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SZÖVETSÉGEK A BIZTONSÁGÉRT KONFERENCIA 

2015. november 26. 

 

Célkeresztben a rendezői intézkedések 

 

 

 

Szervező: MOB, MLSZ 

Helyszín: Groupama Aréna 

Időpont: 2015. november 26. 10.00-16.00 

 

Téma: A jogszerű vagyonőri intézkedések formái és módszerei 

 

Cél: A sportszövetségek, sportszervezetek, vagyonvédelmi vállalkozások és a 

rendőrség képviselőivel közösen feldolgozni és bemutatni a jogszerű vagyonőri 

intézkedések formáit és módszereit az intézkedési színvonal emelése 

érdekében. 

 

Módszer: A téma plenáris ülésen való feldolgozása szövetségi, UEFA, rendőrségi és 

vagyonvédelmi szakértők segítségével, majd a szakszerű végrehajtás 

bemutatása rendőrségi és vagyonvédelmi munkatársak közreműködésével. 

A gyakorlati bemutató a vagyonőri állomány oktatása céljából rögzítésre kerül. 

 

Résztvevők: Az öt kiemelt sportág szakszövetsége és a sportszervezetek biztonsági 

felelősei, a vagyonvédelmi vállalkozások képviselői, a rendőrség képviselői. 

 

Napirend: 

09.30-10.00 Helyszíni regisztráció 

10.00-10.05 A konferencia napirendjének ismertetése 

Előadó: Samu István MLSZ biztonsági igazgató 

10.05-10.10 Vámos Zoltán a LUSS ügyvetető igazgatójának köszöntője 

10.10-10.15 dr. Bartha Csaba a MOB sportigazgató-helyettes megnyitó beszéde 

10.15-10.30 Az MLSZ elvárásai a vagyonőrök intézkedéseivel kapcsolatban 

 A jogszabályi követelményekkel összhangba érvényesülni kel a 

sportszervezetek nézőbarát, károk megtérülését elősegítő elvárásainak  

 Az új biztonsági infrastruktúra lehetőségeinek érvényesítése 

 Biztonságszolgáltatás 

 Nézők kategorizálása 

Előadó: Samu István MLSZ biztonsági igazgató 

10.30-11.20 A rosszul sikerült intézkedések gyakorlati példákon keresztüli 

bemutatása 

 Az önálló intézkedések veszélyei és hátrányai 

 A közös intézkedések előnyei 

Előadó: Kovács Péter MLSZ biztonsági igazgató-helyettese 
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11.20-11.35 Kávészünet 

11.35-12.10 A jogszerű rendezői intézkedések formái és gyakorlati példái 

 Intézkedési lehetőségek a biztosítás különböző fázisaiban 

 Az intézkedések jogszerűségének vizsgálata 

 Minősítési fokozatok közötti intézkedési különbségek 

Előadó: dr. Bári András a MKOSZ Biztonsági Bizottságának tagja 

12.10-12.45  A szakszerű és arányos intézkedések példái 

 A szakszerűség és arányosság bemutatása 

 A kommunikáció jelentősége az intézkedés során 

Előadó: Krauzer Ernő BM Közszolgálati Személyzetfejlesztési 

Főigazgatóság 

12.45-13.45 Ebéd 

13.45-14.30 Gyakorlati foglalkozás a Vezetési Ponton 

A vezetési pont működési rendje normál, fokozott és kiemelt mérkőzés 

esetén 

 Irányítás rendje 

 Dokumentumok 

 Kapcsolattartás módja 

 Az együttműködés szintjei 

 Intézkedési helyzet azonosítása 

 Jelzés a vezetési pontnak 

 Eseményrögzítés 

 Eseményértékelés 

 Intézkedés fajtájának meghatározása 

 Az intézkedések végrehajtásának egyeztetése 

 Utasítás 

 Intézkedés végrehajtása 

 Intézkedés értékelése 

Levezető: rendőrség képviselője, Valton képviselője 

14.30-14.45 Szünet 

14.45-15.30 Gyakorlati foglalkozás a beléptető kapuknál és a szektorokban 

A beléptetés rendezői feladatai 

 Nézőirányítás 

 Jegyellenőrzés 

 Ruházat és csomag átvizsgálás 

Rendfenntartás a szektorokban 

 A figyelmeztetés módszerei 

 Kikísérés 

 Rendőrségnek való átadás 

 Ellenálló rendbontó eltávolítása a szektorból 

Levezető: rendőrség képviselője, Valton képviselője 

15.30-15.50 Gyakorlati tapasztalatok összesítése 

Levezető: Samu István 

15.50-16.00 A konferencia zárása 


