
Biztonsági képzés 2018

Magyar Sport Háza

2019. szeptember 18.

1



2

❑ Jelen anyag a Stv módosításához készített, csupán a törvény 

tanulmányozását támogató segédanyag!

❑ A sportszervezet tevékenységéhez hivatkozási alapot csak a jogszabály 

képezhet!
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1. Sportfegyelmi büntetés: névre szóló jegyértékesítésre kötelezés  13.§ (3) p)

2. Biztonságtechnikai ellenőrzések  63.§ (3), (3b)

3. Szurkolótáborok elkülönítése  68.§ (1)

4. Visszatartás  68.§ (9)

5. Beléptető rendszer alkalmazására kötelezés  68/A. § (1)

6. Közreműködői lista  68/A.§ (3a) e)

7. A közreműködő  69B.§

8. A rendező azonosíthatósága  70. § (3)

9. Rendező szakirányú továbbképzése  70.§ (5) a)
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10. -11. A néző beléptetése és a belépés megtagadása  71. § (1) e), h) pontok és (2) bek.

12. Beléptető rendszer alkalmazása 72.§ (1)

13. Kizárás szabályai, „utazó sportszervezet” 73.§ (1),(1a), (2),(3), (5),(6)

14. Kamerával való megfigyelés  74.§ (1), (2), (3),(5)

15. Sportrendészeti nyilvántartásban: az utazó sportszervezet által kizárt személy, a 

képmás, külföldi állampolgár  76A.§ (1), (2) d), (2a), (3), (4), (5), (6) b)

16. Egyebek
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Névre szóló jegyértékesítésre kötelezés:

„(3) Sportszervezetre - a sportág jellegére figyelemmel - sportfegyelmi büntetésként: …

p) névre szóló jegyértékesítés alkalmazására kötelezés

szabható ki.”
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Stv. 63. § (3) és (3b) bekezdések)

Kormányrendelet hatálya alá tartozó versenyek:

- összetétele más (Minősítő bizottság képviselője jelen van, szövetség meghívott)

- évente kell megtartani

- Szempontrendszert a rendőrség készíti, jegyzőkönyvet a Bizottság képviselője vezeti

Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyek:

- szövetség képviselőjének meghívása/jelenléte nem kötelező

- legalább kétévente kell megtartani

- ellenőrzés szempontjait szövetség állapítja meg (jkv-et készítettünk)

Közös:

- a hozzájárulás megadását a 3 hatóság feltételekhez kötheti

- amennyiben elmaradt, a rendőrség zártkapus rendezvényt rendel el vagy korlátoz (Stv. 68. § (3) bek.) 

- a szövetség is, + ha a feltételeket nem pótolták + hitelesítés hiányzik (Stv. 68. § (4a) bek.)

- stb.
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68. § (1) az értékesítés, a beléptetés,  és az elhelyezés  a folyamatos figyelemmel kísérését, valamint a 

sportrendezvény helyszínének elhagyása során - a rendőrség által meghatározottak szerint - a szükséges műszaki 

és biztonsági intézkedéseket megtéve úgy kell megszervezni, hogy a szurkolótáborok elkülönítése vagy 

felügyelete biztosított legyen. Kosárlabda sportágban Korm. R. hatálya alatt kötelező a BSZ alapján!

A nemzetközi sportszövetség által vagy közreműködésével szervezett sportrendezvények tekintetében ….a 

nemzetközi sportszövetség rendelkezését kell figyelembe venni, kivéve, ha a sportrendezvény helye szerint 

illetékes rendőrkapitányság (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság) a jegyértékesítés megkezdését 

megelőzően másként határoz.

(2) bek., nem változás, de jó tudni: „…a szurkolótáborok sportrendezvényen való részvételének 

megszervezésekor, valamint a sportrendezvény időtartama alatt és a rendőrség igényei szerint a 

sportrendezvényt megelőzően, illetve követően a szervező köteles az illetékes rendőri vezetővel együttműködni 

és részére az igényelt segítséget megadni”
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Stv. 68. § (9) bek: „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. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a 

visszatartásról önállóan is dönthet.”
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Már nem minden esetben kötelező fokozott biztonsági kockázat esetén sem!

Stv. 68/A. § (1)bek: „Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 
sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítését, valamint fokozott biztonsági 
kockázatú sportrendezvény esetén beléptető rendszer alkalmazásának kötelezettségét -
a sportrendezvény szervezőjével folytatott előzetes egyeztetést követően - az Országos 
Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az általa működtetett Minősítő Bizottság 
javaslata alapján határozza meg.”
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A szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes jogviszonyban, 

munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. 

A közreműködő feladata - a szervező képviselőjeként - különösen a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a 

sportrendezvény egyéb résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény helyszínére 

való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításának 

támogatásában, valamint a sportrendezvény helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való 

segítségnyújtás.

Közreműködőként 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.

A szövetség a biztonsági szabályzatában határozza meg a közreműködő alkalmazásával, feladataival, 

képzésével, a rendezőétől eltérő, megkülönböztető ruhájával, valamint azonosíthatóságával kapcsolatos 

részletes rendelkezéseket. 

Fokozott és kiemelt mérkőzésen a közreműködői listát is át kell adni a rendőrségnek!
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St. 70. § (3) bek. 

A rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében és személyében külső megjelenése alapján 

azonosíthatónak kell lennie. 

A rendező - a sportszövetségnek a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó 

szabályzatában meghatározott :

megkülönböztető ruhát, valamint rendezői minőségét, nevét vagy azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel. 

Közreműködőkre is vannak szabályok!

Rendezők felkészítése az Stv. 70. § (5) bek. szerint: a biztonsági szabályzatban meghatározott gyakorisággal, de legalább 

ötévente!
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71. § (1) „A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha …

h) nem tanúsít a (2) bekezdés szerinti magatartást.”

(2) bek: 

- a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, 

vagy

- rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a 

sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít.

Eddig nem volt lehetőség a már beléptetés előtt ilyen magatartást tanúsító szurkoló 

beléptetésének megtagadására! Fentiek azonosak a felszólítási kötelezettség és kizárás 

eseteivel!
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Normál biztonsági kockázat és nem minősített rendezvény (pl. NB I/B.) esetében csak lehetőség. 

Kötelező: labdarúgás sportágban a fokozottnál (csak, ha az ORFK a jegyértékesítés megkezdése előtt így 

dönt) és kiemeltnél. Egyéb sportágakban és esetekben a kamerával megfigyelés (Stv. 74. § ) 

kötelezettsége illeszkedik a kiemelt biztonsági kockázatú minősítéshez, nem a beléptető rendszer 

alkalmazása! Ilyenkor kötelezően még alkalmazandó minden sportágban a régebbi rendelkezések 

szerint: Stv. 68/A §, (3), (3a), (4), (4b)

Stv. 72. § (2a) ha a jegyértékesítés a biztonsági kockázat változása előtt megkezdődött, az nem névre 

szólóan indult és közben változik a kockázat, ugyanígy folytatható az értékesítés 

Számos rendelkezés kapcsolódik a beléptető rendszerhez (pl. névre szóló értékesítés, SRNY ellenőrzés), 

de mi is az a beléptető rendszer? (résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és 

ellenőrző rendszer )
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❑ A szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető 

rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást 

megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (kizárás). (magyar és angol 

nyelven fel kell tüntetni!) – Mi az eljárás, ha nem alkalmaz beléptető rendszert?

❑ Az utazó sportszervezet az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon 

személlyel szemben, akit az idegenbeli sportrendezvényről eltávolítottak, vagy el kellett volna távolítani.

❑ A szervező az általa kizárt személy adatait és a kizárás hatályát továbbítja az SRNY-be, valamint az utazó 

sportszervezetnek is. Adatvédelmi szabályok (pl. továbbítás módja, adattovábbítási nyilvántartás)

❑ Utazó szervezetnek 8 napon belül döntenie kell! Ha nem zár ki, akkor az adatokat törölni kell. 

❑ Utazó is igényelhet adatokat a nyilvántartásból jegyértékesítés és beléptetés céljából. (Furcsa rendelkezés: 120 óra 

elteltével törölni kell.)

❑ A szervező a kizárási határozatokat saját adatvédelmi szabályai szerint kezeli.
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- A szervező és az utazó sportszervezet képviselője már a kormányrendelet hatálya alá nem tartozó 

mérkőzéseken is (és normál-fokozotton is) alkalmazhat kamerát (lehet rendező testére erősített is). 

Kiemelt kockázat esetén minden, a Korm. rendelet szerinti sportágban kötelező. 

- Kamerával való megfigyelésről magyar-angol tájékoztató, piktogram jegyen/bérleten, létesítményen 

kívül és belül kötelező. 

- Felvételeket 120 óráig lehet megőrizni.

- Rendőrség 120 órán belül 60 napig történő tárolásra szólíthat fel (szabs., bcs.) esetén. 

- Ha nincs felszólítás 120 óra után törölni kell, kivéve:

▪ kizárás, közigazgatási hatósági eljárás megindítása, polgári jogi igény érvényesítése érdekében

▪ az eljárás jogerős befejezéséről szóló értesítés kézhezvételét, vagy a kizárás hatályának 

leteltét követő harmadik munkanapig.

- Adatkezelési szabályokat be kell tartani! 



16

- Klubkártya adattartalma (képmás) – Stv. 72/B, § (2) bek e) pont

- Beléptetés megtagadás kizárás/eltiltás/kitiltás miatt: 30 napig kezelhető az adat –

Stv. 72/A. § (6) bek.

- Stv. 72/A. (8) bek. - klubkártya értékesítési szabályai

- A pályarendszabály továbbra is magyar/angol/német/vendég sportszervezet nyelvén 

készül
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Az előadáshoz az uj.jogtar.hu oldalon elérhető törvényszövegek kerültek felhasználásra


