
1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 
1.1 Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással 
rendelkezik. 
1.2 Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának 
személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas iga-
zolványban szereplő adatokkal. 
1.3 Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer 
befolyása alatt. 
1.4 Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely 
a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonsá-
gát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvény-
re való bevitelét a szervező megtiltotta. 
1.5 Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy 
jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet; 
1.6 Nem áll eltiltás, kitiltás, valamint kizárás hatálya alatt; 
1.7 A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul; 
1.8 Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban 
meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető; 
1.9 Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pálya-
rendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik. 

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizs-
gálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való 
eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező 
szerv alkalmazottja jogosult. 

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt 
beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a ki-
jelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/
meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. 
A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a 
rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagy-
hatja el. 

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt terület-
re lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsér-
tést elkövető személyt a rendezők visszatartják, és a rendőrhatóságnak 
átadják. 

5. A résztvevő: 
5.1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának 
megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosí-
tást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
5.2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak be-
tartásával minden transzparens, koreográfia bevitele és megjelenítése a ren-
dező és szervező engedélyéhez kötött;
5.3. kizárólag:
•	 a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül 

léphet be a sportlétesítmény területére; 
•	 a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének 

helyét;
•	 csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhat-

ja el, létesítmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja;

5.4. csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán 
feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat; 
5.5. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által 
meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők uta-
sításait;
5.6. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség 
másképpen nem rendelkezik – csak a kilépési ponton hagyhatja el;
5.7. a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, 
klubkártyáját másra nem ruházhatja át. 

6. A résztvevő a sportrendezvényen:
6.1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét 
megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők 
személyi- és vagyonbiztonságát;
6.2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elárt területre és személyekre nem 
dobhat;
6.3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem 
léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
6.4. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
6.5. lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
6.6. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekü-
lő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, 
azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését 
nem akadályozhatja;
6.7. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallá-
si vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, 
ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg; 
6.8. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a 
rendező engedélyével helyezhet el;
6.9. mások kilátását nem zavarhatja;
6.10. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
6.11. a székekre nem állhat fel;
6.12. az arcát nem takarhatja el;
6.13. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket 
betartani.
6.14. a FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fo-
gyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki- és ku-
pamérkőzéseken az 5% alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és 
fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

7. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, 
a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig vissza-
tartásra kerül. 

8. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több kár-
okozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelős-
séggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési 
vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére min-
den, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni. 

9. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező: 
9.1 A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés 
módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak 
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területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken 
- magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti 
nyelven – tájékoztatja. 
9.2 Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak 
dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére tá-
vozásakor 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 felelős őrzés szabályai szerint jár el. 
9.3 Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlé-
tesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők 
egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni - a felvételeket rög-
zíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni. 

10. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött. 

11. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az el-
lenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás 
működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő el-
távozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. 

12. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a né-
zőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke 
három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény 
megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes. 

13. A fenti szabályok angol, német és a vendég sportszervezet nyelvén a 
stadion bejáratainál kifüggesztésre kerültek. (ezt ebben a pontban ango-
lul és németül meg kell ismételni)

14. A sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban 
foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

15. Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:
15.1. Szervező: Diósgyőr FC Kft.
15.2. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalko-
zás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kap-
csolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, 
legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.
15.3. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszí-
nén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy 
követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minő-
sül.
15.4. Sportrendezvény: általában a sportszervezet vagy sportszövetség ál-
tal versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott 
verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pá-
lyarendszabály esetében sportrendezvénynek csak a Diósgyőr FC Kft. ál-
tal rendezett, olyan hivatalos, hazai- és nemzetközi sportesemény minősül, 
amelynek biztonsági kockázatát az Országos Rendőr-főkapitányság meg-
határozta és a nézők egyedi azonosítására alkalmas beléptető rendszerrel 
ellátott létesítményben kerül megtartásra.
15.5. Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén 
történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény hely-
színét elhagyják


