6. számú melléklet: A biztonsági terv
A biztonsági terv felépítése
1. Előkészítő időszak eseményei
2. Végrehajtási időszak elemei
3. Értékelés végrehajtásának módja
A biztonsági terv tartalmi eleme:
• a sportrendezvény megnevezése, helye, időpontja és időtartama;
• a biztosítás jogi alapja, a biztosítás célja;
• a sportesemény biztonsági kockázat szerinti minősítése és a belső és külső együttműködés
formái, csatornái;
• az előző hasonló mérkőzés fő biztonsági tapasztalatai;
• a rendező szerv, rendező megnevezése, képviselőinek neve és címe;
• a rendezői állomány felkészítése és eligazítása, feladatok meghatározása;
• a rendezvény helyszínének leírása és vázlatrajza;
• a jegyértékesítési stratégiai elemei, így különösen a jegyértékesítés módja, a kiadható
belépőjegyek szektoronkénti számát, a jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó
esetleges korlátozások;
• a nézők összetétele és biztonsági kezelésük, információk a vendégszurkolókról;
• a biztonságos lebonyolítást befolyásoló más rendezvények és azok kapcsolattartói;
• a nézők és a hivatalos személyek parkolásának biztosítása, megoldása;
• a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendje;
• a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek - a sportrendezvény helyszínén történő
elhelyezése, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírások;
• a sportrendezvényre be nem vihető tárgyak köre, a tárgyak őrzésének helye és az őrzés módja,
valamint azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a sportrendezvényről eltávolítható, vagy
akinek a belépése megtagadható;
• Szektorbeosztások meghatározása a sportrendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre
vonatkozó korlátozások, továbbá a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok
nyilvánosságra hozatalának módja;
• beléptetés és a biztonságos távozás technikai végrehajtása és módja,
• média és marketing előírások, együttműködés a résztvevőkkel; A vezetési pont és az irányítás
módjának meghatározása
• a rendezésben közreműködők neve, létszáma, tevékenységük szabályai, a sportrendezvény
biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni kívánt technikai-védelmi
berendezések, azok alkalmazási módjának leírása;
• szervező rendelkezése, illetve a mérkőzés lebonyolításában résztvevő szervezetek (létesítmény,
katasztrófavédelem, egészségügyi biztosítás, hivatalos személyek, stb.)és személyek
rendelkezésére álló adatai, a feladatainak meghatározása a végrehajtás módja és a feladatot
végzők felelőssége;
• az összeköttetés és információáramlás rendje;
• a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó
írásbeli kiürítési, menekítési terve, figyelemmel a fogyatékos személyek menekítésének
biztosítására;
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a rendezvény környezetében található közlekedési csomópontok vázlatrajza;
a rendezésben közreműködők elhelyezésének és alkalmazásának terve a mérkőzés idejére,
valamint a mérkőzést megelőző és az azt követő időtartamra vonatkozóan;
a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzés esetén a vendégcsapat
szurkolóinak kísérését végrehajtó a rendezésben közreműködők elhelyezése és alkalmazásának
terve a j) pontban foglalt időtartamra, valamint az utazásra vonatkozóan;
a kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített labdarúgó mérkőzésekre utazó sportszervezet vagy
annak biztonsági felelősével folytatott egyeztetés eredménye, valamint a rendezésben
közreműködők igénybevételének módja, a vendégrendezők felhatalmazását és feladatai
ellátásának rendje;
a sportrendezvény megszakítására, felfüggesztésére és befejezetté nyilvánítására vonatkozó
sportszakmai eljárások;
a média-akkreditáció módja és működési területük pontos meghatározása;
az Stv. 23. § (1) bekezdés d) pontja szerinti biztonsági szabályzatnak való megfelelésre vonatkozó
adatok.

A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a külön jogszabályok
által megkövetelt - a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - hatósági engedélyeket, a forgatókönyvet
és a pályarendszabályokat.

