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Pályarendszabály
A DVSC Futball Zrt. szervezésében, a Debreceni
Nagyerdei Stadionban megrendezett labdarúgó
mérkőzésekre
A pályarendszabály hatálya
1.

Ezen Pályarendszabály hatálya kiterjed a Debreceni Nagyerdei Stadion (4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. szám) (a
továbbiakban: Nagyerdei Stadion) teljes területére, üzemeltetőjének használatában lévő területekre, helyiségekre, valamint – a
rendezvények idején – a lezárt biztonsági zónákra, beleértve az azok megközelítésére szolgáló feljárók teljes területét.

2.

A pályarendszabályt mindenkinek be kell tartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik a Nagyerdei Stadion, illetve a
biztonsági zóna területén.

3.

A Nagyerdei Stadion, illetve rendezvénynapokon a biztonsági zóna területére belépő személyek a sportról szóló 2004. évi I.
törvényt (Stv.), az MLSZ irányadó szabályzataiban foglaltakat - így különösen a Biztonsági Szabályzat rendelkezéseit -, a tűz-,
katasztrófa-, és munkavédelmi szabályokat, a biztonsági előírásokat, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket
és a Pályarendszabály előírásait kötelesek elfogadni, az azokban foglaltakat betartani és azoknak magukat fenntartás nélkül
alávetni.

4.

A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően, a néző köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a
szervező, a rendőrség, a rendezők utasításait, és a közreműködők (stewardok) kéréseit.
A belépőjegyekre, bérletekre vonatkozó rendelkezések

5.

A hazai szektorokba történő belépéshez szükséges belépőjegyek, bérletek árusítása, értékesítése meghatározott mérkőzések
esetében elővételben, illetve a jegyárusító helyeken, míg a vendégszektor belépőjegyeinek értékesítése meghatározott
mérkőzéseken elővételben és a vendégcsapat pénztáraiban történik.

6.

A jegyek árusítása során egy személy részére – az esetleges visszaélések megelőzése érdekében – legfeljebb négy darab
belépőjegy adható ki.

7.

A belépőjegyek a szervező rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak. Belépőjegyek névre szóló értékesítése esetén a
belépőjegyen, illetve a bérleten, a klubkártyán, vagy a kiállított igazoláson szereplő személyes adatok meg kell, hogy egyezzenek
a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal. Ellenkező esetben a néző beléptetése
megtagadható. A névre szólóan értékesített belépőjegyek, valamint a bérletek másra csak a szervező engedélyével ruházhatók
át.

8.

A belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén, a szervező vagy a rendező a bérletet, vagy a belépőjegyet a
vételárának visszatérítése nélkül érvényteleníti, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek és jelen
pályarendszabályban leírtaknak megfelelően, a rendezvény látogatásától távol tarthatja, illetve kizárhatja.

9.

A 10. életévét be nem töltött gyermek ingyenesen látogathatja a mérkőzéseket. Ennek feltétele, hogy a szülő érvényes
belépőjeggyel vagy bérlettel rendelkezzen. A gyermek életkorát a belépéskor hivatalos irattal igazolni kell, és külön ülőhelyet nem
foglalhat el a lelátón.
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A néző beléptetése a rendezvény területére
10. A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a.

érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik:
i. a hazai szektorokba történő belépéshez a szervező által kibocsátott, érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel;
ii. névre szólóan kiállított bérlet vagy belépőjegy esetén a felhasználója személyazonosító okmánnyal igazolja
személyazonosságát;
iii. a vendégszektorba – amennyiben a vendégcsapat ezt igényli – a vendégcsapat részére megküldött, és a
vendégcsapat pénztárainál névre szólóan vásárolt belépőjeggyel.

b.

nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.

c.

nem tart magánál:
i. szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyiés vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a
szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben
a szervező kizárással élhet;
ii. mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, megbotránkoztató, vagy politikai vélemény
kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg
nem visel ilyen ruházatot;
iii. ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a
sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a
hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy
amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
iv. promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
v. videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével
rendelkezik;
vi. kisállatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
vii. üveget, műanyag flakont, sprayt, vagy bármilyen folyadékot, továbbá – a szervező engedélye nélkül - dobot,
trombitát, hangszórót, vagy egyéb hangkeltésre alkalmas eszközt.

d.

nem tanúsít olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze
nem egyeztethető, továbbá a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztető,
vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással,
buzdítással összefüggő magatartást {Stv. 71. § (2)};

e.

nem áll a Stv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, a szabálysértési
kitiltás, vagy a Stv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének
hatálya alatt,

f.

ruházatának és csomagjának átvizsgálásához hozzájárul;

g.

tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető és a felvételeket a szervező, a
szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják;

h.

tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a rendezők és az arra jogosult személyek a pályarendszabályokban
foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;

i.

a szervező, a rendező, vagy jogszabályban meghatározott más személy felszólítására személyazonosságát igazolja.
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A nézőre vonatkozó előírások
11. A néző kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt beléptető kapun keresztül
léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát, és – ülőhely esetén – a belépőjegyén /
bérletén / meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el.
12. A néző nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását, a kerítésre fel nem mászhat, azon keresztül
semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve dobhat át.
13. A néző a létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési
ponton hagyhatja el.
14. Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint a néző visszatartható. 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. Ha a
sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet. {Stv. 68. § (9)}.
15.

Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által
meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.

16. A Nagyerdei Stadion, illetve a biztonsági zóna területén a nézőkön kívül, más célból tartózkodó személyekre külön rendszabályok
vonatkoznak.
17.

A néző a sportrendezvényen:
a.

köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők
utasításait.
b. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja vagy meghiúsítja, a sportrendezvényen
résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve mások ruházatát szándékosan beszennyezheti. Ezen
kötelezettség megszegéséből eredő, a stadionban bekövetkezett kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
köteles sérelemdíjat fizetni, illetve a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítésre kötelezhető.
c. a sportlétesítmény területén a FIFA és az UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által
meghatározottak szerint fogyaszthat szeszesitalt. A magyar bajnoki, illetve kupamérkőzéseken az 5% alkoholtartalmat meg
nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
d. köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani, dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.
e. nem tanúsíthat mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint
megbotránkoztató magatartást, illetve nem helyezhet el a pályarendszabály hatálya alatt álló területen politikai vélemény
kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. A szervező felhívja
a figyelmet, hogy e magatartás bűncselekményt valósíthat meg, és ellenkezik a sport egyetemes céljaival, valamint a
szervező szellemiségével.
f. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra a szervező biztonsági igazgatója által előzetes írásbeli engedélyével
helyezhet el. A kihelyezett tárgyat a mérkőzés befejeztével a néző köteles eltávolítani. A kihelyezett tárgy reklámfelületet,
tájékoztató táblát, menekülési útvonalat nem takarhat.
g. a sportrendezvény többi résztvevőjét nem zavarhatja magatartásával, különösen trágár vagy illetlen szavak bekiabálásával,
ilyen gesztusok mutatásával, vagy az indokoltnál hosszabb időtartamú felállás esetén felszólítható tevékenységének
abbahagyására.
h. a lépcsőkön, a menekülési útvonalakon, illetve a közlekedőfolyosókon – az ülő- vagy állóhelyének megközelítésén vagy
távozásán kívül – nem tartózkodhat.
i. kép- és hangfelvételt a rendező, szervező külön engedélye nélkül csak saját felhasználásra készíthet. A felvételeket a
sportlétesítmény területéről nem sugározhatja ki, illetve semmilyen formában nem teheti közzé.
j. A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a
személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét
elhagyni.
k. mások kilátását nem zavarhatja.
l. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat.
m. a székekre nem állhat fel.

Oldalszám: 3/14

A Debreceni Nagyerdei Stadion pályarendszabálya
Hatályos: 2020.10.01. napjától

n.
o.
p.
q.

Változat: 1.0

az arcát teljesen nem takarhatja el, kivéve a fertőző megbetegedések megelőzése céljából elrendelt orr-, és szájmaszk
viselését.
nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével végezhet.
a sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes írásbeli
hozzájárulásával, vagy szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-line
sportfogadás szervezők, illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére továbbított információkat,
valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen nem tudja bemutatni
a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően - eltávolításra kerülhet.

18. Tilos felmászni korlátra, kerítésre, oszlopra, kapura. A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági
előírásokat.
19. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép,
ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob,
bűncselekményt követ el.
20. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel
ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a
sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést
elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják, jogszabály által lehetővé tett egyéb intézkedést
alkalmaznak vele szemben, és a rendőrhatóságnak átadják.
21. A néző köteles rendezvény helyszínét annak befejezését követően, vagy a szervező, rendező, illetve a rendőrség erre irányuló
felszólítására elhagyni.
Mozgáskorlátozott személyekre vonatkozó speciális rendelkezések
22. Mozgáskorlátozott személyek a parkszintről a részükre kialakított lifttel mehetnek fel az érkezési szintre. A mozgáskorlátozott
személyek a sportrendezvény ideje alatt a nézőtér erre a célra kialakított részén tartózkodhatnak, az „A” szektor sajtó terasz
mögötti területén.
23. A nézőtér elhagyása során a mozgáskorlátozott személyek a liftet használhatják.
A résztvevő
24. A résztvevő:
a.
b.

c.

d.
e.
f.

ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására,
rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok
hivatalos országzászlóit és a mérkőző klubcsapatok hivatalos klubzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon
csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező,
koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött;
kizárólag
i. a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény
területére;
ii. a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
iii. csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, létesítmény elemeket,
kiszolgáló egységeket használhatja;
csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen
tartózkodhat;
köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a
szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait, a stewardok kéréseit;
a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a
belépési ponton hagyhatja el;
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a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, klubkártyáját másra nem ruházhatja át;
mivel a belépőjegy, bérlet vagy más belépésre jogosító igazolás alkalmanként csak egyszeri belépésre jogosít, a
sportrendezvény elhagyását követően a résztvevő oda nem térhet vissza;
a szervező, a szervező képviselője, vagy a rendező felszólítására, illetve a rendezvény befejezését követően köteles
a rendezvényt elhagyni.

25. A résztvevő a sportrendezvényen:
a.

nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a
sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
b. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre – a szervező előzetesen engedélye nélkül - nem
dobhat;
c. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem
kísérelheti;
d. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
e. lézert-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
f. a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
g. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat,
vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését
nem akadályozhatja;
h. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként
értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
i. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
j.
mások kilátását nem zavarhatja;
k. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
l. a székekre nem állhat fel;
m. az arcát nem takarhatja el, kivéve a fertőző megbetegedések megelőzése céljából elrendelt orr-, és szájmaszk
viselését;
n. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;
o. bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével végezhet;
p. a sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes
írásbeli hozzájárulásával vagy szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és
on-line sportfogadás szervezők, illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére
továbbított információkat, valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő
a helyszínen nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően - eltávolításra kerülhet.
26. Ha a résztvevő, vagy a belépésre jelentkező a jelen pályarendszabályokban foglaltakat megszegi, és e magatartását a
rendező figyelmeztetésére ellenére nem hagyja abba, beléptetését meg kell tagadni, távozásra felszólítani, s ha ennek
önként nem tesz eleget a sportrendezvényről el kell távolítani.
27. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy
fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől, vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, vagy azt
megkísérli, illetve e területre a sportrendezvény megtartását, vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob,
bűncselekményt követ el.
28. A nézőkre és a résztvevőkre vonatkozó tiltó, korlátozó rendelkezések, valamint a biztonsági előírások megszegése
következtében keletkezett sérülésekért, károkért a nézőt, illetve a résztvevőt – az általuk elkövetett cselekmény jellegétől
függően - polgári jogi, büntetőjogi, illetve szabálysértési felelősség terheli.
29. A pályarendszabályban meghatározott előírások megszegéséből eredő károkért a károkozásban résztvevők egyetemleges
felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző / résztvevő szabálysértési, vagy büntetőjogi felelősségét.
A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó valamennyi költségeket köteles megtéríteni.
30. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat, illetve a jogszabályok rendelkezéseit a résztvevő nem tartja be, a
sportrendezvényről a jogszabályok szerint eltávolításra, vagy a rendőrség kiérkezéséig a jogszabályok szerint
visszatartásra kerülhet.
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31. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy e
felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – igazoltatása érdekében a
rendőrséget haladéktalanul értesíti. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig
a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz
látóterében kerül sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a Stv. 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések megfelelően irányadók.
32. A résztvevő minden vele szemben elkövetett vélelmezett jogsértést, más résztvevő, vagy rendező által okozott kárt, vagy
egyéb sérelmet a cselekmény megtörténtét követő 72 órán belül a szervező honlapon megadott elérhetőségein levélben,
vagy e-mailben jelezheti. A bejelentést a szervező köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni, és a vizsgálat végeztével
annak eredményéről a bejelentőt a bejelentés formájának megfelelően tájékoztatni. A névtelen bejelentés vizsgálata
mellőzhető.
33. Amennyiben a károkozó a rendezvények látogatásáról kizárásra kerül, a szurkolói kártyáján levő összeg – az okozott kár
miatt visszatartott összeg levonása után – részére 30 napon belül elszámolásra kerül.
A járványügyi veszélyhelyzet idején elrendelt korlátozások
34. Az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek
elhárítása, a személyek egészségének és életének megóvása érdekében a koronavírus és egyéb fertőző megbetegedések
kialakulásának, terjedési kockázatának minimalizálása, továbbterjedésének fékezése, megakadályozása érdekében, a
járványügyi készültségi időszak időtartama alatt a pályarendszabályok az alábbi megelőző intézkedésekkel
egészülnek ki.
35. Aki a koronavírus bármely lehetséges tünetét magán érzékeli, vagy ilyen fertőzött személlyel került kapcsolatba,
továbbá amennyiben hőemelkedése van, a mérkőzés látogatását mellőzze.
36. Jegyvásárlás során
a.
b.

kérjük, hogy a mérkőzésekre vonatkozó belépőjegyeket nézőink elsősorban internetes felületen vásárolják meg;
a jegyvásárlás során a vásárlók kötelesek – a közvetlen hozzátartozók kivételével - egymás között a kötelező
biztonsági távolságot megtartani (1,5 méter).

37. Beléptetés és a mérkőzés során
a.
b.
c.
d.
e.

a hatodik életévét be nem töltött személyek kivételével a létesítményben és a biztonsági zónában mindenki köteles
orr-, és szájmaszkot viselni;
belépéskor a nézők kötelesek egymás között a védőtávolságot megtartani (1,5 méter);
belépéskor, mellékhelyiségek használatát megelőzően és azt követően, továbbá a büfékben történő fogyasztást
követően kötelező a fertőtlenítő kézmosás alkalmazása;
javasoljuk, hogy nézőink lehetőség szerint viseljenek védőkesztyűt;
a nézőtéren történő elhelyezkedés során tartsák be a biztonsági távolságtartásra vonatkozó előírásokat, kivéve az
egy háztartásban élő személyeket, és kérjük, figyeljenek arra, hogy minden negyedik széket foglalják el, azaz
egymás között legalább 3 széket hagyjanak üresen, és közvetlenül egymás mögé ne helyezkedjenek
(munkatársaink a jegyek értékesítése során e követelményt figyelembe veszik).

38. Büfék, mellékhelyiségek használata során
a.
b.

a nézők lehetőleg csak előre kicsomagolt termékeket vásároljanak, kerüljék a szeszes italok, a csomagolás nélküli,
meleg termékek, továbbá az égetett, pirított magvak vásárlását és a nézőtéren történő fogyasztását;
sorban állás során tartsák be az előírt biztonsági távolságot.
A létesítmény területén előírt magatartási szabályokra figyelmeztető és tájékoztató táblák
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39. A nézőkre vonatkozó magatartási szabályokra, a beviteli tilalom hatálya alá tartozó tárgyakra, továbbá a vészhelyzet kezelésére
vonatkozó figyelmeztető és tájékoztató táblákat a nézőtér területén, jól látható, a nézők tájékozódását elősegítő módon ki kell
helyezni (1. számú melléklet).
A rendezők és a közreműködők
40. A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek, a rendőrség ilyet végezhet. A beléptetéskor
a rendező a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és a személyazonosság igazolására
alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegyhez,
vagy bérlethez, illetőleg a klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal.
41. Ha a beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyes adatai nem egyeznek a klubkártyán, a belépőjegyen
vagy bérleten szereplő személyes adatokkal, a beléptetés megtagadásra kerül.
42. A sportrendezvény időtartama alatt a pályarendszabályokban foglaltak betartását a rendezők és a közreműködők
folyamatosan ellenőrzik.
A szervező
43. 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.
44. A sportrendezvény biztosítását végző rendőr, továbbá a rendező szerv alkalmazottja vagy megbízottja jogosult a
sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a
rendezvényről való eltávolítására, visszatartására.
45. A nézőkre és a résztvevőkre vonatkozó tiltó, illetve korlátozó rendelkezések megszegése következtében keletkezett sérülésekért
a szervező, a rendező és az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.
46. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
a.
b.

c.
d.
e.

a sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a
létesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken, – magyar, angol,
német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja;
gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről,
és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról, amennyiben ezek birtoklása jogszabályba nem ütközik.
Közbiztonságra különösen veszélyes, vagy olyan tárgy feltalálása esetén, melynek birtoklása jogszabályba ütközik, a
rendező a résztvevőt a rendőrség képviselőjének köteles átadni;
amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem
jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el és a tárgyat 60 napig tárolja, ezt követően
lehetőség szerint selejtezi;
jogosult a nézők vagy a nézők meghatározott csoportja elől elzárt területet technikai, mechanikai és vegyi biztonsági
eszközökkel védeni, melyet az elhelyezett figyelemfelhívó táblák jelölnek.
a bűncselekmény, szabálysértés elkövetőivel szemben a szervező, a rendező a rendőrséggel együttműködve minden
törvényes eszközzel fellép.

47. 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. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása
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48. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező jogosult a sportrendezvény helyszínén, a létesítmény
teljes területén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban a résztvevők
egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító, előre elhelyezett vagy a szervező, illetve rendező testére rögzített
kamerával megfigyelést végezni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.
49. A szervező – illetve rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a sportrendezvények
biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, valamint a normál és fokozott
biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és
a nézők részére kijelölt parkolókban - a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult a labdarúgás sportág
tekintetében a fokozott, valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a
rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy rendező alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt
biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.
50. A kamerákkal felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező, a rendező, illetve a
rendező szerv 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, a rendező, valamint a rendező szerv képviselője a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést a
kamerával történő megfigyeléshez. A kamerák pozíciója a stadion rajzon kerül jelölésre.
51. A térfigyelő rendszer által rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési,
illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a nyomozó hatóság, az
előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet
adatot.
52. A szabálysértési, 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.
53. A rendőrség a szervezőt vagy a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 60 napig történő tárolására szólíthatja
fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül sor, a szervező vagy a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 óra elteltével
megsemmisíti. Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot igényli, ennek a szervező haladéktalanul köteles
eleget tenni.
A sportrendezvény elmaradása, illetve a nézők kizárása, nézőszám korlátozása
54. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy
ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a
belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes.
55. A belépőjegy árának visszatérítését a szervező megbízottja az elektronikus felületen a vásárló részére, más értékesítési ponton
történő vásárlás esetén a belépőjegy ellenében a vásárlás helyszínén a jegyet átadó személy részére teljesíti.
Felelősségbiztosítás
56. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást köt. A felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is
feltüntetésre kerül.
57. A felelősségbiztosítás csak a rendezvényen jogszerűen tartózkodó személyekre terjed ki.
58. A felelősségbiztosításon alapuló kárigényét / sérülését javasoljuk, hogy még a mérkőzés során közölje a szerzővel. Ellenkező
esetben ezen alapuló kárigényét legkésőbb a belépőjegy, bérlet, vagy belépésre jogosító más igazolás érvényességének elteltét
(mérkőzés befejeződését) követő harmadik munkanapon 12 óráig írásban kell a szervező részére előterjeszteni.
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59. A kérelemben közölni kell a kárigényt érvényesítő személy természetes személyazonosító adatait, kapcsolattartási címét, a
kárigény előterjesztésére vonatkozó körülmények leírását, a kár bizonyítására vonatkozó dokumentumokat (pl.: fénykép, orvosi
szakvélemény stb.), a kár mértékét, továbbá a jegy, bérlet, vagy a belépésre jogosító igazolás sorszámát.
Sportrendezvényen történő részvételből való kizárás
60. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, a szervező a sportrendezvényen történő részvételből kizárja.
61. A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a Stv. 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna
távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén történő szervezői (rendezői) beavatkozás
következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
62. A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az is, aki a jelen pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.
63. A szervező az általa szervezett, valamint utazó sportszervezetként a részvételével szervezett sportrendezvény esetén köteles a
sportrendezvényről a Stv., vagy a pályarendszabály megsértése miatt eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást
megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen
történő részvételből való kizárás).
64. 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 és angol nyelven is fel kell
tüntetni.
65. A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet, és a szervező által szervezett
sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy
évet nem haladhatja meg. A kizárás időtartamát az elkövetett jog-, illetve normasértés jellegétől, annak káros következményeitől
függően a szervező állapítja meg.
66. A szervező szervezőként és az utazó sportszervezetként 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. Ha az utazó
sportszervezet a továbbított adatok alapján nem dönt sportrendezvényen történő részvételből való kizárásról, a továbbított
adatokat azok kézhezvételét követő 8 napon belül törli. A szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes
adatokat a kizárás időtartama alatt adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.
67. A kizárásról szóló határozat a kézbesítésével lép hatályba. A kizárásról szóló határozatot a megadott, vagy az ismert lakcímre
tértivevényes levélben meg kell küldeni, illetve lehetővé tenni, hogy a kizárt a határozatot később is átvehesse vagy megkapja
ilyen írásos kérése esetén. Ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „átvételt megtagadta”, vagy más
hasonló megjegyzéssel érkezik vissza, akkor a határozatot a feladásától számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.
68. A sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntés ellen a néző bírósághoz fordulhat.
69. A kizárás a szervező döntése alapján próbaidőre felfüggeszthető.
70. Ha a kizárt személy kéri, akkor a kizárás tárgyában a szervező felülvizsgálatot rendelhet el a kizárt személy által előadottak és
általa csatolt bizonyítékok alapján. A felülvizsgálat idejére a kizárás hatályban marad.
71. A kizárás tárgyában hozott döntés felülvizsgálatát a Felülvizsgálati Bizottság végzi, mely hét tagból áll, amely hét tag közül négyet
a szervező igazgatóságának elnöke, vagy az igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tag, hármat pedig a szervező által
partnernek elfogadott szurkolói szervezetek jelölnek ki. A Felülvizsgálati Bizottság minden esetben tárgyalást tart, ahol a
kizárással fenyegetett álláspontját és bizonyítékait előadhatja.
Értelmező rendelkezések
72. A jelen pályarendszabály alkalmazásában:
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a.

Szervező: a DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: DVSC FUTBALL Zrt.)
(székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12. 1. emelet; cégjegyzékszám: 09 10 000319; adószám: 11887982-2-09;
honlap: https://dvsc.hu; e-mail: dvscrt@dvsc.hu)
b. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a
sportrendezvényt megelőzően, vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.
c. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által, a sportrendezvény helyszínén és a
rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább
személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.
d. Közreműködő (steward): a szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes
jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. 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. A törvény értelmében
közreműködőként csak 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.
e. Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által, versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység
végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály
tekintetében sportrendezvénynek csak az MLSZ által szervezett verseny, mérkőzés minősül.
f. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a
sportesemény helyszínét elhagyják.
g. Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.
h. Kizárás: A törvény értelmében a szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett
sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a
belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (kizárás). Az utazó
sportszervezet és a szervező az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon
személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy 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.
73. A pályarendszabályban szereplő más fogalmakat a Stv., az MLSZ, a FIFA és az UEFA szabályzatok szerint kell értelmezni.
Záró rendelkezések
74. A szervező fenntartja annak lehetőségét, hogy meghatározott rendezvények esetében kiegészítő rendszabályokat is bevezessen.
75. A jelen pályarendszabály 2020. október 01-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes.
76. A pályarendszabályt magyar és angol nyelven a DVSC Futball Zrt. elektronikus felületén, továbbá a Nagyerdei Stadion belépési
pontjain a nézők tájékoztatását elősegítő, jól látható módon közzé kell tenni.
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1.

A Stadion területén elhelyezett figyelmeztető és tájékoztató táblák
a.

Tiltást és tájékoztatást tartalmazó jelzések

b.

Tűzvédelmi jelzések
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Elsősegély és menekülési jelzések
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dohányzás szabályaira vonatkozó jelzések
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járványügyi intézkedésekre vonatkozó jelzések
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Kiegészítések
A járványügyi készültség időszakában betartandó sajátos szabályok
A COVID-19 járvány miatt Magyarország egész területére elrendelt egészségügyi válsághelyzet alapján bevezetett járványügyi
készültség időszakára a védelmi intézkedésekről szóló 431/2020. (IX.8.) Kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedéseket
a sportrendezvény alatt az alábbiak szerint kell érvényesíteni:
a) A sportrendezvény helyszínén, annak teljes időtartama alatt a sportrendezvény valamennyi résztvevője – a sportolók, az
edzők, a játékvezetők és ezek segítői kivételével – köteles (orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült) maszkot
viselni úgy, hogy az a szájat és az orrot folyamatosan elfedje.
b) A maszkot a sportrendezvény teljes területén, beleértve a lelátókat, a mosdókat, a büféket, a közlekedő tereket, pályaszélt,
valamint a belső helyiségeket (pl. VIP, irodák, vezetési pont), folyamatosan viselni kell. A maszkot levenni csak a vendéglátó
asztalnál ülve (pl. VIP), vagy – amennyiben az étel vagy az ital elfogyasztása nem csak ülve lehetséges (pl. a büféknél) vagy
a lelátókon, az étel vagy ital elfogyasztásának időtartama alatt szabad. A maszkot a fogyasztás befejezésekor az orr és a száj
elé vissza kell helyezni.
c) A sportrendezvény szervezője az ellenőrző beléptető pontoknál, az érkezési szinten a forgókapuknál, a mosdóknál és a
büféknél kézfertőtlenítő pontokat alakít ki. A kézfertőtlenítés belépéskor, a büfék és a mosdók igénybevételekor kötelező.
d) A mosdókat egyirányúsítani kell, a belépő és a kilépő pontokat közreműködők / önkéntesek (covid-steward) igénybevételével
kell biztosítani. A mosdókat egy időben csak annyi személy veheti igénybe, amennyi a mosdó egy idejű befogadóképessége.
Az igénybevétel a COVID-steward szabályozza.
e) A büfék előtt szalagkorlát alkalmazásával várakozó folyosókat kell kialakítani, és a sorban állás szabályozása érdekében
egymástól legalább 1,5 méterre meg kell jelölni a várakozási pontokat. A sorban álláskor a biztonsági távolságtartást szintén
közreműködő / önkéntes COVID-steward alkalmazásával kell biztosítani.
A sportrendezvény biztosításában közreműködő rendezők által végrehajtandó intézkedések a 431/2020. (IX. 18.)
Kormányrendelet vonatkozásában:
• Az érvényes belépőjeggyel rendelkezők esetében ellenőrizni kell a maszkok meglétét a beléptetési pontokon, valamint fel kell
hívni a nézők figyelmét a kötelező maszkhasználatra. Akkor helyes a maszk használata, ha az orrot és a szájat is takarja.
Azok számára, akik érvényes belépőjeggyel rendelkeznek, de nincs náluk maszk, a rendezők biztosítanak maszkot.
• A főrendező a stadion hangosbemondó rendszerén keresztül 15 percenként felhívja a nézők figyelmét a kötelező és helyes
maszkhasználat szabályaira.
• A mérkőzés ideje alatt a rendezők folyamatosan ellenőrzik az egyes szektorokban helyet foglaló nézők maszkhasználatát.
Azon nézőket, akik megszegik a maszkhasználatra vonatkozó szabályokat, figyelmeztetésben részesítik. Azokat a nézőket,
akik ezen szabályokat a figyelmeztetés ellenére sem tartják be, a rendezők kikísérik a sportrendezvényről, és a stadion külső
környezetében szolgálatot ellátó rendőrségi állománynak átadják.
• Érvényt szerezni, hogy a stadion területén vásárolt ételt, italt csak a büfé közvetlen környezetében, az arra kijelölt helyen
fogyaszthassák el a nézők, a nézőtér területére elrendelt korlátozásoknak érvényt szerezni (ételt, italt a nézőtérre bevinni
tilos).
A COVID-stewardok igénybevételét mérkőzésenként a rendezői létszámon felül kell tervezni.
A vendéglátóhelyen (VIP termek, büfék) a vendéglátóhely üzemeltetője (felszolgálója, eladója) azt a személyt, aki maszkot nem visel,
köteles figyelmeztetni a járványügyi szabály betartására. Amennyiben ennek a személy nem tesz eleget az üzemeltető (felszolgáló,
eladó) köteles:
a) a személy kiszolgálását megtagadni,
b) távozásra felszólítani,
c) amennyiben ennek nem tesz eleget, a vezetési pontot a rendőri intézkedés kezdeményezése érdekében értesíteni.
A sportrendezvény szervezője a járványhelyzet és a szükséges intézkedések mérlegelését követően elrendelheti a belépők
testhőmérséklet mérését. A testhőmérséklet mérést az ellenőrző-beléptető pontokon, a biztonsági ellenőrzés részeként kell
végrehajtani. A beléptetését meg kell tagadni annak a személynek, akinek a testhőmérséklete a 37,8 C-ot meghaladja. Az érintett
személyt az elsősegélyhelyre kell irányítani, ahol az egészségügyi személyzet ismételt mérést hajt végre. Ennek eredménye alapján a
sportrendezvény szervezője dönt a személy beléptethetőségéről, vagy a beléptetés végleges megtagadásáról.
A testhőmérséklet mérést úgy kell elvégezni, hogy az alábbi feltételek együttesen teljesüljenek:
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a) kizárólag a sportrendezvény szervezőjének (mint adatkezelőnek) a sportrendezvény lebonyolítása érdekében használatában
álló területre történő beléptetés során,
b) valamennyi belépni szándékozó személyre (ide értve az üzemeltetést, szervezést, vendéglátást, VIP-et, stb.) egységesen
kiterjedő védelmi intézkedésként (un. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra,
c) a testhőmérséklet- mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés cél érdekében azonosításához nem kötött, és
d) semmilyen módon nem járhat adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával.
A sportrendezvény biztosításában közreműködő rendezők által végrehajtandó intézkedések a 479/2020 (XI.3.)
Kormányrendelet vonatkozásában:
• A Kormányrendeletben meghatározott biztonsági előírások szellemében előzetesen a stadionban lévő ülőhelyek
leszalagozása.
• A stadionban lévő mellékhelyiségek (amelyik alkalmas) egyirányúsítása, a személyes kontaktok minimalizálása érdekében.
• A büfék környezetének leszeparálása a biztonsági távolságok kialakítása érdekében.
• A hangosbemondón keresztül a nézők figyelmének folyamatos felhívása a szabályos maszkviselés, valamint az érvényes
biztonsági távolságok betartására.
• Folyamatos járőrözés a stadion különböző területein (lelátó – büfé – mellékhelyiségek), a nézők folyamatos figyelmeztetése
az érvényben lévő szabályok betartására.
• A jogszabályban előírtakkal szemben helyezkedő nézőket a rendezők felszólítják a sportrendezvény helyszínének
elhagyására, és kikísérik a stadionból, ezzel egy időben értesítik a rendőrhatóságot az esetről, és a kikísért személyt a hatóság
képviselőjének átadják.
• Folyamatos együttműködés a sportrendezvény helyszínén tartózkodó hatóságok (rendőrség, katasztrófavédelem, mentők)
képviselőivel.
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