City Arena, Inc.
Kapitulská 5, 917 01 Trnava

Szervezési és látogatói szabályzat
labdarúgó mérkőzések esetén
A City Arena Ltd. (Kft.), Kapitulská 5, 917 01 Trnava az 1/2014-es számú, a nyilvános
sportesemények megrendezéséről szóló jogszabálygyűjtemény 4. paragrafus 6. szakaszának,
valamint a bizonyos vonatkozó jogszabálykiegészítések (a továbbiakban: „Jogszabály”) alapján,
az alábbi Szervezési és látogatói szabályzatot (a továbbiakban „Szabályzat”) bocsátotta ki, mely
az Anton Malatinský Stadionban, (cím: Trnava, Dolné bašty 1/A, 917 01 Trnava megrendezésre
kerülő labdarúgó mérkőzésekre vonatkozik:

1. cikk
A Szabályzat hatálya alá tartozók
A Szabályzat az alábbiakat határozza meg:
a) a labdarúgó mérkőzések rendezésére vonatkozó szabályokat,
b) a közreműködőkre (steward) vonatkozó működési szabályokat,
c) a biztonsági intézkedéseket és további intézkedéseket, melyek a biztonság, egészség,
jó erkölcs, anyagi javak és a környezet megóvására vonatkoznak a labdarúgó mérkőzés
során és ehhez kapcsolódóan, valamint
d) a labdarúgó mérkőzésen megjelenő résztvevőkre és szurkolókra vonatkozó részleteket
(a továbbiakban „Résztvevők”).

2. cikk
Bevezető rendelkezések
(1) Résztvevő az
a) a személy, aki a labdarúgó mérkőzésen történő részvétel céljából azon megjelenik, jelen
van a stadionban, annak helyszínén vagy a környékén, különös tekintettel ide tartozik a:
1. szurkoló (látogató/vendég)
2. játékos, edző, játékvezető és más személy, aki aktívan részt vesz a labdarúgó
mérkőzésen valamelyik, a versenyen részt vevő csapat tagjaként,
3. stewardok vagy egyéb fizikai testület, mely a labdarúgó mérkőzés szervezését intézi,
4. rendőri szerv, a városi rendőrség tagja, szövetségi képviselő, önkormányzati
felügyeleti hatóság tagja,
5. végrehajtó/vezetőségi testület tagja, ill. a labdaszedő,
6. újságíró, fotós, TV vagy rádió tudósító stáb tagja, vagy egyéb média képviselője,

1

7. más személy, aki rendelkezik belépőkártyával vagy egyéb belépésre feljogosító
kártyával, mellyel a stadion meghatározott részére léphet be (a továbbiakban
„akkreditáció”), és
b) a személy, aki belép a stadionba vagy elhagyja azt.
(2) A közreműködők (stewardok) egy olyan fizikai szervezet tagjai, akiket a labdarúgó mérkőzés
szervezői jelölnek ki és akiknek rendezői feladatokat kell ellátniuk, és e célból fényvisszaverő
kabátban vagy egyenruhában, megfelelő megkülönböztető jelzéssel „STEWARD” felirattal
ellátva tevékenykednek, ezen a mellényen elöl és hátul is egy (azonosító) szám van
feltüntetve, a biztonsági szolgálat emblémája mellett. Amennyiben a labdarúgó mérkőzést
valamelyik UEFA vagy FIFA torna keretében rendezik, akkor az UEFA vagy FIFA
szabályzatának megfelelő feliratot vagy logót is lehet használni.
(3) Minden résztvevőnek az alábbiakat kell betartania:
a) a Jogszabály 15. szakaszának megfelelő kötelezettségeket,
b) a Jogszabály 16. szakaszának megfelelő tiltásokat,
c) Jelen Szabályzatban meghatározott kötelezettségeket,
d) a jegyen vagy az információs szórólapon szereplő kötelezettségeket,
e) a stadionban és környékén látható biztonsági utasításokat,
f) Az alábbiak útmutatásait és utasításait:
1. a közreműködőkét (stewardok) valamint,
2. a Rendőrség és a városi rendőrség, valamint az önkormányzati felügyeleti hatóság
képviselőinek és egyéb, a labdarúgó mérkőzés során a közrend védelmét biztosító
személyekét,
3. a Tűzoltóság, valamint a Mentők tagjainak útmutatásait és utasításait.
(4) Résztvevő a labdarúgó mérkőzésen való megjelenésével elismeri, hogy tisztában van jelen
Szabályzattal és annak tartalmával, valamint, hogy ezeknek megszegése okot adhat arra,
hogy bejegyzést tegyenek ezekről a sporteseményekkel kapcsolatos információs rendszerbe
(a továbbiakban „Információs rendszer”).

3. cikk
A közreműködők (Stewardok)
A közreműködők jogosultak
a) arra, hogy meggyőződjenek szemrevételezéssel, kézzel való tapintással vagy
technikai eszközzel arról, hogy a stadionba belépő Résztvevő nem hozza be vagy
viseli, beleértve a kézitáskáját is, az alábbiak közül semelyiket:
1. pirotechnikai eszközt, lőfegyvert, éles fegyvert, üveg vagy műanyag tároló eszközt
vagy egyéb dolgot, mellyel bármely módon hathatósabbá lehet tenni a test elleni
támadást,
2. alkoholos italokat, amennyiben a helyhatóság betiltotta annak árusítását,
felszolgálását vagy fogyasztását a labdarúgó mérkőzésen, vagy 4,1%-os
alkoholfoknál magasabb alkohol tartalmú italokat kockázatot jelentő labdarúgó
mérkőzésen,
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b)

c)
d)

e)

f)

3. külföldi államok vagy azok korábbi formáinak nemzeti jelképeit hazai labdarúgó
mérkőzésen, melynek során a közrend megzavarására sor kerülhet, vagy a
résztvevők biztonságát, egészségét, jó erkölcsét veszélyeztethetik,
4. az alábbiak írott, grafikus, video, audio vagy audio-vizuális másolatát:
i. az alapvető emberi jogok és szabadság elnyomásához vezető csoportok vagy
mozgalmak és azok programjához vagy ideológiájához kapcsolódó szövegeket és
deklarációkat, zászlókat, jelvényeket, szlogeneket vagy szimbólumokat,
ii. gyűlöletet, erőszakot vagy indokolatlan megkülönböztető bánásmódot helyeslő,
támogató vagy arra buzdító anyagokat, melyek egy embercsoport vagy egyén ellen
irányulnak, annak faja, nemzete, nemzetisége, bőrszíne, neme, eredete vagy
valláshoz való tartozása miatt.
Nem engedik belépni a labdarúgó mérkőzés helyszínére azt a résztvevőt, aki
magánál tartja az alábbiakat:
1. pirotechnikai eszközt, lőfegyvert, éles fegyvert, üveg vagy műanyag tároló eszközt
vagy egyéb dolgot, mellyel bármely módon hathatósabbá lehet tenni a test elleni
támadást,
2. alkoholos italokat, amennyiben a helyhatóság betiltotta annak árusítását,
felszolgálását vagy fogyasztását a labdarúgó mérkőzésen, vagy 4,1%-os
alkoholfoknál magasabb alkohol tartalmú italokat kockázatot jelentő labdarúgó
mérkőzésen,
3. külföldi államok vagy azok korábbi formáinak nemzeti jelképeit hazai labdarúgó
mérkőzésen, melynek során a közrend megzavarására sor kerülhet, vagy a
résztvevők biztonságát, egészségét, jó erkölcsét veszélyeztethetik,
4. az alábbiak írott, grafikus, video, audio vagy audio-vizuális másolatát:
i. az alapvető emberi jogok és szabadság elnyomásához vezető csoportok vagy
mozgalmak és azok programjához vagy ideológiájához kapcsolódó szövegeket és
deklarációkat, zászlókat, jelvényeket, szlogeneket vagy szimbólumokat,
ii. gyűlöletet, erőszakot vagy indokolatlan megkülönböztető bánásmódot helyeslő,
támogató vagy arra buzdító anyagokat, melyek egy embercsoport vagy egyén ellen
irányulnak, annak faja, nemzete, nemzetisége, bőrszíne, neme, eredete vagy
valláshoz való tartozása miatt.
Nem engedik belépni a labdarúgó mérkőzésre azt a résztvevőt, aki nyilvánvalóan
alkoholos, narkotikum vagy pszichotróp anyagok általi befolyásoltság alatt áll,
Nem engedik belépni a labdarúgó mérkőzésre azt a magas kockázati tényezőt
jelentő résztvevőt, akit megjelöltek az információs rendszer nyilvántartásában,
különösen, ha maga a labdarúgó mérkőzés is magas kockázati tényezőt jelent,
Megkérhetik a szurkolót arra, hogy hagyják el a stadiont, amennyiben azután, hogy
a közreműködő (Steward) figyelmeztette és a szurkoló továbbra sem viselkedik
megfelelően, és/vagy elutasítja, hogy betartsa azt az utasítást, hogy menjen vissza az
általa támogatott csapatnak fenntartott szektorba,
Kikísérhetik a szurkolót a stadionból és megtilthatja a mérkőzésen való további
részvételét, amennyiben:
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1. figyelmeztetés után továbbra sem viselkedik megfelelően, megsérti a közrendet vagy
a labdarúgó mérkőzés békés levezetését, vagy
2. nem engedelmeskedik annak az utasításnak, hogy menjen vissza az általa támogatott
csapat szurkolóinak fenntartott szektorba.
g) Elkérhetik a résztvevő személyazonosító okmányait, amennyiben a résztvevő
megszegi kötelességét, és rögzítheti a résztvevő személyes adatait, valamint
továbbíthatja azokat a labdarúgó mérkőzést rendező szervezet biztonsági
igazgatójának, hogy ő bevezesse azokat a biztonsági rendszerbe.
h) Kötelességük teljesítése érdekében használhatják az információs rendszer
nyilvántartásának kivonatait.

4. cikk
A közreműködők (steward-ok) feladatai
(1) A közreműködőkkel szembeni elvárás, hogy:
a) elvégezzék a rendezői feladatokat, szavatolják a résztvevők biztonságát, kényelmét és
tájékoztatását,
b) elvégezzék a rendezői feladatokat, hogy az ő saját viselkedésük vagy intézkedésük ne
legyen oka a résztvevők körében visszaélésre okot adó szabálytalanságra vagy
zavarkeltésre,
c) részt vegyenek a rendezői (steward) képzésen, a mérkőzést megelőzően,
d) meggyőződjenek arról, hogy a résztvevő jogosult-e részt venni a mérkőzésen és
ebből a célból elkérhetik a résztvevő személyazonosító okmányait,
e) Nem engedik meg azon résztvevő belépését a stadion területére,
1. akit eltiltottak a mérkőzésen való részvételtől,
2. aki a steward kérésére nem igazolja érvényes módon személyazonosságát,
3. amennyiben ésszerű módon arra lehet számítani, hogy a résztvevő meg fogja sérteni
a közrendet vagy a mérkőzés békés levezetését, vagy
4. aki még nem töltötte be 14 életévét és nincs mellette felnőtt kísérő, kockázatos
minősítésű labdarúgó mérkőzés esetén.
f) Lefoglalják és átadják a Rendőrség képviselőjének az alábbiakat:
1. külföldi államok vagy azok korábbi formáinak nemzeti jelképeit hazai labdarúgó
mérkőzésen, melynek során a közrend megzavarására sor kerülhet, vagy a
résztvevők biztonságát, egészségét, jó erkölcsét veszélyeztethetik,
2. az alábbiak írott, grafikus, video, audio vagy audio-vizuális másolatát:
i. az alapvető emberi jogok és szabadság elnyomásához vezető csoportok vagy
mozgalmak és azok programjához vagy ideológiájához kapcsolódó szövegeket
és deklarációkat, zászlókat, jelvényeket, szlogeneket vagy szimbólumokat,
ii. gyűlöletet, erőszakot vagy indokolatlan megkülönböztető bánásmódot helyeslő,
támogató vagy arra buzdító anyagokat, melyek egy embercsoport vagy egyén
ellen irányulnak, annak faja, nemzete, nemzetisége, bőrszíne, neme, eredete
vagy valláshoz való tartozása miatt.
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g) Figyelmeztessék a résztvevőt viselkedésének vagy magatartásának helytelenségére
és követelhetik, hogy fejezze be az ilyen viselkedést vagy magatartást, mely megzavarja
a közrendet vagy a labdarúgó mérkőzés békés levezetését.
h) A labdarúgó mérkőzés ideje alatt végig viseljék a fényvisszaverő mellényt vagy
egyenruhát, megfelelő megkülönböztető jelzéssel „STEWARD” felirattal ellátva, ezen a
mellényen vagy az egyenruhán elöl és hátul is szám legyen feltüntetve, valamint a
biztonsági szolgálat emblémája is, amennyiben a labdarúgó mérkőzés valamelyik UEFA
vagy FIFA verseny keretében rendezik, akkor az UEFA vagy FIFA szabályzatának
megfelelő feliratot vagy logót is lehet használni.
i) Kérésre adják át a személyazonosító okmányukat és a főszervező igazolását, a
biztonsági igazgató igazolását vagy a steward engedélyét a felügyeleti szerv, rendőri
szerv, szövetségi képviselő vagy a labdarúgó mérkőzés szervezője képviselőjének.
(2) A Rendezői Szolgálat azonos nemű tagja hajthatja végre a ruházat-átvizsgálást.

5. cikk
A Résztvevők kötelezettségei
A résztvevő köteles:
a) betartani a labdarúgó mérkőzés szervezőjének, a rendezői szolgálat (Steward), a
rendőrség, városi rendőrség, valamint az önkormányzati felügyeleti hatóság tagjainak és
egyéb, a labdarúgó mérkőzés során a közrend védelmét biztosító személy utasításait,
b) tartózkodni bármely olyan cselekedettől, amely megzavarja a közrendet vagy a
labdarúgó mérkőzés békés levezetését,
c) tartózkodni az UEFA és a FIFA versenyek keretében rendezett labdarúgó mérkőzés
során az alkoholos italok fogyasztásától,
d) tartózkodni a labdarúgó mérkőzés során az alkoholos italok fogyasztásától amennyiben
a helyhatóság betiltotta annak árusítását, felszolgálását vagy fogyasztását a labdarúgó
mérkőzésen,
e) tartózkodni a narkotikum vagy pszichotróp anyagok használatától a labdarúgó
mérkőzés során,
f) eltűrni a rendező (steward) cselekedeteit, melyek a résztvevők kötelezettségeinek
megszegéséhez kapcsolódnak, a rendező szerv (steward) tagjainak kötelezettségének
végrehajtása során és az ő hatalmukban.
g) békésen elhagyni a stadiont a labdarúgó mérkőzés végén,
h) beszerezni jegyét a saját csapatának szurkolóinak fenntartott helyre, egy kockázatot
jelentő labdarúgó mérkőzés esetén, vagy olyan mérkőzésre, melyre a jegyeket névre
szólóan adják ki,
i) a steward/rendező kérésére mutassa be érvényes személyi igazolványát, hogy
személyes adatait bevihessék az információs rendszerbe, amennyiben megszegte a
résztvevőkre vonatkozó kötelezettségeket.

6. cikk
A Résztvevőkre vonatkozó tiltások
(1) A résztvevőknek tilos a stadionba behozniuk:
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a) pirotechnikai eszközt,
b) lőfegyvert, éles fegyvert, üveg vagy műanyag tároló eszközt vagy egyéb dolgot, mellyel
bármely módon hathatósabbá lehet tenni a test elleni támadást, például tőrt, kardot,
bajonettet, kést, pálcát, botot, gumibotot, üveget, széket, rudat, boxert és egyéb hasonló
eszközt,
c) sprayt, korrozív, gyúlékony és színező anyagokat vagy egyéb, egészségre káros
anyagokat,
d) elektromosan, mechanikailag vagy egyéb módon meghajtatott, túlzott zajt keltő gépeket
vagy eszközöket,
e) állatokat,
f) lézeres mutatókat és egyéb tárgyakat, melyek fénye vagy egyéb sugárzása negatív
hatással van más résztvevőkre,
g) hang- vagy kép rögzítésére szolgáló eszközöket (például professzionális
fényképezőgépet vagy videokamerát), kivéve mobiltelefont, tabletet és pda eszközt,
h) alkoholos italokat, amennyiben a helyhatóság betiltotta annak árusítását, felszolgálását
vagy fogyasztását a labdarúgó mérkőzésen, vagy 4,1%-os alkoholfoknál magasabb
alkohol tartalmú italokat kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzésen,
i) narkotikumokat vagy pszichotróp anyagokat,
j) külföldi államok vagy korábbi formáinak nemzeti jelképeit hazai labdarúgó mérkőzésen,
melynek során a közrend megzavarására sor kerülhet, vagy résztvevők biztonságát,
egészségét, jó erkölcsét veszélyeztethetik,
k) az alábbiak írott, grafikus, video, audio vagy audio-vizuális másolatát:
1. az alapvető emberi jogok és szabadság elnyomásához vezető csoportok vagy
mozgalmak és azok programjához vagy ideológiájához kapcsolódó szövegeket és
deklarációkat, zászlókat, jelvényeket, szlogeneket vagy szimbólumokat,
2. gyűlöletet, erőszakot vagy indokolatlan megkülönböztető bánásmódot helyeslő,
támogató vagy arra buzdító anyagokat, melyek egy embercsoport vagy egyén ellen
irányulnak, annak faja, nemzete, nemzetisége, bőrszíne, neme, eredete vagy
valláshoz való tartozása miatt.
(2) A résztvevőknek tilos:
a) a labdarúgó mérkőzés során használniuk:
1. pirotechnikai eszközt,
2. lőfegyvert, éles fegyvert, üveg vagy műanyag tároló eszközt vagy egyéb dolgot,
mellyel bármely módon hathatósabbá lehet tenni a test elleni támadást, például tőrt,
kardot, bajonettet, kést, pálcát, botot, gumibotot, üveget, széket, rudat, boxert és
egyéb hasonló eszközt,
3. sprayt, korrozív, gyúlékony és színező anyagokat vagy egyéb, egészségre káros
anyagokat,
4. elektromos, mechanikai vagy egyéb meghajtású, túlzott zajt keltő gépeket vagy
eszközöket,
5. állatokat,
6. lézeres mutatókat és egyéb tárgyakat, melyek fénye vagy egyéb sugárzása negatív
hatással van más résztvevőkre,
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7. hang- vagy kép rögzítésére szolgála eszközöket (például professzionális
fényképezőgépet vagy videokamerát), kivéve mobiltelefont, tabletet és pda eszközt,
8. szeszes italokat, amennyiben a helyhatóság betiltotta annak árusítását, felszolgálását
vagy fogyasztását a labdarúgó mérkőzésen, vagy 4,1%-os alkoholfoknál magasabb
alkohol tartalmú italokat kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzésen,
9. narkotikumokat vagy pszichotróp anyagokat,
10. az alábbiak írott, grafikus, video, audio vagy audio-vizuális másolatát:
i. az alapvető emberi jogok és szabadság elnyomásához vezető csoportok vagy
mozgalmak és azok programjához vagy ideológiájához kapcsolódó szövegeket
és deklarációkat, zászlókat, jelvényeket, szlogeneket vagy szimbólumokat,
ii. gyűlöletet, erőszakot vagy indokolatlan megkülönböztető bánásmódot helyeslő,
támogató vagy arra buzdító anyagokat, melyek egy embercsoport vagy egyén
ellen irányulnak, annak faja, nemzete, nemzetisége, bőrszíne, neme, eredete
vagy valláshoz való tartozása miatt.
b) Részt venniük a labdarúgó mérkőzésen, ha nyilvánvalóan alkoholos, narkotikum vagy
pszichotróp anyagok általi befolyásoltság alatt állnak,
c) Eltakarniuk az arcukat oly módon, hogy az megakadályozza az azonosítást,
d) Külföldi államok vagy azok korábbi formáinak nemzeti jelképeit használniuk hazai
labdarúgó mérkőzésen, melynek során a közrend megzavarására sor kerülhet, vagy a
mérkőzés megfelelő vezetését veszélyeztetik,
e) Alkoholt fogyasztaniuk a stadionba történő odautazásuk, vagy onnét való távozásuk
során a közösségi közlekedés járművein, illetve az ezekhez kapcsolódó
közterületeken,
f) Belépniük a labdarúgó mérkőzés ideje alatt a pálya területére, a játékosok, edzők,
bírók, küldöttek, hivatalos személyek és a labdarúgó mérkőzés szervezői közé tartozó
egyéb személyek számára kijelölt helyekre,
g) Bedobniuk bármilyen tárgyat a pályára vagy a stadion egyéb területére,
h) Rasszista, vulgáris, becsmérlő, és a jó erkölcsbe ütköző szavak és jelmondatok
kiejtése és skandálása,
i) Tüzet gyújtaniuk,
j) Közrendháborításra buzdítani,
k) Beszennyezniük a stadiont és környékét poszterekkel, reklámokkal és nem reklám
jellegű hirdetésekkel és hirdetményekkel,
l) Lerombolniuk és megrongálniuk a stadiont és létesítményeit,
m) A Rendezői Szervezet (Steward) tagjainak, felügyeleti hatóság, városi rendőrség,
Rendőrség tagjainak, a szövetségi képviselőknek vagy önkénteseknek durván
csorbítani jogkörüket, őket sértegetni vagy megfenyegetni kézmozdulatokkal,
feliratokkal vagy egyéb módon,
n) Más résztvevőket sértegetni és provokálni verbálisan vagy kézmozdulatokkal és más
résztvevőkkel szemben vulgáris nyelvet használni,
o) Zaklatni és fizikailag megtámadni más résztvevőket,
p) Akadályozni más résztvevőket abban, hogy békésen megérkezzenek a stadionba
vagy gátolni másokat abban, hogy békésen távozzanak a stadionból,
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q) Felajánlani érvénytelen vagy hamisított jegyet értékesítésre, vagy olyan jegyeket,
melyek nincsenek a résztvevő birtokában,
r) Árusítani árucikkeket és szolgáltatásokat a labdarúgó mérkőzés ideje alatt,
s) Audio, video és audio-vizuális felvételt készíteni a labdarúgó mérkőzés ideje alatt,
t) A kijelölt dohányzóhelytől eltérő helyen dohányozni,
(3) Az 1 bekezdés a), b), d)-től g-ig, 2 bekezdés a), 1, 2, 4-7, pontjait, f), r) és s) pontjait nem
kell alkalmazni amikor a labdarúgó mérkőzés szervezője azokra a célokra előzetes
beleegyezését adta résztvevőnek.

7. cikk
Résztvevő belépése és tartózkodása a labdarúgó mérkőzésen
(1) A stadion helyszínére történő belépést csak olyan résztvevőnek kell biztosítani, aki
bizonyítani tudja és/vagy átadja:
a) érvényes jegyét,
b) hogy olyan személyhez tartozik, aki aktívan részt vesz a labdarúgó mérkőzésen
valamelyik, a versenyen részt vevő csapatának tagjaként,
c) a rendezői szervezet (steward) tagjához való tartozást, a labdarúgó mérkőzés
biztonságát biztosító, illetve a közrend védelmét ellátó személyek, a labdarúgó mérkőzés
szervezését nyújtó személyekhez való tartozást, vagy
d) akkreditációját.
(2) Rendezői Szervezet (steward), Rendőrség és a városi rendőrség képviselőjének, vagy
bármely egyéb, a labdarúgó mérkőzés során a közrendet biztosító személy kérésére a
résztvevő bármikor megkérhető, hogy mutassa be belépőjegyét vagy akkreditációját.
Amennyiben a résztvevő nem tud felmutatni érvényes belépőjegyet vagy akkreditációt,
akkor megkérik, hogy hagyja el a stadiont. Amennyiben ezt nem teszi meg, kivezethetik a
labdarúgó mérkőzésről.
(3) A résztvevőnek kötelező a játékot arról a helyről követni, amelyre a belépőjegye vagy
akkreditációja szól, ezt az ülőhely száma, és a lelátó vagy szektor megnevezése határozza
meg.
(4) Egy ülőhelyet életkortól függetlenül egy személy foglalhat el.
(5) A mozgásukban korlátozott résztvevők számára a fenntartott helyhez akadálymentes
közlekedést biztosítunk, a Rendezői Szervezet (steward) kijelölt tagjával.
(6) A labdarúgó mérkőzés során a résztvevő nem tartózkodhat szükségtelenül a stadion
közlekedési zónáiban, mint például bejárati lépcsők, lelátókra vezető lépcsők, menekülési
útvonalak és zónák, kapuk, folyosók és mellékhelyiségek.
(7) A labdarúgó mérkőzés során a résztvevő nem maradhat máshol, mint abban a szektorban,
ami a jegyén vagy az akkreditációján szerepel.
(8) A pálya közvetlen közelének területére (a lelátó és a pálya közötti rész) belépni és ott
tartózkodni a játékosokon, a mérkőzésben részt vevő csapatok tagjain és a bírókon kívül
csak az alábbi személyeknek szabad:
a) biztonsági igazgató,
b) főszervező,
c) a rendezői szolgálat (steward) csapat tagjai,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a versenyző csapatok biztonsági igazgatói,
a pálya és a stadion karbantartásáért felelős technikai személyzet,
labdaszedők,
felvételvezető és a kameramanok,
tűzoltóság állománya,
sürgősségi orvosi ellátást végzők (mentők),
a labdarúgó mérkőzésre akkreditált média képviselői (akik foto feliratú sárga
mellényben dolgoznak és a televíziós közvetítés jelének elkészítésében közvetlenül
részt vevő személyek.

8. cikk
A belépőjegyek felhasználásának szabályai
(1) A labdarúgó mérkőzés szervezője kiadhat egy mérkőzésre szóló jegyet, egy mérkőzésre,
de vezeték- és utónévre szóló jegyet, egy vezeték- és utónévre szóló, több mérkőzésre
szóló jegyet (a továbbiakban „bérlet”), és egy vezeték- és utónévre szóló bérletet is.
(2) Az egy mérkőzésre szóló jegy és az egy vezeték- és utónévre szóló bérlet nem átruházható.
Az egy mérkőzésre szóló jegy és az egy vezeték- és utónévre szóló bérlet tulajdonosa
felelős azon szabályok vagy egyéb kötelezettségek megszegéséért, melyet az a személy
követett el, akinek kölcsönadta, eladta vagy más módon átadta a jegyét.
(3) Az egy mérkőzésre szóló névre szóló jegy, a bérlet vagy az egy vezeték- és utónévre szóló
bérlet elvesztése vagy ellopása esetén a tulajdonosnak kötelessége értesíteni erről a
tényről a labdarúgó mérkőzés szervezőjét, egyébként az esetleges károkozásért ő viseli a
felelősséget.
(4) Az egy mérkőzésre szóló jegy és az egy vezeték- és utónévre szóló jegy tulajdonosát a
jegyen szereplő mérkőzésre történő egyszeri belépésre jogosítja fel. A stadion elhagyása
után az egy mérkőzésre szóló jegy és az egy vezeték- és utónévre szóló jegy érvénytelenné
válik.
(5) A bérlet és az egy vezeték- és utónévre szóló bérlet tulajdonosa jogosult azokra a
mérkőzésekre belépni, melyekre az vonatkozik, vagy amelyet a labdarúgó mérkőzés
szervezője kijelöl.
(6) Amennyiben egy mérkőzést törölnek, a labdarúgó mérkőzés szervezője bejelenti a
jegyváltás helyén a helyette lejátszandó mérkőzés dátumát vagy a pénzbeli visszatérítés
módját.
(7) Amikor 15 év alatti gyerekek részére állítanak ki egy vezeték- és utónévre szóló, egy
mérkőzésre szóló jegyet vagy bérlet, a labdarúgó mérkőzés szervezője és a Rendezői
Szervezet (steward) tagjai jogosultak ellenőrizni a személy biztosítási azonosítóját,
amelynek arra a névre kell szólnia, mint a jegyen szereplő név.
(8) A labdarúgó mérkőzés szervezője jogosult ellentételezés nélkül visszavonni a bérletet és
az egy vezeték- és utónévre szóló bérletet olyan jegy/bérlettulajdonos esetében, aki
megszegte jelen Szabályzatot.
(9) Senki sem jogosult arra, hogy egy egyszeri mérkőzésre szóló jegyet, egy vezeték- és
utónévre és egyszeri mérkőzésre szóló jegyet, egy bérletet és egy vezeték- és utónévre,
egyszeri mérkőzésre szóló bérletet vásároljon.
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(10) Az egy mérkőzésre szóló jegyek és a bérletek vásárlásának egyéb feltételeit a labdarúgó
mérkőzés szervezője közzéteszi a honlapján, az értékesítő honlapján valamint egyéb
kirendeltségekben.

9. cikk
Résztvevő kitiltása labdarúgó mérkőzésről
Rendező (steward), rendőr, városi rendőrség tagja kitilthatja a belépődíj ellentételezése nélkül
a labdarúgó mérkőzésről azt a résztvevőt, aki:
a) a labdarúgó mérkőzés szervezőjének, a Rendezői Szervezet (Steward), Rendőrség és
a városi rendőrség tagjának, vagy bármely egyéb, a labdarúgó mérkőzés során a
közrendet biztosító személy vagy a labdarúgó mérkőzés szervezését ellátó személy
utasításait nem tartja be,
b) megsérti a jogi rendelkezéseket és az SFA, az UEFA és a FIFA rendelkezéseit,
c) megzavarja a közrendet vagy a labdarúgó mérkőzés békés levezetését,
d) a labdarúgó mérkőzés során alkoholos italt fogyaszt, ahol az tilos,
e) narkotikumokat vagy pszichotróp anyagokat vesz be a labdarúgó mérkőzés alatt,
f) nem szerzett be jegyet a saját csapatának szurkolóinak fenntartott helyre, egy
kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés esetén, vagy olyan mérkőzésre, melyre a
jegyeket névre szólóan adják ki,
g) a labdarúgó mérkőzés során az alábbiakat használja:
1. pirotechnikai eszközt, a labdarúgó mérkőzés szervezőjének vagy a kompetens
hatóság előzetes beleegyezése nélkül,
2. lőfegyvert, éles fegyvert, üveg vagy műanyag tároló eszközt vagy egyéb dolgot,
mellyel bármely módon hathatósabbá lehet tenni a test elleni támadást, például tőrt,
kardot, bajonettet, kést, pálcát, botot, gumibotot, üveget, széket, rudat, boxert és
egyéb hasonló eszközt,
3. sprayt, korrozív, gyúlékony és színező anyagokat vagy egyéb, egészségre káros
anyagokat,
4. elektromosan, mechanikailag vagy egyéb módon meghajtatott, túlzott zajt keltő
gépeket vagy eszközöket, a labdarúgó mérkőzés szervezőjének előzetes
beleegyezése nélkül,
5. állatokat,
6. lézer mutatókat és egyéb tárgyakat, melyek fénye vagy egyéb sugárzása negatív
hatással van más résztvevőkre,
7. hang- vagy kép rögzítésére szolgála eszközöket (például professzionális
fényképezőgépet vagy videokamerát), kivéve mobiltelefont, a labdarúgó mérkőzés
szervezőjének előzetes beleegyezése nélkül,
8. az alábbiak írott, grafikus, video, audio vagy audio-vizuális másolatát:
i.
Az alapvető emberi jogok és szabadság elnyomásához vezető csoportok vagy
mozgalmak és azok programjához vagy ideológiájához kapcsolódó szövegeket
és deklarációkat, zászlókat, jelvényeket, szlogeneket vagy szimbólumokat,
ii.
Gyűlöletet, erőszakot vagy indokolatlan megkülönböztető bánásmódot helyeslő,
támogató vagy arra buzdító anyagokat, melyek egy embercsoport vagy egyén
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h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

ellen irányulnak, annak faja, nemzete, nemzetisége, bőrszíne, neme, eredete
vagy valláshoz való tartozása miatt.
eltakarja az arcát oly módon, hogy az megakadályozza az azonosítást,
külföldi államok vagy azok korábbi formáinak nemzeti jelképeit használja hazai labdarúgó
mérkőzésen, melynek során a közrend megzavarására sor kerülhet, vagy a mérkőzés
megfelelő vezetését veszélyezteti,
belép a labdarúgó mérkőzés ideje alatt a pálya területére, a játékosok, edzők, bírók,
küldöttek, hivatalos személyek és a labdarúgó mérkőzés szervezői közé tartozó egyéb
személyek számára kijelölt helyekre, a labdarúgó mérkőzés szervezőjének előzetes
beleegyezése nélkül,
bedob bármilyen tárgyat a pályára vagy a stadion egyéb területére,
Rasszista, vulgáris, becsmérlő, és a jó erkölcsbe ütköző szavakat és jelmondatokat mond
és skandál,
tüzet gyújt,
közrendháborításra buzdít,
beszennyezi a stadiont és környékét poszterekkel, reklámokkal és nem reklám jellegű
hirdetésekkel és hirdetményekkel,
lerombolja és megrongálja a stadiont és létesítményeit,
a Rendezői Szervezet (Steward) tagjainak, felügyeleti hatóság, városi rendőrség,
Rendőrség tagjainak, a szövetségi képviselőknek vagy önkénteseknek durván csorbítja
jogkörüket, sértegeti vagy megfenyegeti őket kézmozdulatokkal, feliratokkal vagy
egyéb módon,
más résztvevőket sérteget és provokál verbálisan vagy kézmozdulatokkal és más
résztvevőkkel szemben vulgáris nyelvet használ,
zaklatni és fizikailag megtámad más résztvevőket,
felajánl érvénytelen vagy hamisított jegyet értékesítésre, vagy olyan jegyeket, melyek
nincsenek a résztvevő birtokában,
a labdarúgó mérkőzés ideje alatt árucikkeket és szolgáltatásokat árusít,
illegális fogadásokat szervez vagy hajt végre, vagy bármilyen közreműködést vállal
illegális fogadásokban,
megpróbálja befolyásolni a labdarúgó mérkőzés lefolyását és végeredményét
különösképpen a bíróra, bármely csapat edzőjére, játékosára gyakorolt nyomással,
lézer fénysugárral vagy egyéb fényforrással elvakít egy játékost vagy bírót
audio, video és audio-vizuális felvételt készít a labdarúgó mérkőzés ideje alatt,
a kijelölt dohányzóhelytől eltérő helyen dohányzik,

10. cikk
Szervezeti intézkedések
(1) A teljes stadiont a labdarúgó mérkőzés kezdete előtt három órával le kell zárni, eddig az
időpontig lehetséges szállítani árut a stadion területén található helyszínekre. Egy
kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés esetén a stadiont a labdarúgó mérkőzés kezdete
előtt 24 órával le kell zárni.
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(2) A jegyeket árusító pénztárgépeket legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt három órával kell
megnyitni.
(3) A Rendezői Szervezet (steward) tagjainak megérkezése, a pozíciók kiosztása és
elfoglalása legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt két órával történik.
(4) A stadion bejáratát a mérkőzés kezdete előtt 90 perccel nyitják meg. Nemzetközi labdarúgó
mérkőzés rendezése esetén a stadion bejáratát legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt két
órával kell megnyitni.
(5) Az érdekelt felek közötti koordináció és kapcsolattartás rádió kommunikációval zajlik. A
rádió kommunikáció összeköti a főszervezőt, a biztonsági igazgatót, a szektorok vezetőit, a
biztonsági szolgálatot adó cég alkalmazottait, a kamera rendszer igazgatóját, a Rendőrség
képviselőjét, a városi Rendőrség képviselőjét, a Tűzoltóság képviselőjét, a sürgősségi
orvosi ellátást végzők (Mentők) képviselőjét és a versenyző klubok képviselőjét.
(6) Egy kockázatot jelentő felnőtt 1. osztályú labdarúgó mérkőzés esetén és amennyiben
kialakították a FIFA és az UEFA követelményeinek megfelelő kamera rendszert, akkor ezt
használják a stadion bejáratainál és kijáratainál, valamint a stadion területén, ez folyamatos
monitorozást tesz lehetővé a mérkőzés ideje alatt az említett helyszíneken és a résztvevők,
valamint tárgyak azonosítására is szolgál, ezeket digitális formában rögzítik. A kamera
rendszer központja és a megfigyelő szoba az úgynevezett „velin”. A kamera rendszert a
labdarúgó mérkőzés szervezője által kijelölt, technikailag kompetens személyzete
üzemelteti és figyeli meg, a biztonsági igazgató jelenlétében.
(7) Legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt 90 perccel mentőautó érkezik a helyszínre, melyben
szakképzett mentőápolók és orvos is található. Nemzetközi labdarúgó mérkőzés rendezése
esetén legkésőbb a mérkőzés kezdete előtt két órával mentőautó érkezik a helyszínre,
melyben szakképzett mentőápolók és orvos is található. A stadion területén található egy
orvosi szoba, mely a dopping szűrés helyszínéül is szolgál.
(8) A stadion teljes területén tűzvédelmi utasítások vannak kifüggesztve. A tűzoltóság tagjai
megfelelően fel vannak szerelve füstgránát, világítórakéta és egyéb gyúlékony anyag
eloltására.
(9) Minden vészkijáratot és menekülési útvonalat szabadon kell tartani a labdarúgó mérkőzés
ideje alatt. Minden vészkijárathoz és menekülési útvonalhoz vezető kaput a labdarúgó
mérkőzés ideje alatt a Rendező Szervezet (steward) tagjainak felügyelete alatt kell tartani.
Az említett kapuk kinyitásáért a főszervező és a szektor vezetők felelősek.

11. cikk
A Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjainak száma
(1) A Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjainak száma egy labdarúgó mérkőzés során
legalább 10 fő 300 nézőnként, és ez a szám 100 nézőnként legalább egy Rendezővel
emelkedik.
(2) A Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjainak száma egy kockázatot jelentő labdarúgó
mérkőzés során legalább 20 fő 300 nézőnként, és ez a szám 100 nézőnként legalább
kettő Rendezővel emelkedik.
(3) A Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjainak legalább 20%-a a biztonsági szolgálatot
nyújtó alvállalkozó alkalmazottja vagy a városi rendőrség tagja, amennyiben:
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a) A mérkőzés a klubok labdarúgó kupadöntő mérkőzés a felnőtteknél, ha ezt nem tartják
kiemelt kockázatot jelentő mérkőzésnek,
b) Szuper kupa labdarúgó mérkőzés a felnőtt első osztály győztese és a felnőtt
kupadöntő győztese között, ha ezt nem tartják kiemelt kockázatot jelentő
mérkőzésnek,
c) Egy bármely kategóriába tartozó szlovák válogatott csapat labdarúgó mérkőzése,
ahol 4 000 vagy annál több szurkolóra számítanak, és ha ezt nem tartják kiemelt
kockázatot jelentő mérkőzésnek,
d) Egy bármely kategóriába tartozó szlovák válogatott csapat labdarúgó mérkőzése,
ahol a stadion kapacitásának kihasználtsága legalább 90%-os és 2 000 vagy annál
több szurkolóra számítanak, és ha ezt nem tartják kiemelt kockázatot jelentő
mérkőzésnek,
(4) Kiemelt kockázatot jelentő mérkőzés esetén a Rendezői Szolgálat (Steward) csapat
tagjainak legalább 50%-a a biztonsági szolgálatot nyújtó szolgáltató alkalmazottja vagy a
városi rendőrség tagja.
(5) A labdarúgó mérkőzés bizonyos feltételei alapján a helyhatóság a labdarúgó mérkőzés
szervezőjének kérésére vagy saját kezdeményezésre másképpen is meghatározhatja a
rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjainak számát.

12. cikk
A Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjainak feladatai és tevékenysége
(1) Labdarúgó mérkőzés előtt a Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagja az alábbiakat
hajtja végre:
a) Megismeri a vészhelyzet esetén használatos felszerelést, eszközöket és egyéb
segédletet (tűzoltó készülékek, telefon, vészkijáratok, orvosi segítség elhelyezkedése,
mentők),
b) Saját szektorát ismételten ellenőrzi, hogy nincs-e ott meglazult, tiltott vagy veszélyes
tárgy (tégla, törmelék, kő, tűzijáték és egyéb, fegyverként használható tárgy),
c) Koordinálja a stadionba belépő tömeg mozgását és utasításokat ad a résztvevőknek a
kijelölt ülő/állóhellyel kapcsolatban, hogy azok megtalálják a megfelelő szektort, büfét,
mellékhelyiséget, vagy a résztvevők kérdéseit illetően segítséget nyújt,
d) Jegyvizsgálatot és a résztvevők ellenőrzését hajtja végre (sálak, zászlók és molinók,
valamint azok feliratait illetően),
e) Biztosítja, hogy a bejáratok, kijáratok, átjárók és menekülési útvonalak tiszták és nem
található rajtuk akadály, beleértve az álló résztvevőket,
f) Biztosítja, hogy a zárak a kapukon és ajtókon nincsenek bezárva, és hogy a kulcsok a
felelős szervező (a főszervező és az érintett szektor felelőse) rendelkezésére állnak,
g) Megfigyeli és felügyeli a résztvevőket, hogy ne hozzanak be alkoholt a stadion területére,
h) Megfigyeli a stadiont, hogy a résztvevők ne lépjenek be a stadion területére és a játékos
folyosóra megfelelő jogosultságot jelentő belépő nélkül,
(2) Labdarúgó mérkőzés alatt a Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagjai az alábbiakat hajtja
végre:
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a) Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a kijelölt szektorban a biztonsági helyzetet
(viselkedés, létszám, sűrűség, tevékenységek, zavarok, incidensek, stb.),
b) Figyelmezteti a szurkolókat a rend esetleges megsértésére amikor már ugyan
eszkalálódik a feszültség, azonban még nem súrolják a törvénytelen magatartás határát
(a kerítésen való átmászás megkísérlése, vagy kísérlet olyan területre való bejutásra,
ahová a résztvevő nem tartózkodhat és ehhez hasonlók),
c) Biztosítja, hogy a megfelelő felhatalmazás nélkül a résztvevő ne lépjen be a pályára,
d) Figyelemmel követi a helyzetet, hogy ne legyen üveg, üvegpohár és egyéb tiltott tárgy a
lelátón,
e) Figyelemmel követi a pirotechnikai eszközök használatát és azt azonnal jelenti a kijelölt
személynek,
f) Figyelemmel követi a „dohányozni tilos” szabályzat betartását,
g) Fenntartja a bejáratok, átjárók és vészkijáratok szabad átjárhatóságát,
h) A komoly incidenseket jelenti a szektor vezetőnek.
(3) Labdarúgó mérkőzés után a Rendezői Szolgálat (Steward) csapat tagja az alábbiakat hajtja
végre:
a) A szurkolókat a legközelebbi kijárat felé irányítja,
b) Ellenőrzi a székeket a kijelölt szektorban, valamint a mellékhelyiségeket is, és minden
esetleges károkozást jelent a szektor vezetőjének,
c) Ellenőrzi, hogy vajon valamennyi résztvevő elhagyta-e a kijelölt szektort és vajon nincse megfelelő felhatalmazással nem rendelkező személy jelen,
d) A szektor vezetőjének jelenti az összes incidenst és problémát, mely a labdarúgó
mérkőzés során előfordult.
(4) A szektor vezetők tájékoztatják a biztonsági igazgatót a labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatos
valamennyi tényről.

13. cikk
A kiemelt kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzések során hozott intézkedések
(1) Legalább öt nappal a kiemelt kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés előtt ill. a kiemelt
kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés napján egyeztető megbeszélést kell tartani a
főszervező, a biztonsági igazgató, a versenyző csapatok biztonsági igazgatói, a szövetségi
képviselő, a biztonsági szolgáltatást nyújtó cég képviselője, a Rendőrség képviselője, a
helyhatósági felügyeleti szerv, a Tűzoltóság képviselője, a sürgősségi orvosi ellátást végzők
(Mentők) képviselője és ha szükséges, egyéb, a labdarúgó mérkőzés szervezésében részt
vevő személyek részvételével.
(2) Amennyiben egy labdarúgó mérkőzést kiemelt kockázatot jelentőnek sorolnak be,
kevesebb, mint öt nappal annak kezdete előtt, akkor a Biztonsági igazgató gondoskodik
arról, hogy ez az egyeztető megbeszélés a kiemelt kockázatot jelentő besorolást követően
azonnal megtörténjen, valamint az adott labdarúgó mérkőzés napján is tartsanak egyet.
(3) Miután a biztonsági igazgató felkéri a Rendőrséget, hogy nyújtson segítséget a közrend
védelmében és a találkozó békés lebonyolításában, folyamatosan tájékoztatja a
Rendőrséget az előre megjósolható kockázatot jelentő résztvevők számáról és a labdarúgó
mérkőzéssel kapcsolatos egyéb fontos tényekről is.
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(4) A biztonsági igazgató részletekbe menően kidolgozza az adott labdarúgó mérkőzéssel
kapcsolatos intézkedéseket. Folyamatosan nyomon kíséri a szituáció alakulását,
tájékoztatja a Rendőri erőket, a helyhatósági és szövetségi képviselőt ezekről, és kordinálja
a biztonsági intézkedések előkészítését, illetve azok végrehajtását együttműködve a többi
szervezettel, akik a közrend védelmét biztosítják a labdarúgó mérkőzésen. Amint véget ér
a kiemelt kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés, a biztonsági igazgató értékeli a
végrehajtott biztonsági intézkedéseket, valamint azok hatékonyságát.
(5) a kiemelt kockázatot jelentő labdarúgó mérkőzés során elkülönített szektorok vannak
kijelölve és elkülönítve az egyik csapat szurkolóinak, és külön szektorok a másik csapat
szurkolóinak. A kockázatot jelentő résztvevők között üres szektorok vannak. Ugyanakkor
legalább egy olyan szektort ki kell jelölni, ahová az alacsonyabb árkategóriájú jegyek
szólnak, és egyet pedig a magasabb árkategóriájú szektorban, amennyiben ilyen jegyek is
szétosztásra kerültek.
(6) Legalább két zónás ellenőrzést kell végrehajtani, mielőtt a résztvevők beléphetnek a
szektorokba.
(7) A stadionban folyamatosan zajlik a megfigyelés a kiemelt kockázatot jelentő labdarúgó
mérkőzés teljes időtartama alatt.

14. cikk
Szankciók és egyéb intézkedések
(1) A labdarúgó mérkőzés szervezőjének jogában áll a jelen Szabályzatot megszegő
résztvevők ellen olyan szankciókat hozni, melyek a Szlovák Köztársaság jogszabályainak,
valamint a SFZ szabályzatának egyaránt megfelelnek, ill. a kárt okozó résztvevővel
szemben a fentieket érvényre juttathatja bírság fizetése formájában az eszközökben
keletkezett kár mérséklése céljából. Ezt a bírságot a helyhatóság, az állam, az UEFA és
a FIFA kompetens hatósága szabja ki, az anyagi és nem-anyagi javakban keletkezett kár
megtérítésének kikényszerítésére, melyet a résztvevő kötelezettségszegése okozott, és
eltilthatja a résztvevőt az adott labdarúgó mérkőzés szervezője által szervezett labdarúgó
mérkőzésekre való belépéstől.
(2) A labdarúgó mérkőzés szervezője jogosult a Törvény 22. szakasz 2. pontjának
értelmében a Rendelkezést megszegő személy adatait információs rendszerébe
feljegyezni.
(3) A résztvevő adatainak az információs rendszerbe történő feljegyzésén túlmenően, a
Törvény 22. szakasz 2. pontjának értelmében, a labdarúgó mérkőzés szervezője
továbbítja a komolyabb szabálysértést elkövető résztvevő adatait a nevezett
kötelességszegés vagy bűncselekmény vonatkozásában illetékes hatóságnak.
(4) A résztvevő a szabálysértés súlyosságától függően megfosztható személyes
szabadságától (őrizetbe vétel) és átadható a rendőri szerveknek további eljárás
lefolytatása céljából.

15. cikk
Hatálybalépés
Jelen Szabályzat hatályba lép: 2019.02.05.
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