
 

5. számú melléklet: Sportrendezvény bejelentése 

 
A sportrendezvény: 

 megnevezése: 

 kezdete: 

 várható befejezése:  
A szervező (sportszervezet)  

 képviseletére jogosult személy neve  

 címe: 

 elérhetősége: 
A rendező szerv  

 megnevezése: 

 székhelye: 

 képviselője neve és elérhetősége: 

 nyilvántartási száma: 
A rendező: 

 neve: 

 elérhetősége (email, telefon): 

 lakcíme: 

 az elérhető belépésre jogosító igazolások száma: 
A kiadott belépésre jogosító igazolások száma: 
A résztvevők várható létszáma:  
A szurkolótáborok megoszlásának előrejelzése: 
A sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők 
valószínűsíthető utazási módját és útvonala: 
Az egészségügyi biztosításért felelős  

 céget: 

 képviselőjüket: 

 elérhetőségét: 
 
A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-
főkapitányságot legalább tíz munkanappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően - nemzetközi 
vagy nemzeti 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 tíz 
munkanap van, a sorsolást követő munkanapon - írásban tájékoztatni kell.  
 
A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli. A bejelentéshez csatolni sportrendezvény biztonsági tervét, a helyszín 
leírását, vázlatrajzát, illetve igénybe vett útvonalakat. Az írásbeli tájékoztatásban foglaltak változásáról a sportrendezvény 
szervezője legkésőbb a sportrendezvényt megelőző ötödik napon köteles tájékoztatást adni A versenynaptárban nevesített 
kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény időpontját annak megrendezését megelőző 10 napon belül csak abban az 
esetben lehetséges módosítani, ha ahhoz az illetékes rendőri szerv előzetesen, írásban hozzájárult A tájékoztatási 
kötelezettség elmulasztása esetén a szervezővel szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, ha a sportrendezvény 
szervezője sportszervezet.  A sportrendezvény szervezőjének írásbeli tájékoztatását a rendezvény helye szerinti 
rendőrkapitányság, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányság a beérkezés napján írásban továbbítja a Minősítő 
Bizottság részére. Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról 
a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-
főkapitányságot kell tájékoztatni. 

 


