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A tájékoztató hatályos 2018.01.01-tól.
A sportrendezvények bejelentése, a sportrendészeti nyilvántartásból történő adatkérés és a
sportrendezvények megrendezése előtti biztonságtechnikai ellenőrzés lefolytatásának
bejelentésével kapcsolatban az alábbiak szerint kell eljárni.
Sportrendezvény megtartásának bejelentése
A sportrendezvény megtartásának bejelentése a szervező kötelessége.
A szervező az RK-0104 a sportrendezvények megtartásának bejelentése nyomtatványon
jelentheti be a sporteseményt az alábbiak szerint.
Vonatkozó jogszabály: A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 8. §
(1) A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a
fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább tizenöt nappal a sportrendezvény
megtartásának tervezett időpontját megelőzően - nemzetközi vagy nemzeti kupa mérkőzés,
illetve a bajnokság lebonyolítási rendszerében alkalmazott, a versenynaptár összeállításakor
még figyelembe nem vehető helyosztó mérkőzések (rájátszás) esetén, ha a sorsolás és a
mérkőzés között kevesebb, mint tizenöt nap van, a sorsolást követő munkanapon - írásban
tájékoztatni kell.
A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli. Az írásbeli tájékoztatásban foglaltak
változásáról a sportrendezvény szervezője legkésőbb a sportrendezvényt megelőző ötödik
napon köteles tájékoztatást adni.

Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény
megtartásáról a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve
a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot kell tájékoztatni.
Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
a) a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható
időpontját, helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát;
b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét;
c) a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv,
rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét;
d) a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző
szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét;
e) az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre jogosító
igazolások (a továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a sportrendezvényen
résztvevők várható létszámát és a jegyeladás alapján a szurkolótáborok megoszlásának
előrejelzését;
f) a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve
a nézők valószínűsíthető utazási módját és útvonalát;
g) a sportrendezvény biztonsági tervét.
A sportrendészeti nyilvántartásból adatigénylés
A sportrendészeti nyilvántartásból adatot az RK-0105 nyomtatványon lehet igényelni az
alábbiak szerint:
Vonatkozó jogszabály: A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.).
Az Stv. 76/A. §
(1) A rendőrség a sportrendezvényen történő részvételből a szervező által kizárt, valamint a
szabálysértési hatóság vagy a bíróság által a sportrendezvényről, illetve a sportlétesítményből
kitiltott vagy a sportrendezvények látogatásától eltiltott személyek e törvény alapján
nyilvántartott személyes adatait a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a
rendzavarás megelőzése, a nemzetközi rendőrségi együttműködési kötelezettségek teljesítése,
mások jogainak védelme, a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés
megtagadásának megállapítása céljából kezeli.
(2) A sportrendezvényen történő részvételből a szervező által kizárt, valamint a szabálysértési
hatóság vagy a bíróság által a sportrendezvényről, illetve a sportlétesítményből kitiltott vagy a
sportrendezvények látogatásától eltiltott személyek nyilvántartása (a továbbiakban:
sportrendészeti nyilvántartás) a hatálya alá tartozó személyek következő adatait tartalmazza:
a) a családi és utónév,
b) a születési hely és idő,
c) az anyja születési családi és utóneve.
(2a) A sportrendezvények látogatástól eltiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti
nyilvántartás tartalmazza
a)
b)
c)
d)

az eltiltott személy (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatait,
az elkövetett bűncselekmény megnevezését és minősítését,
az eltiltás időtartamát, továbbá
a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre
az eltiltás hatálya kiterjed.
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(3) A kitiltás hatálya alatt állók tekintetében a sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza
a)
b)
c)
d)

a kitiltott személy (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatait,
az elkövetett szabálysértést,
a kitiltás időtartamát, továbbá
a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre
a kitiltás hatálya kiterjed.

(4) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás hatálya alatt állók tekintetében a
sportrendészeti nyilvántartás tartalmazza
a)
b)
c)
d)

a kizárt személy (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adatait,
a kizárást elrendelő szervezet megnevezését,
a kizárás időtartamát, továbbá
a sportlétesítmények megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyekre
a kizárás hatálya kiterjed.

(4a) A (2a) bekezdés b)-d) pontjában, a (3) bekezdés b)-d) pontjában, valamint a (4) bekezdés
b)-d) pontjában foglalt adatok tekintetében a nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősül.
(5) A rendőrség a sportrendészeti nyilvántartás adatait az eltiltás, valamint a kitiltás és a kizárás
időtartamáig kezeli. Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire
vonatkozóan a nyilvántartási idő eltelt.
(6) A sportrendészeti nyilvántartásból a rendőrség
a) a közrend és a közbiztonság védelme, az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a
nemzetközi rendőrségi együttműködési kötelezettségek teljesítése, továbbá mások
jogainak védelme céljából a külföldi rendőri szerv részére a (2)-(4) bekezdésben foglalt,
b) a rendezvények biztonságának védelme, valamint a sportrendezvény látogatásának,
továbbá a jegyértékesítés megtagadásának céljából a sportrendezvény szervezőjének,
rendező alkalmazása esetén a rendezőnek, valamint a jegyértékesítést a szervező
megbízásából végző személynek a (2a) bekezdés a) és d) pontjában, a (3) bekezdés a)
és d) pontjában, valamint az (4) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott adatokat
továbbítja.
(9) A szervező gondoskodik a továbbított adatok helyességéről, időszerűségéről, valamint
utólag köteles értesíteni a rendőrséget a később felfedett adathibáról és a helyes adatról.
(10) A rendőrség az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza
a) az adatigénylő megnevezését, székhelyének, telephelyének címét, továbbá az
adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját,
b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját,
d) az adatszolgáltatás alanyának nevét.
(11) A rendőrség az adattovábbítási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól
számított öt évig kezeli.
A Rendelet 17. §
(1) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárást a szervező köteles a kizárt
személlyel, valamint a rendőrséggel írásban közölni. A kizárás az erről szóló szervezői közlés
kézbesítésének napjától hatályos.
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(2) A kizárásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell:
a) a kizárás alapjául szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét;
b) a kizárás időtartamát;
c) azokat a sportrendezvényeket, illetve sportlétesítményeket, amelyekre kiterjed a kizárás
hatálya;
d) azt, hogy a kizárt személynek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait a rendőrség az kizárás hatályának
lejártától számított egy évig nyilvántartja.
Értesítés a sportrendezvény megtartásával kapcsolatos pályabejárás (biztonságtechnikai
ellenőrzés) végrehajtásáról
Sportlétesítmény biztonságtechnikai ellenőrzésről értesítést az RK 0106 értesítés a
sportrendezvény megtartásával kapcsolatos pályabejárás (biztonságtechnikai ellenőrzés)
végrehajtásáról nyomtatványon lehet bejelenteni az alábbiak szerint:
A Rendelet 13. §
(1) Az Stv. 63. § (3) bekezdése szerinti biztonságtechnikai ellenőrzést (a továbbiakban:
ellenőrzés) végző szervek - naptári évenként legalább egy alkalommal, a versenyrendszer
kezdete előtt a legalább 30 nappal - vizsgálják a sportlétesítmény, a nézőtéri lelátó vagy szektor,
valamint a biztonságtechnikai berendezések megfelelőségét.
(2) Az ellenőrzés a sportlétesítmény vizsgálata során kiterjed:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a külső kerítés állapotára;
a vendégszurkolók részére szolgáló külön pénztárak meglétére;
a parkolási lehetőség biztosítására;
a bejáratoknál szűkítő folyosók meglétére és ezek állapotára;
a beléptető rendszer alkalmazása esetén annak működőképességére;
a bejáratoknál és a sportlétesítmény területén a nézői magatartási szabályokra
vonatkozó figyelmeztető táblák meglétére, és azok előírásoknak megfelelő tartalmára.

(3) Az ellenőrzés a nézőtéri lelátó vagy szektor vizsgálata során kiterjed:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

a figyelmeztető, útbaigazító táblák és jelzések meglétére, ezek állapotára;
a mellékhelyiségek, büfék állapotára;
az ülőhelyek, aljzatbeton állapotára;
az elsősegélynyújtó hely meglétére, felszereltségére;
a hazai és vendégszurkolói tábor fizikai szétválasztásának biztosítására;
a szurkolók vándorlásának megakadályozására, a szektorelválasztó kerítés állapotára;
az állóhelyi szektorokban tömeghullámzást megakadályozó korlátok meglétére,
állapotára;
a közlekedő folyosókon, a kijáratoknál és a menekülési útvonalakon a nézők
akadálymentes közlekedésének biztosítottságára;
az átjárók, kijáratok, menekülési útvonalak szünetmentes áramforrásról működtethető
világító jelzőtáblákkal történő jelölésére;
a nézőteret a játéktértől elválasztó kerítés állapotára;
a biztonsági irányítócsoport rendelkezésére álló helyiség állapotára;
a beépített műszaki (elektronikus, távközlési) berendezések működőképességére.

(4) Az ellenőrzés a biztonságtechnikai berendezések vizsgálata során kiterjed:
a) a beléptető rendszer alkalmazása esetén annak működőképességére;
b) a kamerarendszer alkalmazása esetén annak működőképességére;
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c) a hangosbemondó rendszer működőképességére, az arra való műszaki csatlakozás
lehetőségeire;
d) a szünetmentes áramforrásra;
e) a menekítő kapuk meglétére, azok azonnali kinyithatóságára, a szünetmentes
áramforrásról működtethető jelzőtáblákkal történő jelölésekre, ezek állapotára;
f) a rendezési forgatókönyv meglétére;
g) a kiürítési, menekítési terv meglétére és tartalmára;
h) a belépőjegyek biztonsági jelölésére, a nézői magatartási szabályok feltüntetésére.
(5) Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés eredménye alapján döntenek arról, hogy a
sportlétesítményben nézők részvételével vagy a nézők számának korlátozásával a
sportrendezvény biztonságosan megrendezhető-e. Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés
eredményéről nyolc napon belül írásban értesítik az illetékes országos sportági szakszövetséget.
A Rendelet 14. §
(1) A sportrendezvény akkor tartható meg, ha
a) a szervező rendelkezik a sportrendezvény megtartásához szükséges, továbbá a
sportrendezvény helyszínére vonatkozó, külön jogszabályok alapján előírt hatósági
engedélyekkel, valamint nézők részvétele esetén a 13. § (5) bekezdése szerinti
döntéssel;
b) a sportrendezvényen való részvétel feltételeiről, a sportrendezvény rendjéről a
nyilvánosság előzetes - továbbá a sportrendezvény közönségének helyszíni folyamatos
- tájékoztatása biztosított;
c) 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.
A Rendelet 15. §
(1) A sportrendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányság, a fővárosban a Budapesti
Rendőr-főkapitányság az Stv. 68. § (3) bekezdése szerint, a rendelet hatálya alá tartozó
sportrendezvények esetében az Stv. 67. § (2) és (3) bekezdésében, az Stv. 68. § (1) és (2)
bekezdésében, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében
meghatározott biztonsági követelményeket vizsgálja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek meglétét az (1) bekezdés szerinti
rendőri szerv hivatalból köteles vizsgálni.
(3) Az (1) bekezdésben előírt biztonsági feltételek meglétét a 8. § (1) bekezdésében
meghatározott tájékoztatás, illetve a 13. §-ban meghatározott biztonságtechnikai ellenőrzés
időpontjától számított tíz napon belül az (1) bekezdés szerinti rendőri szerv vizsgálja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti rendőri szerv az (1) bekezdésben előírt biztonsági feltételek
vizsgálata alapján - az élet és a testi épség védelme, a vagyonbiztonság, valamint a
sportrendezvény biztonságos megtartása szempontjainak figyelembevételével - az Stv. 68. § (3)
bekezdése alapján tiltó vagy korlátozó határozatot hoz, amelyet a döntéstől számított 24 órán
belül közöl a sportrendezvény szervezőjével. A határozat a nézők részvételét a sportlétesítmény
meghatározott részére is korlátozhatja.
(5) Az első fokon eljárt szerv határozata ellen fellebbezés nyújtható be a sportrendezvény helye
szerint illetékes megyei rendőr-főkapitánysághoz, a fővárosban az ORFK-hoz, aki a
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fellebbezést a kézhezvételt követő naptól számított öt napon belül elbírálja. A határozatot a
döntéstől számított 24 órán belül közölni kell a sportrendezvény szervezőjével.
A Rendelet 19/A. §
(1) Az Stv. 68. § (11) bekezdésében meghatározott közigazgatási bírság kiszabására
a) a biztonságtechnikai ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatási és egyéb kötelezettségek
elmaradása;
d) a kizárással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságolással kapcsolatos
a) első fokú eljárás lefolytatására a sportrendezvény helye szerint illetékes megyei rendőrfőkapitányság,
b) másodfokú eljárás lefolytatására az Országos Rendőr-főkapitányság
c) rendelkezik hatáskörrel.
(3) A bírságot az eljáró hatóság jogerős határozatában megjelölt a Magyar Államkincstár által
e célra létrehozott központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy
készpénzátutalási megbízással kell megfizetni a bírságot kiszabó határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül. Az átutalási megbízás vagy készpénzátutalási
megbízás közlemény rovatában a „bírság” szó feltüntetése mellett a kötelezett nevére és a
határozat számára kell hivatkozni.
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