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TAPASZTALATOK
71 mérkőzés alapján
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• 2004. évi I. törvény a sportról

• a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm.

Rendelet 

• más jogszabályok 

(építési, kereskedelmi, vagyonőri, tűzvédelmi stb…) 

• adott sportág Biztonsági Szabályzata

(rendezési szabályok, szervezet, rendező, rendezés, szervező, 
szervezés, létesítmény, minősítés, tűzvédelem, eü. bizt, stb…)
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2017 2018 2019

biztonságtechnikai ellenőrzésen feltárt hiányosságok

pótlása, az előírtak nem teljesítése
9 4 3

a vendég sportszervezettel történő egyeztetés elmaradása 2 2 3

rendőrségi tájéloztatás, bejelentés hiánya 23 25

biztonsági terv hiánya, hiányossága 15 32 14

játékvezetők biztonságos elvonulási tervének hiánya 24 16

egészségügyi biztosítás hiánya 1 3 0

közveszéllyel fenyegetésre vonatkozó terv hiánya 26 18



SZERVEZÉSSEL, RENDEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS HIÁNYOSSÁGOK  I.
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2017 2018 2019

rendezői létszám, női rendező hiánya 12 16 19

rendezők öltözete (névkitűző, mellény) 17 34 19

hiányos rendezői névsor 14 11

gyenge rendezői tevékenység (késés, beléptetést nem végeztek, 

feladatot nem ismerték)
4 9 2

hivatalos személyek védelme, parkolás, öltözőfolyosók

biztosítása
10 19 7

nincs jegyárusítás, jegyekkel, igazolásokkal kapcsolatos

problémák
6 18 15

pályarendszabályokkal kapcsolatos szabályok megszegése 19 16 8
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2017 2018 2019

be nem vihető tárgyak átvétele, őrzése nem volt biztosítva 16 10 6

játéktér, nézőtér, szurkolók elválasztása 9 13 1

hangosbemondó, illetve szöveg hiánya 9 23 11

kiürítés, kimenekítés feltételeivel, menekülési útvonalakkal

kapcsolatos hiányosságok
10 11 10

rádió hiánya 2 10 11

kamerával történő megfigyelés szabálytalan 1 2 6

tv-sek, fotósok öltözet, elhelyezkedése 7 14 4

büfé hiánya, szabálytalan árusítás 11 3 7
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2017 2018 2019

tiltott tárgyak bevitele a nézőtérre 5 3 0

sportszerűtlen szurkolás 6 14 18

tárgy bedobása nézőtérről 3 2 4

illetéktelen személy a játéktéren

(szünetben gyerekek is) 9 7 0
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2017 20182019

fegyelmi eljárás

kezdeményezése

(esetleg TB-vel közösen) 20 15 24

figyelemfelhívás levélben

vagy a helyszínen 16 27 9
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• Jogszabályi kötelezettség
• Szövetségi ajánlások
• Szövetségi elvárások
• Tapasztalatok
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• szervezői kötelezettség
• rendezési tapasztalatok bemutatása, értékelése
• értékelni a tett és elmulasztott intézkedéseket

HATÁRIDŐ: a bajnoki idényt követő 45 napon belül
SZANKCIÓ: szövetségi fegyelmi eljárás

ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKÜLDENI A SZÖVETSÉGNEK!!

A SPORTRÓL SZÓLÓ 
2004. ÉVI I. TÖRVÉNY 69/A. §

+
a sportrendezvények biztonságáról szóló 
54/2004. (III.31.) Korm. Rendelet 



54/2004. (III. 31.) KORM. RENDELET 
A SPORTRENDEZVÉNYEK 

BIZTONSÁGÁRÓL
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Hatálya alá tartozik a:

• A labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong

sportágak … legmagasabb bajnoki osztályában szervezett 

mérkőzésekre,… a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő 

sportszervezetek részvételével megtartott nemzeti, nemzetközi 

kupamérkőzésekre, valamint a válogatottak mérkőzéseire;

• A női bajnokság mérkőzéseire nem vonatkozik (kivéve kézilabda)



MI A CÉL A JELENTÉSSEL?
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• Előző bajnoki évad rendezési szervezési 

pozitívumainak, negatívumainak feltárása

• Hibák kiküszöbölése, okok feltárása

• Jó gyakorlatok bemutatása

• Információk adása az egyes mérkőzések 

biztonsági minősítéseihez



FŐBB TARTALMI 
ELEMEI
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I.   BEVEZETÉS (sportszervezet, létesítmény, rendezők, tűz.véd, 
eü.bizt.)

II.  SZURKOLÓKKAL KAPCSOLATOS  INFORMÁCIÓK

III. RENDEZÉSSEL, SZERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK, 
ILLETVE AZOK ÉRTÉKELÉSE

IV. RENDEZÉSI TAPASZTALATOK A STATISZTIKA TÜKRÉBEN (stat., 
nézők.táj., beléptetés, lét.felk., rend.felk., emü.) 

V.   SZANKCIÓK ÉS JOGHÁTRÁNYOK

VI. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK, INTÉZKEDÉSEK
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szurkolói csoportok
átlagos nézőszám

viselkedéseSzurkolási szokások

kapcsolat a csapattal

idegenbeli szurkolói létszám

kiszolgálás színvonala

utazási szokások

más csapatok szurkolóival 

ápolt viszony

más sportágakhoz való viszony
Reagálásuk rendfenntartói 
beavatkozás esetén

ÁLTALÁNOS SPECIFIKUS

összetétel



III. RENDEZÉSSEL, SZERVEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK, 

ILLETVE AZOK ÉRTÉKELÉSE
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KI A SZERVEZŐ, KI A RENDEZŐ?? 

KIK A KÖZREMŰKÖDŐK??
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BEMUTATNI, ÉRTÉKELNI

biztonságtechnikai ellenőrzés  tapasztalatait

felkészülés a versenyévadra,
mérkőzésekre

minősítések

kapcsolat, együttműködés 
a hatóságokkal a 

szervezésben érintettekkel

biztonsági terv, 

kiürítés feltételei
párhuzamos rendezvények

képzések

rendezők tevékenységét

J A V A S L A T O K 



HELYZETJELENTÉSEKKEL 
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK I.
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A Szövetség véleményének figyelmen kívül hagyása!!!!

HIÁNYOSSÁGOK

▪ Általános infrastruktúra jellemzés

▪ Biztonsági követelmények teljesítésének bemutatása 

▪ Rendezőket nem vonják be a dokumentum összeállításába, 

nem értékelik a tevékenységüket

▪ Előző évi jelentés felületes átdolgozása



HELYZETJELENTÉSEKKEL 
KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK II.
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• a szurkolókkal kialakított kapcsolatrendszer érdemi 

jellemzése csak pár anyagban jelenik meg, továbbra sincs 

ráhatása a csapatoknak a kirívóan viselkedő szurkolókra;

• a szurkolói szabálysértéseket, rendbontásokat nem 

minden esetben követi hivatalos hatósági eljárás, 

megfelelő intézkedés, a szövetségi fegyelmi eljárásokat 

követő elmarasztalások meg sem jelennek a jelentésben.



JÖVŐRE VELETEK 
UGYANITT
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KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!


