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2012. június 20. szerda 

   

09.00 Beérkezés, Regisztráció  

   

 PLENÁRIS ÜLÉS 

 

Előadások keretében bemutatni a sportrendezvényekkel kapcsolatos korszerű 

biztonság felfogást, az ezt támogató jogszabályi hátteret és a megvalósítás 

pénzügyi lehetőségeit.  

 

Levezető elnök: Samu István (MLSZ biztonsági igazgató) 

 

09.40-10.00 Megnyitó 

 

 

  Szabó Bence a MOB sportigazgatója (nyitó beszéd) 

 Samu István levezető elnök a konferencia céljának és napirendjének 

ismertetése 

   

10.00-10.35 Előadás: A sportbiztonság alapvető elemei Magyarországon  

 

Samu István MLSZ biztonsági igazgató 

   

 (haladó biztonsági filozófia, új biztonság stratégia, megfelelő jogi környezet, 

hazai és nemzetközi biztonsági szabályozók, biztonsági szervezetrendszer, 

sportbiztonsági szakemberek és azok körültekintő képzése, továbbképzés, a 

sportbiztonság biztos finanszírozása) 

   

10.35-10.55 Előadás: A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei – a 

TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében  

 

dr. Fazekas Attila EMMI főosztályvezető-helyettes 

   

 (a társasági adó forrásai rendelkezésre állnak, azok pályázata, elérhetősége és 

felhasználásának bemutatása) 

  

szakértők:  

Képíró János DVSC biztonsági igazgató  

dr. Mittó Gábor r. alezredes BRFK főosztályvezető  

 

10.55-11.10 

 
Kávészünet  

11.10–11.45 Előadás: Jogszabály változások a sportbiztonság területén  

 

Kovács Péter MKOSZ Biztonsági Bizottság elnök 
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(2011. évben 5 lényeges sportrendészeti jogszabály és azok végrehajtási 

rendeletei változtak, amelyeket magyarázattal egybekötve mutatja be az 

előadó) 

   

 szakértők:  

dr. Borbély Zoltán MLSZ Jogi igazgató és sajtszóvivő 

dr. Fazekas Attila Erik EMMI, főosztályvezető-helyettes 

   

11.45–12.05 Előadás: A megújult tűzvédelmi hatósági szervezetrendszer bemutatása, 

a sportrendezvényekkel kapcsolatos, elsősorban a kiürítésre vonatkozó 

követelmények ismertetése 

 

Wagner Károly tű. alezredes BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Tűzvédelmi Főosztály 

   

 (A 2012. évben a tűzvédelmi és polgári védelmi szervezetrendszer átalakult, 

amely a szervezetrendszeri változásokat a kiürítési követelményeket 

hangsúlyozva, középpontba állítva mutatja be az előadó) 

   

12.05-13.35 Ebéd  

   

13.35-14.10 Előadás: A Minősítő Bizottság feladata, működési rendje és tapasztalatai 

a sportrendezvények minősítése során  

 

Bári András r. őrnagy Minősítő Bizottság elnöke  

   

 (bemutatni a MB működésének rendjét, eddigi tapasztalatait, lehetőséget adni 

a résztvevőknek kérdések feltevésére, rövid vélemények javaslatok 

megfogalmazására) 

   

 szakértők:  

Aranyi István r. ezredes Hajdú-Bihar MRFK rendészeti igazgató 

Juhász Péter Magyar Jégkorong Szövetség versenyigazgató  

Kabók József MLSZ biztonsági referens 

   

14.10-15.00 Előadás: A sportrendezvény szervezésének biztonsági feladatai. A 

Biztonsági terv jelentősége  

 

Görbe Attila r. alezredes ORFK Csapatszolgálati Osztály vezetője  

Kabók József MLSZ biztonsági referens 

   

 (logikai és időrendi sorrendben bemutatni a szervezési feladatokat, a 

jogszabályoknak megfelelő biztonsági terv mintával szolgálni a résztvevők 

számára) 
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szakértők: 

Gyimesi Kende Újpest FC biztonsági igazgató 

Kovács Béla Borsod MRFK rendészeti igazgató 

Marton Zoltán MKOSZ biztonsági bizottság alelnök 

   

15.00-15.20 Kávészünet   

   

 SZEKCIÓ ÜLÉSEK  

   

A résztvevők aktív bevonásával gyakorlati példák segítségével feldolgozni a témákat, 

lehetőséget adva kérdésekre, vélemények és tapasztalatok megfogalmazására.  

   

 I. szekció „A” csoport  

   

15.20-16.10 A sportszervezetek együttműködése a rendőrséggel. A rendőrségi 

szankciók megelőzésének feladatai  

 

szekcióvezetők:  

dr. Mittó Gábor BRFK főosztályvezető 

Képíró János DVSC biztonsági igazgató  

 

 (Az együttműködés kötelező és választható formái, a biztonsági területen 

alkalmazható rendőrségi szankciók és megelőzésük feladatai)   

   

 szakértők:  

Bárány Attila ZF EGER ügyvezető elnök 

Hajnal Csaba Veszprém KC ügyvezető igazgató 

Malét Márton Fejér MRFK osztályvezető 

Téglás Sándor FTC biztonsági igazgató 

Ocskay Gábor SAPA Fehérvár AV19 szakosztály igazgató 

 

   

16.10-16.25 szünet 

 

I. szekció „B” csoport 

 

   

16.25-17.15 A sportszervezetek együttműködése a rendőrséggel.  

A rendőrségi szankciók megelőzésének feladatai  

 

szekcióvezetők:  

dr. Mittó Gábor BRFK főosztályvezető 

Képíró János DVSC biztonsági igazgató  

   

 (Az együttműködés kötelező és választható formái, a biztonsági területen 

alkalmazható rendőrségi szankciók és megelőzésük feladatai)  
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szakértők:  

Bárány Attila ZF EGER ügyvezető elnök 

Hajnal Csaba Veszprém KC ügyvezető igazgató 

Malét Márton Fejér MRFK osztályvezető 

Téglás Sándor FTC biztonsági igazgató 

Ocskay Gábor SAPA Fehérvár AV19 szakosztály igazgató 

 

 

 II. szekció „B” csoport 

 

 

15.20-16.10 A vagyonőrök speciális felkészítésének jelenlegi formái és jövőbeni 

lehetőségei  

 

szekcióvezetők:  

Samu István MLSZ biztonsági igazgató 

Horváth Attila r. ezredes ORFK osztályvezető 

 

  

(ismertetni a jogszabályi követelményeket, az eddig megtett intézkedéseket, a 

rendszer kialakításának célját, tartalmát és lehetséges megoldási javaslatait, a 

jelenlegi gyakorlat nehézségeit) 

   

 szakértők:  

Bári András r. őrnagy Minősítő Bizottság elnök 

Kabók József MLSZ biztonsági referens 

Kovács Péter MKOSZ Biztonsági Bizottság 

 

   

16.10-16.25 szünet 

 

II. szekció „A” csoport 

 

   

16.25-17.15 A vagyonőrök speciális felkészítésének jelenlegi formái és jövőbeni 

lehetőségei  

 

szekcióvezetők: 

Samu István MLSZ biztonsági igazgató      

Horváth Attila r. ezredes ORFK osztályvezető 

   

 (ismertetni a jogszabályi követelményeket, az eddig megtett intézkedéseket, a 

rendszer kialakításának célját, tartalmát és lehetséges megoldási javaslatait, a 

jelenlegi gyakorlat nehézségeit) 

   

 szakértők:  

Bári András r. őrnagy Minősítő Bizottság elnök 

Kabók József MLSZ biztonsági referens 

Kovács Péter MKOSZ Biztonsági Bizottság 
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17.15. -17.35 Kávészünet   

  

 

 

 

 

 

 PLENÁRIS ÜLÉS  

   

A szekciók vezetői 10-10 percben összefoglalják a részvevőkkel közösen kialakított 

véleményeket a feldolgozott témákról. 

   

17.35-17.50 A szekciók napi tapasztalatainak összesítése  

 

Samu István MLSZ biztonsági igazgató  

dr. Mittó Gábor r. alezredes BRFK főosztályvezető  

 

17.50  Zárszó  

   

18.30 Vacsora  

   

 

2012. június 21. csütörtök 

 

   

09.00-09.10 A napirend ismertetése  

   

   

 III. szekció „A” csoport  

   

09.10-10.10 A szövetség, a sportszervezet a szurkolói csoportok és a rendőrség 

kapcsolata  

 

szekcióvezetők: 

Samu István MLSZ biztonsági igazgató 

Tóth Zoltán Szolnoki Olaj KK ügyvezető 

   

 (a nemzetközi és a kialakuló hazai példákon bemutatni a szurkolókkal való 

kapcsolat intézményesített elveit, formáit és azok lehetséges tartalmát) 

   

 szakértők:  

Bárány Attila ZF Eger ügyvezető elnök 

Bubán László MKOSZ Biztonsági Bizottság tag 

Dudás Hunor DVTK ügyvezető igazgató 

Hajnal Csaba Veszprém KC ügyvezető igazgató  

Képíró János DVSC biztonsági igazgató 

Ocskay Gábor Sapa Fehérvár AV19 szakosztály igazgató 
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10.10-10.25 szünet 

 

 

III. szekció „B” csoport 

 

   

   

10.25.-11.25 A szövetség, a sportszervezet, a szurkolói csoportok és a rendőrség 

kapcsolata  

 

szekcióvezetők: 

Samu István MLSZ biztonsági igazgató 

Tóth Zoltán Szolnoki Olaj KK ügyvezető 

   

 (a nemzetközi és a kialakuló hazai példákon bemutatni a szurkolókkal való 

kapcsolat intézményesített elveit, formáit és azok lehetséges tartalmát) 

   

 szakértők:  

Bárány Attila ZF Eger ügyvezető elnök 

Bubán László MKOSZ Biztonsági Bizottság tag 

Dudás Hunor DVTK ügyvezető igazgató 

Hajnal Csaba Veszprém KC ügyvezető igazgató  

Képíró János DVSC biztonsági igazgató 

Ocskay Gábor Sapa Fehérvár AV19 szakosztály igazgató 

 

 

   

 IV. szekció „B” csoport  

   

09.10-10.10 A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai  

 

szekcióvezetők: 

Bubán László MKOSZ Biztonsági Bizottság tag 

 Kabók József MLSZ biztonsági referens 

 

 

 (a biztonsági ellenőrök jelentései tartalmi bemutatása, a biztonsági szolgálatok 

által kiemelt problémaként kezelt feladatok és megoldásuk módszerei, a 

szervezők tapasztalatai) 

   

 szakértők:  

Gyermán Sándor Miskolci JJSE biztonsági igazgató 

Marton Zoltán MKOSZ BB alelnök  

Téglás Sándor FTC biztonsági igazgató 

Kiszin József Pick Szeged biztonsági igazgató 

Köves Zoltán Vasas Plaket biztonsági igazgató 

 

 

10.10-10.25 szünet 
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IV. szekció „A” csoport 

   

10.25-11.25 A sportrendezvények biztosításának gyakorlati tapasztalatai  

 

szekcióvezetők: 

Bubán László MKOSZ Biztonsági Bizottság tag  

Kabók József MLSZ biztonsági referens 

 

 (a biztonsági ellenőrök jelentései tartalmi bemutatása, a biztonsági szolgálatok 

által kiemelt problémaként kezelt feladatok és megoldásuk módszerei, a 

szervezők tapasztalatai) 

   

 szakértők:  

Gyermán Sándor Miskolci JJSE biztonsági igazgató 

Marton Zoltán MKOSZ BB alelnök  

Téglás Sándor FTC biztonsági igazgató 

Kiszin József Pick Szeged biztonsági igazgató 

Köves Zoltán Vasas Plaket biztonsági igazgató 

 

 

11.25-11.40  szünet  

  

PLENÁRIS ÜLÉS 

 

   

A szekciók vezetői 10-10 percben összefoglalják a részvevőkkel közösen kialakított 

véleményeket a feldolgozott témákról. A következő továbbképzés témájára vonatkozó 

kérdőív kiosztása, majd begyűjtése. 

   

11.40-12.00. A szekcióvezetők értékelése 

 

Samu István levezető elnök 

Kabók József MLSZ biztonsági referens 

 

   

12.00-12.20. A konferencia értékelése  

 

Samu István  

 Bartha Csaba MOB szakmai főosztályvezető 

   

12.20-12.30. Zárszó 

 

Szabó Bence MOB sportigazgató 

 

   

13.00- Ebéd 

Hazautazás 

 

   

 


