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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § A Szabályzat hatálya 

 

(1) Jelen szabályzat határozza meg a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tagjaként 

az MKSZ, illetve a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetségek szervezetében foglalkozatott 

sportszakemberek és sportszervezetek felelősségét, valamint a mérkőzés szervezési és rendezési 

előírásokra vonatkozó eljárás szabályokat. 

 

(2)  Jelen szabályzat hatálya kiterjed: 

a) az MKSZ tagjaként, az MKSZ szakágaiban működő sportszervezetekre; 

b) az MKSZ tagjaként, az MKSZ szakágaiban működő sportszervezeteknél tevékenykedő 

biztonsági felelősökre; 

c) az MKSZ által megbízott, a mérkőzésekre delegált hivatalos személyekre; 

d) az MKSZ által megbízott, illetve az MKSZ szakágaiban működő sportszervezetek által 

szervezett sportrendezvényen foglalkoztatott vagyonvédelmi vállalkozásokra (a továbbiakban: 

rendező szerv) és a mérkőzéseken biztonsági feladatot ellátó rendezőkre (a továbbiakban: 

rendező). 

 

(3) Jelen szabályzatnak visszamenőleges hatálya nincs.  

 

(4) Az elkövetett rendbontásokat, cselekményeket, a cselekmény elkövetésekor hatályban lévő 

Biztonsági Szabályzat szerint kell elbírálni. 

 

2. § Értelmező rendelkezések 

 

Jelen szabályzat alkalmazásában: 

a) biztonsági esemény: a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát, illetve 

a sportrendezvény biztonságos lebonyolítását veszélyeztető esemény, amelynek elhárítása 

szervezői vagy rendezői intézkedést igényel; 

b) biztonsági vezető: az MKSZ-szel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló a 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: Sporttörvény) által meghatározott 

biztonsági feladatok ellátásával megbízott szakember; 

c) biztonsági felelős: az MKSZ szakágaiban működő sportszervezettel munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Sporttörvény IX-X. Fejezetben 

meghatározott kézilabda sportághoz kapcsolódó biztonsági feladatok ellátásával megbízott 

személy; 

d) sportrendezvény szervezője: az MKSZ vagy a sportszervezetek (a továbbiakban: Szervező); 

e) a rendező szerv: a 2005. évi CXXXIII. törvény (a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói 

tevékenységről szóló törvény) hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás (a 

továbbiakban: Rendező szerv), amely az adott sportrendezvény biztonsági feladatainak 

ellátásáért felelős; 
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f) biztonsági terv: a rendező által készített biztonsági dokumentum, amelyet az 54/2004. (III.31.) 

Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott tartalommal kell 

elkészíteni olyam formában, hogy az tartalmazza a Szervező által hozott döntéseket, 

információkat, a rendező által végrehajtandó feladatokat, a résztvevők részvételének pontos 

feltételeit, rendkívüli esemény bekövetkezése estén a kiürítés-, kimenekítés szabályait; 

g) a rendező: a Szervező a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, valamint a 

helyszínen a rendfenntartására és a szervezési feltételek biztosításra (a továbbiakban: 

rendezés) szerveződésben rendező szervet vagy rendezőt bízhat meg. A rendezői feladatok 

gyakorlati végrehajtására alkalmazott személy. aki az Sporttörvény 70. §-ában előírt 

képzettséggel, okmányokkal rendelkezik és az MKSZ által előírt szakmai képzésen részt vett 

((erről az MKSZ által kiadott igazolással rendelkezik).  

h) rendezői névsor: az MKSZ Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: BSZ) mellékleteként 

szereplő nyomtatvány. Ezt a rendező szerv helyszíni képviselője tölt ki, amelyen a rendezői 

feladatok ellátására alkalmazott rendezők adatait rögzítik. A rendezői névsor pontos és valós 

adatokkal történő kitöltése a rendező szerv felelőssége. A rendezői névsort meg kell küldeni az 

illetékes rendőr-kapitányságnak, illetve be kell mutatni a mérkőzés előtt a versenybíró részére; 

i) közreműködő: a Szervező a sportrendezvény lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása 

érdekében önkéntes jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. A közreműködő feladata - a Szervező 

képviselőjeként - a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a sportrendezvény egyéb 

résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, valamint a sportrendezvény helyszínén 

biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás. A közreműködők alkalmazása 

esetén a szervező köteles pontos kimutatást készíteni. 

j) néző: az a természetes személy, aki érvényes belépőjeggyel, bérlettel, illetve VIP meghívóval, 

a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően 

vagy követően másfél órával tartózkodik.  

 

MÉRKŐZÉS ELŐKÉSZÜLETI INTÉZKEDÉSEK 

 

3. § Biztonságtechnikai ellenőrzés, pályahitelesítés 

 

(1) Biztonságtechnikai ellenőrzés a Sporttörvény 63. § (3) bekezdés alapján: 

a) a Kormányrendelet hatálya alá (a sportágak országos sportági szakszövetség által, illetve 

közreműködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályban szervezett 

mérkőzésekre, a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetk részvételével 

megtartott nemzeti kupamérkőzésekre, a nemzetközi kupamérkőzéskre, valamint a nemzeti 

válogatottak mérkőzéseire)  tartozó, versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására 

alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség), a katasztrófavédelem, az 

Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási szerv, a sportszövetség, 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: 
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Minősítő Bizottság) képviselője a versenyrendszerben szervezett első verseny előtt legalább 30 

nappal, évente legalább egy alkalommal közösen ellenőrzi;  

b) az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítményt használó 

sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy 

üzemeltetője, minden érintett szervezetet értesíteni köteles; 

c) a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv hozzájárulása 

nélkül nem adható meg; 

d) A rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv a hozzájárulása 

nélkül nem adható meg a sportlétesítmény részére a sportági verseny rendezésének jogát 

biztosító engedély; 

e) megadását az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlásától, a rendellenességek 

megszüntetésétől teheti függővé. Az ellenőrzésről a Minősítő Bizottság képviselője 

jegyzőkönyvet vesz fel, amit 8 napon belül megküld az ellenőrzést végző szervezeteknek. 

 

(2) Biztonságtechnikai ellenőrzés a Sporttörvény 63. § (3b) bekezdés alapján: 

a) a Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, az MKSZ versenyrendszerében szervezett 

versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a 

rendőrség, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, az egészségügyi 

államigazgatási szerv, a létesítményt használó sportszervezet, a tulajdonos, az üzemeltető, a 

sportrendezvényt szervező és az azzal szerződéses viszonyban álló egészségügyi szolgáltató 

és a rendező szerv legalább kétévente egy alkalommal, közösen ellenőrzi;  

b) az ellenőrzés időpontjáról - azt legalább 15 nappal megelőzően - a sportlétesítményt használó 

sportszervezet, több ilyen sportszervezet esetén a sportlétesítmény tulajdonosa vagy 

üzemeltetője, minden érintett szervezetet és a szervező sportszervezetet értesíteni köteles; 

c) az ellenőrzés szempontjait az MKSZ állapítja meg és a végrehajtásra rendszeresített adatlap 

közreadásával segíti az ellenőrzés egységes végrehajtását;  

d) a meghatározott engedély a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi 

államigazgatási szerv hozzájárulása nélkül nem adható meg; 

e) a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügyi államigazgatási szerv a hozzájárulás 

megadását az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok pótlásától, rendellenességek 

megszüntetésétől teheti függővé; 

Az ellenőrzésről a sportlétesítmény üzemeltetője jegyzőkönyvet készít, amit 8 napon belül 

megküld az illetékes rendőrkapitányságnak és az MKSZ-nek.  

 

(3) Pályahitelesítés: 

a) a Kormányrendeletben meghatározott sportrendezvényt a Sporttörvény 63. § bekezdés alapján 

csak az MKSZ által évente az első verseny megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet; 

b) a Kormányrendeletben nem szabályozott sportrendezvényt a Sporttörvény 63. § (3) bekezdés 

b) pontja alapján csak az MKSZ, a Megyei/Budapesti Kézilabda Szövetség által kétévente az 

első verseny megkezdése előtt kiadott engedély alapján lehet; 

c) az engedély megtagadásával szemben az üzemeltető az MKSZ Elnökségénél 15 napon belül 

panasszal élhet. 
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4. § A szervezés feltételei 

 

(1) 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. 

 

(2) Külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény szervezője csak sportági szakszövetség 

vagy sportszervezet lehet. 

 

(3) Az MKSZ versenyrendszerében meghatározott vagy az MKSZ versenynaptárában egyébként 

szereplő egyéb sportrendezvény szervezője csak az MKSZ, vagy a versenyrendszerben indulási 

jogot szerzett sportszervezet lehet. Sportrendezvény a jogszabályokban, valamint az MKSZ által 

meghatározott szabályzatok, előírások szerint szervezhető. 

 

(4) A Kormányrendelet hatálya alá tartozó versenyrendszerben résztvevő sportszervezet köteles 

szakirányú képesítéssel rendelkező biztonsági felelőst köteles alkalmazni. A biztonsági felelős 

alkalmazásának feltételeit a Szervező határozza meg. 

 

5. §  A Szervező felelőssége 

 

(1)  A sportrendezvény akkor tartható meg, ha: 

a) a sportrendezvény helyszínére vonatkozó, külön jogszabályok alapján előírt hatósági 

engedélyek, illetve hozzájárulások rendelkezésre állnak; 

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 a biztosítottak 

érdekében a terv végrehajtásának személyi és technikai feltételei is megvannak; 

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 belső rendje fenntartásának személyi és technikai feltételeit 

biztosítja. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezési feltételek meglétét a rendőrség a sportrendezvény 

helyszínén - a Szervező felé tett előzetes bejelentés alapján - bármikor ellenőrizheti. 

 

(3) A Sporttörvény, a Kormányrendelet, valamint a BSZ által meghatározott előírások betartásáért, 

azok betartatásáért, a biztonságos lebonyolítás megszervezésért a Szervező a felelős.  

Rendező szerv (rendező) alkalmazása esetén a biztonsági feladatok végrehajtása 

vonatkozásában a Szervező és a Rendező szerv egyetemlegesen felelős. 
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(4) A Szervező köteles megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, 

amely a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, valamint a 

jogsértések megelőzése érdekében szükséges. 

 

(5) A Szervező felelőssége a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig 

tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják. 

 

(6) A Szervező köteles gondoskodni arról, hogy a nézők - a mérkőzést megelőzően - megfelelő 

információt szerezhessenek a mérkőzést érintő valamennyi számukra fontos döntésekről, 

különösen a tiltó rendelkezésekről és az őket érintő ellenőrzésekről. 

 

(7) A Szervező honlapján nyilvánosságra kell hozni a pályarendszabályokat, a mérkőzéssel 

kapcsolatos legfontosabb információkat (a jegyértékesítés rendje, a kapunyitás ideje, a kezdési 

időpont, az alkohol árusítási szabályok, a transzparensek engedélyeztetésének a rendje, a 

sportlétesítménybe be nem vihető tárgyak meghatározása, a pályarendszabályok megsértésének 

a következményei, a sportlétesítmény megközelítésének a lehetőségei, a szektorba jutás útvonala, 

esetleges szórakoztató programok). 

 

(8) A sportlétesítmény beléptetőpontjainál jól látható hirdetményben (pályarendszabály) közzé kell 

tenni a mérkőzésen történő részvétel feltételeit, a magatartási szabályokat, az ellenőrzés módját 

és az eltávolítás lehetőségét, a felelősségbiztosításról szóló tájékoztatást, melyeket a szerződési 

feltételeként összefoglalva a belépőjegyen, bérleten is fel kell tüntetni. A tájékoztatást magyar, 

angol, német és a vendégsportszervezet országa szerinti nyelven kell megtenni. 

 

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott előírások be nem tartása esetén a Szervező vonatkozásában 

az MKSZ szabályzataiban meghatározott joghátrányt alkalmazza. 

 

(10) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a sportrendezvény jellegére 

is tekintettel a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát nem veszélyezteti. 

 

(11) Ha a sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a sportrendezvény jellegének 

megfelelően a Szervező köteles a sportrendezvényen résztvevők személyi és 

vagyonbiztonságával kapcsolatos, valamint a környezet és a természet védelmére vonatkozó 

előírásokat teljesíteni. 

 

(12) A Szervező köteles a mérkőzésre a rendezői létszámot a hatóságok által - a biztonságtechnikai 

ellenőrzési jegyzőkönyvben - meghatározott számban biztosítani. 

 

(13) A Szervező a sportrendezvény jellegének megfelelően köteles a hátránnyal élő résztvevőknek a 

helyszínre való akadálymentes bejutását segíteni, ott az akadálymentes közlekedést biztosítani, a 

helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni és távozását elősegíteni.  

A fogyatékos sportolók részvételével tartandó sportrendezvények szervezésénél figyelembe kell 

venni a fogyatékos személyek különleges szükségleteit, amelyeket az Magyar Paralimpiai 

Bizottság állapít meg. 
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(14) A Szervező köteles a sportrendezvény nézői számára felelősségbiztosítást kötni az MKSZ által, 

illetve közreműködésével szervezett versenyrendszer legmagasabb bajnoki osztályában 

szervezett mérkőzésekre, a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő sportszervezetek 

részvételével megtartott nemzeti kupamérkőzésekre, a nemzetközi kupamérkőzésekre, valamint a 

nemzeti válogatott mérkőzéseire; 

a) amelyek esetében a Szervező köteles a sportrendezvény nézői számára felelősségbiztosítást 

kötni; 

b) az a) pont szerinti sportrendezvények felelősségbiztosítás nélkül nem tarthatóak meg; 

c) a felelősségbiztosítás meglétét a belépőjegyen, bérleten és a beléptetőpontoknál kihelyezett 

pályarendszabályokon is fel kell tüntetni. 

 

(15) A Szervező a sportlétesítmény hivatalos befogadóképesség 10 %-át köteles biztosítani a vendég 

(utazó) sportszervezet szurkolói számára. A vendégsportszervezet szurkolói kizárólag a megfelelő 

jelzéssel ellátott „vendégszektor” elnevezésű szektorban foglalhatnak helyet. 

 

(16) Amennyiben a Rendező szerv, a sportrendezvény biztonságos lebonyolítását, a résztvevők 

személyi- és vagyonbiztonságát nem tudja szavatolni, kötelezettségeit teljesíteni - a biztosításban 

részt vevő rendezőkön kívül - rendőri erők alkalmazása, összevonása, valamint átcsoportosítása 

válik szükségessé, a Szervező intézkedik a rendőrség sportlétesítménybe történő behívásáról.  A 

Szervező a rendőri beavatkozás, intézkedés (igazolt) költségeit köteles megtéríteni a 

rendőrségnek. 

 

(17) A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet szabályozza a sportrendezvényeken történő alkoholtartalmú 

italok árusítását: 

a) hazai sportrendezvényen az 5 %-ot meg nem haladó alkoholtartalmú italok árusítása 

engedélyezett, 

b) nemzetközi mérkőzésen alkoholtartalmú italok árusítása tilos. 

 

6. §  A Rendező szerv 

 

(1) A Szervező a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, valamint a helyszínen a rend 

fenntartására és a szervezési feltételek biztosítására írásban megkötött szerződésben rendező 

szervet vagy rendezőt bízhat meg. 

 

(2) Rendező szervnek csak a 2005. évi CXXXIII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas 

vállalkozás bízható meg. 

 

(3) A Rendező szervnek rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági 

engedélyekkel és szakmai felelősségbiztosítással, melyet a biztonságtechnikai ellenőrzés során 

be kell mutatnia. A szakmai felelősségbiztosítási kötvény számát és lejárta idejét a biztonsági 

tervben rögzíteni szükséges. 

 

(4) A Rendező szerv a rendezési feladatok végzésére alvállalkozót kizárólag a Szervező írásos 

hozzájárulása esetén alkalmazhat.  
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Alvállalkozó bevonása esetén, annak munkavégzése tekintetében felelősséggel a Szervező felé a 

megbízott fővállalkozó tartozik. Az alvállalkozó bevonása csak akkor lehetséges, ha az minden 

olyan feltételnek megfelel, amelyet a jogszabályok, más normatív rendelkezések alapján a 

Rendező szerv is köteles megfelelni. Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további 

alvállalkozóval nem köthet szerződést. Alvállalkozó alkalmazása esetén a szervezővel kötött 

szerződésben az alvállalkozót nevesíteni kell. 

 

7. §  A biztonsági terv 

 

(1) 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, 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; 

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 sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására vonatkozó 

sportszakmai eljárásokat; 

l) a média-akkreditáció módját és működési területük pontos meghatározását; 

m) a Sporttörvény 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti biztonsági szabályzatnak való megfelelésre 

vonatkozó adatokat. 

 

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

jogszabályok által előírt - a nézők általi rendbontások, illetve a rendkívüli helyzetek kezelésére 

készített - Tájékoztatási tervet. 
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(3) Abban az esetben szervezhető nyilvános helyen (szabadtéren) sportrendezvény, ha a 

sportrendezvény megtartásának biztonsági feltételei megfelelnek a rendőrség által elfogadott 

biztonsági előírásoknak.  

A szabadtéri sportrendezvények bejelentéséhez a sportrendezvény helyszínének leírását és 

vázlatrajzát, továbbá a sportrendezvény környezetében található közlekedési csomópontok 

vázlatrajzát csatolni szükséges. 

 

8. §  A rendezői névsor 

 

(1) A rendezői névsor a sportrendezvényen rendezői minőségben tevékenykedő személyek adatainak 

a rögzítésére készül. 

 

(2) A BSZ hatálya alá tartozó Szervező kizárólag az MKSZ által elfogadott Rendezői névsor c. 

adatlapot köteles használni. 

 

(3) A rendezői névsor kitöltéséért a Rendező szerv a felelős. A rendezői feladatokat ellátó személyek 

kötelesek a beírt adatokat ellenőrizni és ezt aláírásukkal is elismerni.  

A valótlan adatok közléséért az MKSZ felé a Szervező, a rendőrhatóság felé a Szervező, a 

Rendező szerv, illetve a rendező is felelős. 

 

9. §  A rendező 

 

(1) A sportrendezvényen rendezői feladatokra ellátására kizárólag a rendőrhatóság által kiállított, 

érvényes személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező személy alkalmazható, aki az MKSZ 

által lebonyolított képzési követelményeknek megfelelt, a sportrendezvényen való rendfenntartásra 

felkészítették és erről az MKSZ által kiadott igazolással rendelkezik.  

(2) A sportrendezvényen részt vevő rendezőnek e minőségében és személyében külső megjelenése 

alapján is azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező megkülönböztető ruhát, valamint 

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

Ennek érdekében: 

a) a rendező egységes és azonos típusú megkülönbözető ruházatot visel; 

b) a megkülönböztető ruházat hátsó oldalán - legalább 10 cm nagyságban - kötelező a rendező 

felirat és az azonosítószám elhelyezése; 

c) a megkülönböztető ruházat első oldalán - legalább 5 cm nagyságban - kötelező az 

azonosítószám elhelyezése; 

d) a Szervező írásos engedélyével - a VIP és a sportrendezvény hivatalos zónáiban feladatot 

ellátó rendezők viselhetnek öltönyt vagy azzal azonos ruházatot is; 

e) a rendezői tevékenységet végző személynek - a rendezői listán - egyénileg is azonosíthatónak 

kell lennie. 

 

(3) Az MKSZengedélyével - kizárólag az IHF vagy EHF által szervezett nemzetközi 

sportrendezvényeken - a tömegkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó rendezői csoport tagja 

(nem militáns jellegű, egyensapka nélkül) azonosításra alkalmas ruházatban is elláthatja feladatát.  
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Az MKSZ által szervezett sportrendezvény lebonyolítására megbízott rendező szerv, az adott 

sportrendezvényre készített biztonsági tervben, a tömegkezelésre felkészített rendező 

igénybevételét, feladatát és alkalmazási területét köteles rögzíteni. A tömegkezelési feladatokkal 

megbízott rendezőt a rendezői listában egyértelműen, elkülönítetten jelölni kell.  

 

(4) Névre szóló kitűző viselése minden rendező számára kötelező, amely tartalmazza: 

a) gépi nyomtatással/hímzéssel a rendező nevét; 

b) a vagyonvédelmi vállalkozás nevét, vagy rövidített nevét;  

c) a rendezői vagy vezetői minőségének meghatározását. 

 

10. §  A rendező képzése 

 

(1) A rendezők képzésének szakmai anyagát és a felhasznált dokumentumokat a biztonsági vezető 

állítja össze az MKSZ Szakmai és Versenybizottság jóváhagyásával. 

 

(2) A képzés szervezője az MKSZ tagsággal rendelkező sportszervezet, vagy a sportszervezetekkel 

szerződésben álló vagyonvédelmi vállalkozás (egyéni vagy társas vállalkozás), amelyet az MKSZ 

nyilvántartásba vett. A rendezők képzésének bejelentésében meghatározott feltételek 

biztosításáért a képzés szervezője felel. 

 

(3) A rendezők képzésének végrehajtását az MKSZ képviseletében, a Szakmai és Versenybizottság 

elnöke (a biztonsági vezető javaslatát is figyelembe véve) kijelölése alapján, megfelelő szakmai 

végzettséggel és szakmai ismeretekkel rendelkező személyek láthatják el. A képzést végrehajtó 

személy kizárólag az MKSZ által kiadott dokumentumokat és szakmai anyagokat használhatja.  

A képzést végző személy az MKSZ felé kizárólagos felelősséggel tartozik a képzés szakszerű és 

szabályos lebonyolításáért.  

 

(4) A képzés végrehajtásának feltételei, a képzést szervező feladatai: 

a) a képzés szervezője írásban köteles bejelenteni a képzés idejét, helyét 30 nappal a tervezett 

képzés előtt és a képzésre várható résztvevők létszámát; 

b) a képzéshez szükséges terem biztosítása (asztalok és székek), minimum 4 óra időtartamra, 

c) projektor és projektorvászon biztosítása a PowerPoint-os előadás megtartásához; 

d) a képzésen minimálisan 25 fő, érvényes személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező 

személy részvétele kötelező; 

e) a képzésen részt vett személy- és vagyonőrök, a regisztráció alapján felvett jegyzőkönyvben 

szerepelnek, melyet aláírásával hitelesít a képzést szervező szervezet, a rendőrség és az 

MKSZ képviselője is; 

f) a képzésen résztvevő rendőr jelenlétének biztosítása a képzés szervezőjének a feladata és 

felelőssége. 
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(5) A képzés költsége: 

n) az MKSZ Elnöksége évente meghatározza meg a képzés költségét, amelyet az elfogadott 

elnökségi határozat vagy annak mellékleteténk kerül kihirdetésre; 

o) az Elnökség által meghatározott költséget a képzés szervezője köteles átutalni a szövetség 

számlájára. 

 

(6) Igazolás kiadása a képzésen való részvételről: 

a) a képzésről felvett hivatalos jegyzőkönyv MKSZ-be történő beérkezése után, a képzési díj 

átutalásának igazolása mellett, a képzésen részt vett személy- és vagyonőrök névre szóló 

igazolást kapnak, mely alapján rendezői feladatokat láthatnak el kézilabda-mérkőzéseken; 

b) a képzésen részt vett rendezők igazolását a Szakmai és Versenybizottság elnöke látja el 

aláírásával; 

c) az MKSZ a képzésen részt vett rendezők adatait az Adatvédelmi Szabályzat előírásainak 

betartásával kezeli. 

 

(7) A sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre a Szervező 

köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a Szervező a rendőrség közreműködését a 

fokozott és kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében köteles 

igénybe venni, a normál biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe 

veheti. A rendőrség a felkészítésben külön szerződés alapján vesz részt. 

 

11. §  A közreműködő 

 

(1) A Szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes 

jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban 

közreműködőt bízhat meg.  

 

(2) 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. 

 

(3) Közreműködőként 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható. 

 

(4) Az MKSZ előírása a közreműködő tevékenységével és ruházatával kapcsolatban: 

a) a közreműködők létszámát és tevékenységét a Szervező határozza meg; 

b) a közreműködők a rendezőktől eltérő ruházatban (blúz, melegítő, mez, póló) 

tevékenykedhetnek; 

c) azonosíthatóságuk érdekében pass vagy karszalag viselése kötelező; 

d) a kapunyitás előtt eligazításon kötelező részt venniük, amelyen tájékoztatást kapnak a konkrét 

feladataikról, a tűzvédelmi-, munkavédelmi előírásokról, a menekítési útvonalakról; 

e) a közreműködő személyek adatait a Közreműködői névsor elnevezésű dokumentumban kell 

rögzíteni. 
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12. §  A néző részvétele a sportrendezvényen 

 

(1) A néző a Szervező által kiadott pályarendszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő 

állapotban léphet a sportlétesítmény területére. 

 

(2) A néző kizárólag a Szervező által nem tiltott eszközöket, tárgyakat birtokolhatja, illetve viheti be a 

sportlétesítmény területére. 

 

(3) A néző köteles betartani a Szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem 

folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a 

sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy 

vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti. 

 

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi jogsértésért, 

illetve kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve 

tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel. 

 

(5) A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több kárt okozó esetén a 

kártokozásban résztvevő nézők, egyetemleges felelősséggel tartoznak. 

 

(6) A károkozó néző a Szervező számára a károkozásból származó minden költséget köteles 

megtéríteni. 

 

(7) A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek 

vagy a rendőrségnek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett 

felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. 

 

13. §  A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás 

 

(1) A sportrendezvényen történő részvételből történő kizárás: 

a) 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); 

b) a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a Szervező a 

sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást 

adni, amit - általános szerződési feltételként - magyar, angol és német nyelven is fel kell tüntetni; 

c) a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem 

lehet és a Szervező által vagy az utazó sportszervezet részvételével szervezett minden 

sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre 

vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg; 

d) a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző 

bírósághoz fordulhat; 
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e) a sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a Sporttörvény 71. § 

(3) bekezdése alapján 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; 

f) a Szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, a kizárás 

időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, 

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

valamint a szervező az utazó sportszervezet részére; 

g) a Szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes adatokat a kizárás 

időtartama alatt az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli. 

 

(2)  A sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés 

céljából: 

a)  a sportrendezvény szervezője; 

b) a jegyértékesítést a Szervező megbízásából végző személy, valamint 

c)  a szervező által alkalmazott rendező; 

d) az utazó sportszervezet 

igényelhet adatot, amelyet a rendelkezésére bocsátástól számított 120 óra elteltével töröl. 

 

(3) A sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre a Szervező 

köteles a rendezőt felkészíteni. A felkészítéshez a Szervező a rendőrség közreműködését a 

fokozott és kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében köteles 

igénybe venni, a normál biztonsági kockázatúnak minősített sportrendezvények esetében igénybe 

veheti. A rendőrség a felkészítésben külön szerződés alapján vesz részt. 

 

14. §  A helyi műsorközlő, hangosbemondó 

 

(1) A helyi műsorközlő, hangosbemondó alkalmazásáért és tevékenységének végzéséért a Szervező 

felelős: 

a) erre a feladatra kiképzett tájékoztató személyt kell alkalmazni, aki a sportrendezvényen a 

résztvevőket megfelelően tájékoztatni tudja; 

b) a tájékoztató rendszeren közölt információknak szigorúan semlegesnek kell lennie; 

c) a Szervező köteles kijelölni azt a személyt, aki utasítást adhat a hangosbemondónak a nézők 

felszólítására a jogsértő magatartása abbahagyására, illetve rendkívüli helyzet bekövetkezése 

esetén a Tájékoztatási tervben szereplő, figyelemfelhívó szöveg bemondására; 

d) veszélyhelyzeti vagy rendkívüli eseményekkel kapcsolatos tájékoztató szöveget előzetesen 

írásba kell foglalni. Az írásos dokumentumban - a kiürítési-, kimenekítési dokumentumban 

szereplő információkkal összhangban - rögzíteni kell a résztvevők gyors és pontos  

tájékoztatásának legfontosabb tartalmi elemeit; 

e) a Szervező a Tájékoztatási tervet a versenybírói asztalnál köteles elhelyezni; 

f) a sportrendezvény rendjének súlyos veszélyeztetése, a hivatalos személyek közvetlen 

fenyegetése, a játéktérre történő jogosulatlan belépés, bedobálás esetén a hangosbemondó 

köteles a Szervező utasítására a nézők figyelmét felhívni, hogy jogsértő magatartásuk a 
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mérkőzés félbeszakítását, valamint a mérkőzés végleges befejezetté nyilvánítását is 

eredményezheti; 

g) a mérkőzés közben a résztevők tájékoztatását alapvetően - a játékmegszakítási holtidőben - a 

hangosbemondó rendszeren keresztül kell végezni, amelynek jól hallhatónak kell lenni a tömeg 

zaján keresztül is.  

 

(2)   A tájékoztató rendszert tilos használni: 

a)  politikai üzenetek közlésére; 

b)  hazai csapat sportszerűtlen támogatására, buzdítására; 

c) a vendégcsapat elleni bármilyen megkülönböztetésére; 

d) a hivatalos személyek munkájának kritizálására. 

 

A biztonsági jellegű közlemények bemondása minden körülmények között prioritást élveznek. 

 

(3) Politikai akciók, provokáció és a rasszizmus kezelése: 

a) a Szervező az általa szervezett sportrendezvényen semmiféle politikai, vallási vagy faji 

megnyilvánulást, provokációt nem engedélyezhet, illetve nem tűrhet el; 

b) a Szervező a sportrendezvényeken résztvevők részéről elhangzó rasszista, kirekesztő és sértő 

megnyilvánulások esetén a hangosbemondón keresztül köteles a nézőket figyelmeztetni, hogy 

semmiféle ez irányú jogsértő cselekedet elhangzásához nem járul hozzá és kéri, hogy a nézők 

hagyják abba a más személyek, csoportok, a hivatalos személyek és a csapatok sértegetését. 

c) amennyiben az első alkalom után a hangosbemondó felszólította a nézőket a sértő 

megnyilvánulások abbahagyására és ez az adott sportrendezvényen többet nem fordul elő, 

akkor a sportszervezet mentesül a fegyelmi büntetés alól. Minden más esetben az érintett 

sportszervezet fegyelmi vétséget követ el és vele szemben fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 

 

 

 

 

15. §  A média tevékenységének a szabályozása 

 

(1) A média munkatársainak akkreditációja és tájékoztatása: 

a) a Szervező köteles az akkreditációs előírásokról, a beléptetés és elhelyezés helyszínéről, a 

sportrendezvény biztonsági szabályairól tájékoztatást adni; 

b) a média munkatársai a kézilabda mérkőzésekre csak az előzetesen visszaigazolt 

akkreditációval, az akkreditációs adatlap kitöltése után léphetnek be; 

c) az akkreditációs adatlap aláírásával ismerik el a felvilágosítás megtörténtét. 

 

(2)   A fotósok: 

a) indokolt esetben, csak ruházat- és csomagátvizsgálást követően léphetnek be; 

b) a Szervező által meghatározott területen és helyiségekben tartózkodva tevékenykedhetnek; 

c) a Szervező által előzetesen meghatározott pályarendszabályokat és utasításokat betartva 

vehetnek részt; 
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d) a fotósok sem a szurkolókkal, sem a hivatalos személyekkel nem létesíthetnek olyan jellegű 

interakciót, amely a sportrendezvény biztonságos lebonyolítását veszélyeztetné; 

e) a fotósok kötelesek a rendezők felszólításának eleget tenni, ha folytatólagosan, illetve súlyosan 

megsértik a Szervező által előzetesen meghatározott szabályokat a sportlétesítményből 

eltávolíthatóak; 

f) a fotósok a Szervező által biztosított megkülönböztető mellényben a mérkőzés előtt a csapatok 

kivonulása és felsorakozása ideje alatt (bemutatás) a versenybírói asztal előtti területen 

végezhetik tevékenységüket.  

A mérkőzés megkezdése után a kapuk mögött kiépített vagy ideiglenesen telepített kordonon 

kívül tartózkodhatnak. A mérkőzés közben a biztonsági zónába nem léphetnek be, illetve a 

telepített Led-falak és reklámtáblák előtt nem tartózkodhatnak.  

g) a fotós a mérkőzés előtt és annak ideje alatt a játéktérre - a Szervező által meghatározott 

esetektől eltekintve (bemutatás, csapatfotózás) - nem léphet. A mérkőzés befejezése után a 

játéktéren is végezhetik tevékenységüket; 

h) a fotósok eszközei nem érintkezhetnek a biztonsági hálóval és nem takarhatják a 

reklámtáblákat; 

i) a fotósok nem dolgozhatnak a játékos kijáróban, arra a területre való belépésükre a viselt 

mellény sem jogosítja fel őket; 

j) a fotósok a szurkolókkal nem tarthatnak közvetlen kapcsolatot; 

k) a fotósok a játékosokat és a hivatalos személyeket az eredmény és a tevékenységük miatt nem 

kritizálhatják. 

l) az MKSZ, az IHF, illetve EHF által szervezett sportrendezvényeken a Szervező által biztosított 

megkülönböztető, fehérszínű mellényben a fotós - a fotósokra vonatkozó előírások mellett - 

mozoghat a sportlétesítmény szektoraiban is, de a közlekedési és menekülési útvonalakon 

hosszabb ideig nem tartózkodhatnak, oda nem pakolhatnak, és nem ülhetnek le. 

 

(3) Az újságírók: 

a) a Szervező által kijelölt helyen végezhetik tevékenységüket; 

b) a játékos folyosóra, a játéktérre és a biztonsági zónába nem léphetnek be; 

c) a mérkőzés végén a hivatalos személyekkel történő interjúkat a Szervező által meghatározott 

helyen készíthetik el. 

 

(4) A TV munkatársainak tevékenysége: 

a) a mérkőzés közvetítését gyártó vagy arról felvételt készítő TV-s személyzet - a szervezővel 

történő egyeztetés után - a kamera felállítási tervben rögzített helyeken és pozíciókban, a 

Szervező által biztosított megkülönböztető mellényt viselve tevékenykedhetnek; 

c)  az interjúkat készítő riporternek nem kötelező mellény viselése, de a munkájukat segítő 

technikai személyzet (mikrofonosok, kábelkezelők) számára igen; 

b) a kamera kezelő és segítője a játéktérre, a biztonsági zónába kizárólag a csapatok bemutatása 

során, a mérkőzés közben a csapat időkérés időtartama alatt és a mérkőzés befejezése után 

léphet be; 

c) a kamera kezelő és segítője nem akadályozhatja a mérkőzés szabályos és biztonságos 

lebonyolítását, nem veszélyeztetheti a játékosok és a játékvezetők testi épségét, illetve a 

kimenekítés-, kiürítés végrehajtását; 
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e) a kameratartó állványok, a gyártáshoz szükséges eszközök elhelyezése nem zavarhatja a 

mérkőzés biztonságos lebonyolítását, nem akadályozhatja a nézők látását, azok elhelyezése a 

játékos kijáróban, illetve a résztvevők által igénybe vehető területen nem engedélyezhető. 

 

 

 

 

 

16. §  A sportrendezvény bejelentése 

 

(1) A Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények vonatkozásában a Szervező a 

sportrendezvény előtt legalább 15 nappal köteles bejelenteni az illetékes rendőr-főkapitányságra, 

rendőrkapitányságra írásban bejelenteni.  

 

(2) A Szervező által megbízott Rendező szerv a sportrendezvény előtt legkésőbb 15 nappal az 

elkészített biztonsági tervet és mellékleteit megküldi az illetékes rendőr-főkapitányság, 

rendőrkapitányság címére. Amennyiben a Sporttörvény 68/A § (3a) bekezdése alapján kötelező, a 

tervezett rendezői listát is köteles az illetékes rendőr-főkapitányságra, rendőrkapitányságra 

benyújtani. 

 

17. §  A sportrendezvény biztonsági kockázat szerinti minősítése 

 

(1)  A Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények vonatkozásában a Szervező köteles az 

Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) által működtetett Sportrendezvényeket 

Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság (a továbbiakban: Minősítő Bizottság) által 

rendszeresített formanyomtatványon a minősítési javaslatát az illetékes rendőr-főkapitányságra, 

rendőrkapitányságra eljuttatni.   

 

(2)  A Minősítő Bizottság javaslata alapján az Országos Rendőr-főkapitányság a következő határozatot 

hozhatja: 

a) Normál biztonsági kockázatú mérkőzésen a Szervező és a Rendező szerv (rendezők) felelősek 

a belső sportrendezvény-biztosítási feladatok vonatkozásában. A rendőrség kizárólag a külső 

(közterületi) biztosítási feladatok ellátásában vesz részt. 

b) Fokozott biztonsági kockázatú mérkőzésen a Szervező és a Rendező szerv (rendezők) 

felelősek a belső sportrendezvény-biztosítási feladatok vonatkozásában. A rendőrség a külső 

(közterületi) biztosítási feladatok ellátásában vesz részt, de a szervezővel kötött szerződés 

alapján a belső biztosítási feladatokat is kontrollálja. 

c) Kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésen a Szervező és a Rendező szerv (rendezők) felelősek 

a belső sportrendezvény-biztosítási feladatok vonatkozásában. A rendőrség a külső 

(közterületi) és a belső biztosítási feladatok irányításában, ellátásában is részt vesz, azt 

közfeladatként látja el. 
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(3) A rendezők létszámának meghatározásánál figyelembe kell venni az éves, illetve a két éves 

biztonságtechnikai ellenőrzés jegyzőkönyvében meghatározott létszámot. A Szervező a 

megállapított létszámnál többet rendelhet meg, kevesebbet nem. 

 

 

 

 

 

18. § Zártkapus mérkőzés 

 

(1) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének a Sporttörvény által meghatározott feltételei 

hiányoznak, vagy nem megfelelőek, a rendőrség a sportrendezvény megtartását vagy a 

sportrendezvény nézők részvételével való megtartását megtiltja, vagy a nézők részvételét a 

sportlétesítmény meghatározott részére korlátozza. 

 

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alapján a rendőrség a sportrendezvény nézők 

részvételével történő megtartásának megtiltásáról, a sportrendezvény helyszínén annak közvetlen 

megtartása előtt dönt, a rendőrség a határozatát haladéktalanul közli a szervezővel. A rendőrség 

által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

(3) A meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése érdekében a rendőrség e feladatra 

előzetesen kijelölt képviselője a sportrendezvényen megfigyelőként jelen lehet. 

 

(4) A Versenyigazgatóság határozatával, valamint az MKSZ Fegyelmi és Etikai Bizottság határozata 

alapján zártkapus mérkőzést rendelhet el: 

p) a hatályos BSZ, a Versenykiírás, illetve a Mérkőzés Rendezési Előírások súlyos megsértése 

esetén; 

q) a zártkapus sportrendezvényen résztvevő hivatalos személyekről és a sportszakmai 

lebonyolítást elősegítő személyekről írásban kap tájékoztatást az elmarasztalt sportszervezet; 

r) a rendőrség, illetve az MKSZ által elrendelt zártkapus mérkőzés megrendezésének 

végrehajtását szövetségi ellenőr is ellenőrizheti. 

 

AZ MKSZ ÁLTAL DELEGÁLT HIVATALOS SZEMÉLYEK 

 

19. §  A hivatalos személyek gépjárműveinek parkoltatása 

 

(1) A Szervező köteles gondoskodni a mérkőzéseken hivatalos minőségben megjelelő játékvezetők, 

versenybírók, ellenőrök és a vendégcsapat járműveinek biztonságos elhelyezéséről. A hivatalos 

személyek járműveit zárt vagy őrzött parkolóban kell elhelyezni. 

 

(2) A Szervező felelős a sportrendezvény ideje alatt, a zárt vagy őrzött parkolóban elhelyezett 

járművekben keletkezett kárért. 



A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 

19 

 

(3) A Szervező mentesül a járművekben okozott kár megtérítése alól, ha a hivatalos személyek nem 

a Szervező által kijelölt parkolóban helyezték el a járműveiket.  

 

 

 

 

 

20. § Játékvezetők 

 

(1) A bajnoki és kupa-mérkőzésekre a játékvezetők küldését az MKSZ, illetve a Budapesti/Megyei 

Játékvezetői Albizottság által kijelölt felelőse végzi. 

 

(2) A játékvezetők a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyvben meghatározott 

sportszakmai feladatokat látnak el. 

 

(3) A játékos folyosón, a játékos kijáróban és a játéktéren az MKSZ által biztosított játékvezetői ruházat 

és embléma azonosítja. 

 

(4) A játékos folyosón, a játéktéren és a biztonsági zónában kizárólagos döntési, büntetési és 

jelentéstételi jogkörrel rendelkező személyek. 

 

(5) A mérkőzés előtt, alatt és után bármilyen atrocitás éri a játékvezetőket vagy a sportrendezvény 

rendjének megzavarása esetén kötelesek fegyelmi feljelentést készíteni.  

 

(6) A játékvezetők kötelesek jelentést vagy fegyelmi feljelentést készíteni a következő esetekben: 

a)  illetéktelen személye bejutása a játékos folyosóra, a játéktérre, illetve a biztonsági zónába; 

b)  a játéktérre, illetve a biztonsági zónába történő bedobálások; 

c)  a hivatalos személyek rendbontása, szabályszegése esetén; 

d) a Mérkőzés Rendezési Előírások súlyos megsértése esetén; 

e) rasszista, kirekesztő rigmusok skandálása, melyet a Szervező felszólítására sem hagynak 

abba; 

f) pirotechnikai eszközök működésbe hozása esetén. 

 

(7) A Játékvezetők jelentési kötelezettsége: 

a)  a 6. bekezdés a) – f) pontokban rögzített események bekövetkezése esetén a játékvezetők 

kötelesek a játékvezetői feljelentést a „Játékvezetői feljelentés című nyomtatványt” használva 

a mérkőzést követően azonnal megírni, majd átadni a feljelentett személynek vagy 

sportszervezetnek. A fegyelmi feljelentő lapot mindenki köteles aláírni (játékvezetők, 

versenybírók, eljárás alá vont személy, vendégsportszervezet képviselője). Ha a feljelentett 

személy az átvételt megtagadja, akkor azt a feljelentő lapon fel kell tüntetni. A játékvezetők 



A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 

20 

kötelesek megküldeni – a mérkőzést követő 48 órán belül – az MKSZ Etikai és Fegyelmi 

Bizottság címére postai úton, majd ezt követően az MKSZ informatikai rendszerébe feltölteni. 

 

(8)  A játékvezetőkkel szemben - kötelezettségeik vétkes megszegése esetén - valamint jelentéstételi 

kötelezettségük elmulasztása okán - az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárást 

folytathat le. 
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21. §  Versenybírók 

 

(1) A bajnoki és kupa-mérkőzésekre a versenybírók küldését az MKSZ, illetve a Budapesti/Megyei 

Kézilabda Szövetségek által kijelölt felelőse látja el. 

 

(2) A versenybírók a Kézilabdázás Verseny- és Játékszabályok c. könyvben meghatározott 

sportszakmai feladatokat látnak el. 

 

(3) A versenybírókat a játékos folyosón, a játékos kijáróban és a cserehelyen az MKSZ által biztosított 

versenybírói embléma azonosítja. 

 

(4) A versenybírók a cserehely rendjének megtartásában felelős személyek. Döntési, büntetési 

jogkörrel nem rendelkeznek - rendkívüli helyzet, hivatalos személyek, csapatok által elkövetett 

szabályszegések, kötelezettségeik megszegése esetén, illetve a Mérkőzés Rendezési Előírások 

be nem tartása kapcsán - tájékoztatásuk alapján a játékvezetők jogosultak a megfelelő 

intézkedéseket meghozni. 

 

(5) A Kormányrendelet hatálya alá tartozó mérkőzéseken kötelező a Szervező által bemutatott 

biztonsági terv ellenőrzése, a BSZ mellékleteként rendszeresített rendezői névsor ellenőrzése és 

annak láttamozása. 

 

(6) A sportrendezvény rendjének megzavarása, illetve a Mérkőzés Rendezési Előírások megsértése 

esetén kötelesek a versenybírók Versenybírói Kiegészítő Jelentést az arra rendszeresített 

nyomtatványon, a helyszínen megírni - a mérkőzést követő 48 órán belül a Versenyigazgató 

részére megküldeni. A Versenyigazgató a beérkezett jelentést köteles továbbítani az MKSZ Etikai 

és Fegyelmi Bizottságának. 

 

(7) A versenybírókkal szemben - kötelezettségeik vétkes megszegése esetén - valamint jelentéstételi 

kötelezettségük elmulasztása okán - az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárást 

folytathat le. 

 

22. §  Szövetségi ellenőr 

                           

(1) az MKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottság az eljárás alá vont sportszervezet ellen hozott fegyelmi 

határozat alapján rendelheti el szövetségi ellenőr részvételét a fegyelmi határozatban megjelölt 

mérkőzéseken. 

 

(2) Az MKSZ saját költségére is rendelhet ki szövetségi ellenőrt a mérkőzésre. 

 

(3) A mérkőzésekre a szövetségi ellenőr küldését az MKSZ, illetve a Budapesti/Megyei Kézilabda 

Szövetségek kijelölt felelőse látja el. 

 

(4) A sportlétesítmény területén, a játékos folyosón és a lelátón egy fő rendező kísérete biztosítja a 

szabad mozgását. 
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(5) A szövetségi ellenőr az MKSZ BSZ és a Mérkőzésrendezési Előírások betartását ellenőrzi: 

s) döntési és büntetési jogkörrel nem rendelkező személy; 

t) a Kormányrendelet hatálya alá tartozó mérkőzésen kötelező a Szervező által bemutatott 

biztonsági terv ellenőrzése, illetve a BSZ mellékleteként rendszeresített rendezői névsor és a 

Tájékoztatási terv ellenőrzése; 

u) nézőtéri jogsértések, szabályszegések, illetve a Mérkőzés Rendezési Előírások megsértése 

esetén köteles azokat írásban rögzíteni, fényképfelvételeket készíteni és az MKSZ 

Versenyigazgató címére - a mérkőzést követő 48 órán belül - postai úton, illetve elektronikus 

formában a Szövetségi ellenőri jelentés című nyomtatványon az esetet részletesen jelenteni; 

v) a szövetségi ellenőr a mérkőzéseken tapasztaltakról, a felmerült hiányosságokról és hibákról a 

Szervező képviselőjének köteles tájékoztatást adni. 

 

(6) A szövetségi ellenőrrel szemben - kötelezettsége vétkes megszegése esetén - az MKSZ Etikai és 

Fegyelmi Bizottság fegyelmi eljárást folytathat le. 

 

A MÉRKŐZÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSA 

 

23. §  A vezetési pont 

 

(1) A Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvények helyszínén a biztonsági feladatok 

irányítására, a végrehajtás ellenőrzése céljából vezetési pontot kell kialakítani. 

 

(2) A vezetési pont helyét és kialakítását az éves biztonságtechnikai ellenőrzés során rögzített 

jegyzőkönyben határozzák meg. 

 

(3) A vezetési ponton a sportrendezvény biztosításában résztvevő hatóságok, szervezetek képviselői 

(a rendőrség, a katasztrófavédelem, a szervező, a rendező szerv, az egészségügyi szolgáltató és 

a sportlétesítmény képviselője) tartózkodhat. 

 

(4) A kamerával történő megfigyelés során az online felvételek erre a pontra érkeznek be, a rögzítő 

rendszer a felvételek tárolására alkalmas. 

 

24. §  A sportrendezvény egészségügyi biztosítása 

 

(1) A sportrendezvények egészségügyi biztosításával kapcsolatos általános előírásokat az 5/2006. 

(II.7.) EüM. Rendelet szabályozza. 

 

(2) A nemzetközi sportrendezvények lebonyolítása során az egészségügyi biztosítási feladatok 

végrehajtására kizárólag az Országos Mentőszolgálat jogosult. 

 

(3) A hazai bajnoki és kupa-mérkőzések lebonyolítása során az egészségügyi biztosítási feladatok 

ellátására egyéb egészségügyi szolgáltató is igénybe vehető. 
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(4) Az MKSZ előírása a sportrendezvény biztosításának szintjeit illetően: 

a) a Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyéb sportrendezvényen, melyen 100 fő feletti 

létszámú néző részvétele esetén, legalább egy gyalogőr pár biztosítása szükséges; 

b) a Kormányrendelet hatálya alá tartozó sportrendezvényen - 1000 fő alatti létszámú néző 

részvétele esetén - legalább 1 mentőgépkocsi biztosítása szükséges;  

c) 1001-5000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi egy mentőkocsi biztosítása szükséges; 

d) 5001-10000 fő részvétele esetén legalább egy esetkocsi, egy mentőkocsi és legalább kettő 

gyalogőr pár szükséges.  

Mentési terv készítése kötelező; 

e) 10001 feletti fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőkocsi és legalább 

három gyalogőr pár biztosítása szükséges.  

Mentési terv készítése kötelező. 

 

25. §  Katasztrófavédelmi biztosítás 

 

(1) Nézők részvételével történő sportrendezvényt csak az éves, illetve két éves biztonságtechnikai 

ellenőrzés során elfogadott feltételeket tartalmazó - a Sporttörvényben meghatározott - hatósági 

hozzájárulások birtokában lehet szervezni. 

 

(2) A sportlétesítmény hivatalos befogadóképessége: 

a) az éves, illetve a két éves biztonságtechnikai ellenőrzés végrehajtása során határozza meg a 

rendőrhatóság és a katasztrófavédelmi hatóság képviselője; 

b) a befogadóképességet (szektorok szerinti bontásban) a biztonságtechnikai ellenőrzésről 

készített jegyzőkönyv tartalmazza; 

c) a hivatalos befogadóképességet a Szervező nem lépheti túl. 

 

(3) A sportrendezvényt lebonyolító Szervező számára a sportlétesítmény jelenlévő képviselője köteles 

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

hozzáférhetőségét. 

  

(4) A sportlétesítmény kiürítési-, kimenekítési útvonalain a követelményeknek megfelelő menekülési 

útirány jelzőrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni.  

 

(5) A menekülési utakat, a vészkijáratokat meg kell jelölni és olyan állapotban kell tartani, hogy azokon 

a sportrendezvény résztvevői gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a helyszínt, illetve 

szükség esetén gyorsan kimenekíthetőek legyenek.  

 

(6) A vészkijárati ajtókat a sportrendezvény ideje alatt tilos lezárni. A vészkijárati útvonalakat és 

kijáratokat, valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, 

hogy azok bármikor akadálytalanul használhatóak legyenek. A vészkijárati útvonalakat és ajtókat 

olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás esetén is működőképes és a szükséges 

megvilágítást biztosítja. 
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26. §  A kamerával történő megfigyelés 

 

(1) A Szervező - rendező alkalmazása esetén a Rendező szerv - a sportrendezvény ideje alatt, annak 

helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt 

parkolókban - megfigyelheti a résztvevőket. A fokozott és kiemelt biztonsági kockázatú 

mérkőzésen köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyekre, a meghatározott 

számban elhelyezett, valamint a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását 

lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. 

 

(2) 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, valamint magyar, angol nyelven is 

tájékoztatni kell. 

 

(3) A szabálysértési eljárás, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges 

adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését követően a Szervező 

köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését követő 120 órán belül megtehető 

felszólításban megjelölt ideig megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A 

rendőrség a szervezőt, a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 60 napig történő 

tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra vagy az (5) bekezdés szerinti adatigénylésre 

nem kerül sor, a szervező, a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 óra elteltével 

megsemmisíti. 

 

(4) Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot igényli, annak a Szervező 

haladéktalanul köteles eleget tenni. 

 

(5) Az (1) bekezdés szerint rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, 

bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a 

nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az 

előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, valamint az érintett személy igényelhet 

adatot. Az (1) bekezdés szerint rögzített felvétel a Szervező a sportrendezvényen történő 

részvételből való kizárás, közigazgatási hatósági eljárás megindítása, valamint polgári jogi igény 

érvényesítése érdekében felhasználható az eljárás jogerős befejezéséről szóló értesítés 

kézhezvételét, vagy a kizárás hatályának leteltét követő harmadik munkanapig. 

 

(6) A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a 

Szervező, a rendező szerv (a rendező) képviselője egyidejűleg és folyamatosan figyelemmel kíséri. 

A rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat e feladattal megbízott képviselője ennek során 

jelen lehet.  

Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat igényli, a Szervező köteles a 

sportrendezvény ideje alatt a kamerával történő megfigyeléshez való hozzáférést biztosítani. 
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27. §  A kapunyitás 

 

(1) A sportrendezvény előtti kapunyitás időpontját a Szervező határozza meg, ezt a honlapján és 

egyéb hirdetményekben a nézők tudomására hozza. 

 

(2) A Rendező szerv helyszíni felelőse (főrendező) a kapunyitás előtt köteles a rendezők 

felszereléséről, eligazításáról, a rendezői feladatokkal megbízott személyek dokumentálásáról 

(rendezői névsor) gondoskodni. 

 

(3) A Szervező a kapunyitást abban az esetben rendelheti el amennyiben a spotlétesítményben 

feladatot ellátó szervezetek és személyek a saját területükön felkészültek a nézők fogadására, a 

rendezők a biztonsági átvizsgálás során a sportrendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó 

tényezőt nem találtak. 

 

(4) A kapunyitás időpontjának meghatározása során figyelembe kell venni: 

a) az elővételben értékesített belépőjegyek számát, 

b) a várható hazai nézők számát, 

c) a várható vendégszurkolók létszámát, 

d) a nézők biztonságos beléptetéséhez szükséges beléptető kapuk számát, 

e) a nézők beléptetésére igényelt időtartamot. 

 

28. §  Rendezői feladatok 

 

(1) A sportlétesítmény átvizsgálása: 

a) a rendezők kötelesek átvizsgálni a kapunyitás előtt a hivatalos személyek által igénybe vett 

helyiségeket; 

b) a rendezők kötelesek átvizsgálni a sportlétesítmény beléptető pontjait, a vészkijáratokat, a 

nézők szektorait és kiszolgáló helyiségeit; 

c) a sportrendezvény befejezése után (a résztvevők és a hivatalos személyek távozása után) 

kötelesek átvizsgálni a sportrendezvény lebonyolítására igénybe vett helyiségeket. 

 

(2) A hivatalos személyek védelme: 

a) a hivatalos személyek (csapatok, játékvezetők, versenybírók, ellenőrök) védelmét a 

megérkezésüktől a sportrendezvény helyszínéről való távozásukig kell biztosítani; 

b) a hivatalos személyek útvonalát, a játékos folyosók, öltözők és a játéktér közötti területet kell 

biztosítani, arra a területre, kizárólag a Szervező által feljogosított személyek (megfelelő 

azonosítás biztosításával) léphetnek be; 

 

(3) A nézőktől elzárt terület biztosítása: 

a) a nézőktől elzárt területre kizárólag a hivatalos személyek és a Szervező által megbízott - a 

mérkőzés sportszakmai és biztonságos lebonyolítását elősegítő - közreműködő személyek 

léphetnek be, megfelelő azonosítás feltételek esetén; 

b) a nézők elől elzárt területet táblával kell jelölni, magyar, német és angol nyelven. 
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(4) A néző beléptetésének a végrehajtása: 

a) a rendező a nézőt a sportrendezvény helyszínére akkor léptetheti be, ha érvényes 

belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre jogosító 

igazolással, meghívóval rendelkezik; 

b) ruházatának és csomagjának átvizsgáláshoz hozzájárul; 

c) a ruházat átvizsgálását kizárólag azonos nemű rendező hajthatja végre; 

d) ruházatának és csomagjainak átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr vagy a 

rendező is jogosult; 

e) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt; 

f) nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény 

megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a 

sportrendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, 

és erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta; 

g) nem tart magánál a jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, mások iránti gyűlöletre uszító 

feliratot, zászlót; 

h) nem áll a Sporttörvény 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától 

eltiltás büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a Sporttörvény 76/A. § (1) bekezdése szerinti, 

külföldi sportszervezet, a hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt; 

i) vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát; 

j) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető; 

k) nem tart magánál ételt, italt, illetve csak a sportrendezvényen való részvételéhez feltétlenül 

szükséges személyes tárgyakat birtokol; 

l) állatot nem vihet be a sportlétesítmény területére (kivéve a hátránnyal élő néző esetében a 

segítségére szolgáló kutya); 

m) a sportrendezvényen kényszerítő eszköz alkalmazására kizárólag a rendőr jogosult. 

n) videokamerát, professzionális fényképezőgépet vagy kereskedelmi célú tárgyat nem tart 

magánál, kivéve, ha erre vonatkozóan a Szervező engedélyével rendelkezik. 

 

(5) A transzparensek átvizsgálása: 

a) a beléptetésre jelentkező néző nem tarthat magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, 

zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet; 

b) a Szervező előzetesen engedélyezheti a csapat biztatására szolgáló néző transzparenst, 

feliratot; 

c) a néző az engedélyezett transzparenst, feliratot kizárólag a Szervező által kijelölt helyre 

helyezheti el; 

d) az engedéllyel bevitt látványelemek a kihelyezett reklámokat nem takarhatják el. 

 

(6) A néző beléptetésének a megtagadása: 

a) ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező néző a pályarendszabályokban foglalt 

feltételeknek nem felel meg, a beléptetését meg kell tagadni; 

b) a rendező köteles a Szervező képviselőjét értesíteni a beléptetés megtagadásáról; 

c) a rendező szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése esetén köteles a rendőrséget 

értesíteni. 
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(7) A szektorok biztosítása: 

a) a rendezők kötelesek ellenőrizni, hogy az adott szektorba kizárólag a megfelelő belépőjeggyel, 

bérlettel, illetve meghívóval rendelkező személyek lépjenek be; 

b) a rendezők kötelesek figyelni, hogy számozott sorok, illetve ülőhelyek esetén kizárólag a 

belépőjegyen, bérleten, illetve meghívón szereplő nézők foglaljanak helyet. 

 

(8) Vendégszurkolók biztosítása: 

a) a vendégszurkolók kizárólag a Szervező által meghatározott beléptetési ponton léphetnek be a 

sportlétesítmény területére; 

b) a vendégszurkolók a számukra kijelölt útvonalat és helyiségeket használhatják; 

c) a vendégszurkolók a számukra biztosított „vendégszurkolók” jelzésű szektort vehetik igénybe. 

 

(9) A résztvevők kimenekítése: 

a) rendkívüli helyzet bekövetkezése esetén, a sportrendezvényen résztvevők kimenekítését a 

Kiürítési-, kimenekítési tervben meghatározottak szerint kötelesek végrehajtani; 

b) a kimenekítési feladatok végrehajtását a főrendező, a helyszínen tartózkodó rendőri biztosítás 

parancsnoka, illetve a katasztrófavédelmi egység parancsnoka irányítja. 

 

29. §  A sportrendezvény megszakítása, illetve felfüggesztése 

 

(1) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének a feltételei nem biztosítottak vagy 

hiányosak, a sportrendezvény időlegesen, illetve véglegesen beszüntethető. 

 

(2) Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és 

a megbomlott rend másként nem állítható helyre, a Szervező köteles a sportrendezvényt 

megszakítani. A rendőrség jelen lévő képviselője a szervezővel, a rendező szerv képviselőjével 

(főrendező), valamint a játékvezetőkkel lefolytatott egyeztetést követően kezdeményezheti a 

mérkőzés befejezetté nyilvánítását. A játékvezető a rendőrség kezdeményezésének kötelesek 

eleget tenni és a mérkőzést befejezetté nyilvánítani.  

 

(3) Ha a hivatalos személyek (a csapatok tagjai és vezetőik, a versenybírók) élete, testi épsége 

megóvása érdekében szükséges, a játékvezetők kötelesek megszakítani, végső soron befejezetté 

nyilvánítani a mérkőzést. Sportszakmai döntést (pl. a játéktér alkalmatlansága) kizárólag a 

játékvezetők hozhatnak. Mérkőzés megszakítására és a végleges befejezetté nyilvánítására a 

játékvezetőknek van kizárólagos jogkörük. 

 

(4) A mérkőzés befejezetté nyilvánítása esetén a Szervező a köteles a mérkőzés újra játszásával, a 

belépőjegyekkel kapcsolatos szabályozást a résztvevőkkel ismertetni. 
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30. §  A nézők visszatartása 

 

(1) 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.  

 

(2) Az ellenérdekű szurkolói csoportok közterületi összecsapásának megakadályozása érdekében a 

rendőrség - amennyiben azt a biztonság fenntartása érdekében szükségesnek ítéli - a szervezetten 

vagy szervezetlenül érkező szurkolói csoportokat a közterület egy bizonyos részének 

elkerülésével, illetve meghatározott útvonalon a sportlétesítménybe kísérheti. 

 

(3) Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a Szervező a nézők visszatartásról önállóan is 

dönthet. 

 

(4) A jogsértő magatartást tanúsító személy visszatartása: 

a) a Szervező köteles azt a nézőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személy és 

vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, 

vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő 

magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani; 

b) amennyiben a jogsértő magatartást elkövető néző a jogsértő cselekményét nem hagyja abba, 

a rendező felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak 

nem tesz eleget, a Szervező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. 

c) a rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező 

visszatarthatja, az Igazolás a résztvevő visszatartásáról rendszeresített jegyzőkönyv 

kitöltésével; 

d) a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerülhet sor, a képfelvevő 

eszköz által rögzített felvételek kezelésére a Sporttörvény 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt 

rendelkezések az irányadók; 

e) a visszatartott személy rendőrség által történő igazoltatása esetén a Sporttörvény 65. § (2) 

bekezdésében meghatározott szervezőt kell a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 24. 

§ (4) bekezdése szerinti igazoltatást kérőnek tekinteni. 

 

31. §  A rendőrség részvétele a sportrendezvényen, a jogszabályok megsértésének 

szankcionálása 

 

(1) A jogszabályokban meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése érdekében a 

rendőrség jelenléte a sportrendezvényen: 

a) a minősítésre nem kötelezett és a normál biztonsági kockázatú mérkőzésen a rendőrség - 

megfigyelőként - a sportlétesítmény belső területén is jelen lehet, de csak a külső biztosítási 

feladatokban vesz részt; 

b) a fokozott biztonsági kockázatú mérkőzésen - a szervezővel kötött szerződés alapján - a 

rendőrség a belső biztosításban is közreműködik; 

c) a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzésen a rendőrség közfeladatként a belső biztosításban 

is részt vesz. 
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(2) A sportrendezvények biztonságos megszervezésével, megrendezésével összefüggésben, a 

jogszabályokban meghatározott biztonsági előírások megsértése esetén a jogsértés súlyától, az 

okozott kár mértékétől, a közbiztonságra való veszélyesség fokától, valamint a jogsértés 

ismétlődésétől függően közigazgatási bírságot szabhat ki a szervezővel, valamint a rendező 

szervvel (rendező) szemben: 

a) a biztonságtechnikai ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatási és egyéb kötelezettségek 

elmaradása; 

b) a sportrendezvény lebonyolítása során a biztonsági tervben foglaltak nem szabályszerű 

végrehajtása; 

c) a sportrendezvény lebonyolításával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek elmaradása és a 

szükséges dokumentációk benyújtásának hiánya; 

d) a kizárással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása; 

e) a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében a rendőrség által meghatározott 

kötelezettségek elmulasztása; 

f)  a rendezői létszámmal és jogosultságokkal kapcsolatos hiányosságok megállapítása; 

g)  a sportrendezvények biztonsági kockázat szerinti minősítésének kezdeményezésével és a 

kiemelt vagy fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény kapcsán a jogszabályokban előírt 

feladatok végrehajtásával kapcsolatos mulasztás. 

 

(3) A közigazgatási bírság ismételt kiszabása vagy meg nem fizetése esetén a rendőrség határozattal 

korlátozza a sportrendezvényen a nézőszámot, vagy megtiltja a nézők részvételével történő 

megrendezést. 

 

(4)   Az (2) bekezdés szerinti közigazgatási bírságolással kapcsolatos jogosultság: 

a) elsőfokú eljárás lefolytatására a sportrendezvény helye szerint illetékes megyei rendőr-

főkapitányság az illetékes; 

c) másodfokú eljárás lefolytatására az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezik hatáskörrel. 

 

 

HELYZETJELENTÉSEK 

 

32. §  Éves helyzetjelentés 

 

(1) A Kormányrendeletben meghatározott sportrendezvények esetében a Szervező köteles évente 

helyzetjelentésben összegezni a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos, az 

általa szervezett sportrendezvények rendezésének tapasztalatait, valamint értékelni a végrehajtott 

és az elmulasztott intézkedéseket, illetve azok hatásait. 

 

(2) A helyzetjelentést a Szervező a versenyrendszerben szervezett utolsó versenyt követő 45 napon 

belül megküldi a Minősítő Bizottság és az MKSZ címére is. 
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 (3)  Az MKSZ a kézilabda sportágában közreműködik a nézőtéri erőszak megelőzésében és 

felszámolásában, a sportrendezvények biztonságának fenntartásában, amelynek során a 

Kormányrendeletben, valamint a nézőtéri erőszakkal összefüggő nemzetközi egyezményekben 

meghatározottakkal összhangban: 

a) a BSZ hatályba helyezésével rendelkezik különösen a szövetség tagságát alkotó 

sportszervezetek sportrendezvényeinek biztonságával összefüggő feladatairól és a feladatok 

végrehajtásához szükséges feltételek 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; 

c) a sportrendezvények biztonságával kapcsolatos feladatai ellátásának koordinációjára, a 

sportrendezvények rendjének fenntartásában érintett szervezetekkel való együttműködésre a 

sportrendezvények biztonságára vonatkozó szabályokban jártas kapcsolattartó személyt jelöl 

ki; 

d) a versenyrendszerben szervezett utolsó versenyt követő 45 napon belül megküldi a Minősítő 

Bizottságnak az előző évi sportrendezvények biztonságával kapcsolatos tevékenységéről 

készített beszámolóját. 

 

(4) A Minősítő Bizottság a helyzetjelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül értékeli. Az 

értékelés eredményét a Minősítő Bizottság a sportrendezvények biztonsági minősítése során 

figyelembe veszi. A Minősítő Bizottság a súlyos vagy ismétlődő hiányosságok esetén javaslatot 

tesz a sportpolitikáért felelős miniszter részére a szakszövetség vagy a tagszervezeteként működő 

sportszervezet állami támogatásának felfüggesztésére, illetve visszavonására. 

 

(5) Az MKSZ az (1) bekezdésben meghatározott helyzetjelentéseket évente rendszeresen értékeli a 

rendőrség és a szervezők részvételével. Az értékelést írásba foglalja és - különösen az 

eltiltásokkal, kitiltásokkal és a kizárásokkal, valamint azok érvényesítésével kapcsolatban - 

megteszi a fejlesztés végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

33. § SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

 

Amennyiben a sportszervezet a jelen szabályzatban meghatározott bármely kötelezettségét 

megsérti, hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy csak részben tesz eleget vagy 

adatkezelési kötelezettségeit elmulasztja - a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Szabályzat 

(továbbiakban: „Fegyelmi Szabályzat”) 12. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel- vele szemben 

sportfegyelmi eljárás lefolytatásának van helye.  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

34. § Elfogadás és hatályba lépés 

 

(1) Jelen szabályzatot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 25./2022. (III.11.) számon hozott 

határozatával elfogadta, mely az elfogadás napján lép hatályba. 

 

(2) Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Kézilabda Szövetség Elnökségének 

101/2021. (XII.13.) számon hozott határozatával elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt 

Magyar Kézilabda Szövetség Biztonsági Szabályzata hatályát veszti. 

 

 Mellékletek 

 

1. sz. melléklet - Adatlap a biztonságtechnikai ellenőrzés végrehajtásáról  

2. sz. melléklet - Rendezői névsor 

3. sz. melléklet - Akkreditációs adatlap a média képviselőiről 

4. sz. melléklet - Transzparens beviteli engedély 

5. sz. melléklet - Adatlap az átvett tárgyakról, eszközökről 

6. sz. melléklet - Igazolás a néző visszatartásáról. 

7. sz. melléklet - Szövetségi ellenőri jelentés 

8. sz. melléklet - Bejelentés a rendezők képzéséről 

9. sz. melléklet - Jegyzőkönyv a rendezők képzéséről 

 

 

A Biztonsági Szabályzat készítéséhez felhasznált jogszabályok: 

2004. évi I. törvény (A sportról) 

54/2004. (III.31.) kormányrendelet (A sportrendezvények biztonságáról) 

2005. évi CXXXIII. tv. (A személy-, vagyonvédelmi tevékenység szabályozásáról) 

175/2003. (X.28.) kormányrendelet (A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről) 

5/2006. (II.07.) EüM. rendelet (A mentésről) 

210/2009. (IX.29.) kormányrendelet (A sportrendezvényeken történő szeszesital árusításáról) 

1994. évi XXXIV. törvény (A rendőrségről) 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) 

 

 

Dr. Kocsis Máté elnök 

a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége képviseletében 

 


