A 2017. ÉVI BUDAPESTI FELNŐTT JUDO VILÁGBAJNOKSÁGON
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI
- mely készült a Magyar Judo Szövetség Versenyrendezési Szabályzata, valamint a sportról szóló 2004.
évi I. tv. rendelkezései alapján A Magyar Judo Szövetség mint szervező (a továbbiakban: Szervező) az International Judo Federationnel (IJF), azaz Nemzetközi Judo Szövetséggel kötött megállapodás alapján 2017. augusztus 28.
napjától 2017. szeptember 3. napjáig Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában (a
továbbiakban: Aréna) rendezi meg a 2017. évi Felnőtt Judo Világbajnokságot (a továbbiakban:
sportrendezvény vagy rendezvény).
A rendezvényre történő belépés és a rendezvényen történő részvétel szabályai az alábbiak, melyeket a
nézők a belépőjegy megváltásával, illetve a rendezvény helyszínére történő belépéssel, az akkreditált
személyek pedig az akkreditációval kifejezetten elfogadnak. A jelen házirend minden, a rendezvényen
résztvevő személyre vonatkozik, függetlenül attól, hogy nézőként, akkreditált személyként,
sportolóként, vagy bármely közreműködő vállalkozó, megbízott, stb. személyzeteként vagy bármilyen
más módon lép az Aréna területére és vesz részt a rendezvényen (együttesen a továbbiakban: néző
vagy nézők), melyet az Aréna területére történő belépéssel és a részvétellel kifejezetten elfogadnak.
A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat
olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen
résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy
veszélyezteti.
A fenti kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi jogsértésért, illetve kárért a néző a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre
vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.
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.
A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
- érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek
birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
- nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet;
- nem áll a Stv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás
büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt;
- vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
- betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához
hozzájárul;
- nem folytathat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy
folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy
veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét
vagy vagyoni javait;
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak
betartását folyamatosan ellenőrzik.
A néző tudomásul veszi, hogy a beléptetést végző biztonsági személyzetnek jogában áll a rendezvény
jellegére tekintettel az Aréna üzemeltetője utasításainak megfelelően a belépők táskáit (és amennyiben
a belépők ruházata tiltott eszközök vagy anyagok becsempészésére alkalmas, úgy a ruházatát is)
átvizsgálni, és minden egyes belépő kapcsán meggyőződni arról, hogy az Arénába tiltott eszközöket
vagy anyagokat nem visznek be.
A néző tudomásul veszi, hogy 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, ideértve a propaganda vagy
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demonstráció bármilyen formáját a rendezvényhez közvetlenül és közvetve köthető helyszíneken és
bármelyik ország vagy személy ellen irányuló etnikai, vallási, politikai, nemi vagy bármilyen más
alapú diszkriminációt, aktuálpolitikai megnyilvánulást, tevékenységet is. A néző tudomásul veszi
továbbá, hogy ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt fenti feltételeknek nem felel meg,
vagy az ilyen magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell
távolítani.
A néző tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendezvény nyitó napján (2017. augusztus 28.) tilos a
rendezvényre bevinni bármely eszközt, továbbá nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a nyitó
ünnepség és ezzel a sportrendezvény méltóságát és nyugalmát megzavarhatja, így fáklyát, kereplőt,
sípot, dobot, transzparenst és egyéb, mások nyugalmának megzavarására alkalmas hang- vagy vizuális
hatást kiváltó eszközt. Amennyiben a néző ilyen eszközt tart magánál, illetve a nyitóünnepség napján
az Arénába be kívánja vinni, a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja jogosult azt a beléptetés
és átvizsgálás során elvenni és magánál tartani azzal, hogy gondoskodik a jelen szabályok alapján be
nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére
távozásakor történő visszaadásáról.
A szervező a sportrendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, valamint a helyszínen a rend
fenntartására, és a szervezési feltételek biztosítására rendezőt bízhat meg. Rendező szervnek csak a
személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni
vagy társas vállalkozás, rendezőnek csak a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi
igazolvánnyal rendelkező - a képesítésekkel kapcsolatos jogszabályban és a sportági szakszövetség
belső szabályzatában meghatározott képesítési, képzési követelményeknek megfelelő, a
sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített - személy bízható meg. A sportrendezvényen
részt vevő rendező szerv alkalmazottjának vagy a rendezőnek e minőségében és személyében külső
megjelenése alapján azonosíthatónak kell lennie. Ebből a célból a rendező megkülönböztető ruhát,
valamint rendezői minőségét, nevét és azonosító számát jól látható módon tartalmazó kitűzőt visel.
A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az
eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének
hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig,
de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt
visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül
sor. A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek kezelésére a jelen szabályzatban foglalt
rendelkezések megfelelően irányadók. A visszatartott személy rendőrség által történő igazoltatása
esetén a szervezőt kell a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 24. § (4) bekezdése szerinti
igazoltatást kérőnek tekinteni.
A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a rendezvény biztosítását
végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult.
Kényszerítő eszköz alkalmazására - ha törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag a rendőr jogosult.
A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - köteles gondoskodni a jelen szabályzat
értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult
részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a
sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a
továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
A néző a jegy megvásárlásával és a rendezvény helyszínére történő belépéssel elfogadja és tudomásul
veszi, hogy róla a rendezvényen, valamint a sportlétesítményt körülvevő közterületen fénykép-, hangés videófelvétel készülhet. A néző a belépőjegy megvásárlásával és a rendezvényen történő
részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeken akár személyazonosításra alkalmas
módon is megjelenjen, továbbá tudomásul veszi, hogy a felvételek online és egyéb módokon is
országos, valamint nemzetközi szinten közvetítésre, vagy nyomtatott és online sajtóban megjelenítésre
kerülnek. A felvételeket a Szervező jogosult a jogszabályoknak megfelelően, saját döntése alapján
felhasználni, ideértve akár a személy- és vagyonbiztonság védelme érdekében történő felhasználást,
ilyen célból hatóságnak vagy más érdekeltnek (pl. sportlétesítmény üzemeltetőjének) történő átadást
is, melyhez a néző kifejezeten hozzájárul.
Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a
megbomlott rend másként nem állítható helyre, a szervező köteles a sportrendezvényt megszakítani,
illetve felfüggeszteni.
Ha a sportrendezvény résztvevőinek magatartása vagy egyéb körülmény a biztonságos megrendezést
veszélyezteti, a rendőrség a sportrendezvény nézők részvételével történő megtartásának megtiltásáról
vagy a nézők számának korlátozásáról dönt. Ha a sportrendezvényen részt vevők, valamint a nézők
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testi épségének, életének, illetve a sportlétesítmény megóvásának érdekében szükséges, a
sportrendezvényt meg kell szakítani. A rendőrség jelen lévő képviselője a szervezővel, a vendég
sportszervezet képviselőjével, valamint a játékvezetővel lefolytatott egyeztetést követően
kezdeményezi a játékvezetőnél a mérkőzés befejezetté nyilvánítását. A játékvezető a rendőrség
kezdeményezésének köteles eleget tenni és a mérkőzést befejezetté nyilvánítani. A mérkőzés
befejezetté nyilvánítása esetén a szervező a sportrendezvényt befejezetté nyilvánítja.
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.
Az ellenérdekű szurkolói csoportok közterületi összecsapásának megakadályozása érdekében a
rendőrség - amennyiben azt a biztonság fenntartása érdekében szükségesnek ítéli - a szervezetten vagy
szervezetlenül érkező szurkolói csoportokat a közterület egy bizonyos részének elkerülésével, illetve
meghatározott útvonalon a sportlétesítménybe kísérheti.
A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről eltávolított
személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a
sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való
kizárás).
A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és
a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a
meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.
A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző
bírósághoz fordulhat.
A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a fent már írt szabályok
alapján el kellett volna távolítani, de 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.
A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a
sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya
kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.
A sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés
céljából a sportrendezvény szervezője, a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy,
valamint a szervező által alkalmazott rendező igényelhet adatot.
A sportrendezvény előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező ill. rendező szerv felel. A
szervező köteles megtenni minden olyan intézkedést a résztvevő személyek személy- és
vagyonbiztonságának érdekében szükséges. A szervező felelőssége a résztvevőknek, a sportesemény
helyszínén történő megjelenésétől addig tart, ameddig a sportesemény helyszínét elhagyják.
A jelen szabályzatban írt okokból történő indokolt átvizsgálás, megállítás, megszakítás, eltávolítás,
kizárás, kitiltás, kiürítés, stb. miatt a nézők kártérítési igényt a Szervezővel szemben nem
támaszthatnak.
Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezhető, amely a judo sportág jellegére is
tekintettel, a sportrendezvényen résztvevő személyét és vagyonát nem veszélyezteti. A szervező
köteles a fogyatékos résztvevőknek a helyszínre való bejutását és távozását, ott az akadálymentes
közlekedést biztosítani és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni.
A közönség az Arénában kizárólag a Szervező által meghatározott nyitvatartási időben tartózkodhat.
A néző tudomásul veszi továbbá, hogy a verseny helyszínéül szolgáló sportlétesítmény
üzemeltetőjének alábbi előírásait is kötelesek betartani:
Az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy bármely személy részére megtagadja a belépést, vagy
eltávolítsa az Aréna teljes területéről, amennyiben a hivatkozott személy ittas, fenyegető, veszélyt
okozó, vagy közfelháborodás okozására alkalmas módon viselkedik, az Arénába tiltott anyagot vagy
eszközt próbál bevinni, vagy magatartásával veszélyezteti az Aréna jó hírnevét, vagy a közönség
nyugalmát. Ugyanez a szabály vonatkozik a közönség bármely tagjára is, aki az Aréna területén
tartózkodik. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az élet, a testi épség és a vagyon védelme
érdekében vészhelyzet, vagy annak lehetősége, illetőleg a mindenkori biztonsági, katasztrófavédelmi
és kiürítési szabályzat alapján az Aréna épületét saját hatáskörben saját biztonsági szolgálata útján
kiürítse. Ilyen esetben a Szervező saját személyzete az Aréna személyzetével együttműködik.
A nézők tudomásul veszik, hogy a rendezvény biztosítására a Szervező biztonsági szolgálatot
alkalmaz, akik a rendezvény biztonságát felügyelik, ugyanakkor Szervező nem vállal felelősséget a
nézők által a rendezvényre bevitt, őrizetlenül hagyott vagyontárgyakban esett kárért, ezek
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eltulajdonításáért, továbbá minden felelősségét kizárja a nézők által egymásnak okozott személyi és
egyéb sérülések okozásáért, egymás vagyontárgyaiban okozott bármilyen kárért, egymással szemben
elkövetett személyiségi jogi jogsértésekért, stb. A nézők tudomásul veszik, hogy a belépőjegyen
megjelölt szektor és ülőhely nincs elzárva más nézőktől, az ott őrizetlenül hagyott vagyontárgyakban
esett kárért, azok eltűnéséért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A rendezvényen akkreditációval vagy munka- és megbízási, illetve egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszony alapján résztvevő személyek fentieken felül tudomásul veszik, hogy Szervező kizárólag azt
szavatolja, hogy azokba a szektorokba és egyéb helyiségekbe, ahová akkreditációjuk szól, olyan
személyek, akik nincsenek akkreditálva, nem léphetnek be, ez azonban nem jelenti az ide belépő
személyek vagyontárgyainak, eszközeinek, stb. őrzését. Szervező nem vállal felelősséget az
akkreditált személyek akkreditációjuknak megfelelő szektorban/helyiségben őrizetlenül hagyott
vagyontárgyaiért, sem az akkreditált személyek által egymásnak vagy más harmadik személynek
okozott (személyi, vagyoni, stb.) károkért.
A rendezvény minden résztvevő számára kizárólag saját felelősségre látogatható, kiskorú személy a
rendezvényen nagykorú személy felügyelete mellett vehet részt, az ennek hiányából eredő kárért,
eseményért a Szervező nem vállal felelősséget.
A rendezvényen senki nem jogosult semmilyen kép-, hang-, videó vagy egyéb felvétel készítésére,
a műsor rögzítésére és nyilvánoságra hozatalára sem magán-, sem vállalkozási célból, kivéve,
akinek erre a szervező kifejezetten engedélyt adott. Szigorúan tilos a rendezvény logójának vagy
bármilyen megjelölésének használata, nyilvánosságra hozatala a szervező kifejezett engedélye
nélkül. A jelen rendelkezések megszegése teljes kártérítési kötelezettséget von maga után!
A jelen Szabályzatot a jogszabályi környezet esetleges változása vagy más körülmény miatt a
Szervező bármikor jogosult változtatni, bővíteni, mely esetben a változtatásokat honlapján közzéteszi.
A nézők kérdéseikkel, észrevételeikkel az office@worldjudo2017.hu e-mail címen fordulhatnak a
Szervezőhöz.
A Szervező a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján az alábbi pályarendszabályokat alkotja és helyezi ki
piktogramokkal ellátva, jól látható helyen a rendezvényen és a beléptető pontoknál magyar, angol és
német nyelven:
„PÁLYARENDSZABÁLYOK
A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
- érvényes belépőjeggyel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
- nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
- nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek
birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
- nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet;
- nem áll a Stv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás
büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt;
- vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;
- betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja
átvizsgálásához hozzájárul;
- nem folytathat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy
folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy
veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét
vagy vagyoni javait;
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
- tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak
betartását folyamatosan ellenőrzik.
A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására a sportrendezvény
biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja, vagy a rendező jogosult. A
résztvevő tudomásul veszi, hogy a szervező a beléptetés során fémkereső kapukat és röntgensugaras
átvizsgáló berendezést is alkalmazhat.
Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit
bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a
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rendőrhatóságnak átadják. Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy
tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos
személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el. Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi
XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
A néző a sportrendezvényen:
- köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat,
illetve a rendezők utasításait;
- nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy
veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát;
- rasszista vagy gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató,
agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem függő, össze nem egyeztethető magatartást nem
tanúsíthat (ideértve a propaganda vagy demonstráció bármilyen formáját a rendezvényhez
közvetlenül és közvetve köthető helyszíneken és bármelyik ország vagy személy ellen irányuló
etnikai, vallási, politikai, nemi vagy bármilyen más alapú diszkriminációt, aktuálpolitikai
megnyilvánulást és tevékenységet is);
- a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra csak
szervező és a rendező engedélyével helyezhet el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési
útvonalakat nem fedheti el;
- a rendezvény nyitó napján (2017. augusztus 28.) nem tarthat és nem vihet be magával olyan
eszközt, továbbá nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a nyitó ünnepség és ezzel a
sportrendezvény méltóságát és nyugalmát megzavarhatja, így fáklyát, kereplőt, sípot, dobot,
transzparenst és egyéb, mások nyugalmának megzavarására alkalmas hang- vagy vizuális hatást
kiváltó eszközt.
- köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy
a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett
felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni;
nem folytathat hivatalos engedély nélküli vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet.Amennyiben a
Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a Pályarendszabályokat megsérti vagy a
rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről
eltávolítja.
A szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni,
valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt:
sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való
kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden
sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó
kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg. Aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép
fel bűncselekményt követ el. A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra
vonatkozó döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.
A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a fent már írt szabályok
alapján el kellett volna távolítani, de 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.
A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a
sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya
kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.
A sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés
céljából a sportrendezvény szervezője, a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy,
valamint a szervező által alkalmazott rendező igényelhet adatot.
A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a
rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az
igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra
végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel
felvételt készít.
A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban
résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános
szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy
büntetőjogi felelősségét; a károkozó a szervező részére minden, a károkozásból származó költséget
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köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó
általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
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.
A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező gondoskodik a
Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak
dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő
visszaadásáról. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény
befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés
szabályai szerint jár el, azonban a tárgyakat maximum két héten keresztül őrzi; A Szervezőjogosult a
sportlétesítménybe nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön
keresztül ellenőriztetni;
A néző a jegy megvásárlásával és a rendezvény helyszínére történő belépéssel elfogadja és tudomásul
veszi, hogy róla a rendezvényen, valamint a sportlétesítményt körülvevő közterületen fénykép-, hangés videófelvétel készülhet. A néző a belépőjegy megvásárlásával és a rendezvényen történő részvétellel
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeken akár személyazonosításra alkalmas módon is
megjelenjen, továbbá tudomásul veszi, hogy a felvételek online és egyéb módokon is országos,
valamint nemzetközi szinten közvetítésre, vagy nyomtatott és online sajtóban megjelenítésre kerülnek.
A felvételeket a Szervező jogosult a jogszabályoknak megfelelően, saját döntése alapján felhasználni,
ideértve akár a személy- és vagyonbiztonság védelme érdekében történő felhasználást, ilyen célból
hatóságnak vagy más érdekeltnek (pl. sportlétesítmény üzemeltetőjének) történő átadást is, melyhez a
néző kifejezeten hozzájárul.
A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézők meghatározott csoportját a
sportlétesítményben visszatarthatja.
Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a Szervező érdekeit közvetve vagy
közvetlenül megsérti, a rendezvényről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától
kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.
A sportrendezvény előírásoknak megfelelő lebonyolításáért a szervező ill. rendező szerv felel. A
szervező köteles megtenni minden olyan intézkedést a résztvevő személyek személy- és
vagyonbiztonságának érdekében szükséges. A szervező felelőssége a résztvevőknek, a sportesemény
helyszínén történő megjelenésétől addig tart, ameddig a sportesemény helyszínét elhagyják. A jelen
szabályzatban írt okokból történő indokolt átvizsgálás, megállítás, megszakítás, eltávolítás, kizárás,
kitiltás, kiürítés, stb. miatt a nézők kártérítési igényt a Szervezővel szemben nem támaszthatnak.”

Magyar Judo Szövetség
Szervező
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