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71. § (1) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a) érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre
jogosító igazolással rendelkezik,
b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
c) 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,
d) nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként
jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
e)364 nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás
büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet,
hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt,
f)365 vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint
g)366 tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
h)367 nem tanúsít a (2) bekezdés szerinti magatartást.
(2)368 A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások
személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban
félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással
összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.
(3)369 Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező vagy a résztvevő a sportrendezvény
időtartama alatt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a (2) bekezdés
szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell
tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező a személyt felszólítja
személyazonossága igazolására. Amennyiben a személy a felszólításnak nem tesz eleget, a
rendező – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti
az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított
harmadik óra végéig a rendező a személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a
helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített
felvételek kezelésére a 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően
irányadók. A visszatartott személy rendőrség által történő igazoltatása esetén a 65. § (2)

bekezdésében meghatározott szervezőt kell a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
24. § (4) bekezdése szerinti igazoltatást kérőnek tekinteni.
(4)370 A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a
rendezvény biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a
rendező is jogosult. Kényszerítő eszköz alkalmazására – ha törvény eltérően nem rendelkezik
– kizárólag a rendőr jogosult.
(4a)371 A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – köteles gondoskodni a
pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos
megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem
vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem
jelentkezik, a szervező vagy a rendező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
(5)372 A szervező a résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az
eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható,
piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken, valamint a belépőjegyen és a bérleten
köteles – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is
– tájékoztatni.

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
a sportrendezvények biztonságáról
17. §45 (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.
(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.

