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A biztosítások filozófiája 

 Folyamatos kockázatelemzés; 
 A végrehajtó létszámok 

optimalizálása; 
 A látható és a rendelkezésre álló 

erők megfelelő aránya; 
 Az öltözet és felszerelés, mint 

taktikai elem; 
 A szolgálati állatok alkalmazása. 
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Kapcsolódó jogszabályi 
változások 

 

 Büntető törvénykönyv változása: 
– 271/A. § Renbontás 
 „ (2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 

meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki 
sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől 
vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt 
területére jogosulatlanul belép, ott 
tartózkodik, vagy e területre bármit bedob.   

 (4) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye 
van.” 
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Kapcsolódó jogszabályi 
változások 

 A szabálysértési kódexből: 

 12. A kitiltás (19. §) 
– Sportrendezvényen, odautazás vagy 

onnan történő távozás során is; 

– Bármelyik sportlétesítményből; 

– Kereskedelmi tevékenységgel 
összefüggő szabs. miatt is alkalmazható 

– Kitiltás min. 6 hónap, max. 2 év. 
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Kapcsolódó jogszabályi 
változások 

 

 124. Rendzavarás (169. §) 
„ az arcát oly módon eltakarva jelenik 

meg vagy tartózkodik, amely alkalmas 
arra, hogy meghiúsítsa a személyének a 
hatóság vagy az eljáró hivatalos 
személy által történő azonosítását…” 
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Kapcsolódó jogszabályi 
változások 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény: 
 A beléptetés (71. §); 

 Az eltiltás (73. §); 

 A kamerával történő megfigyelés (74.§); 

 A néző részvétele a sportrendezvényen 
(76. §); 

 A sportrendészeti nyilvántartás (76/A. 
§). 
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Kapcsolódó jogszabályi 
változások 

 

 

A sportrendezvények biztonságáról szóló 
54/2004. (III. 31.) korm. rendelet 9/A. §  

Közigazgatási birság kiszabásának 
feltételei. 
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A stadion biztonsági projekt 
rendőrséget érintő hatásai 

 

 A stadionokban látványosan 
csökkenthető a rendőri létszám; 

 

 A kamera rendszerek kiváló bizonyítási 
eszközöket biztosítanak; 

 

 Az új jegyrendszer folyamatosan 
„nehezíti” a rendbontók életét. 

 

 A rendbontások a közterületeken 
történnek; 
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Közös tennivalóink 

 

 A tervek összehangolása; 
 

 A végrehajtás összehangolása; 
 

 A vezetési pontok funkciójának 
megfelelő és hatékony alkalmazása; 

 

 A rendbontásokkal és rendbontókkal 
szembeni hatékony fellépés. 
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Célunk 

 

Ennek elkerülése!!! 
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Csapatszolgálati tevékenység 



2013.05.13. Görbe Attila r. alezredes 12 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Elérhetőségeim: 
Görbe Attila r. alezredes 

33-352, 33-354 

gorbea@orfk.police.hu 

06-20-320-6495 
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