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Jogszabályi háttér: 

 

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.); 

- sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet (Rendelet); 

- a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. Korm. 

rendelet (Utazás rendelet); 

- a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI. 

10.) Korm. rendelet (Védint. rendelet); 

- a koronavírus elleni védettség igazolásáról szól 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 

(Védig. rendelet) 

 

Szervező kötelezettségei: 

 

1. A biztonságtechnikai ellenőrzés megszervezése: 

 

- az Stv. 63. § (3) bekezdése alapján a Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényeknek 

helyt adó sportlétesítmények esetén legkésőbb bajnoki idény első mérkőzését megelőző 

30 nappal meg kell tartani. A szervező felelőssége (kivéve, ha sportlétesítmény több 

sportágnak ad otthont), hogy 15 nappal a jogszabályban előírt szervezeteket értesítse. 

Az érintett szervezetek a Rendelet 13. §-ban foglalt szempontokat vizsgálják, a Minősítő 

Bizottság képviselője veszi fel a jegyzőkönyvet; 

- az Stv. 63. § (3b) bekezdése alapján a Rendelet hatálya alá nem tartozó 

sportrendezvényeknek helyt adó sportlétesítmények esetén 2 évente kell tartani.  

A szervező felelőssége (kivéve, ha sportlétesítmény több sportágnak ad otthont), hogy 

15 nappal a jogszabályban előírt szervezeteket értesítse. Az érintett szervezetek 

a sportági szakszövetség által meghatározott szempontokat vizsgálják, az üzemeltető 

képviselője veszi fel a jegyzőkönyvet. 

 

2. A sportrendezvény szervezésének bejelentése: 

 

- a Rendelet 8. § alapján fő szabály szerint a mérkőzést megelőző 15 nappal a 

jogszabályban meghatározott rendőri szervnél. Eltérő esetben a mérkőzés időpontjának 

tudomására jutásától számított következő munkanapon. Elsődlegesen a szervező teheti 

meg, illetve írásos megbízás alapján a rendező szerv. A biztonsági tervet és a rendezői 

listát a bejelentéshez csatolni kell.  

- a Rendelet hatálya alá nem tartozó sportrendezvény bejelentése nem kötelező, azonban 

célszerű a Rendőrséget tájékoztatni.  

 

3. Az Stv. által meghatározott további követelmények: 

 

- köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, 

amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, 

valamint a jogsértések megelőzése érdekében szükséges; 

- a felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig 

tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják; 

- köteles a jogszabályban meghatározott sportrendezvény esetében a szükséges műszaki 

és biztonsági intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a szurkolótáborok 

elkülönítése vagy felügyelete biztosított legyen; 



- 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;  

- Rendelet hatálya alá tartozó sportrendezvény esetén kötelező rendező, rendező szerv 

alkalmazása. A rendező személyére, képzettségére, ruházatára az Stv. és a sportági 

szakszövetség biztonsági szabályzata tartalmaz előírásokat. 

 

4. A rendkívüli jogrend (veszélyhelyzet) kapcsán felmerült szervezői kötelezettségek: 

 

- a Védint. rendelet 6. § alapján, sportrendezvényen nézőként a koronavírus ellen védett 

személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 

vehet részt. A szervező köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a 

belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát 

rendeletben meghatározott módon nem igazolja. Védett személynek az tekinthető, aki 

ezt a Védig. rendeletben meghatározott hatósági igazolvánnyal rendelkezik. 

- a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha beléptetésre kerülő személy 

uniós digitális Covid-igazolvánnyal vagy Magyarország által elismert állam védettségi 

igazolványával (Védint. rendelet 2/B. §, 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet) rendelkezik.; 

- ellenőrzésre jogosult a Védint. rendelet alapján a szervező jogosult, személyazonosító 

igazolványt is elkérheti, azonban az adatokat csak összevetheti, de nem rögzítheti.  

A jogszabály nem zárja ki ezáltal, hogy ezt a feladatot közreműködő is elláthassa, de 

ezt a jogosultságot célszerű írásos megbízás formájában rögzíteni. Figyelem! Ez csak 

a védettségi igazolvány és a személyazonosító okmány adatainak 

összehasonlítására jogosít, adatot kezelni nem lehet, jegyek ellenőrzését nem teszi 

lehetővé, tehát beléptetést a közreműködő továbbra sem végezhet!!! 

 

A Rendelet 15. § alapján a Rendőrség a 63. § (3) bekezdésében meghatározott 

biztonságtechnikai ellenőrzéseken kívül is bármikor, így a sportrendezvények 

megtartásának időpontjában is köteles a szervezői kötelezettségek és biztonsági előírások 

megtartását.  A Védint. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a védelmi intézkedések 

betartását a Rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. 

 

Ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok:   

 

- a rendezői jogosultságok hiánya, ruházat, nem az előírt létszám (Rendelet 19/A.§ (1) 

bekezdés f) pont); 

- a sportrendezvény lebonyolításával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek elmaradása 

és a szükséges dokumentációk benyújtásának hiánya (Rendelet 19/A.§ (1) bekezdés c) 

pont); 

- az ellenérdekű szurkolók elválasztása nem valósul meg, nincs külön beléptetés, 

elkülönített nézőtéri szektor, büfé, illemhelyiség (Rendelet 19/A.§ (1) bekezdés e) 

pont); 

- a ruházat átvizsgálás, beléptetés felületes, ezért a létesítménybe nem bevihető tárgyak 

jutnak be (Rendelet 19/A.§ (1) bekezdés b) pont); 

- pályarendszabályok nem naprakészek, nem olvashatóak vagy nem történik meg a 

többnyelvű tájékoztatás. Amennyiben kizárásra vonatkozó tájékoztatás hiányzik a 

Rendelet 19/A.§ (1) bekezdés d) pontja valósul meg; 



- a szerződött egészségügyi szolgáltató később érkezik, mint a kapunyitás, illetve 

hamarabb távozik, mint mielőtt a résztvevők elhagyták volna a létesítményt (Rendelet 

19/A.§ (1) bekezdés b) pont); 

- a büfékben a szeszesitalok kiszolgálásra vonatkozó szabályok megsértése (5%-nál 

magasabb alkohol tartalmú italok árusítása), italok kiszolgálása sérülés okozására 

alkalmas eszközökben (Rendelet 19/A.§ (1) bekezdés e) pont); 

- a zárt VIP helyiségekben kiszolgált (ami nem tilos), egyébként az 5%-nál magasabb 

alkohol tartalmú italokkal, sérülés okozására alkalmas eszközökkel a VIP nézők 

akadálytalanul bejuthatnak a nézőtérre (Rendelet 19/A.§ (1) bekezdés e) pont); 

 

A Rendelet fenti rendelkezéseinek megvalósulása esetén a területileg illetékes rendőr-

főkapitányság 200 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedő összegű közigazgatási bírságot szabhat ki. 

 

A védelmi intézkedések megsértése esetén a Rendőrség helyi szerve a Védint. rendelet 22. § 

alapján 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki vagy a sportlétesítményt 

legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. 

 

A 2020/2021-es bajnoki idényben egyik Rendelet alá nem tartozó sportágban nem került sor 

közigazgatási bírság kiszabására. 

 

A kosárlabda, jégkorong és vízilabda sportággal kapcsolatosan a bajnoki idényben egy esetben 

került sor rendőri intézkedésre. Kosárlabda mérkőzést követően a közterületen elkövetett 

hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt 1 fővel és csoportos garázdaság bűntette miatt 

9 fővel szemben indult eljárás. 

  

A sportolókra, hivatalos személyekre, illetve nézőkre vonatkozó Magyarországra történő 

beutazással kapcsolatos szabályok: 

 

1. az Utazási rendelet hatály nem terjed ki: 

  

- megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett; 

- a koronavírus elleni védettségét védettségi igazolvány felmutatásával igazolja; 

- olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi 

igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött 

Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni 

védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával; 

- olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely ország 

viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan elismeri, és az ezen 

ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági 

igazolvány felmutatásával; 

- a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki  védett személy felügyelete alatt 

áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát; 

- a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve - a Horvát Köztársaság, az 

Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén 

Köztársaság vagy Ukrajna területéről lép Magyarország területére,  

- 72 óránál nem régebbi, a Védig. rendeletben meghatározott országok valamelyikében 

elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai 

vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű 

okirattal igazolja, hogy a szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat 

időpontjában nem volt kimutatható. 



2. Sportolókra, hivatalos személyekre vonatkozó eltérő szabályok: 

 

- magyar állampolgár esetén a karantén helyének a sportszervezet által sporttevékenység 

végzésére használt ingatlan területét is ki kell jelölni, illetve a két PCR teszt között 

elegendő, ha 24 óra telt el; 

- nem magyar állampolgár esetén a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás 

különbséggel, két alkalommal elvégzett magyar vagy angol nyelvű PCR tesz alapján 

SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt 

kimutatható vagy a sporteseményt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, 

PCR teszt alapján SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában 

nem volt kimutatható. 

 

3. Nézőkre vonatkozó eltérő szabályok: 

 

- köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény megtekintésére feljogosító részvételi 

jegye belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett PCR tesztet. 22-es 

csapdája: ha védettségi igazolvánnyal nem rendelkezik, a sportlétesítménybe nem 

léptethető be! 

 

 

A jövőre vonatkozó kérések, javaslatok: 

 

- a sportegyesületek a vonatkozó jogszabályok alapján gazdálkodó szervezetknek 

minősülnek, ezért elektronikus ügyintézésre kötelezettek. Kérjük, hogy a jövőben a 

biztonságtechnikai ellenőrzések és a sportrendezvények elektronikus úton történő 

bejelentésére törekedjenek. Ez lehetséges a www.police.hu weboldalon az 

Ügyintézés/Elektronikus ügyintézés/Közrendvédelmi szakterület/Rendezvényekkel 

kapcsolatos bejelentés, ügyintézés menüponton keresztül vagy E-PAPÍR 

szolgáltatással; 

- a sportegyesületek szélesebb körben éljenek a kizárás jogintézményével, amely 

lehetővé teszi azoknak a szurkolóknak a távoltartását, akik a sportrendezvények rendjét 

zavarják, mások szórakozását tönkreteszik, egyesületük rossz hírét keltik. Ebben a 

Rendőrség minden lehetséges eszközzel segít és támogatja a sporszervezeteket.  

 

http://www.police.hu/

