
 

 

 

 
           Miskolci Egyetem                                                                        Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

                                                                                                               Rendőr-főkapitányság 

 

F E L H Í V Á S  
 

 

A Miskolci Egyetem MENTORIUS Tudás-és Képzőközpont, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány közös szervezésében 

 

BŰNMEGELŐZÉSI   SZABADEGYETEM  
előadássorozat indul 2019. november hónapban, melynek címe: 

 

„Sportbiztonság Európában és hazánkban” 
 

A program támogatója: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. 

A képzés fővédnöke: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. 

 

 

A szabadegyetemen történő részvétel ingyenes! 

Az előadássorozaton való részvétel jelenléti ív aláírásával igazolt! 

 

 

A témaválasztás, a kurzus szükségessége: 

 

Ma már Európában és a világ más területein megrendezésre kerülő, nagy tömegeket vonzó 

sportrendezvények kapcsán, kiemelt biztonsági kockázatként kell kezelni az esetlegesen felmerülő 

terrortámadás, valamint a csapatok és a nemzetek közötti szurkolói rivalizálás lehetőségét, akár a 

sportlétesítményben, akár annak környezetében.  

 

A hazai viszonyokat nézve időközönként bekövetkeznek szurkolói összecsapások, azonban a hatékony, 

komplex biztonsági intézkedéseknek köszönhetően ezek ritkán fordulnak elő. 

 

A biztonsági szolgáltatás nemcsak az adott eseményre és a rendészeti, magánbiztonsági erőkre 

korlátozódik, hanem közrejátszik a kialakított technikai rendszerek alkalmazása, a létesítmények 

kialakítása, működtetése, az egészségügyi rendszer, valamint a közlekedés is. Ehhez párosul a törvényi 

szabályozás, ami a bevezetett egyéb intézkedések és a megelőzés alapját adják.  
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Magyarországon jelen van a nagy nemzetközi rendezvények biztosítása, és egyre több településen korszerű 

stadionokban, egyéb létesítményekben megrendezett helyi sporttalálkozó, azok minden veszélyével együtt. 

 

A sport területén bevezetett biztonsági rendszabálynak le kell képződnie egyéb, nagyobb tömeget mozgató 

kulturális, szabadidős tevékenység, fesztivál biztonsági intézkedéseire is.  

 

Az előadássorozat célja:  

- a képzés során szükséges megismertetni a hallgatókat a tárgykörhöz kapcsolódó általános 

jogi, bűnmegelőzési alapfogalmakkal, a biztonsági filozófiával, illetve stratégiákkal. 

- bemutatni a helyi biztonság védelme érdekében teendő intézkedéseket, komplex védelmi, 

megelőző rendszerek felépítését.  

- bemutatni konkrét példán keresztül külföldi sportrendezvény, illetve hazai hasonló esemény 

intézkedési rendszerét, az alkalmazott módszereket. 

- irányt mutatni a kistelepüléseken a lakosság, helyi erők segítő közreműködésének, valamint 

ehhez kapcsolódó magán, vagy közösségi biztonsági erők alkalmazásának lehetőségeire, 

annak megszervezésére. 

 

Az előadássorozat célcsoportjai: 

- a szabadegyetem szellemiségéhez alkalmazkodva, regisztráció mellett bármely állampolgár,  

- a hazai látványsportágak biztonsági szakemberei, 

- települési sportegyesületek érintett vezetői,  

- önkormányzatok rendezvényszervezésben érdekelt munkatársai. 

 

A képzésért felelős: Miskolci Egyetem MENTORIUS Tudás-és Képzőközpont (Észak-magyarországi 

Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ, ÉRBOK), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály. 

 

Képzésvezető: Prof. Dr. Piskóti István ME MENTORIUS igazgatója 

 Nánássy Miklós r. alezredes MRFK bűnmegelőzési osztályvezetője 

 

Képzés szervezője: Miskolci Egyetem MENTORIUS 

 

Az előadássorozat helyszínei: Miskolci Egyetem „A” épület XXXVII. előadó (A3 és A4 épületek között 

található), DVTK stadion, Miskolc, Andrássy Gyula u. 61. 

 

Az első előadás és a megnyitó időpontja: 2019. november 06. (szerda) 15.30. óra 

 

Az előadássorozat témái, előadói: 
 

I. Sportbiztonság-terrorizmus. 2019. november 06. 16.00 

 

Biztonság, terrorfenyegetettség Európában 
Előadó: Nógrádi György 
Biztonságpolitikai szakértő 

 

II. Sportbiztonság Európában és hazánkban. 2019. november 14. 16.00-18.00 

 

Sportlétesítmények biztonsága sportmenedzseri szempontból 
Előadó: Prof. Dr. Géczi Gábor  

Egyetemi tanár, Testnevelési Egyetem 
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Innovatív megoldások a sportrendezvény-biztosítás területén 
Előadó: Katona László Fradi Biztonsági Szolgálat operatív igazgató 

  Baranyai Imre Ferencvárosi Torna Club biztonsági igazgató 

 

III. Gyakorlati helyszíni bemutató (DVTK stadion, Miskolc, Andrássy Gyula utca 61.) 2019. 

       november 21. 16.00-18.00 

 

DVTK stadion biztonsági rendszereinek bemutatása 
Előadó: Szemán Norbert - DVTK operatív igazgató 

    Varsás Tamás – DVTK Event menedzser 

 

Valton-Sec Kft. rendezvényeken vezetési pontként használt speciális busz 

bemutatása. Vezetési pont működési, irányítási rendje, együttműködés szintjei, 

intézkedési helyzet azonosítása, eseményrögzítés. 
Előadó: Kis Tamás 

Koordinációs igazgató, Valton-Sec Kft. 

 

IV. Stadionok biztonsága. 2019. november 28. 16.00-18.00 

 

Sportbiztonság, új biztonsági infrastruktúra működése, biztonságszolgáltatás 
Előadó: Samu István 
Magyar Labdarugó Szövetség Biztonsági Bizottság elnöke 

 

Pirotechnika problémája a labdarugó mérkőzéseken, stadionok biztonsági 

rendszere 
Előadó: Kovács Péter 
Magyar Labdarugó Szövetség biztonsági igazgató-helyettes 

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. október 31. 

 
 

Jelentkezés lap fogadása: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. 

Telefon (36) 46/514-523 

www. bunmegelozes.eu, e-mail: bunmeg@borsod.police.hu 

      Miskolci Egyetem 

3515 Miskolc, Egyetemváros 

Telefon (36) 46/565-484, (36) 46 565-111/1093 

e-mail:mentorius@uni-miskolc.hu 

www.mentorius.hu 

www.facebook.com/mentoriusme 

mailto:bunmeg@borsod.police.hu
http://www.mentorius.hu/

