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• Minősítések a 2018/19-es szezonban

• Éves értékelések, hiányosságok, jó gyakorlatok és 

tapasztalatok összegzése

• Biztonságtechnikai ellenőrzések

• Változások a 2019/20-as szezonban 

• Jövőbeni tervek



3

• A 2018/19-es jégkorong idényben 340 mérkőzés minősítése történt.

• A jégkorong mérkőzések közül valamennyi NORMÁL biztonsági kockázatú minősítésű volt.

• Szurkolói rendbontás 2018. szeptember 21-én a DVTK Jegesmedvék – HKM Zvolen találkozón

• Rendőri intézkedés a 2019. január 11-én Miskolcon megrendezett DVTK Jegesmedvék-HK Poprad

mérkőzésen (a mérkőzés vége felé szlovák szurkolók verbális provokáció után a biztonsági szolgálat 

tagjaival dulakodtak) és a 2019. április 13-án Budapesten megrendezett Divízió 1/A női 

világbajnokság Ausztria – Magyarország mérkőzésen (a harmadik harmad vége felé egy osztrák 

hölgy az egyik biztonsági őrrel dulakodott) történt.

• Jégkorong mérkőzésekről eltiltott, kitiltott, kizárt személy nincs.

• Nézőszám korlátozására egyik jégcsarnokban sem került sor.

• Jégkorong mérkőzéssel összefüggésben közigazgatási bírság kiszabására, illetve közigazgatási

eljárás lefolytatására nem került sor.
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• Jogszabályi kötelezettség, mégis rendkívül nehézkes az elkészítése és a megküldése;

• Sok esetben rendkívül zavaros, fontos részletek hiányoznak belőle;

• Nem kerül megküldésre a Minősítő Bizottság, a helyileg illetékes rendőrkapitányság és/vagy az MJSZ

részére;

• A helyzetjelentés nem reagál a sportszövetségi ellenőrzések során tett észrevételekre, megállapításokra;

• A kamerarendszerről a GDPR-nak megfelelően tájékoztatni kell a nézőket, az adatkezelésről

tájékoztatót kell készíteni, amit a bejáratoknál kell elhelyezni és a jegyeken az adatkezeléssel

kapcsolatos tájékoztatót kell elhelyezni, a pályarendszabályoknak és a piktogramos kiegészítésben

szerepeltetni kell;

• A helyzetjelentésben foglaltak szerint 1 főt eltávolítottak a sportrendezvényükről, de kizárására nem

intézkedtek. Eltávolítás esetére a jogszabály kötelezettségként fogalmazza meg az eltávolított

személy(ek) kizárását – több utalás is szerepel erre a helyzetjelentésekben, a kizárás rendre elmarad.
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• Pályarendszabályok – jogszabályi változások,

HU/ROU/ENG/GER

• Piktogramos kiegészítés – legalább A3 méretben

• Szeszesital értékesítés

• Adatkezelési tájékoztatók



11

• JRP 2.0 – Kamerarendszer kiépítés befejezése

• Adatvédelmi tájékoztató kidolgozása (GDPR)

• Pályahitelesítési rendszer megújítása - helyzetjelentések és

biztonságtechnikai ellenőrzések dokumentumai megküldésének szigorúbb

megkövetelése;

• Akkreditációs rendszer kiépítése (nézőtér, mixed zone, zsűrifülke, öltözők)

• Ligaellenőri rendszer kiépítése (jelenleg csak marketing és sportszakma);

• Fegyelmi eljárásrendek hatékonyabb alkalmazása;

• Rendelet hatálya alá nem tartozó létesítmények bejárásának megkezdése



12

• Eventim vonalkód – ellenőrizhető, nyomon követhető
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