Magyar Labdarúgó Szövetség

BIZTONSÁGI KÉPZÉSI-, TOVÁBBKÉPZÉSI- ÉS VIZSGA
SZABÁLYZAT

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a labdarúgó mérkőzések
biztonságos lebonyolítása érdekében a Szövetség keretén belüli biztonsági képzési,
továbbképzési és vizsgáztatási feladatok (továbbiakban: biztonsági felkészítés)
végrehajtására a jelen Szabályzatot alkotja.
1. § Alkalmazási kör
Jelen szabályokat alkalmazni kell a Szövetség által kiírt versenyrendszerben
szereplő vagy egyébként a Szövetség versenynaptárában meghatározott, illetve a
Szövetség versenyszabályzatában foglaltak szerint szervezett - nagypályás és futsal
- hivatásos felnőtt és korosztályos labdarúgó csapatok hazai, idegenbeli, bajnoki,
kupa és nemzetközi kupa, valamint a tagszervezetek szervezésében megrendezésre
kerülő barátságos- és edzőmérkőzései biztosítására a sportrendezvények
biztonságáról szóló jogszabályok előírásai szerint.
2. § Definíciók
(1) Biztonsági felelős: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 65.§ (3) bekezdés szerint
a sportszervezetnél kötelezően alkalmazott, a mérkőzések biztonságáért felelős,
szakirányú képesítéssel rendelkező személy.
(2) A rendező szerv vezető biztonsági szakembere: a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 70.§ (2) szerinti, a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói
tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás sportrendezvény rendfenntartását irányító – intézkedésre jogosult vezetője és
helyettese.
(3) Rendezői állomány: a hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi
igazolvánnyal rendelkező, a sportrendezvény rendfenntartását irányító vezetőnek
alárendelt személyek.
(4) Biztonsági felkészítés: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 70.§ (2), (4), (5)
bekezdések szerinti, a Szövetség biztonságot érintő szabályzataiban rögzített
feladatok és a rendőrséggel való együttműködés végrehajtását biztosító képzés,
továbbképzés és vizsgáztatás.
3. § Személyi hatály
(1) Szakirányú biztonsági felkészítésre kötelezettek:
a) a sportszervezetek biztonsági felelősei,
b) a rendezőszerv vezető biztonsági szakemberei,
c) a rendezői állomány.
(2) A sportszervezetek tulajdonosai, ügyvezető igazgatói (képviseletre jogosult
személyek) részére a Szövetség Biztonsági Irodája az NB I-II bizottságok ülésein
évente legalább egy alakalommal tájékoztatót tart a labdarúgó mérkőzések
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biztonságos lebonyolításával kapcsolatos nemzeti és nemzetközi tapasztalatokról a
jogszabályokban, más normatív szabályokról, valamint az ilyen rendelkezésekben
beállt változásokról. A tájékoztatón a képviseletre jogosult személyek részvétele
kötelező.
(3) A megyei/budapesti igazgatók és a megyei/budapesti biztonsági bizottságok
vezetői elnökei részére évente legalább egy alkalommal a Biztonsági Bizottság
felkészítést szervez a mérkőzésrendezés biztonsági kérdéseiről. A felkészítésen a
megyei igazgatók és a biztonsági bizottságok elnökeinek részvétele kötelező.
4. § A biztonsági felkészítés célja
(1) A jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Szövetségi stratégia
és további belső szabályzatok, valamint a labdarúgásra vonatkozó nemzetközi
szövetségi szabályzatok alapján a labdarúgó mérkőzések lebonyolításában
résztvevők megismerjék a sportrendészeti szabályozás legfontosabb elemeit, a
szükséges dokumentumokat, a mérkőzések biztonságos lebonyolításával
kapcsolatos tevékenységeket, eljárásokat, valamint elsajátítsák a sportrendezvényen
való rendfenntartás módszereit.
(2) Megfelelő számú, a sportrendezvényekre felkészített
rendelkezésre a labdarúgó mérkőzések biztosításához.

rendező

álljon

(3) Vizsgáztatás keretében „Igazolás” kerüljön kiállításra a sportrendezvényen való
rendezői feladatoknak való megfelelésről.
5. § A biztonsági felkészítéssel kapcsolatos programok, tananyagok
készítésének rendje
A szakirányú biztonsági felkészítésre kötelezettek továbbképzési programjait,
tananyagait, a vizsgakérdéseket, a vizsgatételeket és a vizsgák során alkalmazott
dokumentumok formáját, valamint a tesztlapokat, továbbá a nyilvántartási
formanyomtatványokat a Biztonsági Iroda készíti elő és a Biztonsági Bizottság
véleményezését követően terjeszti elő a Szövetség főtitkárának jóváhagyásra.
6. § A sportszervezetek biztonsági felelősei, a rendező szerv vezető
biztonsági szakemberei biztonsági felkészítésének rendje
(1) A Biztonsági Iroda a sportszervezetek biztonsági felelősei és a rendező szerv
vezető biztonsági szakemberei számára a bajnokság kezdetét megelőző időszakban,
évente legalább egy alkalommal továbbképzést tart.
(2) A szakirányú továbbképzés programját úgy kell összeállítani, hogy az foglalja
magában az elmúlt időszakban megjelent UEFA, FIFA, MLSZ előírásokat, a
jogszabályok és más közjogi szervezetszabályozó eszközök labdarúgás
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biztonságával foglalkozó előírásait, illetve ezek változásait, valamint az ellenőrzések
tapasztalatait, a következő évre vonatkozó szövetségi biztonsági célkitűzéseket.
(3) A továbbképzés programját és a felkészülési anyagokat legalább két héttel a
továbbképzés előtt meg kell küldeni a részvételre kötelezetteknek.
(4) A szakmai továbbképzés írásos, tesztlapos felmérésen alapuló számonkéréssel
zárul. A tesztlap kérdései a továbbképzésen elhangzottak és az előre megadott
felkészülési tematika anyagát tartalmazzák. A felmérés eredményét a résztvevőkkel
ismertetni kell.
(5) A Biztonsági Iroda a továbbképzésen való részvételről nyilvántartást vezet.
(6) A Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységek ellátásának feltétele a
szakmai továbbképzésen való részvétel.
(7) A szakmai továbbképzés a kötelezettek számára költségmentes.
7. § A rendezői állomány biztonsági felkészítésének követelményei
(1) A vizsgázó rendező ismerje meg és tudja a gyakorlatban alkalmazni a
sportrendészeti szabályozás alapvető elemeit, a sportrendezvények biztosítására
vonatkozó jogszabályok és a Szövetség szabályzatai, valamint a rendőri erőkkel
történő együttműködés rá vonatkozó előírásait.
(2) Legyen képes végrehajtani a labdarúgó mérkőzések biztosításával kapcsolatos
vagyonőri, személybiztosítási feladatokat különböző sportlétesítményekben, illetve a
szurkolók szervezett utaztatása esetén a kisérési és biztosítási teendőket.
(3) Legyen képes alkalmazni a rendezvénybiztosításra rendszeresített műszaki-,
híradástechnikai és informatikai eszközöket.
8. § A rendezői állomány biztonsági képzésének szervezése, a vizsga
bejelentése
(1)
A rendezői állomány labdarúgás szakirányú biztonsági képzését és
vizsgáztatását a Szövetség által kidolgozott tananyag, illetve a felkészülést segítő
további módszertani kiadványok alapján – a Szövetség által jelen Szabályzatban
foglaltak szerint biztosított jogkörben eljárva – a sportszervezet szervezi, annak
helyszínét biztosítja.
(2) A képzéseket és a vizsgákat a Biztonsági iroda koordinálja.
(3) A képzés és a vizsga időpontját a szervező sportszervezet legalább 30 nappal
korábban köteles bejelenti a Biztonsági Irodának és legalább két nappal a képzés és
vizsga előtt az Irodával a helyszínt és a vizsgalétszámot pontosítani.
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(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell: a képzés és a vizsga helyszínét, időpontját, a
vizsgára bocsátott személyek létszámát.
(5) A képzésre és a vizsgára jelentkezők tájékoztatása és értesítése a szervező
feladata.

9. § A rendezői állomány biztonsági képzésre és vizsgára történő
jelentkezésének feltételei
(1) A felkészítésre jelentkezés feltételei:
a) személy- és vagyonőri végzettség;
b) érvényes személy- és vagyonőri igazolvány.
(2) A vizsgára történő jelentkezés feltételei:
a) igazolás benyújtása a vizsgabizottságnak a gyakorlati képzésen való
részvételről;
b) az elméleti felkészítésen való részvétel;
c) a vizsgadíj befizetése a vizsgaszervezőnek.
10. § A rendezői állomány elméleti és gyakorlati képzése
(1) A rendezői állomány biztonsági képzése elméleti és gyakorlati részből áll:
a) az elméleti képzés minimum 3 óra, amelybe nem számít bele a vizsga ideje;
b) a szakirányú gyakorlatot (üres stadionban történő begyakorlás) minimum 2-3
órában kell végrehajtani.
(2) Az elméleti és gyakorlati képzést lehetőleg a vizsga napjára kell tervezni az
oktatók vizsgázók és vizsgáztatók munkaidejének legjobb kihasználása érdekében.
(3) A rendezői állomány elméleti és gyakorlati képzésére a Biztonsági Bizottság
javaslatára a Biztonsági iroda által írásban felkért, a sportrendészeti eljárásokban
elméleti ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező személyek jogosultak. A szakirányú
gyakorlat vezetésére elsősorban az NB I-es sportszervezetek biztonsági felelőseit
kell felkérni.
(4) A szakirányú gyakorlati képzés teljesítéséről a sportszervezet biztonsági felelőse
az 1. számú melléklet szerinti hitelesített igazolást állít ki.
(5) A rendezői állomány egyéni elméleti és gyakorlati felkészüléséhez a Szövetség
főtitkára által jóváhagyott képzési tananyagot, illetve a felkészülést segítő további
módszertani kiadványokat kell biztosítani.
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11. § A vizsgabizottság elnökének és tagjainak kijelölése
(1) A biztonsági bizottság javaslata alapján a főtitkár jegyzéket ad ki a
vizsgabizottságok elnökeiről és tagjairól.
(2) A rendezői állomány szóbeli vizsgáztatása a biztonsági osztály által a jegyzékből
írásban felkért vizsgabizottság előtt zajlik.
(3) A vizsgabizottság 3 főből áll, 1 fő elnök és 2 fő vizsgabizottsági tag. Nagyobb
vizsgázó létszám esetén több vizsgabizottság is létrehozható.
(4) A vizsgabizottság tagjai: a Szövetség képviselője, az illetékes megyei (budapesti)
rendőr-főkapitányság képviselője, az illetékes sportszervezet biztonsági felelőse.
(5) A rendezői állomány által letételre kerülő vizsga díjköteles. A vizsga díjának
tartalmaznia kell:
a) a Szövetség, vizsgáztatók költségeit (Szövetség 5%, vizsgabizottság elnöke
35%, vizsgabizottsági tagok 30-30 %).
b) A vizsgadíjat a fentiek figyelembe vételével a Szövetség főtitkára évente
állapítja meg.
c) A vizsgabizottsági tagok kifizetése és a szövetségi rész befizetése a
vizsgaszervező feladata.
(6) A Szövetség költségtérítését a szervező sportszervezet fizeti be a Szövetség
pénztárába.
(7) A biztonsági képzést végző személyek és a vizsgabizottság tagjainak kifizetése
számla ellenében, illetve magánszemély megbízási díja szerint történik.
12. § A rendezői állomány vizsgáztatásának szabályai
(1) A rendezői állomány (továbbiakban: vizsgázó) részére vizsgakérdések és
vizsgatételek kerülnek kidolgozásra, amelyek elméleti és gyakorlati ismereteket
tartalmaznak.
(2) A vizsgázók egy tételt húznak.
(3) A vizsgázónak 20 perc felkészülési idő áll rendelkezésre a tétel kidolgozására. A
felkészülés után a vizsgázó szóbeli vizsgát tesz.
A vizsgabizottság elnöke, illetve tagjai a vizsgázóhoz kérdéseket intézhetnek a
tétellel kapcsolatban.
(4) A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgabizottság legalább két tagja a vizsgázó
teljesítményét megfelelőre értékeli.
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(5) A vizsga végén a vizsgabizottság elnöke szóban ismerteti a vizsgázók
eredményét, amely megfelelt, illetve nem felelt meg minősítés lehet.
(6) A sikertelen vizsga esetén a vizsgára való felkészítést teljes egészében meg kell
ismételni és a vizsgadíj újbóli befizetését követően a vizsgát újra le kell tenni.
13. § A vizsga igazolása
(1) A vizsgáztatásról a 2. számú melléklet szerinti vizsgajegyzőkönyv kerül kiállításra.
A vizsgázó eredményességét vagy eredménytelenségét a vizsgabizottsági tagok
aláírásukkal igazolják a 3. számú melléklet szerinti formában.
(2) Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára kiállításra és kiadásra kerül a
„Magyar Labdarúgó Szövetség” bélyegző lenyomatával ellátott 4. számú melléklet
szerinti „Igazolás”.
(3) Az igazoláson a vizsgabizottság elnöke aláírásának kell szerepelnie.
(4) Az igazolásokat az 5. számú melléklet szerint nyilvántartásba kell venni és a
Szövetség nyilvántartási szabályai és az adatvédelmi szabályok betartásával a
Biztonsági Iroda tárolja.
14. § A rendezői állomány szakirányú továbbképzése
(1) A sportszervezet évente legalább egy alkalommal köteles labdarúgás szakirányú
továbbképzés keretében a labdarúgó mérkőzéseken igénybe vett rendezői állományt
a sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre
felkészíteni.
(2) Célszerűségi okokból a szakirányú továbbképzés és a Stv. 70.§ (4) bekezdése
alapján fokozott vagy kiemelt kockázatú mérkőzésekre a rendőrség kötelező
igénybevételével szervezett felkészítés egybeeshet.
(2) A továbbképzésről és a rendőrségi felkészítésről a sportszervezet jegyzőkönyvet
vesz fel, amely tartalmazza a továbbképzés helyét, idejét, tematikáját, az oktatók és
résztvevők azonosítható névsorát. A jegyzőkönyvet az ellenőrzésre feljogosított
személy kérésére be kell mutatni.
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Záró rendelkezések
15. § Jogkövetkezmények
Ezen szabályok megszegése – a Szövetség valamely szabályzatában foglaltak
vétkes megszegése esetén – a Szövetség Fegyelmi Szabályzata szerinti
sportfegyelmi eljárást von maga után, melynek eredményeként sportfegyelmi
büntetések kerülhetnek kiszabásra.
16. § Elfogadás és hatályba lépés
A Biztonsági Képzési-, Továbbképzési- és Vizsga Szabályzatot az MLSZ Elnöksége
41/2014. (03.20.) határozatával elfogadta, amely 2014. április 01-től hatályos.
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1. számú melléklet

Igazolás
a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészítés gyakorlati képzésén
való részvételről

Ss
z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

név

Szakmai
száma

igazolvány Születési
idő

Aláírás

Alulírottak igazolják, hogy a jelenléti íven szereplő személyek a rendezői állomány
képzésére szervezett gyakorlati felkészítésen részt vettek.
Dátum
Képző

sportszervezet biztonsági felelős
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2. sz. melléklet

VIZSGAJEGYZŐKÖNYV
a sportrendezvényre való rendfenntartásra felkészítés vizsgájához
A szóbeli vizsga helye, időpontja:
………………………………………………………………………..
A vizsgát szervező sportszervezet:
……………………………………………………………………..
A vizsgabizottság elnöke:
…………………………………...
A vizsgabizottság tagjai:
………………………………………
……………………………………
A vizsgán megjelentek száma:

fő

A vizsgán megfelelt:

fő

A vizsgán nem felelt meg:

fő

A vizsga lebonyolításával kapcsolatos megjegyzések:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

kmf.

Vizsgabizottsági tag

Vizsgabizottság elnöke
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Vizsgabizottsági tag

3. számú melléklet

Osztályozó ív
a sportrendezvényre való rendfenntartásra felkészítés vizsgájához

Ss
z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Név

Szakmai
száma

igazolvány Megfelelt

Nem
megfelelt

Dátum:

Vizsgabizottsági tag

Vizsgabizottság elnöke
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Vizsgabizottsági tag

4. számú melléklet

Igazolás
a sportrendezvényre való rendfenntartásra való felkészítésről

o

N 000

___________________
(szakmai igazolvány száma: Sz-________________)
a
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzatában
meghatározott képzési követelményeknek megfelelt.
Labdarúgó mérkőzéseken a rendezői feladatokra felkészített
személy.
Budapest, ……………év………………hó……………..nap
____________________________
vizsgabizottság elnöke
ph.

Visszavonásig érvényes!

Visszavonásig érvényes!
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5. számú melléklet

Kimutatás a sportrendezvényen való rendfenntartásra felkészített
vizsgázó személyekről

Név:____________________________________________ Szül. idő: __________________________
No

Szakmai igazolvány száma:_________________________________________

………
….

A vizsga eredménye:*

megfelelt

nem felelt meg

Név:____________________________________________ Szül. idő: __________________________
No

Szakmai igazolvány száma:_________________________________________

………
….

A vizsga eredménye:*

megfelelt

nem felelt meg

Név:____________________________________________ Szül. idő: __________________________
No

Szakmai igazolvány száma:_________________________________________

A vizsga eredménye:*

megfelelt

………
….

nem felelt meg

Név:____________________________________________ Szül. idő: __________________________
No

Szakmai igazolvány száma:_________________________________________

………
….

A vizsga eredménye:*

megfelelt

nem felelt meg

Dátum:
Vizsgabizottság elnöke
13

