
Budapest, 2021. szeptember 15.



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:

 A biztonságtechnikai ellenőrzés megszervezése:

 A sportrendezvény szervezésének bejelentése:

 Az Stv. által meghatározott további 
követelmények:

 A rendkívüli jogrend (veszélyhelyzet) kapcsán 
felmerült szervezői kötelezettségek:



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.



Szankciók:
 Az Stv. és a Rendelet 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:

 az Utazási rendelet hatály nem terjed ki;

 Sportolókra, hivatalos személyekre vonatkozó
eltérő szabályok,

 Nézőkre vonatkozó eltérő szabályok.



Köszönöm a figyelmüket!

dr. Tóth Béla r. alezredes


