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MVLSZ rendezvények

Jogszabályi megfelelés

Együttműködés

Támogatás

Biztonsággal összefüggő információk, folyamatok
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Biztonsági 
audit

Összefoglaló 
jelentés

Javaslatok Célkitűzések
Megvalósítás 

folyamata
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Képzési rendszer 
kidolgozása, 

képzés

A sportszövetség 
képviselete a 

bizt.tech. 
bejáráson

Pályahitelesítési 
folyamatok 
támogatása

Ellenőrzési 
rendszer 

kidolgozása

Éves 
helyzetértékelés 

(adatszolgáltatás)

Biztonsági 
szabályzat 
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Az 54/2004 
(III.31) 

korm.rend. alá 
tartozó vízilabda 

mérkőzések 
biztonsági 
felelősei 
részére

Kupamérkőzések

Ob 1. férfi

Válogatott 
mérkőzések



Sportszövetség

Stv.65. § (1)

A sportszövetség a sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos
előírásokat tartalmazó szabályzatában határozza meg azokat a szakirányú
képesítéseket, amellyel a biztonsági felelősnek rendelkeznie kell, és azokat a
követelményeket, amelyeket teljesítenie kell.

6



Szervező

Stv. 57. § (2) * Nem kaphat állami sportcélú támogatást:

f) az a sportegyesület, sportvállalkozás, sportiskola, utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítvány és sportszövetség, amely az e törvényben és a
sportrendezvények biztonságáról rendelkező kormányrendeletben
meghatározott, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával
összefüggő kötelezettségeinek nem tesz eleget,
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400001.TV#lbj274id3119


Rendező szerv
Stv. 70. § (2)

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.
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400001.TV#lbj374id3119
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Eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek

Vonatkozó szabályzatok, jogszabályi változások ismerete 

Versenyévadra felkészítés, célok meghatározása

Versenyévad értékelése

Szakmai párbeszéd, tapasztalat csere
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Azonos szolgáltatók (pl: 
Miskolc, Szolnok, Bp, stb) Tapasztalatok

Képzés átjárhatósága Költséghatékonyság
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Biztosítás

Erő alapú biztosítás Integrált, szolgáltatói szemlélet

Egészséges egyensúlyt teremteni!

Biztosítás

BiztonságKiszolgálás

Biztonság

szolg
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Szolgáltatás 
alapú 

biztosítás

Biztosítás:

rendészeti feladatok 
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MIÉRT

Felelőséggel 

tartozunk a 

látogatókért

CÉL: Biztonságos, ellenőrzött  kellemes környezetet teremteni.

A szervező és rendező 

felelőssége 

egyetemleges

Együttműködés
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Pályarendszabályok tájékoztatás

Bizt. Tech. Bejárás, hozzájárulások

Helyzetértékelések

Bejelentések

Kiürítés feltételei

Rendezők, létszám, azonosíthatósága

Tervek, dokumentumok

0 2 4 6 8 10 12

Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják hogy a főbb 
folyamatok működnek
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Biztonsági 
audit

Összefoglaló 
jelentés

Javaslatok Célkitűzések Megvalósítás 
folyamata
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Biztonsági 
szabályzat

Biztonság
technikai 
bejárás

Pályahite
lesítés

Ellenőrzés

Kommunik
áció

Haladó szemléletű 

biztonsági szabályzat 

2019.12.01.

Ob. 1 férfi 

Párbeszéd, 

visszacsatolás

Támogató jelenlét, 

visszacsatolás
A hozzájárulás 

megküldése után
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Hatóság 
tájékoztatá

sa

Biztonság

Szolgál-
tatás

Helyzet-
értékelés

Pálya-
hitelesítés

A mérkőzés 

bejelentése, 

minősítése.

Rendezői létszám, kiürítés 

feltételei, bizt. terv.

1, Szövetség 

tájékoztatása 

2. Jegyzőkönyv és a 

hozzájárulás 

megküldése

Az utolsó bajnoki 

mérkőzése után 45 nap

Infrastruktúra 

rendelkezésre állása, 

büfé, be nem vihető 

tárgyak elhelyezése, 

szociális helyiségek



Nagy István 

biztonsági referens

06-20-235-27-10

mail: biztonsag@waterpolo.hu
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Továbbra sem célja a szövetségnek fegyelmi eljárás kezdeményezése…

Közös célunk a fejlődési folyamatok elősegítése, ennek megvalósulása érdekében az ellenőrzések

tapasztalatait egy átfogó támogató jellegű levélben fogjuk megosztani veletek.


