgy, 

hogy az ellentétes szurkolótáborok és az egyéb résztvevők (hivatalos személyek, 

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 módon - magyar, angol és 

német nyelvű - hirdetményben meghatározni a sportrendezvényen történő részvétel 

feltételeit, a legfontosabb magatartási szabályokat, a be nem vihető tárgyak körét, a 

kamerával történő megfigyelés, az eltávolítás, az eltiltás és a felelősségbiztosításra 

vonatkozó szabályokat, amelyeket – általános szerződési feltételekként összefoglalva 

– a belépőjegyen, bérleten, 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,  
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h) a sportrendezvény helyszínének biztonságos elhagyását, szükségesség esetén 

egyes csoportok visszatartását megszervezni, előkészíteni, 

i) a kiürítési-, kimenekítési feltételeket biztosítani, azok megfelelő végrehajtása 

érdekében a mérkőzés előtti 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 a Stv. IX. Fejezet előírásainak és biztosítsa a nézők és a hivatalos 

résztvevők 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. 

m) a szervező köteles a mérkőzésen résztvevő hivatalos személyek (játékvezetők, 

versenybírók, ellenőrök) személyi és vagyonbiztonságát garantálni, amíg azok a 

mérkőzés helyszínén illetve annak környezetében tartózkodnak (zárható öltöző, zárt 

vagy őrzött parkoló, stb.) 

A szervező sportszervezetnek a szervezési feladatok ellátásához a mérkőzések 

technikai, biztonsági feltételeinek megteremtéséhez szükséges szerződések 

(vagyonvédelmi vállalkozás, egészségügyi szolgáltató, rendőrség, katasztrófavédelmi 

szervezet, a létesítmény használattal kapcsolatos megállapodás, stb.) megkötéséről  

- a versenyrendszer működőképességének biztosítása érdekében - az egyes 

versenyek megrendezése előtt gondoskodni kell. 

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.  

Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását 

veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles 

a sportrendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni.  

A szervező köteles a sportrendezvény résztvevői számára felelősségbiztosítást kötni. 

A sportrendezvény felelősségbiztosítás nélkül nem tartható meg.  
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A felelősségbiztosítás meglétét a belépőjegyen, bérleten és a beléptető pontoknál 

kihelyezett pályarendszabályokon is fel kell tüntetni.  

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.  

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a rendőrség a sportrendezvény 

sportlétesítményen belüli biztosítását közfeladatként végzi, a szervező a biztonságos 

lebonyolítás érdekében köteles a rendőrség utasításait végrehajtani.  

A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvényre utazó sportszervezet vagy annak 

biztonsági felelőse a sportesemény biztonságos lebonyolítása érdekében köteles a 

szervező sportszervezet képviselőjével a kapcsolatot felvenni és a rendelkezésére álló 

információt átadni (a vendégszurkolók várható létszáma, összetétele). 

 

7.       A RENDEZŐ SZERV  
 

Az Stv., illetve a Rendelet alapján meghatározottaknak megfelelően a 

sportrendezvény szervezőjének megfelelő képzettséggel és jogosultsággal 

rendelkező rendező szervet és rendezőt kell megbíznia a rendezői feladatok 

ellátására.  

 

A rendező szervről, illetve a rendezők személyében beállott változásról a szervezőnek 

kötelessége a MVLSZ-t, illetve az illetékes rendőrkapitányságot (rendőr-

főkapitányságot) tájékoztatnia.  

 

A szervező, illetve a szervező által megbízott rendező köteles a Szövetség és annak 

bizottságai részére a kért tájékoztatást megadni és a részére meghatározott 

feladatokat végrehajtani.  

 

A rendező szervről a sportszervezetnek a jogszabályban meghatározottnak megfelelő 

módon tájékoztatást kell adnia. 
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7.1   A RENDEZŐ SZERV MEGBÍZÁSA 

Rendező szervnek csak a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói 

tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, 

rendezőnek csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal 

rendelkező – a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági 

szakszövetség belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési 

követelményeknek megfelelő, a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített 

– személy bízható meg.  

A sportrendezvények biztonságához szükséges feladatok végrehajtását csak olyan 

vagyonvédelmi vállalkozás láthatja el, amelynek képviselője és a biztosítások 

végrehajtásáért felelős tagja évente legalább egy alkalommal részt vesz a 

sportszövetség által szervezett képzéseken.  

A sportrendezvények lebonyolításában a sportlétesítmény alkalmazottai is 

közreműködhetnek, de rendezői, illetve rendfenntartói feladatokat nem láthatnak el.  

7.2   A RENDEZŐ SZERV AKKREDITÁCIÓJA  

A sportesemények biztonságos lebonyolításában vagyonvédelmi vállalkozások akkor 

vehetnek részt, ha a képviselőjük és a biztosítások gyakorlati végrehajtásáért felelős 

egy fő alkalmazott, a sportszövetség éves képzésén részt vett és a tevékenysége 

gyakorlása ellen a sportszövetség nem emel kifogást.  

A Szövetség Szakmai- és Versenybírói bizottság elnöke, a biztonsági vezető írásos 

előterjesztése után igazolást ad ki a sportszervezetek és a vagyonvédelmi 

vállalkozások számára a továbbképzésen való részvételről.  

A biztonsági vezető szervezi meg az éves továbbképzést, állítja össze a hatályos 

jogszabályok és a Szövetség szabályzatai alapján a képzés tematikáját. 

7.3   A RENDEZŐ SZERV FELADATA  

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, az 

MVLSZ által hivatalosan kijelölt személyeknek. 

7.4  A RENDEZŐ SZERV FELELŐSSÉGE 

A rendező szervnek rendelkeznie kell a rendezői tevékenység végzéséhez szükséges 

szakhatósági engedélyekkel és szakmai felelősségbiztosítással.  
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A rendező szerv a sportrendezvényeken rendezői feladatok végzésére kizárólag a 

hatályos jogszabályok előírásainak és a Szabályzatnak megfelelő - alkalmazási, illetve 

megbízási jogviszonyban álló - személyeket alkalmazhat. 

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.  

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.  

 

8. A RENDEZŐ 

8.1  A RENDEZŐ ALKALMAZÁSA  

A sportrendezvényeken rendezői feladatokat csak a személy-, vagyonvédelmi és 

magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó személy- és 

vagyonőr (magánnyomozó) láthat el, aki a hatóság által kiállított személy-, 

vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkezik, továbbá a képesítésekkel kapcsolatos 

jogszabályban, sportági szakszövetség belső szabályzatában meghatározott 

képesítési, képzési követelményeknek megfelel és a sportrendezvényen való 

rendfenntartásra felkészítették (a felkészítésről tanúsítvánnyal/igazolással 

rendelkezik). 

A sportrendezvényeken rendezői feladatokra kizárólag munkaviszonyban, illetve 

megbízási jogviszonyban lévő személyek bízhatóak meg. 

 

 

8.2  A RENDEZŐK KÉPZÉSE   

Rendezőnek csak olyan egyén bízható meg, aki sportrendezvény biztosító 

szakképesítéssel rendelkezik vagy részt vett a sportszövetség kiegészítő, speciális 

képzésén. 

A rendezők képzésének és továbbképzésének tematikáját, képzési anyagát a 

biztonsági vezető dolgozza ki - a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével - 

a főtitkár hagyja jóvá.  
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A rendezők képzésének megszervezése a Versenyiroda igazgatója és biztonsági 

vezető feladata és felelőssége. 

 

8.3  A RENDEZŐ RUHÁZATA  

A Stv. előírása alapján, 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 (láthatósági mellény), valamint 

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

visel.  

Az azonosíthatóság elemei:  

a) sárga alapú azonosíthatósági mellény a rendezők számára; 

b) a mellény első vagy hátsó oldalára azonosító szám elhelyezése; 

c) a mellény első és hátsó oldalára elől vagy hátul minimum 10 mm-es fekete               

betűkkel  

           „rendező”, felirat;  

d) a névre szóló kitűző fehér alapon gépi, fekete nyomtatással a rendező és a      

           vagyonvédelmi vállalkozás megnevezése. 

 

9. A SPORTRENDEZVÉNY SZERVEZÉSE 

9.1 A SORSOLÁS  

A versenynaptár sorsolását megelőzően a szervezőnek minősülő sportszervezet 

köteles egyeztetni a sportlétesítmény helye szerint működő további sportszervezetek 

képviselőivel annak érdekében, hogy a kockázatot jelentő sportrendezvények 

egymástól eltérő időpontban kerüljenek megrendezésre.  

A sportszervezetekkel lefolytatott egyeztetésről tájékoztatni kell az MVLSZ-t. 

A versenynaptár véglegesítését megelőzően a sportszervezetnek ismételten át kell 

tekinteni az egyes mérkőzéseket és rögzíteni kell az azokkal kapcsolatos 

veszélyforrásokat, biztonsági kockázatokat - szükség esetén - az MVLSZ intézkedik a 

versenynaptár átalakításáról. 
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A versenynaptár sorsolását indokolt továbbá megküldeni a mentésért felelős szervek, 

azaz a katasztrófavédelem és a szervezővel szerződéses viszonyban álló 

egészségügyi szolgáltató számára.  

A jogszabályokban megnevezett hatóságok, illetve szervezetek tájékoztatása 

sportrendezvény szervezőjének a feladata és felelőssége.  

9.2  PÁLYAHITELESÍTÉS 

Az Stv. 63. § (4) bekezdése szerint sportlétesítményben az MVLSZ által, illetve 

közreműködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb férfi bajnoki osztályában 

szervezett mérkőzéseket, a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő 

sportszervezetek részvételével megtartott nemzeti kupamérkőzéseket, a nemzetközi 

kupamérkőzéseket, valamint a nemzeti válogatottak mérkőzéseit megrendezni csak 

az MVLSZ által évente az első verseny megkezdése előtt kiadott pályahitelesítési 

engedély alapján lehet.  

Az évente végrehajtásra kerülő pályahitelesítési eljárás - a Rendelet hatálya alá 

tartozó sportrendezvények esetében - az éves biztonságtechnikai ellenőrzés után a 

Rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv és az egészségügyi államigazgatási szerv által 

kiadott hatósági hozzájárulás birtokában végezhető el.  

A MVLSZ főtitkára - a Versenyiroda igazgatójának bevonásával - intézkedik a 

sportlétesítmények sportszakmai ellenőrzésére, a pályahitelesítés végrehajtására, a 

pályahitelesítési tanúsítvány kiadására.  

A pályahitelesítési eljárást kizárólag a MVLSZ főtitkára által kijelölt személyek 

végezhetik. A pályahitelesítési feladatok végzésére a Versenyiroda igazgatója ad 

megbízást a kijelölt személyek részére.  

9.3  A SPORTRENDEZVÉNYEK MINŐSÍTÉSE 

Az MVLSZ által, illetve közreműködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb 

férfi bajnoki osztályában szervezett mérkőzések, a legmagasabb bajnoki osztályban 

szereplő sportszervezetek részvételével megtartott nemzeti kupamérkőzések, a 

nemzetközi kupamérkőzések biztonsági kockázat szerinti minősítését – a 

sportrendezvény szervezőjének és a sportrendezvény helye szerint illetékes rendőri 

szerv által folytatott előzetes egyeztetést követően – a Minősítő Bizottság javaslata 

alapján az Országos Rendőr-főkapitányság határozza meg.  

A Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény szervezéséről, az annak helye szerint 

illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot 

legalább tizenöt nappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját 

megelőzően - nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkőzés, illetve a bajnokság 

lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor még 

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

mérkőzés között kevesebb, mint tizenöt nap van, a sorsolást követő munkanapon - 
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írásban tájékoztatni kell. A szervező köteles a versenynaptárát az abban 

meghatározott első sportrendezvény időpontját megelőző 20 nappal megküldeni a 

sportrendezvény helye szerint illetékes rendőri szervnek.  

A versenynaptár változásáról 3 nappal a sportrendezvényt megelőzően kötelező a 

sportrendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságot tájékoztatni. 

A sportrendezvények biztonság kockázat szerinti minősítése normál, fokozott vagy 

kiemelt lehet.  

Normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeken, a sportlétesítményen 

belüli biztonságért a szervező felel. A fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény 

szervezője annak időpontját megelőző 15 napon belül köteles felkérni a 

sportrendezvény helye szerint illetékes helyi rendőrkapitányságot a 

sportlétesítményen belüli rend fenntartásában térítés ellenében történő 

közreműködésre. Normál biztonsági kockázatú sportrendezvényen a szervező a 

rendőrség közreműködését térítés ellenében igénybe veheti. 

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a 

sportrendezvény sportlétesítményen belüli biztosítását közfeladatként végzi. A 

biztosítási feladatokat a rendőri biztosítás parancsnoka irányítja, de a 

sportlétesítményen belüli biztonságért, a szervező és a rendező ugyanúgy felel, mint 

a normál és fokozott biztonsági kockázatú mérkőzéseken. 

A sportrendezvények minősítését arra figyelemmel kell kialakítani, illetve javasolni, 

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.  

9.4  A SPORTRENDEZVÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK TARTALMA 

Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell:  

a) a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének 

várható időpontját; 

b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét;  

c) a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező 

szerv, rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét; 

d) a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi 

tevékenységet végző szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének 

nevét és címét; 

e) az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre 

jogosító igazolások (a továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a 
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sportrendezvényen résztvevők várható létszámát és a jegyeladás alapján a 

szurkolótáborok megoszlásának előrejelzését; 

f) a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett 

intézkedéseket, illetve a nézők valószínűsíthető utazási módját és útvonalát; 

g) a sportrendezvény biztonsági tervét. 

9.5  A SPORTRENDEZVÉNY IDŐPONTJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 

A normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvények kezdési időpontjának 

és helyszínének módosítására csak előzetes, a főtitkár által kiadott engedély alapján 

van lehetőség.  

A kezdési időpont megváltoztatása során körültekintően kell eljárni annak érdekében, 

hogy a sportrendezvény kezdési időpontjának módosítása lényegesen ne befolyásolja 

annak biztonságos lebonyolítását. 

A kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésnek minősített sportrendezvény időpontját 

annak megrendezését megelőző 8 napon belül csak abban az esetben lehetséges 

módosítani, ha ahhoz a helyileg illetékes rendőri szerv irásban hozzájárult.  

9.6  BIZTONSÁGI TERV  

 A sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell:  

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

szerv, rendező megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény 

helyszínének leírását és vázlatrajzát,  

b) a jegyértékesítés módját, a kiadható belépőjegyek szektoronkénti számát, a 

jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozásokat, 

c) a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét, 

d) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény 

helyszínén történő elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására 

vonatkozó előírásokat, 

e) 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, 

f)  a sportrendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó 

korlátozások, továbbá a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok 

nyilvánosságra hozatalának módját,  
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g) 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, 

h) a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás 

esetére vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervét, figyelemmel a fogyatékos 

személyek menekítésének biztosítására, 

i) a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajzát, 

j) a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának tervét a 

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

vonatkozóan, 

k) a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített kézilabda mérkőzés esetén a 

vendégcsapat szurkolóinak kísérését végrehajtó a rendezésben közreműködők 

elhelyezésének és alkalmazásának tervét a j) pontban foglalt időtartamra, valamint az 

utazásra vonatkozóan, 

l) a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített kézilabda mérkőzésekre utazó 

sportszervezet vagy annak biztonsági felelősével folytatott egyeztetés eredményét, 

valamint a rendezésben közreműködők igénybevételének módját, a vendégrendezők 

felhatalmazását és feladatai ellátásának rendjét, 

m) a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté 

nyilvánítására vonatkozó sportszakmai eljárásokat, 

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

o) az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti biztonsági szabályzatnak való 

megfelelésre vonatkozó adatokat.  

A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a 

külön jogszabályok által megkövetelt - a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - 

hatósági engedélyeket. 

9.7  A RENDEZŐK LÉTSZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 A sportrendezvény biztonságos lebonyolításához és a sportlétesítményben 

tartózkodó nézők (résztvevők) esetleges kimenekítését - rendkívüli esemény 

bekövetkezése esetén - végrehajtó minimális rendezői létszámot az egyes biztonsági 

fokozatokhoz kapcsolódóan, a biztonságtechnikai ellenőrzés során kell meghatározni.  

A rendezői létszám nem lehet alacsonyabb a teltházas sportlétesítmény biztonságos 

kiürítéséhez szükséges létszámnál. 

A szervező sportszervezettel szemben alkalmazható szankciók mellett, az MVLSZ 

Szakmai- és Versenybíró bizottsága intézkedhet szövetségi ellenőr kiküldésében - az 
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elmarasztalt sportszervezet költségére - a határozatban meghatározott mérkőzések 

tekintetében.  

A Fegyelmi Bizottság határozatban dönthet a meghatározott mérkőzések tekintetében 

az alkalmazott rendezői létszám megemelésére – az elmarasztalt sportszervezet 

költségére. 

A sportrendezvények biztonságos lebonyolításában résztvevő rendezők adatairól 

Rendezői névsor nyomtatványt kell kitölteni. 

A Rendezői névsorban kizárólag a rendező neve, szakmai igazolvány száma, 

mellényszáma, felállítási helye és aláírása rögzíthető. 

9.8 A PÁLYARENDSZABÁLYOK KÖZZÉTÉTELE,  A NÉZŐK TÁJÉKOZTATÁSA  

A sportrendezvény szervezője köteles a sportlétesítmény igénybevételének pontos 

szabályait megalkotni és a jogszabályban meghatározott módon - a beléptető 

pontoknál és a sportlétesítmény belső területén, illetve a belépésre jogosító 

igazolásokon (bérleten és jegyen) - magyar, angol, német és a külföldi vendég 

sportszervezet országa szerinti nyelven is közzétenni. 

A hatályos jogszabályokat és pályarendszabályokat megsértő szurkolókat (a nem 

megfelelő viselkedésükre) első alkalommal – ha a jogsértés személyi- és a 

vagyonbiztonságot jelentősen nem veszélyezteti – figyelmeztetni kell. 

9.9 A SZEKTOROK ELVÁLASZTÁSA  

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

jegyértékesítési rend kialakításánál figyelembe kell venni.  

Amennyiben szükséges és lehetséges a semleges, családos nézők vagy gyermekek 

részére külön szektorokat kell megnyitni.  

A családos és gyermekszektorok elhelyezését úgy kell meghatározni, hogy a lehető 

legbiztonságosabb legyen és a kimenekítés, valamint kiürítés során az elsők között 

biztosítsa a sportlétesítmény elhagyását. 

9.10 A KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 

A sportlétesítményben tiszta és kulturált viszonyokat kell teremteni. Folyamatosan 

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

előkészítéséről.  

A vendégszurkolók számára szükséges külön illemhelyet és büfét biztosítani. 

9.11  SPORTRENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELBŐL VALÓ KIZÁRÁS 

Ha a résztvevő a magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a 

sportrendezvényről el kell távolítani. 
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A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről 

eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint 

megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: 

sportrendezvényen történő részvételből való kizárás).  

A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál 

rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre 

vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó 

kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg. 

 A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó 

döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat. 

 A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit magatartása 

miatt el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény 

helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői 

cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul 

veszélyeztette volna. 

A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás 

időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények 

körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti 

nyilvántartásba. 

A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a 

sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles 

tájékoztatást adni. 

9.12  SZESZES ITAL ÁRUSÍTÁSA ÉS FOGYASZTÁSA A 

SPORTRENDEZVÉNYEKEN 

 A vízilabda sportrendezvényeken tilos 5%-nál magasabb alkoholtartalmú italok 

árusítása a versenyrendszerben szervezett, illetve a sportág versenynaptárában 

egyébként szereplő sportrendezvény kezdetét megelőző két órával előbb, a 

sportrendezvény ideje alatt és befejezését követő egy óráig terjedő időszakban a 

sportlétesítmények területén.  

Az eladó, az árusított termékeket a biztonsági szempontból legmegfelelőbb formában 

köteles a fogyasztó részére átadni, tilos üvegpohárban, műanyag, vagy üveg 

palackban, vagy kemény borítású csomagolásban az árucikket a szurkolók részére 

árusítani, átadni. 

9.13 A RASSZIZMUS, POLITIKAI ÜZENETEK TILTÁSA 

A sportrendezvény egy szabadidős program, ahol sem a nézők (résztvevők), sem a 

hivatalos személyek nem viselkedhetnek a sport szellemiségével ellentétesen. 
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Aki sportrendezvényen valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport ellen vagy a 

lakosság egyes csoportjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, 

szexuális irányultságra tekintettel gyűlöletre uszít, ilyen jellegű üzeneteket hangoztat, 

skandál vagy transzparenst kifüggeszt, jogsértést követ el. 

A jogsértő magatartást elkövető nézőt a hangosbemondón keresztül fel kell szólítani 

jogszabálysértő tevékenységének abbahagyására.  

Aki a felszólításnak nem tesz eleget, azt a sportrendezvényről rendezők útján vagy a 

rendőrség felkérésével el kell távolítani.  

A jogsértő cselekedetet lehetőség szerint folyamatosan kamerával dokumentálni kell. 

A felvételeket a rendőrség részére a jogszabályban meghatározott módon át kell adni. 

Törekedni kell a cselekményt elkövető személy személyi adatainak megállapítására, 

vele szemben a Rendőrségen eljárást kell kezdeményezni és a 9.11 pontban 

meghatározott sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazni kell. 

9.14 A PIROTECHNIKAI TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 

TILTÁSA 

Pirotechnikai termékeket a sportlétesítmény területén a résztvevők a sportrendezvényt 

megelőzően, annak ideje alatt, és azt követően sem birtokolhatnak, és nem 

használhatnak fel.  

A pirotechnikai eszközök, anyagok működésbe hozása, meggyújtása súlyos 

rendbontásnak minősül.  

A jogsértő magatartást tanúsító személyeket a sportlétesítményből el kell távolítani és 

a rendőrhatóságnak át kell adni. 

9.15  KAMERÁVAL TÖRTÉNŐ MEGFIGYELÉS 

A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – képviselője a normál és 

fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt annak helyszínét,- a 

beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületet és a nézők részére kijelölt 

parkolókat – a résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága érdekében megfigyelheti.  

A kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a 

rendőrség által meghatározott helyszíneken, a rendőrség által meghatározott 

számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű 

felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.  

A kamerával való megfigyelésről, a kamerák elhelyezkedéséről és a rögzített adatok 

kezeléséről a nézőt a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható 

hirdetményen, a belépőjegyen, bérleten, illetve a klubkártyán piktogramok 

felhasználásával tájékoztatni kell. 

9.16 A VEZETÉSI PONT 



20 
 

A sportlétesítményben törekedni kell arra, hogy egy biztonsági irányító pont kerüljön 

kijelölésre.  

A vezetési ponton a biztosításban résztvevő szervezetek: a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, mentőszolgálat, a szervező, a rendező, és a sportlétesítmény 

képviselője tartózkodhat. 

A vezetési pontot úgy kell kialakítani, hogy onnan mind a játéktér, mind a nézőtér 

vizuálisan jól látható legyen. Az esetleges kamerarendszer képeinek ide kell befutnia, 

lehetőség szerint állandó vezetékes telefon és internet kapcsolatot szükséges..    

9.17  A HANGOSBEMONDÓ 

A szervezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a sportlétesítményben veszélyhelyzet 

(tűz, áramszünet, súlyos rendbontás) esetén is működtethető hangosbemondó 

működjön. 

A hangosbemondó-rendszerre a vezetési pontnak közvetlen csatlakozással kell 

rendelkeznie.  

A hangosbemondót működtető személynek előzetesen egyeztetett biztonsági 

információkkal kell rendelkeznie, amit a biztonsági vezető, illetve rendőrség 

utasítására szabad csak közzétennie. A különböző váratlan események kezelésére 

előzetesen rögzített szöveget kell bemondani.  

A hangosbemondó nem buzdíthat szurkolásra és maga sem szurkolhat. A mérkőzés 

eredményének alakulásának bemondása mellett más információt nem közölhet.  

Tilos bármilyen sportszerűtlen megjegyzés közlése, bemondása, amivel a 

vendégcsapatot, a mérkőzésen hivatalos személyként részt vevő személyek 

(játékvezetők, szövetségi képviselők, versenybírók, ellenőrök) tevékenységét minősíti 

vagy bírálja. 

9.18 A KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 

A sportlétesítményben tiszta és kulturált viszonyokat kell teremteni. Folyamatosan 

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

előkészítéséről.  

A vendégszurkolók számára szükséges külön illemhelyet és büfét biztosítani. 

 

10.  A MÉDIA TEVÉKENYSÉGÉNEK SZABÁLYOZÁSA 
 
10.1  A MÉDIA MUNKATÁRSAINAK AKKREDITÁCIÓJA 
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A média munkatársai a vízilabda mérkőzésekre csak előzetes akkreditáció után, az 

akkreditációs adatlap kitöltése után léphetnek be. Az akkreditációs adatlap a 

főbejáratnál kerül elhelyezésre.  

 

 
10.2  A MÉDIA MUNKATÁRSAINAK TÁJÉKOZTATÁSA, TEVÉKENYSÉGE 
 
A sportrendezvény biztonsági rendszabályairól, illetve a követendő magatartásról, az 

újságírók és a fotósok munkavégzésének megkezdése előtt, a számukra kijelölt 

területéről tájékoztatást kell adni a média munkatársainak.  

 

A média munkatársai az akkreditációs lapon található tájékoztató aláírásával elismerik 

a felvilágosítás megtörténtét.  

 

A média munkatársai kötelesek a rendezők felszólításának eleget tenni, ha 

folytatólagosan, illetve súlyosan megsértik a szervező által előzetesen meghatározott 

szabályokat a sportlétesítményből eltávolíthatóak. 

 
A média munkatársai sem a szurkolókkal, sem a hivatalos személyekkel nem 

létesíthetnek olyan jellegű interakciót, amely a sportrendezvény biztonságos 

lebonyolítását veszélyezteti.  

 

A média munkatársai a vízilabda mérkőzéseken:  

a) csak előzetes regisztrációt követően, 

b) indokolt esetben ruházat- és csomagátvizsgálást követően, 

c) a fotósok megkülönböztető ruházatot (számozott mellényt) viselve, 

d) a meghatározott helyen tartózkodva,  

e) a szervező által előzetesen meghatározott pályarendszabályokat és 

utasításokat betartva vehetnek részt.  

 

A számozott mellénnyel rendelkező fotósok a mérkőzés előtt, a bemelegítés 

befejezése után a játékos kijáró mellett jobbra és balra, a medence mellett kiépített 

vagy kifeszített kordonon kívül, a csapatok kivonulása és felsorakozása ideje alatt 

(bemutatás) a versenybírói asztal előtti területen végezhetik tevékenységüket.  

 
A csapatfotók elkészítése után a reklámtáblák mögött foglalhatnak helyet. 

 
A fotósok eszközei nem érintkezhetnek a biztonsági hálóval és nem takarhatják a 

reklámtáblákat.  

 

A fotósok nem dolgozhatnak a játékos kijáróban, oda belépésükre a viselt mellény nem 

jogosítja fel őket.  

 
A fotósok, amikor a számukra kijelölt munkaterületükön tartózkodnak, a szurkolókkal 

nem tarthatnak kapcsolatot.  
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A fotósok a játékosokat és a hivatalos személyeket az eredmény és a tevékenységük 

miatt nem kritizálhatják. 

 

 
10.3 A TV MUNKATÁRSAINAK TEVÉKENYSÉGE 
 
A mérkőzést közvetítő vagy arról felvételt készítő TV személyzete a medence és a 

nézőtér közötti területen előre egyeztetett pozíciókban helyezkedhet el, 

megkülönböztető mellényt viselve. 

A kamera az oldalvonalnál nem lehet közelebb 1 méternél a medencéhez, nem 

akadályozhatja a mérkőzés szabályos és biztonságos lebonyolítását, illetve a 

kimenekítés-, kiürítés végrehajtását.  

 
Mérkőzés közben a cserehelyek területére nem léphetnek be a kamerát kezelő 

személyek, a kispadon helyet foglaló személlyel interjú készítése tilos, a játéktér 

mellett (a biztonsági zónában és annak közvetlen közelében) csak a képtovábbításhoz 

feltétlenül szükséges személyzet tartózkodhat.  

 
A kameratartó állványok felállítása nem zavarhatja a mérkőzés biztonságos 
lebonyolítását, nem zavarhatja a cserehelyen tartózkodók tevékenységét. 
 
 
 
 
 
 
11. SPORTRENDEZVÉNY BIZTOSÍTÁSÁNAK GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSA 

 
11.1  A MÉRKŐZÉS ELŐTTI ELIGAZÍTÁS 

 

A sportrendezvényeket megelőzően minden alkalommal eligazítást kell tartani az 

alábbi témakörökben:  

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

szurkolók számával és utazásával kapcsolatos információk, területzárással 

kapcsolatos információk stb.),  

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

kapcsolatos szabályok és elvárások ismertetése, 

c) a rendezői viselkedéssel, öltözettel, kapcsolattartással és a feladat ellátásával 

kapcsolatos szabályok és elvárások ismertetése, 

d) az egyes rendezők, csoportvezetők, egyéb segítők, közreműködők feladatai, 

e) a kimenekítés-, kiürítés szabályai, gyakorlati végrehajtás rendje, 

f) a sportrendezvényre esetlegesen kihatással lévő várható időjárással 

kapcsolatos előrejelzések ismertetése, 

g) együttműködés a rendőrséggel, 

h) a be- és kiléptetés szabályai, a végrehajtás módja. 
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Az eligazítást a bajnoki és kupamérkőzések előtt a rendező szerv biztosítás- 

vezetője/főrendező, a válogatott mérkőzések előtt az MVLSZ biztonsági vezetője tartja 

a rendezői állomány számára. 

 
11.2 A PARKOLÓK BIZTOSÍTÁSA  
 
A sportrendezvény előtt a hazai és vendégszurkolókat a szervező sportszervezet 

honlapján tájékoztatni kell a sportlétesítmény megközelítésének lehetőségeiről és a 

parkolás szabályairól.  

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a legfontosabb közlekedési csomópontok és az 

egyes csapatok szurkolóinak parkoltatására kijelölt területek vázlatrajzát.  

 

Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén a parkolókat is egyedi 

azonosításra alkalmas, a rendőrség által meghatározott számban és helyre telepített 

kamerákkal kell megfigyelni.  

 

A mérkőzést szervező sportszervezet zárt parkolóban köteles elhelyezni a 

vendégcsapat autóbuszát, a hivatalos személyek (játékvezetők, szövetségi 

képviselők, versenybírók és ellenőrök) gépjárműveit.  

Amennyiben nincs lehetőség zárt parkoló biztosítására, akkor élőerős őrzéssel 

szükséges a járművek biztonságos őrzését megoldani. 

 

A járművek megrongálása következtében okozott (hivatalosan igazolt) kárösszegéért 

a szervező sportszervezet a felelős.  

 

11.3 A SPORTRENDEZVÉNY HELYSZÍNÉNEK ÁTVIZSGÁLÁSA 
  
A nézők és hivatalos személyek beléptetését megelőzően minden sportlétesítményt át 

kell vizsgálni (elrejtett tiltott molinók, pirotechnikai termékek), valamint a személyi- és 

vagyonbiztonságát veszélyeztető, azt negatívan befolyásoló tárgyak és eszközök 

feltalálása céljából.  

 

Az átvizsgálás során minden, a résztvevők (nézők, csapatok és a hivatalos személyek) 

által igénybe vehető helyiséget át kell vizsgálni.  

Az átvizsgálás során feltárt biztonsági hiányosságok megszüntetésére azonnal 

intézkedni kell. 

 
11.4 TRANSZPARENSEK HITELESÍTÉSE 
 

A Szabályzat előírásainak betartásával a nézők a nézőtérre zászlókat, 

transzparenseket vihetnek be. Kizárólag olyan transzparensek bevitele 

engedélyezhető, amelyek nem tartalmaznak tiltott önkényuralmi jelképeket, mások 
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etnikai, vallási, politikai hovatartozásának minősítését és sértő feliratokat, képeket, 

illetve ábrákat. A transzparensek tartalma nem lehet ellentétes a sport szellemével. 

 

Előzetes engedélyeztetés esetén a szervező sportszervezet és az illetékes 

rendőrkapitányság közös transzparens beviteli engedélyt állít ki. 

 
A mérkőzés biztonságos megrendezéséért felelős sportszervezet, vagy az MVLSZ 

ettől szigorúbb szabályokat is megállapíthat és megkövetelheti a transzparensek 

előzetes engedélyezését.  

 
A rendőrség saját jogán dönt a transzparensek ellenőrzéséről és az engedély 

megadásáról. 

 
Amennyiben a nézők olyan transzparenst használnak a sportrendezvényen, amely a 

jogszabályokban foglalt előírásokat megszegi, a rendezőknek azonnal el kell 

távolítaniuk - a rendőrség értesítése mellett - a jogsértő magatartást tanúsító nézőt a 

rendőrség kiérkezéséig vissza kell tartani. 

 
Az engedélyezett transzparensek kihelyezését a helyszínen a szervező képviselőjével 

egyeztetni kell.  

 
Válogatott mérkőzésen kizárólag a hivatalos nemzeti zászlók és a csapatokat üdvözlő 
feliratokat tartalmazó transzparensek vihetők be a sportlétesítmény területére. 
 
 
 
 
11.5 RUHÁZAT- ÉS CSOMAGÁTVIZSGÁLÁS 
 
A sportrendezvény látogatója köteles alávetni magát a ruházat és 

csomagátvizsgálásnak.  

 

A ruházat- és csomagátvizsgálást az alkalmazási feltételeknek megfelelő és 

jogszerűen alkalmazott rendező, illetve a rendőr jogosult. 

 

 

11.6 A SPORTLÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉRE BE NEM VIHETŐ TÁRGYAK 
KEZELÉSE 

 
A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - köteles gondoskodni a 

pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, 

biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról.  

Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől 

számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a 

felelős őrzés szabályai szerint jár el. 
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11.7  BELÉPTETÉS MEGTAGADÁSA, A NÉZŐ ELTÁVOLÍTÁSA A 

SPORTRENDEZVÉNYRŐL 

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

a)    nem rendelkezik érvényes belépőjeggyel, bérlettel, belépésre jogosító 

igazolással, 

a) alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt áll, 

b) szeszesitalt, kábítószert, valamint olyan tárgyat tart magánál, amely a mérkőzés 

megtartását, mások személy és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy 

amelynek bevitelét a szervező megtiltotta, 

c) mások iránt gyűlöletre uszító feliratot, zászlót, jogszabály által tiltott 

önkényuralmi jelképet, illetve a 11.4 alpontba ütköző feliratot vagy transzparenst 

tart magánál, 

d) a sportrendezvények látogatásától eltiltás, kitiltás vagy kizárás hatálya alatt áll, 

e) a rendező felszólítására nem igazolja személyazonosságát,  

f) nem egyezik bele, hogy róla kép és hangfelvétel készüljön. 

  

Azt a nézőt, illetve résztvevőt, aki a belépés feltételeinek nem felel meg, vagy a 

sportrendezvény megtartását, mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, 

rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, másokat megbotránkoztató, és 

nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, a jogsértő 

magatartás abbahagyására irányuló felszólításnak nem tesz eleget, a rendezőnek a 

sportrendezvény helyszínére nem szabad beléptetni, a belépését meg kell 

akadályozni. 

 
A rendező a belépési feltételeknek nem megfelelő személyt felszólítja a 

sportlétesítmény elhagyására.  

Amennyiben a jogsértő magatartást tanúsító néző a személyazonosságát nem 

hajlandó igazolni, a rendező felhívásának nem tesz eleget, a biztonsági 

igazgató/főrendező értesíti a rendőrséget. A helyszínre kiérkezett rendőröknek 

pontosan és részletesen közölni kell, hogy a néző milyen jogsértő magatartása miatt 

nem került beléptetésre. 

 

11.8 A JÁTÉKTÉR, A NÉZŐKTŐL ELZÁRT TERÜLETEK ÉS HELYISÉGEK 
VÉDELME 

 

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

személyek védve legyenek a nézőktől a számukra elzárt területre, illetve helyiségekbe 

történő bejutásától.  
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Ez többek között lehet:  

a) a rendezők jelenléte a medence mellett vagy annak közelében (különösen ott, 

ahol a játéktér és a nézőtér között nem építettek ki korlátot, illetve 

reklámpalánkot), 

b) átmászhatatlan kerítés, illetve korlát alkalmazása. 

 

A jogtalan behatolás elleni védelem akármelyik formája kerül alkalmazásra, megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a nézők számára, hogy veszély esetén az elzárt területre 

meneküljenek (menekülő kapuk kialakítása kötelező). 

 

A nézők elzárt területre 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.  

 

A hivatalos helyiségek és a hivatalos személyek által használt területekre csak 

akkreditációval, megkülönböztető ruházatban (sportruházat), 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.  
 

11.9 EGYÜTTMŰKÖDÉS A RENDŐRSÉGGEL 
 

A sportszervezetnek a sportrendezvények biztonságos lebonyolítása, a személyi- és 

vagyonbiztonság szavatolása érdekében meg kell tenni minden szükséges 

intézkedést. 

Amennyiben indokolt, vagy a sportrendezvénnyel kapcsolatos előzetes információk azt 

szükségessé teszik – továbbá ha a sportrendezvényt a Minősítő Bizottság fokozott 

biztonsági kockázatúvá minősítette - szerződés ellenében kezdeményezni kell a 

rendőrség közreműködését. 

Amennyiben a sportrendezvény biztonsági kockázata a mérkőzést megelőző 15 

nappal még nem ismert, a szervező a rendőrség szerződés ellenében történő 

közreműködését azzal a kikötéssel kezdeményezi, hogy a rendőrség térítés ellenében 

végzett közreműködésére csak akkor kerül sor, ha a mérkőzést a Minősítő Bizottság 

fokozott biztonsági kockázatúvá minősíti. 

 
Fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező a biztonságos 

lebonyolítás érdekében köteles:  

a) a sportrendezvény térítés ellenében történő biztosítását kezdeményezni,  

b) a belépésre jogosító igazolások számáról a rendőrség részére tájékoztatást 

adni,  

c) a rendezői létszámot a rendőrség által meghatározott számra emelni,  
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d) a szurkolók járműveinek parkoltatását, az elhelyezett gépjárművek őrzését 

megszervezni, 

e) a rendezők névsorát előzetesen a rendőrség részére átadni.  

 
Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a rendőrség a 

sportrendezvény biztosítását a rendező mellett közfeladatként saját költségére végzi.  

Az a) pont kivételével a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvényeknél ellátandó 

feladatokat kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény esetén is végre kell hajtani.  

 
11.10 A RENDEZŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A SPORTRENDEZVÉNYEKEN 

 
A sportrendezvény lebonyolításában résztvevő rendezők együttműködését olyan 

módon kell megoldani, hogy a vezetési ponton meghozott döntésekről soron kívül 

értesítést kaphassanak úgy, hogy a rendezői feladattal kapcsolatos információk – a 

végrehajtandó feladatok veszélyeztetése nélkül – jussanak el az egyes felállítási 

helyeken feladatukat végrehajtó rendezőkhöz.  

 

Indokolt, hogy a (biztonsági igazgató/vezető), a főrendező, a szervező képviselője és 

a rendőrség helyszíni vezetője elkülönített csatornán legalább a csoportvezetőkkel 

rádióvevőn kapcsolatot tartson. 

 
11.11 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG RENDEZŐ SZERVEK KÖZÖTT 
 

A hazai és vendégcsapat biztonsági feladatok ellátásáért felelős vezetője, valamint a 

szervezők kötelesek a mérkőzés előtt legalább 2 héttel írásban kapcsolatba lépni 

egymással annak érdekében, hogy a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával, 

a résztvevők személyi- és vagyonbiztonságával kapcsolatos információkat megosszák 

egymással. 

 

Válogatott mérkőzés szervezése esetén a MVLSZ biztonsági vezetője felveszi a 

kapcsolatot a rendezéssel megbízott sportszervezet képviselőjével, a rendezői 

feladatokkal megbízott rendező szerv képviselőjével, illetve az illetékes 

rendőrkapitánysággal. 

 

11.12 A TŰZVÉDELMI BIZTOSÍTÁS MEGSZERVEZÉSE 
 

A sportrendezvény szervezője, vagy a sportlétesítmény jelenlévő képviselője köteles 

biztosítani: a Tűzvédelmi Szabályzat, a Tűzriadó terv és a Kiürítési-, kimenekítési terv 

hozzáférhetőségét.  

 

Az előírásoknak megfelelően köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, 

azokat elhasználódásuk esetén cserélni, illetőleg a meglétüket ellenőrizni.  

Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a résztvevőkre vagy a sporttevékenység 

hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás 
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kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben 

nem küszöbölhető ki.  

 
Biztonsági- és egészségvédelmi jelzés (a továbbiakban együtt: biztonsági jelzés) 

meghatározott mértani forma, szín-, hang-, fény-, képjel (piktogram) emberi 

testmozgás útján adott olyan információ, amely - az egyéb munkavédelmi 

követelmények teljesülése mellett - lehetővé teszi, hogy a munkát végzők és a 

munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat 

(kockázatokat).  

 

A művelődési, oktatási létesítményekben tervezett sportrendezvény helyszínének 

kijelölése során figyelembe kell venni, hogy tömegtartózkodás céljára szolgáló 

helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosók, lépcsőházak, a füstmentes 

lépcsőházak, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi) 

épületek (helyiségek) fal- és mennyezetburkolata legalább A2 minősítésű legyen. 

 

A tömegtartózkodásra szolgáló építményben, továbbá ott, ahol azt jogszabály vagy a 

tűzvédelmi hatóság előírja, biztonsági világítást és a vonatkozó nemzetközi 

szabványban meghatározott menekülési útirány jelzőrendszert kell létesíteni. 

Kiegészítésként a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket 

elősegítő más megoldást alkalmazni, mely a területen elhelyezkedő különféle 

tárgyakat világító biztonsági jelekkel jelöli meg (gépek, berendezések, épületelemek 

és berendezési tárgyak stb. sarkainak, kontúrjainak után világító módon (csík, festék) 

történő megjelölése). 

A sportlétesítmény tömegforgalmú célú helyiségeiben és azok kiürítési útvonalain 

biztonsági világítást kell felszerelni (az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű 

erősáramú berendezésekre vonatkozó általános előírások szerint). 

 
A sportlétesítmény kiürítési-, kimenekítési útvonalain a vonatkozó szabványban foglalt 

követelményeknek megfelelő menekülési útirány jelzőrendszert kell a biztonsági 

világítás mellett létesíteni.  

 

A menekülési utakat és a vészkijáratokat meg kell jelölni, és olyan állapotban kell 

tartani, hogy azokon a rendezvény résztvevői gyorsan és biztonságosan el tudják 

hagyni a helyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek.  

 

A vészkijárati ajtókat a sportrendezvény ideje alatt nem szabad lezárni. A vészkijárati 

útvonalakat és kijáratokat, valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és 

ajtókat szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul használhatók 

legyenek.  

A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely 

áramkimaradás esetén is működőképes és a szükséges megvilágítást biztosítja. 
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11.13  A SPORTRENDEZVÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA 
 
A sportrendezvények biztosítására vonatkozó főbb egészségügyi előírásokat az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvényben, a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) 

EüM rendeletben (továbbiakban: mentés rendelet), valamint a sportorvoslás 

szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. 

rendeletben (továbbiakban: kormányrendelet) a sportrendezvényekkel és a 

szabadidősport eseményekkel kapcsolatos sportegészségügyi és sürgősségi 

feladatokról szóló fejezetében találhatjuk meg.  

 
A sportrendezvények egészségügyi biztosításának formái, módja. 
 
1.) A gyalogőrség  
 
Olyan egészségügyi ellátási forma, amelynél mentőgépjármű igénybevétele nélkül 

történik a rendezvény részvevőinek egészségügyi biztosítása.  

Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott 

szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen 

résztvevők száma 500-1000 fő között van.  

 
Ezen létszám feletti résztvevő esetén mozgóőrség biztosítása szükséges.  

 

Az ellátást mentőápoló, mentőtiszt, (mentő) orvos, oxyológus szakorvos, vagy ezek 

közül több személy együttesen végzi.  

 
A sportrendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy 

ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel. 

 
Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a 

szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről, amelynek összetételét az 

OMSZ szakmai útmutatóban határozza meg. 

 

2.) A mozgóőrség  
 

Olyan egészségügyi ellátási forma, amelynél a mentési készenlét végzése a mentési 

rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott 

helyszínen és ideig történik.  

 
Mentési készenlét alatt értendő a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a 

mentőtiszti, illetve a mentőápolói szintű ellátás biztosítása.  

 

Mozgóőrséget kizárólag mentési tevékenységet végző szervezet láthat el.   

 



30 
 

A mozgóőrség egészségügyi biztosításának szintjei: 
 

- 1001-5000 fő néző esetén 1 eset kocsi 

- 5001-10000 fő néző esetén 1 eset kocsi és 1 mentő kocsi 

- 10001-50000 fő néző esetén 1 roham kocsi, 1 eset kocsi és 1 mentő kocsi 

-  

 
11.14 A SPORTESEMÉNY MEGSZAKÍTÁSÁVAL, FELFÜGGESZTÉSÉVEL, 

ILLETVE  BEFEJEZETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK 

 
Ha a sportrendezvényen résztvevők, valamint a nézők életének, testi épségének, 

illetve a sportlétesítmény megóvásának érdekében szükséges, a sportrendezvényt 

meg kell szakítani.  

 
Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását 

veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles 

a sportrendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni.  

A rendőrség jelenlévő képviselője a szervezővel, a rendezővel és a vendég 

sportszervezet képviselőjével, valamint a játékvezetőkkel lefolytatott egyeztetést 

követően kezdeményezi a mérkőzés befejezetté nyilvánítását.  

A játékvezetők (a rendőrség és a szövetségi ellenőrök kezdeményezésére kötelesek) 

a mérkőzést megszakítani, felfüggeszteni és befejezetté nyilvánítani. Ebben az 

esetben a szervező a sportrendezvényt befejezetté kell, hogy nyilvánítsa, és erről 

tájékoztatnia kell a sportrendezvény résztvevőit. 

 
11.15  A JOGSÉRTŐ MAGATARTÁST TANUSÍTÓ SZEMÉLY VISSZATARTÁSA 

 

Ha a résztvevőt a sportrendezvényről el kell távolítani, a rendező az eltávolítandó 
személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó 
személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás 
érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik 
óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a 
visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A 
rendező a visszatartott személy részére a visszatartás megkezdését követően 
haladéktalanul igazolást köteles átadni, amely tartalmazza: 

a) a rendőrség értesítésének pontos időpontját, 

b) az eltávolítás alapjául szolgáló cselekmény rövid leírását, 

c) annak megjelölését, hogy az eltávolítandó személy a sportlétesítmény mely 

részéből, szektorából került eltávolításra, 

d) az eltávolításban, visszatartásban és kísérésben részt vevő rendezők nevét és 

az Stv. 70. § (3) bekezdésében meghatározott azonosító számát, a szervező 

képviselőjének nevét és elérhetőségét, 
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e) arra vonatkozó rendezői nyilatkozatot, hogy az eltávolítandó személyen testi 

sérülés látható-e, 

f) a visszatartás megszüntetésének időpontját. 

A meghatározott igazolást az intézkedésben részt vevő valamennyi rendező aláírja, 

az igazolás másodpéldányát a rendező a szervező, illetve a rendőrség részére átadja. 

A személyazonosságát nem igazoló személy a vele szemben foganatosított 
visszatartás ideje alatt a szervező képviselőjénél panaszt tehet, aki a rendőrség 
megérkezésig köteles azt kivizsgálni, arról jegyzőkönyvet felvenni.  

A panaszról a rendőrséget a jegyzőkönyv egy példányának átadásával tájékoztatni 
kell. 

A meghatározott jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
a) a sérelmesnek tartott rendezői intézkedés leírását, 
b) a szervező képviselőjének nevét, a jegyzőkönyv rögzítésének időpontját, 

c) a szervező által a panaszosnak nyújtott tájékoztatás tartalmát, 

d) a szervező által elrendelt intézkedés leírását. 

A visszatartás a rendező, vagy a szervező képviselőjének rendelkezése alapján 

bármikor megszüntethető. A rendező, illetve a szervező a rendőrség értesítését követő 

harmadik óra lejártakor köteles a visszatartott személy szabad távozását biztosítani. 

11.16  A NÉZŐK VISSZATARTÁSA A SPORTLÉTESÍTMÉNYBEN 
 

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.  

 
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.  

 
11.18  A RENDEZŐI FELADATOK HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉSE 

 

A mérkőzés befejezését követően a helyszínen a szervező által meghatározott 

személy – a rendező szerv képviselője (biztonsági igazgató/főrendező) 
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koordinálásával az érintett szervek képviselőinek bevonásával biztonsági értékelést 

kell tartani.  

Az értékelésnek meg kell állapítania a biztosítás pozitívumait és negatívumait, 

javaslatot kell tennie a bekövetkezett események minősítésére, következtetéseket kell 

levonni és feladatokat meghatározni.  

 
12.  ÉVES ÉRTÉKELÉS, HELYZETJELENTÉS 

 

A Rendeletben meghatározott sportrendezvények esetében a szervező (MVLSZ, 

illetve sportszervezet) köteles évente helyzetjelentésben összegezni a 

sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 

szabályzatban, az általa szervezett sportrendezvények rendezésének tapasztalatait, 

valamint értékelni a tett és elmulasztott intézkedéseket, illetve azok hatásait. 

A helyzetjelentést a szervező a versenyrendszerben szervezett utolsó versenyt követő 

45 napon belül megküldi a MVLSZ-nek, az illetékes rendőrkapitányságnak és a 

Minősítő Bizottságnak. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                       


