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1 BEVEZETÉS  

 

1.1 A témaválasztás indoklása 

 

A világ egyik legnépszerűbb játéka a labdarúgás. Nemzetközi szervezete (FIFA) 205 tagor-

szágot rangsorol. A futball az olimpiák hivatalos versenyszáma. Világ- és Európa Bajnoksá-

gokat rendeznek a nemzeti válogatottak számára. A klubcsapatok is kialakították – főként 

Európában és Dél-Amerikában – versenyrendszereiket. Tömegbázisa is óriási. Az összes la-

kott kontinensen gyakorolják ezt a játékot. Népszerűsége miatt felfigyelt rá a média is, mely-

nek következményeként látványsportággá alakult a labdarúgás. Játékosai világsztárok lettek, 

akiknek életvitelét irigylik és utánozzák a rajongók. Nagy publicitást kap minden, ami a lab-

darúgópályákon és környékükön zajlik, így a nézőtéri erőszak is.  

Az erőszak a pályákon, a futball-huliganizmus devalválja a sport alapértékeit és zavarja a tár-

sadalom működését. Veszélyei közül felvázolnánk a legszembetűnőbbeket: 

A futball huliganizmus, 

-  a szabályok közötti fair küzdelem és szurkolás negatív alternatívájaként jelenik                

meg. 

-  elijeszti a sport támogatóit.  

-  rendbontásaival, rendzavarásaival - melynek szankciói eddig rendszerint elmaradtak - 

törvényen kívüliséget sugároz. Elbizonytalanítja a polgárokat, ha az állam nem tudja 

érvényesíteni a társadalom normáit és képtelen szankcionálni a jogsértéseket.  

-  szélsőséges politikai csoportoknak adhat utánpótlást azokból a jelenleg kallódó, identi-

tás-zavarral küzdő fiatalokból, akik kötődést, közösséget keresnek. 

-  médiaszenzációként kerül a köztudatba. Az emberek lassan hozzászoknak, elfogadják. 

Kialakulhat egy deviáns szubkultúra, mely más normák alapján működik és veszélyez-

teti, fenyegeti a társadalmat.  

-  folyamatosan próbára teszi a rendvédelmi erők hatékonyságát, akik a rendezetlen vi-

szonyok (jogi és financiális) között csak presztízsveszteséggel számolhatnak.  

- következményeként emberek halhatnak meg a stadionok lelátóin és a pályák környé-

kén! 

-  egyetlen „pozitív értéke”, hogy a társadalom jó részét elijeszti rendbontásaival, és ez-

zel a polgárok nagy részében megerősíti a társadalmi értékeket, normákat.  
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A jelenségre Angliában figyeltek fel először a XX. század elején. A század végére azonban a 

világ minden táján történtek rendzavarások labdarúgó mérkőzéseken.  

Magyarországon a ’90-es évektől vannak hozzáférhető feljegyzések a labdarúgó stadionokban 

és környékükön történt rendbontásokról. A média közvetítésével a hazai drukkerek átvették a 

szélsőséges külföldi szurkolói szokásokat. Az addig egy csapathoz tartozó szurkoló-táborok 

polarizálódtak, és kialakultak az európai szurkolói szerveződésekhez hasonló formációk. Ha-

zánkban is megjelentek az ultrák illetve a huligánok, akik már folyamatosan feladatot adtak a 

rendfenntartóknak. Az 1989-es rendszerváltás előtt is voltak incidensek, de a rendszer szigorú 

kontrollja meggátolta a jelenség terjedését. A stadionokat meghagyták egyfajta társadalmi 

szelepnek. Inkább a mérkőzésen kiabáljanak és engedjék szabadon indulataikat az emberek, 

minthogy az utcára vonuljanak (Földesiné, 1994.). A stadionbeli rendbontások azonban így is 

veszélyesek lehettek volna Magyarországon. Egy kettős rangadón több tízezer ember drukkolt 

csapatának a lelátókról. A politika által támogatott rendőrség azonban képes volt a rend fenn-

tartására, a 80-as évek végéig. A rendszerváltás utáni, átállási nehézségekkel küzdő rendőrség 

újszerű problémákkal került szembe. Az írott- és az elektronikus sajtó kontroll nélkül adott 

tájékoztatást munkájukról. Sok esetben a jogszerű intézkedések is brutálisnak tűntek, hiszen a 

média csak a szurkolói rendbontásokra-rendzavarásokra történt reakciókat tudta bemutatni. A 

kiváltó okok sosem kerültek kameravégre. Erre az időszakra tehető jó néhány jogszabály vál-

tozása, átalakulása is. Ezek értelmezése gondot jelentett a társadalomnak és a rendőrségnek. A 

politika polarizálódott, így a karhatalom tevékenységének megítélése sem volt egyértelmű. A 

rendőrség egyre többször politikai csatározások célpontja lett, ami tovább bátorította a huligá-

nokat.   

A 90-es évek közepén a rendőri munkát elérte egyfajta privatizáció. A vagyonvédelmi felada-

tok sokasodása egy új szakma kialakulásához, a személy- és vagyonőr tevékenység hivatalos 

elismeréséhez vezetett (1998/IV. törvény). A vagyonvédelem specializációjával jó néhány új 

terület jött létre, melyeken már magáncégek is dolgozhattak. Objektumvédelem, pénz- és ér-

tékszállítás, személyvédelem és rendezvénybiztosítás. Ezeken a területeken a szakirányú fel-

készítés szóhagyomány útján, egyéni tapasztalatok begyűjtésével történt.  

A rendezvénybiztosításnál jellemzően két körből kerültek ki szakemberek. Egyrészt leszerelt 

rendőrökből, másrészt szurkolókból álló cégek alakultak. Az egykori ellenfelek egy oldalra 

kerültek és régi kapcsolataik alapján próbálták megoldani feladataikat.  
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A rendőrökből szerveződött cégek természetesen a rendőrséghez kötődtek és tőlük várhattak 

segítséget, a szurkolói társulások főként a drukkerekre számíthattak. A lelátók békéjét, azon-

ban még sem sikerült megteremteni. A rendőrség, a rendezők és a nézők koordinációja, 

együttműködése a mai napig sem valósult meg. Sokan a terület jogi szabályozásától remélték 

a megoldást. 

A 2000-ben hatályba lépett sporttörvény különválasztotta a mérkőzésbiztosítási feladatokat. 

Közterületen a rendőrséget, a stadionon belül a szervezőket tette felelőssé a rendért. Ezt a 

sokat vitatott megoldást az állam vélhetően gazdasági megfontolásból hozta. Európában sem 

egységes a kép ez ügyben. A két foci nagyhatalom közül Angliában például a kluboké ez a 

feladat, Olaszországban pedig az állam állja a biztosítás költségeit. A hazai klubok közfel-

adatnak tekintik a pályák és környékük rendjének fenntartását. Számukra nagy teher a bizton-

ság finanszírozása. A mérkőzésszervezők választhattak, hogy rendőri biztosítást kérnek, vagy 

pedig magáncégekkel kötnek szerződéseket. A problémát az jelenti, hogy a rendőrség drága, a 

magáncégeknek pedig korlátozottak a beavatkozási lehetőségei. Ez a megoldás tehát felemás. 

Jellemzően a klubok az olcsó magánbiztonsági cégeket választották és csak nagy baj esetén 

kértek rendőri segítséget. A helyzet tarthatatlanságát bizonyította, hogy a 2004-ben módosított 

sporttörvény a kiemelten veszélyes mérkőzések biztosítását állami feladatként határozta meg. 

Véleményünk szerint azonban ez sem végleges megoldás. Azt gondoljuk, hogy ennek a már 

társadalmi méretűvé nőtt problémának (futball-huliganizmus) a megértéséhez segítséget 

nyújthat egy társadalomtudományi szemléletű megközelítés. Jó néhány kutató vizsgálta már 

ezt a jelenséget. Írásaik ismerete nélkülözhetetlen további kutatásainkhoz.                       

 

1.2 A nemzetközi és a hazai szakirodalom vázlatos áttekintése 

 

A futball-huliganizmus világméretű probléma, így nemzetközi szakirodalma is rendkívül gaz-

dag. Értekezésünk szempontjából inkább a hazai kutatók munkái a relevánsak, éppen ezért 

csak a kutatásunkhoz kapcsolódó, jelentősebb külföldi publikációkat ismertettük.    

A vázlatos felsorolás után az elméleti részben és az eredmények között is részletesen bemutat-

juk választott témánk – a rendvédelmi erők és a futball huliganizmus – vizsgálatához nélkü-

lözhetetlen hazai és nemzetközi írásokat. 

A futball- huliganizmus először Angliában jelentkezett tömeges méretekben, így ott kezdőd-

tek az első kutatások is a témában.  
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Taylor (1968,1971,1975,1990)  már a 60-as évek végétől a futball-huliganizmus társadalmi 

okait, hatásait vizsgálta. Clarke (1978) a társadalmi osztályokhoz kötődő megnyilvánulásait 

elemezte. Caroll (1980) a gazdasági és szoció- kulturális tényezők hatásait írta le. Dunning 

(1988) a lelátókon megnyilvánuló agresszív viselkedési formák gyökereit mutatta be, 

Murphyvel és Williamsszel közös munkájukban. Dunning és Elias (1986) az unalmas társada-

lomról írt, ahol a kevés lehetőségek egyike a sport, melyben pozitív és negatív érzelmeiket 

kiélhették az emberek. Mennell (1989) a sport és a labdarúgás történetének erőszakhoz kap-

csolódó viszonyát tárta elénk. Roversi (1991) az olasz, Archetti (1992) az argentin helyzetet 

ismertette. John (1999) a bécsi futball példáján keresztül írta le a térségben jelentkező nacio-

nalista villongások színtereként megjelenő futballt. Mason (1999) a játék taktikai fejlődésében 

az erőszak hatását vizsgálta. Bromberger (2000) az európai stadionok lelátóinak társadalmi 

összetételét vázolta fel. Lopes (2002) a brazil labdarúgás történetében fel-felbukkanó rasszista 

megnyilvánulásokat mutatta be, elsősorban történeti szempontból. 

Hazai kutatók a 80-as évektől írtak a futball-huliganizmusról. Ezek a cikkek, könyvek először 

a külföldi események tudósításai, majd a határainkon túli szakirodalmak elemzései voltak. A 

90-es évek közepétől olvashattunk hazai vizsgálatokon alapuló beszámolókat Értekezésünk-

ben kísérletet teszünk a legismertebb magyar szerzők tanulmányainak bemutatására, hiszen 

alig több mint tucatnyian vállalkoztak a jelenség behatóbb vizsgálatára. Magyarországon elő-

ször a heyseli stadion tragédiájának kapcsán látott napvilágot egy könyv Lakitól (1986), 

melyben hitelesen leírta korabeli dokumentumok alapján a katasztrófa történéseit. Kocsis 

(1986) a szörnyű baleset társadalmi összetevőit vizsgálta. A 90-es években egyre rendszere-

sebbé váló rendbontások a labdarúgópályákon, szükségessé tettek egy alapos szociológiai 

felmérést. Ez az úttörő jellegű munka a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszé-

kén kezdődött el. Ebből a szellemi műhelyből került ki az első futball-huliganizmusról szóló, 

külföldi tapasztalatokat összefoglaló mű Földesiné dr. Szabó Gyöngyitől (1994), majd egy 

könyv (1994) és egy tanulmány (1997), amely a labdarúgó mérkőzéseket látogató nézők tár-

sadalmi összetételéről, illetve az ott megjelenő faji előítéletekről és idegengyűlöletről szólt.  

A magyar futball kialakulásának és elterjedésének történeti hátteréről, a csapatok társadalmi 

támogatottságáról Hadas Miklós Karády Viktorral írt (1995) és ugyancsak ő vázolta fel a kü-

lönböző szurkolói csoportok kategóriáit is. Kolláth György (1997, 2000) a jogalkotói felada-

tokra hívta fel a figyelmet. Bernáth Mihály (1997) a tömegrendezvények rendőri biztosításá-

nak feladatait határozta meg.  
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Bubán László (1998) a nemzetközi labdarúgó tornák biztonsági kérdéseit elemezte. Végh Jó-

zsef (1998) a szurkolói csoportokon belüli szerepeket ismertette. Kummer Ákos (2000) a ha-

zai szurkolói csoportokat mutatta be. Csernyikné, P. Á. (2001) a rendőri intézkedések pszi-

chológiai problémái kapcsán érintette ezt a problémát.  Stauber (2001) és Krausz (2002) a 

magyar labdarúgás rendszerváltás utáni helyzetét térképezte fel.  Kováts Daniella (2003) a 

futball-huliganizmus pszichológiai aspektusait vizsgálta. Szabó János könyvében (2003) a 

futball huliganizmus társadalmi okairól, az ehhez kapcsolódó elméletekről írt. Straussz Zsolt 

(2003) a magyar jogalkotói és jogalkalmazói reakciókat mutatta be a jelenség kapcsán. Az 

eddigi legátfogóbb elemzés Páva-jelentés (2003) címen látott napvilágot, szerzői Páva Zoltán, 

Kolláth György, Hadas Miklós, Bozóky Imre, Fodor József, Györgyi Kálmán, Lapid Lajos, 

Straussz Zsolt voltak. A felsorolt művek segítségével tájékozódtunk a futball-

huliganizmushoz köthető kutatások eddigi eredményeiről,  elméleti kereteiről, okairól. 

 

1.2.1  A magyar futball-huliganizmus kialakulásának lehetséges okai 

 

Számtalan magyarázatot adtak már a szakértők erre a jelenségre. A futball-huliganizmus ki-

alakulásának lehetséges okaira többnyire a szakirodalom feldolgozása közben leltünk, de van-

nak olyanok is amelyeket eddig még nem publikáltak. Minden esetben jelezzük az okok forrá-

sait is, és bemutatjuk közülük a legjellemzőbbeket. Ide sorolhatóak: a gőzkieresztő funkciók, 

a tömeglélektani okok, a hatalom nélküli emberek kompenzációi, a  szélsőséges politikai cso-

portok provokációi, a gazdasági érdekként megjelenő futball-huliganizmus, a rendszerváltás 

utáni űr, a rendőrség bizonytalansága, a politika befolyása, a futball-huliganizmus bírósági 

ügyeinek bagatellizálása, az eltérő struktúrák csatája, az erőszak szimbolikus és valós megje-

lenése, a szurkolás eltérő szabályai, a szurkolók eltérő társadalmi státusából és szokásaiból 

eredő probléma, az identitáskeresés, a szurkolói minták, a kommunikáció hiánya, a stadionok 

rossz műszaki állapota. Nézzük ezeket részletesen is.  

 

A stadionokban történő szurkolásnak sokan egyfajta gőzkieresztő funkciót is tulajdonítottak 

(Földesiné,1994). A futball-huliganizmust leegyszerűsítve, ennek a funkciónak szélsősége-

ként magyarázták. Erősen szabályozott világunkban mindennapjainkat normák között éljük. 

Ezek egy részét jogszabályokban fogalmazta meg számunkra a társadalom, másokat pedig 

kultúránk örökítette ránk.  
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Van néhány olyan hely illetve helyzet, amikor megszegjük ezeket a szabályokat. A különböző 

társadalmi alrendszerekben találkozhatunk olyan normaszegésekkel, amelyeket az adott kö-

zegben elfogadtak. Ilyen pl. a labdarúgó pályákon a játékvezető szidalmazása a nézők részé-

ről, amely más körülmények között becsületsértésként büntetendő, de a stadionban semmilyen 

következménnyel sem jár. Amíg a nézők aktivitása nem lépi túl ezeket a speciálisan elfoga-

dott határokat, addig mindezek a szurkolás részének tekinthetőek. A feszültségek levezetése 

akkor válik deviánssá, ha ezen társadalmi alrendszer szabályait is megsértik. Ilyen verbális 

deviancia lehet pl. a rasszista, xenófob rigmusok skandálása. A gőzkieresztés legdurvább 

megjelenési formái a verekedések és a vandalizmus. Ezek már semmilyen társadalmi funkciót 

sem tölthetnek be. 

 

A mai óriás arénák több tízezer embert képesek befogadni. Kevés hasonló hely van, ahol ek-

kora tömeg gyűlne össze viszonylag kis területen. A tömegben az egyén feloldódik. A tömeg 

névtelenséget biztosít tagjainak, ezzel kiemeli az egyént a társadalmi ellenőrzés és szankcio-

nálás valamennyi formájának érvénye és hatásköre alól. A személyes azonosíthatatlanság erő-

növelő hatást gyakorol az egyénre. A tömegben rejtőzködve valamifajta „mindenhatóságra” 

tehet szert. Ez megfizethető ára az egyénisége feladásának. Ha az egyén kikerül a társadalmi 

ellenőrzés alól, akkor önkontrollja és önszabályzó késztetése is fellazul. Nyitottá válik a köz-

vetlen környezetében észlelhető hatások, minták és felgerjedt indulatok iránt. Az önkontroll 

leépülése - amit felerősíthet az alkohol és a drog - szabad utat nyit a normális viszonyok kö-

zött kordában tartott és a kulturális normák által szabályzott ösztönös impulzusoknak, agresz-

szív késztetéseknek, az önérdek - érvényesítés primitív technikáinak. A tömeg mindig indu-

latgerjesztő „generátorként” működik. A heves érzelem akaratlanul is azonosulásra és köve-

tésre késztet. Az azonos irányú érzület kohéziós erőként fejti ki hatását, homogenizálja a tö-

meg tagjait. A tömeg tagjai hajlamosak utánozni a környezetükben látottakat (Pataki Ferenc, 

2001). Ezzel magyarázható, hogy a randalírozó, vagy szurkoló tömegben olyan valószínűtlen 

gyorsasággal terjednek el a különböző szélsőséges viselkedési minták, mint például a rasszista 

rigmusok kiabálása, dobálás, rongálás, verekedés, menekülés. A huligánok ezt a hangulatot 

használják fel, és vonják be a tömegeket a rendbontásokba. 

 

A stadionok népének közönsége a fejlett foci kultúrákkal rendelkező országokban megegye-

zik az adott terület társadalmi összetételével (Bromberger, 2000).  
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Hazánkban – és még néhány hasonló helyzetű országban – a labdarúgás színvonalának csök-

kenése és az erőszakos események növekedése miatt egyre kevesebben látogatnak ki a stadio-

nokba. Egy 1994-es felmérés szerint hazánkban a szurkolók 25 év körüli általános iskolai 

végzettségű, betanított munkás férfiak (Földesiné, 1994). Az 1989-es rendszerváltozás után 

megszűntek a biztos munkahelyek, megjelent a munkanélküliség és a munkaerőpiacon a kép-

zettséggel rendelkező munkavállalók elhelyezkedése sem volt biztos. A privatizációból és az 

új gazdasági lehetőségekből adódóan hirtelen, hihetetlen mértékben polarizálódott a magyar 

társadalom, a jövedelmek tekintetében. A mérhetetlen gazdagság és a mindennapi megélhetési 

gondokkal küzdő szélsőségek, illetve az egyre fogyó középosztály jellemezte Magyarorszá-

got. A leszakadó csoportok a rendszerváltás vesztesei. Közülük sokan jártak ki mérkőzésekre, 

ahol csapatuk sikereinek részeseként érezhették magukat. Ezek a hatalomnélküli emberek a 

társadalom normáit, szabályait áthágva az anarchiában – verekedések, mérkőzések félbeszakí-

tása stb. – néhány percre, órára irányítói lehetnek az eseményeknek. Ezzel kompenzálják a 

hétköznapok sikertelenségét és csatlakoznak a zavargásokhoz.  

 

Főként nyugat-európai trend – német rendőri vezetők véleménye szerint a német huligánok 

nagy része szélső jobboldali nacionalista – politikai csoportok megjelenése a lelátókon 

(Heissenberg, 2000). Céljuk elsősorban a publicitás és a médiában történő megjelenés. Jel-

lemző rájuk a szervezettség és a tömeg irányítására való törekvés. A szereplés mellett a befo-

lyásolható, vagy még ki nem alakult személyiségű, közösséget kereső fiatalokat is beszerve-

zik. Hazánkban csak a 90-es évek második felétől hallatták hangjukat és főként a Ferencváros 

szurkolói között jelentek meg. A szélsőséges csoportok a futball-huliganizmust támogatják, 

hiszen a vandalizmussal, tömegverekedésekkel bizonyítják az éppen működő rendszer gyen-

geségét.  

 

Az 1989-es rendszerváltást gazdasági átalakulások is kísérték. Új piacok, üzletágak alakultak 

ki. Egyik ilyen terület volt a személy- és vagyonvédelem is. A személyvédelem, objektumvé-

delem, pénz- és értékszállítás mellett kialakult a rendezvénybiztosítás is. Erre a korábban ál-

lami feladatként kezelt területre viszonylag kisebb tőkével alakulhattak vállalkozások. A fut-

ball-huligánok – akik között jó néhány köztörvényes bűnöző is található – hamar felfedezték a 

labdarúgó mérkőzés biztosításában rejlő üzleti lehetőségeket. A háttérből irányították a sok-

szor mit sem sejtő szurkolókat.  
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Edzőket buktattak meg, vagyonvédelmi cégeket üldöztek el. Sok esetben ők szervezték a 

rendbontásokat. A klubokkal megegyezve, a mai napig ma már törvényesen  bejegyzett cége-

ken keresztül uralják ezen piacok egy részét. Kapcsolataik révén képesek összetűzéseket in-

dukálni, de sokszor nem tudják megfékezni szurkoló társaikat. Rendőri vezetők szerint a huli-

ganizmus ezen érdekek miatt is életképes.  

 

A több mint 40 éves proletárdiktatúra után a 90-es évek elején „kitört” hazánkban a demokrá-

cia. A demokráciát, mint a jogok és kötelezettségek kényes egyensúlyát polgáraink egy része 

csak a jogok oldaláról fogadta el. Az állam mindenféle szabályozását az egyén jogainak sárba 

tiprásaként értékelték. A stadionokban – amelyek egyébként is törvényen kívüli területeknek 

számítottak – sokan magukról megfeledkezve őrjöngtek és mindezt állampolgári jogként dek-

larálták.   

 

Ezzel el is jutottunk a következő feltételezésig mely szerint a futball-huliganizmus egyik ki-

váltó oka a rendőrség bizonytalansága. Ahogy azt már említettük a szabadságjogok - főként a 

szólás és gyülekezés – korlátozására nagyon érzékenyen reagált a társadalom. Nehezen tudta 

eldönteni, hogy mekkora toleranciával mérje az egyes történéseket. A stadionokban skandált 

antiszemita rigmusokat csak a 90-es évek végére ítélték rasszistának. A nézők randalírozásait 

is csak ebben az időben minősítették rendzavarásnak vagy rendbontásnak. A rendőrséget pe-

dig – akiknek feladata mindig is a hatályos jogszabályok alapján történő rendfenntartás volt – 

még mindig az állam ostorának titulálták. A rendőrség régi presztízse, támogatottsága elve-

szett. A társadalom által is nehezen értelmezett szabadságjogok manifesztálódására pedig nem 

tudtak reagálni. A rendőrök sokszor csak szemlélői voltak a zavargásoknak, és ha közbeavat-

koztak, biztosak lehettek abban, hogy másnap rendőri brutalitásról és a szabadságjogok meg-

sértéséről számolt be a média. Bírói vélemények szerint emiatt bátorodtak fel és szaporodtak 

el a huligáncsoportok.  

 

A 90-es évek elején rendfenntartói feladatként kezelték a huliganizmust. Az évtized második 

felében azonban újra politikusok kerültek a nagyobb klubok vezetőségébe. Parlamenti felszó-

lalás témája lett a huligánok ellen fellépő rendőrök intézkedése. Miniszterek is rendőri túlka-

pásokról beszéltek.1 A legnagyobb rajongó táborral rendelkező hazai klubot az egyik azóta 

megszűnt párt vezetősége választói körébe kívánta bevonni.  
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Így már nem pusztán a hatályos jogszabályok alapján kellett mérlegelnie a biztosítás parancs-

nokának a rendőri beavatkozásról, hanem annak politikai aspektusait is vizsgálnia kellett. 

Természetesen ez is felbátorította a huligánokat.  

 

A rendőri végrehajtó állomány egyöntetű véleménye alapján a futball-huliganizmus erősödé-

sének és terjedésének egyik legfőbb oka a büntetések elmaradása volt. A túlterhelt bíróságok 

csak a rendzavarások, rendbontások után hónapokkal tárgyalták ezeket az ügyeket. Addigra az 

elkövető már sokszor azt sem tudta, miért áll bíróság előtt. Az ítéletek is elnézőek voltak, és 

így nem volt semmilyen visszatartó ereje a büntetéseknek. Azóta már a törvényi lehetőségek 

rendelkezésre állnak. A bíróságok arra hivatkoztak, hogy gyengén előkészített ügyeket kap-

tak, amelyek nem nyertek bizonyítást előttük. Véleményük szerint az eseményekkel sodródó 

embereket állították elő a rendőrök az igazi rendbontók helyett.  A statisztikák szerint valóban 

nagyon kevés rendbontással kapcsolatos ügyben döntött a bíróság. Jó részük szabálysértés-

ként bagatellizálódott.  

 

Főként a rendezők véleménye szerint a rendőrök képtelenek a rendfenntartásra, mivel ereden-

dő ellentét van köztük és a szurkolók között. A rendőrség image váltása, a polgárbarát rendőr-

ség eszménye sem segített ezen.  A rendőrség hierarchikus rendszerében nincsenek kapcsoló-

dási pontok (akceptált rendőri összekötő) a szurkolókkal. A rendőrség csak a releváns jogsza-

bályok alapján tud cselekedni. Egy strukturált szervezet nehezen tud kordában tartani egy 

strukturálatlan szerveződést (a terrorizmus és a világ hadseregeinek szembenállása is hasonló 

probléma). A rendezők véleménye szerint a rendőrök csak feldühítik a szurkolókat, mert nin-

csen semmilyen emberi kontaktusuk velük. A rendezők a drukkerekhez fűződő kapcsolatukra 

apellálnak biztosítási stratégiáikban.  

 

Kutatók szerint az ember törzsfejlődése során a fennmaradásához nélkülözhetetlen agresszivi-

tást a jelenlegi társadalom erősen korlátozta. Az erőszak csak szimbolikus úton jelenhet meg. 

Filmekben, szabályokhoz kötött küzdelmekben fordulhat elő. A stadionok éppen ezeknek az 

agresszióknak a kiélésére alkalmasak. A szurkolás, az ellenfél legyőzése a harc mai formája. 

A győzelem, az ellenfél megsemmisítése csak képletesen történhet meg. Néhányuknak ez 

azonban nem elég.  
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Tevőlegesen is részt kívánnak venni a küzdelmekben, ezért megtámadják az ellenfél szurkoló-

it.  Ha a stadionokban rend lesz, áttevődik máshova ez az erőszakpotenciál (Szabó, 2003). 

 

Szurkolók szerint a futball-huliganizmus nagymértékben a társadalom túlérzékenysége. Tehát 

nem valós probléma. Legtöbben a pirotechnikai eszközök használatának tiltására hivatkoznak. 

Dél-Európában, Dél-Amerikában elfogadott alkalmazásukat nálunk viszont tiltják a törvé-

nyek. Véleményük szerint, ha ez a szabályozás megszűnne, akkor ez már nem is volna devi-

ancia. A rasszista bekiabálásokat is szabad véleménynyilvánításnak gondolják. A jelképek 

stadionokban való megjelenítésének szabályzását sem értik. Egyedül a vétlen, úgynevezett 

civil nézők verekedésekbe való keveredését ítélik el hivatalosan. Szerintük ők csak a rivális 

csoportokkal ütköznek meg. Az ezekhez való csatlakozás pedig az egyén döntésén múlik. 

Nézetük szerint el kellene a társadalomnak fogadni, hogy a stadionokban más szabályok mű-

ködnek.  

 

Dunning (1988) és kollégái feltérképezték az angol szurkolókat és többek között megállapí-

tották, hogy a drukkerek agresszivitásukat az elsődleges csoportokból - család, iskola, barátok 

– hozzák magukkal. Tehát amikor verekednek, az egy a közegükben megszokott reakció a 

konfliktusok kezelésére. A probléma abból adódik, hogy ezek az emberek más társadalmi 

csoportokkal is találkoznak és ott is hasonló módon reagálnak frusztrált helyzetekben. Sellin 

(1996) veti fel „mi történik akkor, ha egy kultúra érték és normarendszerét egy másikra vetítik 

át, akkor az addig normakövető magatartás is normasértővé válik”. A szurkolók is szívesen 

hivatkoznak saját szubkultúrájuk eltérő szabályaira. 

 

A huliganizmus utánpótlását elsősorban fiatal, a társadalomban helyüket kereső emberek kö-

zül toborozza. A férfiasnak hitt erőszakon alapuló dominancia és a csapat védőereje sok iden-

titást kereső fiatal számára vonzó. Ha nem talál környezetében más, általa respektált csopor-

tot, könnyen elfogadja a huliganizmus által preferált értékeket. A kaland, a törvényen kívüli-

ség az ehhez kapcsolódó bűncselekményekből származó pénz sajnos kecsegtetőbb lehet, mint 

a tanulás, vagy a monoton mindennapi munka. A kallódó fiatalok energiájának levezetése, és 

elfogadható karrier, út felvázolása alternatívája lehet a futball-huliganizmusnak és a bűnözés-

nek is.  
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A csaknem 15 éves múltra visszatekintő magyar huliganizmus lassan kitermelte azokat az 

állandó csoportokat, amelyek már példaképei lehetnek a stadionokba kilátogató fiataloknak.  

A sporteseményt ünneppé varázsló lelkes szurkolók mellett mindig ott vannak azok, akik iga-

zán nem is kíváncsiak a mérkőzésre, hanem a rendbontásokat keresik. Ha a fiatal közéjük 

keveredik, könnyen gondolhatja, hogy ezek a rendbontások a szurkolás részei. A zavargások-

ban való részvételt a csoporthoz tartozás feltételeként élik meg, fel sem fogva annak társa-

dalmi veszélyeit. A székek összetörése egy távoli befektetőnek – klub tulajdonos, állam – 

okozott kárként jelenik meg, aminek számukra nincs jelentősége. A verekedésekben a csoport 

tagjait vagy azok becsületét védik meg, ami szerintük szintén akceptálható. A többi pedig – 

rasszista bekiabálások, dobálás, önkényuralmi jelképek becsempészése – bagatell ügy. A tár-

sadalom egyértelmű állásfoglalása szükséges ahhoz, hogy el lehessen különíteni a szurkolókat 

a bűnözőktől.  

 

A külföldi klubok – amelyek jó része már vállalatként működik – egyik legnagyobb értéke a 

szurkolók támogatása. Óriási üzlet. A jegybevételek, a reklámok elhelyezése a stadionokban, 

a tv. közvetítések, az ajándéktárgyak eladása mind-mind a nézők gazdasági potenciáljára apel-

lálnak. Magyarországon még nem sikerült a szurkolókat, a nézőket mint piacot, mint gazda-

sági erőt becserkészni. Nincsenek jól működő szurkolói klubok, nem szerveznek elegendő 

programot a rajongóknak, nincs kapcsolatuk a kluboknak a drukkereikkel. A rendőrség sem 

ismeri a nézőket, csak a jogsértőkkel van kapcsolata. Magukra hagyott nézők között bújnak 

meg a huligánok. Mivel szervezetlenek a szurkolók, a közéjük férkőzött deviáns egyéneket 

sem tudják kiszorítani, sőt azok szervezik társaikat. Többségben vannak a sportszerető nézők, 

akik közül megfelelő kommunikáció és adminisztráció esetén (szurkolói kártya, adatok nyil-

vántartása stb.) ki lehetne zárni a rendbontókat.  

 

A stadionok rossz műszaki állapota a rendbontások veszélyességét növelik. Nem közvetlenül 

okozói a huliganizmusnak. A málladozó lelátók viszont alapanyagokat biztosítanak a dobá-

láshoz. A beléptető, felismerő rendszer hiánya miatt bárki bejuthat a stadionokba. A megfi-

gyelő rendszerek korlátai végett megfigyelés-mentes területek vannak az arénákban. A szek-

torok közötti átjárhatóság miatt könnyen átjuthatnak a huligánok a stadion egyik részéből a 

másikba és ott csatlakozhatnak a rendbontásokhoz. Végül pedig a rossz műszaki állapot 

eredményeként  az esetleges rendbontások stadionkatasztrófákkal végződhetnek. 
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A szakirodalom feldolgozása közben találkoztunk olyan elméletekkel, amelyek véleményünk 

szerint kapcsolhatóak választott témánkhoz. 

 

1.3 Elméleti keretek 

 

1.3.1 Az erőszak 

 

Az erőszak egyik megjelenési formája a labdarúgásban a futball-huliganizmus. A közvéle-

mény elítéli az erőszakot. Az alábbiakban azonban bemutatjuk, hogy az erőszak életünk része, 

minden pozitív és negatív hatásával együtt. 

Az erőszak jelen van mindennapjainkban. Megoszlanak a vélemények arról, hogy jelenünk, 

vagy pedig múltunk volt-e agresszívebb. Történelmünk véres háborúi, vagy diktatúrái, esetleg 

a rabszolgaság miatt lehet azoknak igaza, akik szerint ma már konszolidáltabb a világ. Azon-

ban az ellenvéleményeknek is helyet kell adnunk, hiszen ha a televíziót nézzük, percenként 

találkozhatunk durva jelenetekkel, véres híradásokkal. Azt gondoljuk, hogy az erőszak mérté-

két társadalmunk normáihoz és a jelenlegi állapotokhoz viszonyíthatjuk. Ebben az esetben is 

meghatározó  saját mércénk  egy bizonyos esemény erőszakos voltának megítélésében.  Elég, 

ha arra gondolunk, hogy milyen eltérőek az európai vagy az iszlám igazságszolgáltatás eszkö-

zei 2004-ben. Nemzetközi összehasonlítás akkor lehetséges, ha egy internacionális jelenséget 

általános konvenciók alapján működő rendszerben vizsgálunk. További problémát jelenthet, 

hogy az erőszak megítélése egy adott társadalmi struktúrában is eltérő lehet alrendszerenként, 

sőt egyénenként is.  

Értekezésünkben az erőszak társadalomban  való megjelenését – elsősorban szociológiai as-

pektusból - Szabó János (2003) elemzései  alapján vizsgáltuk. Az agresszió sportpszichológiai 

megközelítéseit Nagykáldi Csaba könyvének (1998) feldolgozásával térképeztük fel.  

Az erőszakot a javak megszerzésének, vagy a túlélésnek az eszközeként is aposztrofálhatjuk. 

Az erőforrások bősége esetén nincs szükség versenyre. Amennyiben mindenkinek egyformák 

az esélyei, elkerülhető a konfrontáció és az erőszak (többször előfordul látszólag céltalan ag-

resszió, de többnyire, ha ezeket megvizsgáljuk, találunk mögötte „érveket”).  
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Ez a verseny nélküli állapot azonban utópia (a kommunizmus elosztói rendszere lehetett volna 

ilyen, vagy néhány kisebb közösség – kommunák – próbált tagjainak egyenlő mértékben biz-

tosítani javaiból), mert különbözőek vagyunk és ezért szükségleteink is eltérőek.  

Vannak helyzetek, állapotok, amikor nincs szükség átmenetileg versenyre (jelenleg ahhoz, 

hogy lélegzethez jussunk, nem kell különösebb erőfeszítést tennünk – kivéve extrém eseteket 

és helyzeteket – de az életünkhöz hasonlóan fontos táplálékszerzéshez már igen).  

Ezek száma rohamosan csökken (természetesnek vett ivóvízkészletünk rohamosan fogy, elő-

rejelzések szerint egyre többe fog kerülni ennek beszerzése).  Kijelenthetjük tehát, hogy jele-

nünkre és jövőnkre is valószínűleg a verseny, a rivalizálás lesz jellemző.  

Az állatvilágban két formáját különítik el a versengésnek: a tülekedő és a mérkőzéses versen-

gést. A tülekedő versengés esetében nincs közvetlen kapcsolat a résztvevő egyedek között. A 

rendelkezésre álló erőforrások begyűjtésének mértéke tőlük függ és a készletek kiürüléséig 

tart. A versenyek győztesei azok, akik a legtöbb részt tudják maguknak biztosítani és emellett 

képesek sokasodni, fejlődni. Sikeres akkor lehet, ha meg tudja találni a megfelelő arányt a 

javak begyűjtése és fajának fenntartása közt. Ha túl sok időt tölt a felhalmozással és nem sza-

porodik, vagy ha túlszaporodik és nincs ideje megszerezni a javakat, akkor életképtelenné 

válhat. A mérkőzéses versengésben kapcsolatba kerülnek egymással az egyedek. Ennek már 

alapvető mechanizmusa az agresszió. A korlátozott mennyiségű javak megszerzése közben 

meg kell vívnia csatáját más fajokkal, sőt fajtársaival is. A győztes – ha nem pusztul bele a 

küzdelembe – dominánssá válik, és átlagon felül részesül az erőforrásokból. Itt is szükséges 

az egyensúlyra való törekvés, hiszen ha egy egyed, vagy egy faj túl „sikeres”, akkor az a má-

sik pusztulásához vezethet. Az állatok esetében az erőszak az élelem megszerzésében, a fé-

szek védelmében, az utódok megóvásában és a párválasztásban jelenhet meg. Ez az agresszió 

célirányos és eredménycentrikus. Az állatokban létezik egyfajta kontroll mechanizmus az 

erőszak megfékezésére. A vesztes fajtársa, ha behódol és jelzi, hogy elismeri ellenfele domi-

nanciáját (pl. nyakát védtelenül hagyja) sértetlenül távozhat a csatatérről. Létezhetnek termé-

szetesen extrém esetek, amikor anticipálható ok nélkül támad egy állat (pl. a család kedvenc 

kutyája megharapja a gazdáját), de ennek látens sérelem, vagy pedig az egyed valamilyen 

mentális díszfunkciója lehet az oka. Ebben az esetben lesz a szükségszerű állati agresszióból 

deviáns agresszió.  
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„Az ember esetében az ontogenezis gyakorlatilag rögzítette az agresszió evolúciós folyamatá-

ban előforduló sajátos formáit, ugyanakkor az ember ezen biológiai, természeti meghatáro-

zottsága a civilizáció fejlődésével sajátos kulturális intézményekkel bővült és azóta az ember 

biológiai meghatározottsága is ezen kulturális intézmények, a kultúra hatásai által irányítot-

tak… Tény, hogy az agresszió természeti megalapozottsága nem jó vagy rossz, hanem egy-

szerűen van”. (Szabó J. 2003) Ez a küzdelem a jelenlegi paradigma váltás idején -  Szabó Já-

nos szerint - a vidéki, falusi életmód közepette inkább a tülekedő, míg a városias életmódra 

inkább a mérkőzéses versengés jellemző.   

A pszichológusok az agressziót szándékos, célirányos fizikai vagy verbális viselkedésként 

aposztrofálták (Nagykáldi, 1998). Tudatosan kárt okozó magatartás (Merz, 1965) más élőlény 

rovására, amelyet az el akar kerülni (Baron, 1977). Az agresszió azonban nem egyértelműen 

ellenséges. Megjelenik a sportpszichológiában egyfajta instrumentális agresszió, vagy 

asszertív viselkedés (Husman, Silva, 1984), amely szabályok által behatárolt eszköz a győze-

lem megszerzéséhez.  

Az emberben a gátló mechanizmus kulturálisan alakult ki. A homo sapiens nem volt felsze-

relve genetikailag fegyverrel (körmökkel, éles karmokkal) így szükségtelen volt az állatokra 

jellemző erőszakkontroll. Az ember fejődése során eszközhasználatával a legveszélyesebb 

emlős lett. Eszközei hatékonysága messze meghaladta az állatokét. Erőszak potenciálját már 

nem csak életben maradására – az élelem megszerzésére, a fészek- és utódok védelmezésére, 

vagy a párválasztásra – használta. Tülekedő versengésével – állatok mértéktelen vadászatával, 

az erdők meggondoltan irtásával – felborította az ökológiai egyensúlyt. Mérkőzéses versengé-

sével pedig háborúkat provokált – területi, hatalmi, ideológiai vagy pedig a természeti kincse-

kért folytatott küzdelmekben – saját fajtásait irtotta.  

Az emberi erőszak vizsgálatában fontosnak tartottuk az agresszió pszichológiai magyarázatait 

is vázlatosan bemutatni. A pszichológia agresszió elméletei két részre oszthatóak. Az egyik a 

genetikus öröklés, a másik pedig a tanulási folyamat eredményének tulajdonítja az agressziót. 

Az ösztönelmélet szerint az agresszió az evolúció során alakult ki (Lorenz, 1966). Freud 

nyomán veleszületett hajlamnak tartja Jones (1973) az agressziót. A frusztráció-agresszió hi-

potézis kiindulópontja a frusztráció, mely a cselekvés akadályozása, kudarca folytán követke-

zik be (Dollard, Miller, 1939) és ennek következménye az agresszió. Az agresszió szocális 

tanulás elmélete alapján az agresszív viselkedési minták átvétele (Smith, 1988) vagy elutasítá-

sa (Bandure, 1973) egy tanulási folyamat során épül be az ember személyiségébe.  
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Az elmélet esélyt ad – az ösztönelméletekkel szemben – az agresszió társadalmi befolyásolá-

sára. Végül pedig a módosított agresszióelmélet (Berkowitz, 1969) kombinálja a frusztráció-

agresszió és a szociális tanulás elméleteket. Ez alapján a frusztráció nem mindig vezet agresz-

szióhoz, de az emelkedő arousal és düh következtében növekszik az agresszió valószínűsége. 

Ez a felfokozott állapot akkor vált ki agressziót, ha az addigi szociális tanulás eredményeként 

az agresszív cselekvés eredményes, de elmarad, ha a megelőző tapasztalatok szerint az adott 

helyzet másként is megoldható.   

Az erőszak és az agresszió mértékének megítélése a tabuk, szokások, jogok, törvények tükré-

ben történt. Ahogy azt már említettük, ezek kultúránként változtak. A normáktól való eltérést, 

a devianciát ezért nehéz internacionálisan értelmezni. Van néhány, az emberiség fejlődése 

során általánosan elfogadott tabu – pl. az emberi élet védelme – amely minden társadalomban 

megtalálható. Ezen tilalmak szankcionálása azonban  már eltérő (pl. országonként változik a 

halálbüntetés megítélése). Ezek alapján elmondható, hogy az erőszak devianciájáról és ennek 

megítéléséről az adott társadalmi viszonyok ismeretében ítélkezhetünk.  

A deviáns viselkedés legelfogadottabb magyarázatának a szociológiában a Drukheim (1978) 

által megfogalmazott anómia elméletet tekintjük. Eszerint a nagy társadalomi átalakulások 

idején a régi értékek devalválódnak és nem kerülnek helyükre általánosan elfogadott újak. 

Ebben az értékhiányos állapotban az emberek elbizonytalanodnak és elszaporodnak a devian-

ciák: bűnözés, alkoholizmus, drogfogyasztás, mentális betegségek, öngyilkosságok. A társa-

dalom tagjai érvényes normák híján nehezen tudják elkülöníteni a jót a rossztól.    

Merton (1982) tovább finomította ezt a modellt. Szerinte a társadalmilag elfogadott értékek és 

ehhez a társadalom által biztosított eszközök diszkrepanciája okozza a devianciát. Elkülönített 

ötféle tipikus viselkedési mintát, amelyek nem csak negatívak. Ezek az alábbiak: Az emberek 

jó része konformista, elfogadják a társadalom értékeit és az elérhetőségükhöz biztosított esz-

közöket is, függetlenül attól, hogy ezzel ők sikeresek-e. Kevesebben vannak a lázadók, akik 

sem az értékeket, sem pedig az eszközöket nem fogadják el. A társadalmi rendszer átalakítá-

sán dolgoznak. Számíthatnak deviánsnak, de a fejlődés mozgatói is lehetnek. Az újítók az 

értékeket elfogadják, de az eszközök közül újakat választanak. Megítélésük az adott társada-

lom törvényei alapján lehet deviáns (pl. bűnöző). Ritualisták a társadalom szabályait lélekte-

lenül követők, viselkedésük lehet szélsőséges, de általában nem deviáns. A visszahúzódók 

szakítottak a versenyszemlélettel. Mind az általánosan elfogadott értékeket, mind az eszközö-

ket elutasítják. Saját közösségeikbe (pl. kommunák) vonulnak vissza.   
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Devianciájuk alkoholizmusban, drogfüggőségben, neurotikus betegségekben jelenik meg. 

Darkrendorf a társadalmi kötődések megjelenésével, McIver a fellazult szociális, emocionális 

kapcsolatokkal, Habermas a rendszer-integráció és a kulturális integráció ellentmondásaival 

határozta meg az anómiás állapotot (Vingender, 2000).   

Az anómia a társadalmi átalakulásoknál erősödik meg. Deviáns viselkedés az általános társa-

dalmi normáktól való eltérés. Azonban nem minden normától és nem minden formában. A 

társadalom a normasértő magatartások közül kiválaszt néhányat és ezeket deviánsnak minősí-

ti. A társadalom meghúzza a határt a tolerálható és a számára elfogadhatatlan normasértések 

között. „A deviancia tehát egyfelől egy sajátos magatartásforma, sőt életvitel, életmód, életstí-

lus, másfelől pedig egy társadalmi ítélet, amelynek aktora a társadalmi kultúra, alanya pedig 

maga a magatartásforma illetve annak megvalósítója” (Vingender, 2000).  

A minősítést a demokratikusan működő társadalomban a civil szféra végzi, más társadalmak-

ban pedig a hatalom képviselői. A normaszegő magatartásformák köre szélesebb, mint a devi-

anciáké. A devianciák változhatnak koronként, társadalmanként, de még társadalmi csopor-

tonként is. Devianciamentes társadalom nem létezhet. Nem mindegy azonban, hogy a norma-

sértő viselkedések milyen gyakoriak és, hogy a társadalom milyen szinten tudja kezelni. A 

magyar társadalomban a normasértő magatartásformák jelen vannak mindennapi életünkben. 

Két nagy csoportra oszthatóak.  

Egyrészt az önpusztító devianciák (alkoholizmus, öngyilkosság), amelyek a magyarságra jel-

lemzőek, másrészt pedig az agresszió, a bűnözés, a szenvedélybetegségek, amelyek többsé-

gükben  nem minősülnek  devianciának, de abba torkollanak.     

Szabó János  (2003) az erőszak, a deviancia és az anómia kapcsolatát folyamatként írta le. A 

mertoni anómia elméletből indult ki. Véleménye szerint az általános értékek elérésének 

egyenlőtlensége miatt következik be az anómiás állapot, amelyre kétféleképpen reagálnak a 

társadalom tagjai. Szabálykövetőkké válnak, ide sorolta a konformistákat és a ritualistákat, 

illetve deviánsnak minősítette az újítókat, a lázadókat és a visszahúzódókat. Ez utóbbi cso-

porthoz kapcsolható az erőszak(1. Táblázat.).  
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1. Táblázat. AZ ANÓMIA, A DEVIANCIA ÉS AZ ERŐSZAK 

 

A társadalom minden tagja számára közös kihívások, célok, ori-
entációk (pl. vagyonszerzés) 

 
A célok elérését szolgáló eszközök elosztása egyenlőtlen (pl.: 

korlátozott az állások száma és az oktatás, a kulturális, a gazdasá-
gi, a társadalmi tőke 

 
A célok és az eszközök ellentéte anómiás állapotot teremt. (meg-

rendülnek a normák, értékek, intézmények) 
 

Deprivált rétegekben feszültség keletkezik 
 

A nyomástól alternatív módokon szabadulnak meg 
                                                

Szabálykövető magatartás 
- konformista azonosulás 
- ritualizált apátia 

Deviáns viselkedés 

      
      
      
      

 
 
Célok megtartá-
sa, eszközök el-
utasítása 
 
Célok elutasítása, 
eszközök elutasí-
tása 
 
Új célok, új esz-
közök formálása 

 
 
 

 
 
Újítás 
 
 
 
Visszahúzó-
dás 
 
 
Lázadás 

      
 
     

Erőszak elemek 
 
Bűnözői viselkedés 
(destruktiv, romboló, erő-
szakos) 
 
Droghasználat, alkoho-
lizmus, csavargás 
(önsorsrontó, suicid) 
 
Forradalmi tevékenység 
(harc a hivatalos célok 
ellen, új eszközökért) 

        Forrás: Szabó János: Futball-huliganizmus 2003,pp.6 
 

Véleményünk szerint a futball-huliganizmus is a devianciák közé sorolható. A huligánok ma-

gukat  lázadóknak, a rendőrök a rendbontókat  újítóknak tartják. 

A társadalomban megjelenő erőszakos cselekmények magyarázó elméleteit is Szabó János 

(2003) mutatta be (2. Táblázat.). 
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2. Táblázat. ERŐSZAKOS (KRIMINÁLIS) CSELEKMÉNYEK MAGYARÁZÓ 
ELMÉLETEI 
 
 
Szemléletmód Feltevések 

 
Viselkedés okai 

 
Kutatás dimenziói 

A., INDIVIDUÁLIS, BIO-PSZICHÓ-SZOCIÁLIS SZEMLÉLETŰ ELMÉLETEK 

Lélektani 
A. Bandura 
C. Patterson 
L. Eron 
J. Bowlby 
L. Cohlberg 
J. Hickey 
 

Az életút eltérései 
magyarázó erejűek, 
a bűnöző megkülön-
böztethető a nem 
bűnözőtől 

- egyéni lélektani erkölcsi 
fejlődés deficitjei 

- anya-apa hiány 
- kötődési díszfunkció 
- agresszív minták 
- erőszak tanulása 
- személyiség torzulásai, 

hiányosságai. 

- életút, családi háttér 
- gyermekkori traumák 
- környezeti minták 
- tanulási folyamatok 
- személyiség – szerkezet 
- lelki kondíció 
- impulzivitás 
- türelem, felelősség. 

Mentális 
J. Kagan 
S. L. Halleck 
K. Menninger 
H. Clechley 
H. Eiseneck 

Elmekórtani diagnó-
zis döntő lehet a 
cselekmény megíté-
lésében. 

- pszichopátia (külső stimu-
láció keresés) 

- szociópátia 
- beszámíthatatlanság 
- szellemi fogyatékosság 

- elmeállapot 
- kórfeltárás 
- pszichiátriai kategóriák 
- elme-egészségügyi háttér 

 

Biológiai 
Sarnoff A. 
Mednich 
J. Volavka 
S. Scholntholer 
D. White 
H. Goddard 
E. Sutherland 
R. Spech 
K. Christiansen 
D. C. Rowe 
D. W. Osgood 

A személyes visel-
kedés belső determi-
nánsai árnyalják a 
tudatosság értékelé-
sét. E tényezők ki-
mutathatók 

- depresszió 
- belső biokémiai egyen-

súlyzavarok 
- genetikai örökség 
- XYY szindróma 
- Családfa és kriminalitás 
- Az intelligencia 
- Biokémiai kondicionáltság 

(allergia, étrendi, vércukor, 
hormonális, stb. díszfunk-
ció) 

- Neuro fiziológia (EEG 
abnormalitás, agyi dísz-
funkciók) 

- neuro fiziológia 
- biokriminológiai analízis 
- biokémiai egyensúly 
- hormon-háztartás 
- génvizsgálatok 
- ikervizsgálatok 
- örökbefogadottak vizsgálata 
- családfa vizsgálatok 
- IQ vizsgálatok 
- Allergia, étrend, vércukor, 

hormon vizsgálatok 
- Agyi, idegrendszeri vizsgála-

tok 

 

Etológiai 
(ember – visel-
kedéstani) 
E. Sagarin 
D. H. Fishbein 
V. Csányi 

„Kondicionált sza-
bad akarat” hajlam 
amelyet a körülmé-
nyek vagy elaltat-
nak, vagy aktivizál-
nak. 

- Az ember általános agresz-
szív hajlama 
(ontogenetikus örökség) 

- Az egyes emberek agresz-
szív hajlama, (genetikai, 
biológiai faji, etnikai, val-
lási) kisebbséghez tartozás 

- Viselkedés, hajlam 
- tipikus eltérések 
- fajelmélet – veszély! 

Integrált 
személyiség 
J. Q. Wilson 
Richard 
Herrnstein 

Nem csak a pillanat-
nyi szükséglet és a 
körülmény okolható, 
hanem a személyiség 
egésze. 

- tartós személyiség jellem-
zők 

- jellem, akarat 
- orientáció 

- A bűnöző megfontolásai 
- A személyiség mint kondíció 
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B., TÁRSADALMI ÉS SZOCIALIZÁCIÓS SZEMLÉLETŰ ELMÉLETE 

Anómia 
 
Emile Durkheim 

A társadalom struktu-
rális, funkcionális 
zavara. 

- a csoport normák 
- fellazulása 
- a rend felbomlása 
- értékzavar 
- dezorientáció 
- csoport dezintegráció 
- szabályrendszer megdől 

- csoportintegráció 
- bizalom, nyugalom 
- veszélyeztetettség érzet 
- norma – követés 
- csoport – kohézió 
- mindenki ellenség 
- félelem, rettegés 
- öngyilkosság 

Feszültségelmélet 
Robert Merton 
D. Brownfield 
D. Matza 
J. Hagan 

Anómia állapotában az 
azonos társadalmi 
célok elérhetősége a 
kulturális eszközök 
egyenlőtlenségei miatt 
egyeseknek lehetetlen, 
ez feszültséget jelent 
az egyén számára. 

- a konformizmus nem 
fogadható el 

- ritualizmusra csak keve-
sen képesek 

- válaszreakciók egyre 
nagyobb hányada lesz 
deviáns 

- intézmények egyensúly-
zavara általánossá válik 

- a kulturális minták réteg 
különbségei 

- az érték orientáció szerke-
zete 

- a konfliktus megoldás 
csoportspecifikus módoza-
tai 

- a deviancia típusok és a 
bűnözés 

- intézményi hatásgyakorlás 
mechanizmusai, hatékony-
sága 

 
Szemléletmód Feltevések Viselkedés okai Kutatás dimenziói 

Kulturális devian-
cia 
E. Sutherland 
Clifford Show 
Henry McKay 
R. Park 
E. Burgess 
W. Thomas 
Fl. Znaniecki 

A társadalom kulturá-
lisan eltérő értékeket 
valló rétegekre bom-
lik, amelyek konflik-
tusba kerülnek a kö-
zéposztály értékeivel 

- társadalmi dezorganizáció 
- eltérő értékrend 
- kulturális konfliktusok. 

- társadalmi értékek, hitek, 
normák stabilitása 

- a deviáns viselkedés 
elsajátításának útja 

- a szocializációs intézmé-
nyek (család, vallás, 
munkahely) stabilitása 

- bűnözői normák, attitű-
dök 

 
Életpálya – elméle-
tek  
 
Farrington  
 
Thornberry 
 
 Laub és Sampson 

- A bűnözés okait a 
fejlődés szempontjá-
ból kell szemügyre 
venni, a bűnözői karri-
er fordulópontjainak 
összefüggésében. 

 Többféle személyes (pl. im-
pulzivitás), társadalmi (gyenge 
szülői gondoskodás) és környe-
zeti (alacsony jövedelem) té-
nyező kombinációja, az egész 
életpálya során összefüggést 
mutatnak a bűnözéssel.  A 
bűnözés egy dinamikus társa-
dalmi folyamatfüggvénye, 
amelyet olyan tényezők hatá-
roznak meg, mint a tanulással 
kapcsolatos változók ( a bűn-
követő kortársakkal való érint-
kezés), a kötelékekkel kapcso-
latos változók ( a kötödés és a 
konvencionális tevékenységek 
iránti elkötelezettség), valamint 
a faji és osztály-hovatartozás, a 
faj és a nem. 

- szocializációs intézmé-
nyek 

- szocializációs hatékony-
ság 

- szocializációs értékek, 
értékrendek 

- elsődleges és másodlagos 
szocializáció összhangja 
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Többtényezős 
elméletek 

- A bűnözés a meggyengült 
társadalmi kontroll és a bűnel-
követő kortársak befolyása 
közötti kölcsönhatás eredmé-
nye. 

Weis 
 
 
Elliott 

- Egyszerre adhat 
bűnözésre vezető 
konstellációt a gyenge 
kontroll, a deviáns 
kortárscsoportok és a 
kulturális egziszten-
ciális feszültség. 

- A bűnelkövetés a feszültség-
re, a meggyengült társadalmi 
kötelékekre és a deviáns szub-
kultúrákra vezethető vissza 

- társadalmi kontroll in-
tézményei (jog, kultúra, 
rendfenntartás) 

- kortárs – csoportok 
- szükségletek és hiányér-

zetek 
- deviancia – kondíciók 
- szubkultúrák 

Általános elméletek 
 
Gottfredson és 
Hirschi 

- A társadalmi hatások 
végső soron az egyén 
önkontrollját rombol-
ják szét. 

- A bűnelkövetésben mutatkozó 
egyéni eltérések feltehetően az 
önkontroll szintjeiben megfi-
gyelhető eltéréseknek tulajdo-
níthatóak 

- A társadalmi hatások 
szintézise 

- Az önkontroll kondíciói 

C. ALTERNATÍV KRITIKAI ELMÉLETEK 
Hagyományos / 
konszenzuselmélet 

- A törvények a 
közös értékeket 
tükrözik. 

- Pszichológiai, biológiai 
vagy szociológiai ténye-
zők 

- Pszichológiai és biológiai tényezők; 
-  egyenlőtlen lehetőségek; a bűnözői 
viselkedés elsajátítása a dezorganizált 
lakónegyedekben; szubkulturális érté-
kek; társadalmi kontroll  

Címkézésel-mélet - A hatalom birtoko-
sai alkotják a törvé-
nyeket, ők döntik el 
kik lesznek a tör-
vényszegők. 

- A folyamat, amelynek 
során egyes embereket 
bűnözőkként határoznak 
meg (illetve jelölnek 
meg). 

- A „bűnöző” címke által előidézett 
stigmatizáció hatásai; a törvényhozási 
reformok mögötti társadalompolitikai 
tényezők; a törvények eredete; a devi-
áns viselkedés  

Konfliktusel-mélet - A hatalmi csopor-
tok az érdekeik elő-
mozdítására használ-
ják a törvényeket. 

- Az egyik csoport érdekei 
nem esnek egybe a másik 
csoport szükségleteivel. 
- A domináns csoport 
értékei lesznek mérvadó-
ak 
- A dominancia összecsa-
pás eredménye 

- Elfogultság és diszkrimináció a bün-
tető igazságszolgáltatási rendszerben; 
a hatalmasok és a hatalom nélküliek 
bűnözési arányainak eltérése; büntető-
jog kialakítása a hatalmon lévők által; 
az uralkodók és az alattvalók viszonya 

Radikális (marxista 
elmélet 

- A törvények az 
uralkodó osztály 
érdekeit szolgálják. 

- A források elosztása 
körül zajló osztályharc a 
kapitalista rendszerben. 

- A bűnözés és a gazdaság viszonya; 
milyen módokon szolgálja az állam a 
kapitalista érdekeket; a bűnözés prob-
lémájának megoldása a kapitalizmus 
lerombolása révén  

 
Forrás: Szabó János: Erőszakelmélet. HM SVKH. 2003.pp.14-16. 
 
Azt gondoljuk, hogy dolgozatunk témája szempontjából az anómia, deviancia, erőszak össze-

függésének feldolgozása a releváns. Ennek az indokai a következők. A társadalmi átalakulá-

sok során felerősödhet az anómia  (Drukheim, 1978), hiszen a régi normákat, értékeket még 

nem váltották fel az újak, s ebben az értékhiányos állapotban elszaporodtak a devianciák, me-

lyeknek része az erőszak.  

Szociológiai szempontú megközelítés alapján a sporthoz köthető az erőszak (Mennel, 1989). 

Hazánkban az 1989-es rendszerváltás után regisztrálták az első rendbontásokat labdarúgó 

stadionokban. Elgondolkodtató, vajon miért kapcsolódik az erőszak a labdarúgáshoz?  
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Mennyiben a futball, mint sportjáték a forrása a devianciának és mennyiben a társadalmi kör-

nyezet az, amiben ezt a játékot játsszák? 

 

1.3.2  Az erőszak történeti jelenléte a sportban 

 

Ebben az alfejezetben azt kívántuk elemezni, hogyan alakult a futball fejlődése során a játé-

kosok és a nézők között megnyilvánuló erőszak társadalmi megítélése. A példák azt mutatták, 

hogy a labdarúgást – vagy annak a játéknak az alakulását, amit mi labdarúgásnak hívunk, – 

számos olyan agresszív szokás kísérte, amely már a saját korában is szélsőségesnek számított.  

A játék mitikus formája már a korai társadalmakban is megjelent. Az aztékok a labdarúgáshoz 

hasonló rituáléval döntötték el, kinek a vérével engeszteljék isteneiket. Labdajátékuk ókori 

megjelenése egy mítoszhoz kötődik. Egy ikerpár a mai labdarúgáshoz hasonló játékban mér-

kőzött meg az alvilág isteneivel. Veszítettek és ezért halállal lakoltak. Fiaik újra kihívták az 

isteneket és legyőzték azokat. Jutalmul a halott ikrek fejei az égbe emelkedtek, az egyikből a 

Nap, a másikból a Hold lett. Az Arizona, Guatemala, illetve Honduras közötti területen 40 

ilyen labdapályát találtak a régészek.  A küzdőterek a mennybolt szimbólumai voltak, ahol az 

isteneknek (Xochiquetzal, Quetzalcoatl) mutattak be emberáldozatot évről évre a maják és az 

aztékok. A 16. században a spanyol hódítókat elrettentette a véres játék, és be is tiltották azt. 

A középkori Britanniában is játszottak a mai futballhoz hasonló játékot.  A helyi szokások 

szerint olyan ünnepeken, mint pl. Húshagyókedd, a falvak és városok népe Európa szerte fut-

ballozott. Maga a játék földrajzi területenként igen változatos formában zajlott. A szabályokat 

csak a hagyomány diktálta. A cél az volt, hogy a tömött labdát az ellenfél- ellenség falujába 

kellett eljuttatni.  A küzdelem meghatározatlan számú játékos közt folyt, akik még nem váltak 

külön a szurkolóktól. Mindenki segítette csapatát akár a „labda” továbbjuttatásában, akár az 

ellenfél játékosainak letámadásában. Ez jó alkalmat adott a feszültségek levezetésére és az 

esetleges ellentétek tisztázására a két falu lakói között. Sajnos, sokszor ezek a mérkőzések 

halálos áldozatot is követeltek. A hatóságok folyamatosan tiltották a futballt, mivel garázda és 

ártalmas foglalatosságnak tartották. Az államapparátus azonban gyenge volt ahhoz, hogy ér-

vényt szerezzen ezeknek a tiltásoknak. A korabeli hivatalos felfogás szerint ez a tevékenység 

deviánsnak számított.  

A futball típusú játékok legalizálásában a 18. század angol magániskoláiban dúló nagyfokú 

anarchia segített.  
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Egymást érték a diáklázadások, melyeket néha csak a katonaság segítségével tudtak leverni. 

Ezeket a rendbontásokat az arisztokrata fiatalok és az alacsony származású tanárok közötti 

ellentét okozta. A probléma megoldására bevezették az elöljárói rendszert, melynek lényege, 

hogy az osztálytermekben a tanárok, azon kívül az idősebb diákok gyakorolták a hatalmat. A 

diákok kedvenc időtöltését - a vadászatot - betiltották, így a fegyverviselést és a kutyafalka-

tartást is. A tanórákon túli időszak kitöltésére viszont bevezették a futball típusú játékokat. 

Rendkívül jó ötletnek bizonyult. Anglia- szerte elterjedt és az Eton-ban lefektetett szabályok 

alapján már az úriemberek számára is alkalmas sport lett a durva népi játékból. A renitens 

diákok normák közé terelésére használták fel a focit.  

Az 1700-as évektől főként Angliában gyökeres változások történtek a társadalomban. Harold 

Perkin ezt úgy fogalmazta meg, hogy „Az angolok a világ egyik rendkívül agresszív, brutális, 

garázda, harsány, kicsapongó, kegyetlen és vérszomjas népéből egy nagyon gátlásos, udvari-

as, rendszerető, kényes, prűd és képmutató nemzetté váltak.” (Perkin, 1969). Elias (1986) az 

Angliát jellemző átalakulást - mely a sportban történt - a „parlamentarizációval” kapcsolta 

össze. A politikai vitákat - ahogy a sportversenyeket is - saját szabályaik alakították. A párhu-

zamos fejlődés okát abban látta, hogy mind a politika irányítói, mind a sportklubok alakítói 

ugyanazok az emberek voltak.  Az uralkodó osztály értékei jelentek meg a különböző sport-

ágak szabályainak kialakításakor. A „fair play” jellemzően arisztokrata érték, amely preferálta 

a szabályok közötti érdekektől mentes elegáns győzelmet. Ez élesen szemben állt a minden-

áron győzni akaró plebejusi törekvésekkel. Az amatőr szabály, amely kikötötte, hogy a ver-

senyzőknek sporton kívüli jövedelemmel kell rendelkezniük, szintén az elittől származott.    

A XIX. század végén a sport - szekuralizációja folytán - elszakadt a vallási ünnepektől. Egy-

részt az iskolákban nevelési eszközzé vált, másrészt az azonos érdeklődésű emberek klubokat 

szerveztek egy-egy sportág köré. Az általánosan kialakított és elfogadott játékszabályok alap-

ján különböző közösségek egymással is versenyre kelhettek.  

A sport fejlődését  a brit birodalom terjeszkedése és az olimpiai mozgalom újjáéledése is segí-

tette. A brit világbirodalom a kultúra eszközeivel is hódított. A sport megjelent világszerte - 

az angol telepesek, katonák közvetítésével - és sok helyen a szigetországi szabályok szerint 

játszották.  A sport nemzetközivé válását erősítette az olimpiai mozgalom újraindulása is. Az 

első klubok, majd városok, később nemzetek közötti viadalokat bővítették ki a négyévente 

megrendezett olimpiák.  
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A nemzetek több sportágban mérhették össze erejüket, békés körülmények között. Kialakul-

tak a sportági világ-, európa- és nemzeti bajnokságok.  A sport behálózta az egész világot.  

A II. VH. után a keleti blokkban politikai céllal támogatták a versenysportot a 80-as évek vé-

géig. Bizonyítani kívánták, hogy ezen a területen is felveszik a harcot a nyugattal. Amatőr 

státusú sportolók sportállásban gyakorlatilag csak a különböző világversenyekre készültek. 

Rendkívül fejlett sportorvosi háttérrel, utánpótlási rendszerrel választották ki a legjobbakat. 

Az általános iskolás kortól a felnőtté válásig kiépített szisztémában az iskolai testnevelőkkel, 

az egyesületi edzőkkel és az államilag fenntartott létesítményekkel biztosították a sporthoz 

való hozzáférést. A keleti blokk tagozódása után ez a fajta állami gondoskodás megszűnt, de 

még a piaci viszonyok sem alakultak ki.  

A fejlődő országokban a sport mobilitási csatornaként működött. Az európai klubok tele van-

nak afrikai (labdarúgók, atléták) és ázsiai (asztaliteniszezők) sportolókkal. Olcsón hozzá lehe-

tett jutni jó képességű játékosokhoz, akik kihagyták az európai, amerikai utánpótlás-nevelő 

intézményeket, és menedzsereik sem kérték ezeknek a költségeknek a kifizetését. A verseny-

sport mellett megjelent a tömegsport is. 

 A XXI. században nagy jövőt jósoltak a sportnak. Egyre többen kerültek kapcsolatba vele. A 

nyugati kultúra emberképe újra közelített a görög „épp testben, épp lélek” eszményhez. A 

desagnerek kialakítottak egy új embertípust, aki szép, egészséges, sportol és az ő termékeiket 

vásárolja. A gazdaságilag fejlett társadalmakban a szabadidő spektrum növekedésével és a 

sport piacképes áruvá válásával iparággá fejlődött ez a terület.  Gazdasági értékét leginkább a 

média adta. A szabadidősportok – a wellness, a fittness, és a klasszikus sportok tömegváltoza-

tai, illetve az extrém sportok – hihetetlen mértékben népszerűsödtek a versenysportok és az 

olimpiai sportágak mellett. A szabadidősport és az élsport kitermelt egy népes tábort. Ők a 

szurkolók.  Kijárnak az eseményekre, tévén keresztül figyelik kedvenceiket, Interneten, újsá-

gokban gyűjtik az információkat favorizált sportolóikról. A televízió még inkább felerősítette 

a sport jelentőségét.  Néhány szerencsésebb sportág jobb közvetíthetősége miatt látványsport-

ággá alakult (labdarúgás, tenisz, kosárlabda). A médiának köszönhetően népszerűségük mesz-

sze túlhaladta a kevésbé közvetíthetőekét. Ma már a nézők otthonról kísérhetik figyelemmel a 

különböző országok labdarúgó bajnokságait és a nemzetközi összecsapásokat is. Azzal, hogy 

a média minden ilyen eseményen jelen van, az esetlegesen előforduló durvaság, erőszak nem 

marad meg helyi szinten – bár ez a szint is több tízezer embert jelenthet – hanem a világ bár-

mely táján értesülhetünk róla. A megjelenő erőszak a sport alapeszményeit devalválja.    
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A fair play, a békében történő versengés, a szabályok között folytatott küzdelem mind érvé-

nyüket vesztik. Ennek az értékvesztésnek pénzügyi konzekvenciái is lehetnek. A támogatók 

nem szívesen veszik, ha termékük jó hírnevét zavargásokkal, véres eseményekkel kapcsolják 

össze. A sport népszerűségét, utánpótlását, szurkolói tömegbázisát is csökkenti az agresszió 

növekedése. A sportban megjelenő erőszak eklatáns példája a futball-huliganizmus. Különbö-

ző mértékben, de mindenhol megtalálható, ahol labdarúgó mérkőzéseket játszanak. Ennek 

ellenére azt kell mondanunk, hogy a futball-huliganizmus nem feltétlenül kapcsolódó része a 

labdarúgásnak. Más sportágakban is jelentkezik (jégkorong, kosárlabda, kézilabda stb.) a hu-

liganizmus.  

A futball népszerűsége és egyes országokban a szurkolók társadalmi státusa gerjesztője a né-

zőtéri erőszaknak. A társadalomban felgyülemlett erőszak egyik megjelenési formája a fut-

ball-huliganizmus, amely a játék népszerűsége miatt nagy publicitást kap.  

 

 

1.3.3 A futball-huliganizmus fogalma 

 

Fontosnak tartjuk magát a fogalmat is behatárolni a szakirodalom és a saját értelmezésünk 

alapján is. A kifejezés angol eredetű, mint ahogy a jelenség kialakulását is Nagy -

Britanniában észlelték először. A huligán szó munkakerülőt, csavargót jelent, akik a XIX. 

századi angliai kikötővárosokban lézengtek. A hooligan negatív töltésű, semmirekellő, a tár-

sadalom perifériáján élő embereket jelölt.  Angliában a 60-es évek közepétől kicserélődött a 

mérkőzésre járó közönség. Az addigi középosztálybeli és munkástöbbségű szurkolók egyre 

kevesebbet jártak meccsekre. Helyettük az alkalmi munkából és segélyből élők kerültek túl-

súlyba. Számukra a mérkőzések és a kocsmák látogatása maradt az elérhető olcsó szórakozás. 

A csapatukhoz való kötődés erősítette identitásukat és kifejezte szembeállásukat a változá-

sokkal, az idegenekkel, a másik csapat szurkolóival. Az idegenek vetélytársak lettek az egyre 

szűkülő munkalehetőségek és egyáltalán a társadalmi javak megszerzésében. A futballmérkő-

zések jó lehetőséget kínáltak, hogy revanst vegyenek sérelmeikért ezek a periférián élő embe-

rek. Legyőzték az ellenfél szurkolótáborát, legyőzték hétköznapjaik kudarcát.  A tömegközle-

kedés segítségével és a média hatására lett országos, sőt nemzetközi méretű ez a kezdetben 

lokális probléma (Dunning, 1994.). A rajongók elkísérték kedvenceiket idegenbeli mérkőzé-

sekre és még külföldre is. Az angol szurkolókat rendbontásaik miatt kitiltották Európából.  
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A futball-huliganizmus azonban nem csak angol jelenség. Megtalálható Dél-Amerikában és 

Európa más részein is. Kialakulásainak okai különbözőek lehetnek, és mára már a huligánok 

társadalmi státusza is heterogén. Bromberger írta le, hogy a francia stadionok közönsége a 

város társadalmi rétegződésének tükörképe.  Megtalálhatóak az arénában a munkások, az al-

kalmazottak, a vezetők is, méghozzá az egyes városok társadalmi rétegződésének megfelelően 

(Bromberger, 2000).  

Roversi olasz szociológus definiálta talán legtalálóbban a futball-huliganizmust: „futball-

huliganizmus kifejezés a durvaság minden olyan fajtájára utal, amely a nézők között zajlik. 

Az elnevezés Angliából ered, ahol először jelent meg, s ahol ilyen nagy méretűvé vált. A je-

lenséget a vandalizmus és a szisztematikus, véres agresszió keverékeként írhatjuk le, amely a 

fiatalok bizonyos csoportjaira jellemző, s amelyet a hasonló korúak ellen követnek el a stadi-

onon belül és kívül. A durvaságnak ezen formája Olaszországban a 70-es évek elején jelent 

meg, szoros összefüggésben, olyan szurkolócsoportok létrejöttével, amelyeket ultraként isme-

rünk… ezeknek  a csoportoknak múltja van, amely túlmutat a fizikai durvaság határain 

(Roversi, 1991).”   

Talán annyival lehetne kiegészíteni az idézetet, hogy mára már nemcsak a szurkolók közötti, 

hanem a rendvédelmi erők (rendezők, rendőrök) és a nézők bizonyos csoportjai közötti össze-

tűzéseket, illetve a játékosokat, edzőket, játékvezetőket ért támadásokat is ide sorolhatjuk. 

Stauber a futball-huliganizmust mint a büntetőjog-ellenes, vagy a büntetőjog-ellenesség ha-

tármezsgyéjén mozgó történésekként határozta meg a jelenséget, amely ellentétes az adott 

társadalom érték és normarendszerével, ezáltal deviáns (Stauber, 2001).  

Értekezésünkben a futball-huliganizmust és annak különböző megnyilvánulásait a releváns 

jogszabályok szerint értékeljük, hiszen csak így mérhetőek. A törvények alapján működő 

rendőrség és bíróság csak a hatályos jogszabályok megsértését szankcionálhatják. Az egyéb 

normasértő devianciák elleni intézkedések és ezek törvénybe foglalása a társadalom elvárásai 

alapján a jogalkotók feladata. A futball-huliganizmus nemzetközi probléma. Van azonban 

néhány specialitása is amelyeknek megítélése eltérő lehet (pirotechnikai eszközök használata) 

országonként. Egy részüket könnyű felismerni, hiszen hatályos jogszabályokba ütköznek. 

Másik csoportjuk azonban nem szankcionálható a törvények alapján csak, a nagyon nehezen 

értelmezhető „jó ízlést” és néhány általánosan elfogadott normát sért. Ezek a normasértések 

országonként és koronként is változnak. A magyar futball-huliganizmus feltérképezéséhez 

nélkülözhetetlen a hazai labdarúgás történetének ismerete. 
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1.3.4 A magyar labdarúgás története a társadalmi változások tükrében 

  

A futball-huliganizmus Magyarországi elterjedéséhez és a labdarúgó klubokhoz való kötödé-

séhez, szükséges a sportág kialakulásának, történetének és társadalmi környezetének  vázlatos 

áttekintése. A téma feldolgozását a Hadas-Karády szerzőpáros és Vingender István írásai se-

gítségével végeztük el. 

„Európa keleti felén a futball állam-ügy; az alárendeltségi- és marginális komplexusban szen-

vedő nyomorult kis államok ügye” (Hadas-Karády, 2001).  

A XIX. sz. végén jelent meg Magyarországon a mai értelemben vett labdarúgás, melynek 

támogatottsága azóta is töretlen. A magyar társadalom fejlődésére az elmúlt másfél évszázad-

ban az anómiás állapotok voltak jellemzőek. A gyakori változások, bizonytalanságok miatt az 

anómia beleívódott a társadalom szervezetébe. A magyarság történetét vizsgálva az elmúlt 

150 év nem sok sikert hozott. Az 1848-as szabadságharc elbukása után a Haynau-i megtorlás, 

majd a sokak által legkisebb rosszként aposztrofált kiegyezést2 követő rövid fellendülésben a 

XIX. század végén, a XX. század elején alakultak legpatinánsabb sportklubjaink.  Az 1867-es 

kiegyezés után ugrásszerű gazdasági fejlődés kezdődött. A kiegyezés egyfajta politikai biz-

tonságot hozott. Következményeként megjelentek a külföldi befektetők és egyre több honfi-

társunk járt Angliában vagy Európa más országaiban tanulni, tapasztalatokat szerezni. Jellem-

ző volt erre az időszakra a külföldi minták átvétele a technológiákban és a sportokban is. Így 

került a futball Magyarországra. A soknemzetiségű Monarchiában a rivalizálás és az asszimi-

lációs törekvések is katalizálták az újkori sportok és azon belül is a labdarúgás terjedését. A 

dualista állam nemzetiségeinek nacionalista töltésű vetélkedését mutatta, hogy az osztrák-

magyar labdarúgó összecsapásokat mindig több ezres tömeg előtt játszották. Tapasztalhatóak 

voltak a kisebbségek (zsidóság, magyarországi németek) asszimilációs törekvései is, az azo-

nosulási vágy a többséghez, amelyekhez szintén a focit használták fel. Gomba-mód szaporod-

tak el a sportklubok.  

Magyarországon 1840-ben Clair Ignác alapította az első sportegyletet. A Nemzeti Torna Egy-

let a német torna meghonosítását tűzte ki célul.  A német – zsidó eredetű torna nem volt elég 

elegáns arisztokratáink számára, éppen ezért 1875-ben Esterházy Miksa gróf létrehozta az 

első angol típusú exkluzív klubot, a Magyar Atlétikai Clubot, mely az atlétikát preferálta a 

torna helyett. A kialakult értékrend szerint az arisztokraták legkedveltebb sportága az atlétika, 

a tehetős polgároké a torna, a szegényebb néprétegeké pedig a foci volt.  
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 A 1885-ben alakuló UTE (Újpesti Torna Egylet) és a BTC (Budapesti Torna Club) atlétika és 

tornaszakosztályai mellett megjelent a labdarúgás is.  Az MTK (Magyar Testgyakorlók Köre) 

1888-ban, az FTC (Ferencvárosi Torna Club) 1899-ben szerveződött. Az új játékot bevezeté-

sekor a felső középosztály, sőt a társadalmi elit is szívesen játszotta3. Miután a munkásosztály 

is felfedezte a labdarúgást, a csapatok játékosaik társadalmi státusát tekintve heterogének let-

tek. Jellemzően egy-egy terület, régió alapított csapatot.  

1901-ben megalakult a Magyar Labdarúgó Szövetség, és elindult a bajnokság.  A többségében 

polgári, kispolgári támogatottságú csapatok (UTE, MTK, FTC) lehetőséget biztosítottak min-

denki számára ennek az új játéknak a gyakorlására. Nagyon hamar megjelentek a különböző 

érdekek a labdarúgásban. Az MTK a zsidó, az FTC a sváb származású kispolgárok asszimilá-

ciós törekvéseinek eredményeként jött létre.  A szervezett munkásmozgalom is hamar felis-

merte a futballban lévő politikai lehetőségeket.  A bajnokság két riválisa az MTK és az FTC 

volt. A két csapat versengése nemcsak a futballpályán zajlott. 1911-ben adták át a 20.000 fé-

rőhelyes Üllői úti Fradi-pályát. Egy évvel később az MTK egy még korszerűbb arénát épített 

a Hungária körúton. Ezzel demonstrálták a csapat zsidó támogatói fokozott igényüket a ma-

gyar társadalomba történő beolvadásba. Az FTC- MTK szembenállásban a fradistákat egysze-

rű, becsületes, érzékeny, jószívű, szolidáris, önmagát már magyarnak érző kispolgárnak, az 

MTK-t pedig a hidegen kalkuláló, üzleties, idegen gyökerű nagypolgárként aposztrofálták.  

Érdekes, hogy a két csapat labdarúgóinak származása nem igazolta ezt az elkülönülést. A já-

tékosok jó része kispolgári munkás közegből került a csapatba. Az MTK-nak kb. fele, az FTC 

focistáinak egyharmada volt zsidó származású. Téves volt tehát az a kép, miszerint az MTK 

csapata csak zsidókból, az FTC-é pedig csak keresztényekből szerveződött volna. Mindezek 

ellenére a II. VH-ig még jobban erősödnek ezek a skatulyák. A boldog béke-éveket az I. VH. 

borzalmai, a férfi lakosság jó részének pusztulása, és az ország 2/3-ának elvesztése követte. 

Az 1929-es gazdasági válság és a Trianont el nem fogadó revizionizmus újabb vesztes hábo-

rúba sodorta az országot. Erősödött az antiszemitizmus, bűnbakot keresett a politika. 1926-

ban az MTK Hungáriára változtatta a nevét. 1939-ben szélső-jobboldali kormánybiztost ne-

veztek ki az élére, majd egy évvel később feloszlatták az egyesületet.  Az MTK vezetői a Va-

sas támogatására szólították fel szurkolóikat. A „polgári zsidó” és a munkás szocdem közele-

dés az antifasizmus jegyében értelmezhető. A Fradi jobbra tolódik. Az 1944-es német meg-

szállás alatt Jaross Andor belügyminiszter - a zsidó deportálások szervezője - lesz a klub el-

nöke.  Hiba volna azonban a Ferencváros szurkolóit kizárólag jobboldaliként definiálni. 
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Jóval szélesebb ennél támogatóinak köre. Az Újpest 1930-as bajnokságáig az FTC volt az 

egyetlen külvárosi csapat, amely fel tudta venni a küzdelmet a belvárosi nagypolgári csapat-

ként elhíresült MTK-val szemben. Így hát szinte természetes, hogy az alsóbb osztályokban 

játszó külvárosi és vidéki csapatok drukkereinek jó része Fradi-szimpatizáns lett4. Erősítette a 

magyar-idegen, keresztény-zsidó, FTC-MTK szembenállást. Nem egyedüli csapatként az 

FTC-t támogatták a jobboldal reprezentánsai. Háborús nagyipari cégek tartották fent a Csepelt 

(Weiss Manfréd Művek), az Újpestet és a Gammát (Gamma Művek). Játékosaik jó része elke-

rülte a frontszolgálatot is. A polgárok többsége azonban nem volt ilyen szerencsés, részesei 

lettek a XX. század legszörnyűbb időszakának.  Az 1920-as, 1930-as évek azonban nemcsak a 

gazdasági világválság és a háborúk miatt voltak zűrzavarosak  Magyarországon. 

Erdei Ferenc a magyar szociológia klasszikusa a II. világháború közötti magyar társadalmat 

mint kettős társadalmat írta le (Vingender, 2000). A megkésett fejlődés miatt még együttmű-

ködött a feudális mellett a már kialakulóban lévő polgári társadalom is.  Szembenállásuk 

egyik oka kulturális különbözőségük volt. A társadalmat szegregáció, diszkrimináció és a 

társadalmi identitás hiánya jellemezte. Az eltérő értékek, normák feszültséget, bizonytalansá-

got okoztak.  Az 1950-es évektől ez a kettősség adminisztratív úton megszűnt. A rendi és pol-

gári csoportokat felszámolták gazdasági alapjukkal együtt, de a kulturális elemek látens mó-

don megmaradtak. Mindazonáltal a hatalom részéről bevezetett érték és normarendszert min-

denkinek vállalni és képviselnie kellett. A kettős tudat, kulturális identitásvesztés három di-

menzióban jelent meg.  

- A feudális kultúra – a polgári kultúra 

- Saját internacionalizált kultúra – tőle idegen társadalmi beilleszkedés és élet. 

- Tradicionális kultúra – kikényszerített kultúra. 

A társadalom egy része átvette ezeket az értékeket, normákat és azonosult velük.  

A II. VH. után 1948-ig viszonylag önállóan működtek a csapatok, de a  kommunista rezsim 

hatalomra kerülésével a sport teljes rendszerét átszervezték. Politikai jelentőséget tulajdonítot-

tak a nemzeti válogatott győzelmeinek. Mesterségesen koncentrált játékosállománnyal a Hon-

véd végigverte a világot (2003-ban az NB-I/B-ben indult) a játékosok a rendszer nagykövetei 

voltak. Hirdették az új államforma sikerességét. Száguldó őrnagyként ismerte meg a világ 

Puskást, a máig legtehetségesebb magyar futballistát. Amatőr státuszuk miatt kreált állásokba 

különböző állami vállalatoknál helyezték el a játékosokat, ahová csak a fizetésükért jártak be.  
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A labdarúgókat kiemelkedő teljesítményükért még így sem tudták megfelelően díjazni, de 

elnézték nekik, ha kurrens, itthon sehol sem kapható árukat csempésztek be az országba. A 

nemzeti hős, a szocialista ember eszményének kikiáltott sportolókat, labdarúgókat csempé-

szésre biztatták. A modell egyébként nem volt egyedi, a szocialista tábor „amatőr” sportolói 

mellett sok más országban pl.  Brazíliában is (Lopes, 2002), hasonlóképpen oldották meg a 

játékosok amatőr státuszának biztosítását. A Rákosi-rendszer kézi vezérlése a futballban is 

megjelent. 1950-ben drasztikusan átalakították a csapatokat, mindegyiket egy-egy minisztéri-

um, gazdasági ágazat felügyelete alá rendelték. Így próbálták megfosztani a klubokat korábbi 

identitásuktól, támogatóiktól, anyagi bázisuktól, sőt szurkolóiktól is. A legveszélyesebbnek a 

rendszer számára az FTC5 tűnt. Legjobb játékosait elvitték, és a politikailag súlytalan élelmi-

szeripari dolgozók szakszervezetének csapatává tették. Nevét ÉDOSZ-ra, majd Kinizsire mó-

dosították. Zöld-fehér színeit is fehér-pirosra változtatták.  A csapatok presztízsét klub-

elnökük pártirányításban betöltött szerepe is jelezte. Az FTC-t 1949-től Münnich Ferenc, Bu-

dapest akkori rendőr-főkapitánya elnökölte. Későbbiekben őt az élelmiszeripar sokszor isme-

retlen vezetői váltották.  

Az MTK-val6 szemben is bizonyos fenntartásai voltak a vezetésnek a csapat zsidó jellege mi-

att. Színeit piros-fehérre módosították, nevét támogatói – a textilipari dolgozók szervezete- 

révén Textiles-re változtatták. Mindez szimbolikus is lehet, hiszen az MTK legnagyobb tá-

mogatói a textiliparban meghatározó zsidó gyárosok, kereskedők voltak. Elnöke Vas István, a 

zsidó származású pártvezető lett. 1951-ben az MTK támogatója az AVH, nevét Bástyára, 

majd 1953-ban Vörös Lobogóra változtatták. Az egyesület által hordozott jelentés a zsidó-

kommunista terrorszervezet klubja lett.   A szurkolók szemében a régi rendszer zsidó csapata 

az új rendszer zsidó elitjének csapatává vált. Az MTK-val szembeni antiszemita érzelmek 

tovább erősödtek.  

Az időszak kiemelt csapata a Honvéd volt7. A kommunista vezetők számítása bevált. A Hon-

véd képes lett a kommunizmus felsőbbrendűségének látszatát kelteni. A futball a sztárcsapa-

ton keresztül sokkal hatékonyabban tudta közvetíteni a párt által betáplált érzelmeket, szimbó-

lumokat, ideológiákat, mint a felvonulások, munkás-gyűlések. Az igen szűkös szórakozási 

lehetőségek egyike a sportesemények látogatása volt. A párt elég erősnek érezte magát ahhoz, 

hogy a sportpályákon akár több tízezer ember felügyeletét is felvállalja. Elkezdődtek a stadi-

on-építések. 1953-ban felavatták a 100.000 férőhelyes Népstadiont és több első-osztályú pá-

lyát is felújítottak.  
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Az aranycsapat – 8 Honvéd, 3 MTK játékossal – 1952-ben Olimpiát nyert, 1953-ban elsőként 

otthonukban megverték az angolokat. Az 1954-es Világbajnokságon II. helyezést értek el. 

Nagyon nagy volt a csalódás. A hatalom kénytelen volt eltűrni, hogy a szurkolók a rendszert 

is okolták a fiaskó miatt.  

Az UTE8 is kiemelt csapat volt. A klubhoz fűződő zsidó kispolgár – nagyipari munkás, és a 

háború alatt a Gamma hadi üzemének támogatása miatt a Belügyminisztérium fennhatósága 

alá vonták. Nevét Újpesti Dózsára változtatták és a „testvéri országok” rendőrségeinek 

(Moszkvai Dinamó, Bukaresti Dinamó, Berlini Dinamó) versenyrendszerébe is bekerült.  

Az 1956-os események a futball eddigi rendszerét is átalakították. Az aranycsapat szétesett –

sokan disszidáltak- a foci vesztett korábbi jelentőségéből.  

A labdarúgás a Kádári konszolidáció alatt önállósodott. A „gulyás-szocializmus” a politikai 

közömbösségért, engedelmességért cserébe bizonyos intézményeknek nagyobb szabadságot 

adott. Az új hatalom tisztában volt a csapatokhoz kapcsolódó érzelmekkel, ideológiákkal.   

Puskásék elvesztéséért kárpótolva a szurkolókat, visszaadták a kluboknak eredeti neveiket, 

színeiket.    A hatalom az 50-es évek végétől már csak közvetve az MLSZ-en keresztül avat-

kozik közbe, ha szükségét érzi. Újra a helyi támogatók segítették a csapatokat, kivéve az Új-

pesti Dózsát és a Budapest Honvédot, akik 1999-ig a rendőrséghez illetve a honvédséghez 

tartoztak. 

A Kádári éra idején a vidéki csapatok is megerősödtek. A Rába ETO 1982-83-ban bajnoksá-

got is nyert. Ez már jelezte a helyi szervezetek (Rába Művek) erősödését.  A Videoton 80-as 

évekbeli sikeres szereplését (UEFA II. hely) is a helyi nagyvállalat tette lehetővé. Jellemző 

erre az időszakra, hogy Kádár János kedvenc csapata, a Vasas a 60-as évek meghatározó csa-

patából lassan visszacsúszott a középmezőnybe. Ez az 50-es években elképzelhetetlen lett 

volna. Indirekt módon azért irányít a párt, hiszen az MTK az 1956-os forradalomtól egészen 

az 1989-es rendszerváltásig középcsapatként működött, mert a vezetés tartott egy sikeres zsi-

dó csapat elleni antiszemita szembenállástól, ami átterjedhet a rendszerre is. Sokak szerint az 

MTK 1987-es bajnoki címe a rendszer összeomlásának előjele volt.  Elmondható tehát, hogy 

a Kádár-érában már korán sincs akkora jelentősége a labdarúgásnak, mint az 50-es években. 

Csökken az érdeklődés a rendszer életképességét a labdarúgáson keresztül reprezentáló győ-

zelmek iránt. Az állam is fokozatosan visszaveszi, elveszti ellenőrzését a stadionok felett. A 

növekvő szabadságvágy megjelenése szinte törvényszerűen vezet az agresszióhoz, ami 1989 

után került felszínre.  
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A Kádár-korszak „gulyás-szocializmusa” felnevelt egy generációt, akik az 1989-es rendszer-

váltás9 után nem tudtak lépést tartani a vad-kapitalizmus lehetőségeivel, elvárásaival és újabb 

identifikációs problémák jelentkeztek. Az addig intézményesült értékrend érvényét vesztette. 

A társadalom immár nagyobbik felének azzal kellett szembesülnie, hogy helytelenül gondol-

kodott. Ezek a hatások is hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar társadalom deviancia-többlettel 

rendelkezett. Az öngyilkossági ráta 35 % körüli, (2000-es adat, pár éve még az 50 %-hoz kö-

zelített), több mint egy millió alkoholistát regisztráltak a Jellin képlet alapján (minden nyol-

cadik felnőtt alkoholista), kétszázezer körül volt a rendszeres kábítószer fogyasztók száma, 

több mint félmillió bűncselekmény vált ismertté és a felnőtt lakosság 40 %-a neurotikus. A 

magyar társadalomra jellemző a pesszimizmus. 

A társadalmi intézmények leképezik a makrotársadalom viszonyait. Vingender István (2000) 

ezen szerveződések hazai állapotát mutatta be. 

A család, mint legfontosabb szocializáló és integráló egység rossz állapotban van, amelyet az 

50-es évek család-ellenes volta, a 60-70-es évek önkizsákmányoló (női munka) munkakötele-

zettsége és a 80-as évek gazdasági hanyatlása tettek tönkre.  

 

- Válások 

- Kevés az újonnan nősülő 

- Csökken a gyerekek száma 

- Problémás közösségek 

- Több generációs családok hiánya 

- A családok funkcióvesztése 

- Működésképtelen család (munkanélküliség, munkaholizmus) 

- Értékvesztett család 

 

Az iskolai képzés hatékonysága csökkent. Egyrészt magas a képzés színvonala és éppen ezért 

nem minden fiatal számára érthető, másrészt sokan idő előtt befejezik iskolai tanulmányaikat.  

 

- Értelmiségi típusú képzés, számonkérés 

- Túlszabályozottság 

- Diktatórikus módszerek 

- Képzés nem követi a társadalom változásait 
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- Az iskola funkció és identitás zavarokkal küzd (mit tanítson) 

- Egzisztenciálisan, morálisan, szakmailag válságban lévő pedagógusok  

 

A kortárs közösségek deviánssá váltak az iskolával, családdal szemben.  

 

- Spontán, kontroll-mentesen szerveződtek. 

- Csoportok jelentős méretűvé nőttek. 

- Hiányzik belőlük az intimitás, bizalom, amelyek a baráti kapcsolatokra voltak 

            jellemzőek. 

- A csoportok elsődlegessé váltak a családokkal szemben, de nem tudták ugyanazokat a 

kondíciókat (védelem és támogatás) biztosítani. 

- Idősebb társak normáit követték. 

- Konfliktusok agresszióba torkollanak.  

- A szerelmes partner megválasztása nem a csoporton belül történik. 

- Kommunikációs rendszerük szegényes. 

- A kultúra elsősorban külsőségekben jelenik meg 

- Jellemző a gazdasági függőség. 

 

A rendszerváltás változásokat hozott a társadalom minden területén. A sport, mint társadalmi 

alrendszer követte ezeket az átalakulásokat. Az állami szerepvállalás csökkent, főként a sport 

finanszírozás területén. A 1989 után a labdarúgásnak az állam támogatásáról át kellett (kelle-

ne) térnie a piaci gazdálkodásra. A mai napig működnek a sport szocializmus alatt felépült 

bürokratikus intézményei, ugyanakkor még nem jelent meg a hosszútávon a labdarúgásban 

üzletet látó és befektetni kívánó magánszféra. Az állami támogatások még mindig jelentős 

bevételnek számítanak az egyesületeknél. A klubvezető kapcsolatrendszerétől és rátermettsé-

gétől függ ennek mértéke. A bizonytalan pénzügyi források miatt (TV-közvetítések, reklá-

mok, szponzorok) sokszor a köztartozásokat sem fizetik a klubok, bízva abban, hogy az 

aktuál-politika kegyes lesz és elengedi ezeket.  A sportolók kényszer-vállalkozók lettek -hogy 

a járulékokat se a klub fizesse- de így is rendszeresek a munkaügyi perek az elmaradt fizeté-

sek miatt. Sportlétesítményeink leromlott állapotúak. Privatizációjuk nem történt meg, felújí-

tásukra pedig csak ritkán volt lehetősége a kormányoknak. A klubok többségükben csak bér-

lői stadionjaiknak.  Az állami segítség ad hoc jellegű és sportágakként, klubokként eltérőek. 
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Rossz technikával próbál néha-néha segíteni az állam ahelyett, hogy kialakítaná egységes 

sportfinanszírozási rendszerét. Jelenlegi állapotában képtelen a sport önállóan állami segítség 

nélkül működni, de fejlődését is akadályozza a bürokrácia. A mai magyar sport erejét mutatja, 

hogy mely sportágakban vagyunk sikeresek. A klasszikus látványsportágakban  (labdarúgás, 

kosárlabda,  tenisz) nem tudunk bejutni az élmezőnybe. Eredményeinket a média által kevés-

bé preferált ágazatokban (kajak-kenu, vívás, öttusa) értük el. Az Olimpiákon még mindig 

sport-nagyhatalomnak számítunk, de a támogatók elmaradása és az utánpótlás-nevelés elhalá-

sa miatt itt is lassan lemaradunk.  

A szocializmusban betöltött funkciója a sportnak – a rendszer felsőbbrendűségének bizonyítá-

sa és a szegényes körülmények közötti szórakoztatás- megszűnt. További problémát jelent, 

hogy a játék alacsony színvonala és az egyéb szórakozási lehetőségek bőséges kínálata elvitte 

a nézőket. A labdarúgás gazdasági ereje így erősen lecsökkent. A sport bizonyos területei 

részlegesen privatizálódtak. Az állami feladatként kezelt labdarúgó mérkőzések biztosításában 

is megjelentek a magáncégek. A jogszabályok egy része aktualitását vesztette, de helyükre 

csak nagyon lassan kerültek újak.  A társadalom minden területén és szintjén voltak olyanok, 

akik megpróbálták kihasználni ezt az átmeneti állapotot. Úgy tűnt, hogy a labdarúgó pályák 

lelátói törvényen kívüli területek. A szurkolók egy része a demokráciát az egyén teljes és kor-

látok nélküli szabadságának hitte. Verekedések, dobálások, rasszista és idegengyűlölő rigmu-

sok zavarták meg a mérkőzéseket. A rendfenntartók nehéz helyzetbe kerültek. A jogszabályok 

– és főleg a bírói gyakorlat – sem voltak egyértelműek. A társadalom nagyon érzékenyen rea-

gált a tömeg elleni rendőri fellépésre. Még a 90-es évek közepén is sokan a hatalmat kiszolgá-

ló, a polgárokat figyelő szervezetnek gondolták a rendőrséget. A polgárbarát rendőrség ideáját 

és szlogenjét – miszerint „szolgálunk és védünk” – a mai napig sem fogadták el a polgárok. A 

szabad magyar sajtó egy része a lap-eladási küzdelemben, a szenzációhajszában elfogultan 

adott tájékoztatást a mérkőzések rendőri biztosításáról10. Akaratlanul is orgánumot adtak a 

szerepelni vágyó huligánoknak.   

Míg a Népköztársaságból vér nélkül lett Köztársaság Magyarországon, addig a stadionok lelá-

tóin gyakorta láthattunk háborús jeleneteket. Ezen társadalmi folyamatok közepette a labdarú-

gás sokszor és sokféleképpen telítődött devianciával. 
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1.3.5 A magyar futball-huliganizmus és a devianciaelméletek 

 

Megpróbáltuk néhány jelentősebb devianciaelmélet jellemzőit fellelni a magyar társadalom-

ban.  Megvizsgáltunk a magyar futball-huliganizmus lehetséges kapcsolódási pontjait ezekhez 

a teóriákhoz. A szakirodalom feldolgozása során néhány érdeklődésre számot tartó párhuza-

mot találtunk a jelentősebb deviancia elméletek és a magyar futballhuliganizmus között. Ezek 

a párhuzamok egyenlőre csak teoretikus szinten vetődtek fel, így szakirodalmuk sincs. A ha-

sonlóságok, vagy különbözőségek bizonyítása empirikus kutatásokat igényelnek. Lássuk eze-

ket a kapcsolódási pontokat.  

 

A Chicagói  iskola jellemzően a város területét zónákra osztva mérte a deviancia jelenlétét. A 

belső magban található az üzleti élet központja, bankok, nagyvállatok irodái, állami intézmé-

nyek. Itt alacsonynak ítélte meg a deviancia szintjét. A következő karéjban, amely körülveszi 

a cityt, mérte a legmagasabb devianciát. Ezek a lakóövezetek az alacsonyabb társadalmi státu-

sú emberek életterei. Jelentős a bűnözés, a drogfogyasztás, az alkoholizmus, és az öngyilkos-

ságok száma. A külvárosokba, ahova az üzleti negyedet körbevevő területekről költöztek ki a 

tehetősebbek, megint csak kisebb a deviancia mértéke. A Chichagói iskola képviselőinek vé-

leménye szerint a közbülső átmeneti zónában állandóan magas devianciaszint található annak 

ellenére, hogy folyamatos a vándorlás. Az itt élő emberek a társadalom perifériáján élnek, 

korlátozottan férnek hozzá a táradalom javaihoz, magas a munkanélküliség, alacsonyak a jö-

vedelmek és az iskolai végzettség. Vannak, akik csak rövid ideig élnek ezen a területen – pl. 

fiatalok – és ahogy megengedhetik maguknak elköltöznek. A többségnek azonban nincs erre 

lehetősége. Feltételezhető, hogy azokban a létesítményekben, amelyek itt az ún. átmeneti zó-

nában működnek, több devianciával találkozhatunk, mint a zónán kívül. Érdekes kísérlet len-

ne Budapestet is deviancia-eloszlás szempontjából vizsgálni. A rendszerváltás óta nálunk is a 

belvárosból egyre többen költöztek ki a külkerültekbe. Az I., II., XII., V. és a VI. kerület egy 

részében a bankok, nagy cégek vásároltak irodákat, a parlament és a minisztériumok zöme is 

itt található. A legbelső kerületek egyre inkább üzleti – politikai központtá váltak.  A belvá-

rost körülvevő VI., VII., VIII., IX., X., IV., és XIX. illetve a III. kerület egy részében sok a 

régi leromlott állapotú épület, ahol az alacsonyabb jövedelmű emberek élnek.  
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Itt találhatóak a legveszélyesebb stadionok is (IX. kerület Fradi, VIII. került MTK, XIX. kerü-

let Kispest, IV. kerület UTE), majd az ún. kertvárosi rész következik, ahol az utóbbi időben 

irreálisan magasra szöktek az ingatlanárak. Ez egyfajta szűrőként működik.  A jómódúak tud-

nak itt letelepedni és a növekvő költségek miatt az őslakosok közül sokan kényszerülnek el-

költözni. Ha a vizsgálatokkal bizonyítható egyfajta tendencia az átmeneti zónaszerű átalakulá-

sokra Budapesten, akkor ezek is okai lehetnek ezen területeken található stadionokban és kör-

nyékükön kialakuló  eseményeknek. Vélhetően a városrendezők is gondolhattak erre, hiszen a 

főváros tömbrekonstrukciós programjában lebontottak jó néhány gettósodásra hajlamos terü-

leten álló házat – pl. Mester utca és környéke – és helyette minőségi lakásokat építettek. Az 

átmeneti zóna szűkítésével, a belváros rehabilitációjával talán sikerül a devianciára hajlamos 

területek méretét redukálni.   

 

A differenciális asszociáció elmélet kidolgozója,  Edwin Sutherland szerint „a bűnözés és a 

deviancia a társadalmi csoportokban kulturálisan adódik át. A kriminális viselkedés tanult 

folyamat, ami különböző emberekkel folytatott személyes interakció nyomán sajátódik el. 

Egy személy, akkor lesz deviáns, ha olyan definíciókat tanul meg, amelyek a törvénysérté-

seknek kedveznek és ezek túlsúlyba kerülnek azokkal a definíciókkal szemben, amelyek nem 

kedveznek a törvény megsértésének”.  (Rácz József, 2001) Bizonyos szurkolói csoportok 

közvetítői lehetnek törvénysértő definícióknak, negatív magatartásformáknak. Rendőrségi 

jelentések alapján tudjuk, hogy ezekben a közösségekben a társadalom által engedélyezett 

javak legális megszerzésének alternatívájaként megjelentek a bűncselekmények is. A befoga-

dó közösségre vágyó fiatalok ezekben a csoportokban a hosszadalmas tanulás, és a bizonyta-

lan karrier helyett a gyors meggazdagodás technikájával (kábítószer kereskedelem, prostitú-

ció, lopások, rablások, zsarolások, védelmi pénzek stb.) találkozhatnak. A média folyamato-

san diktál. Bemutatja azokat a javakat, amelyeket mindenáron meg kell szereznie a fiatalok-

nak, de az ehhez szükséges eszközökről nem tesz említést. A normakövető elsődleges csopor-

tok általában a munkát, a tanulást jelölik meg eszközként a boldoguláshoz. A bűnözői csopor-

tok azonban gyorsabb előrejutást szavatolnak. Néhány kiábrándult vagy türelmetlen fiatal 

őket választja, kockáztatva a társadalom szankcióit is. A szurkolók közössége is válhat ilyen 

csoporttá. A csoporthoz kötődő társaságot kereső rajongó eleinte nem is tudja, mire való az a 

zavargás, amiben részt vesz. Lehet politikai, gazdasági indíttatása is.  
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Vezetőik védelmi pénzt kérnek a klubtól, vagy ideológiákat népszerűsítenek meggyőződés-

ből, esetleg ellenszolgáltatásért. Előfordul, hogy kábítószert terjesztenek. Néhányan utazásaik 

közben fosztogatnak, így finanszírozzák közösségüket.  

 

A funkcionalista deviancia elméletek szerint a társadalom olyan egész, melynek részei külön-

külön nem csupán kölcsönös viszonyrendszereiben vizsgálhatóak. A részek közötti kapcsolat 

azonban nem szimmetrikus. A jelenségek társadalomra gyakorolt hatását vizsgálja a funkcio-

nalizmus. Nézzük, van-e valamilyen funkciója a huliganizmusnak a társadalom számára. A 

stadionok egyfajta gőzkieresztő feladatot látnak el (Földesiné,1994.). Ha ez az érvényben lévő 

szabályok között zajlik, nem zavarja a társadalom rendjét. Ezen korlátok áthágása azonban 

már deviáns. Egyes államokban a hatalom szívesebben látja a nézőtéren őrjöngő tömeget, 

mintha a parlamentje előtt tűntetnének. Tehát ha a futball-huliganizmust sikerülne keretek 

közé szorítani, akkor betölthetné ezt a gőzkieresztő funkciót. Egy másik megközelítés szerint 

a huliganizmus Magyarországon létrehozta saját rendfenntartó szervezetét. A biztonsági cé-

gek egy részének vezetői, munkatársai néhány évvel ezelőtt még a stadionokban randalíroz-

tak. Mára már korábbi kapcsolataik révén éppen ők próbálják megfékezni szurkoló társaikat. 

Ebben az esetben szakirányú képzési feladatokat látott el a huliganizmus! 

 

A  kultúra és szubkultúra elméletek kiinduló pontja, hogy a bűnözői viselkedés az egyes cso-

portok eltérő kultúrájára vezethető vissza, illetve a kultúrák közötti inkonzisztencia lehet az 

oka. Sellin (1996) veti fel a kérdést, mi történik akkor, ha egy kultúrára egy másik jog és 

normarendszert alkalmazunk. Szerinte az addig konvencionális tevékenység deviánssá válik.  

Erik Dunning (1988) említi a futball-huliganizmus történeti okait keresve, hogy a század ele-

jén a mérkőzések utáni verekedések a munkásszármazású nézők közötti véleménykülönbség 

természetes elrendezési módja volt. Nem történtek ezek után rendőri feljelentések. A vereke-

désekről szóló hírek nem kerültek az újságok hasábjaira. Manapság ezeket az atrocitásokat 

testi sértésként definiálja a büntető törvénykönyv.  
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2  CÉLKITŰZÉSEK, HIPOTÉZISEK 

 

2.1 A kutatás célja 

 

A futball-huliganizmus komplex társadalmi probléma. Ahogy azt már említettük, a sport felől 

annak alapértékeit –pl. fair play – devalválja, az állami struktúra irányából pedig a közbizton-

ságot veszélyezteti.  

A sportnak meg kell védenie magát, mert egyébként elveszíti támogatóit, az államnak be kell 

bizonyítania, hogy nincsenek törvényen kívüli zónák. A megoldáshoz komplex stratégiára van 

szükség. Először is társadalmi igény kell, hogy legyen a stadionok békéjének megteremtése. 

Jelenleg egy-egy nagyobb rendbontás után néhány napig intenzíven foglalkozik a problémá-

val a sajtó és a politika is, majd gyorsan aktualitását veszti. Másodszor komplex, minden terü-

letre kiterjedő rendezésre van szükség. A 2003-as FTC-Debrecen mérkőzés után készült Páva-

jelentés (lásd. részletesen a vizsgálatban) alapja lehet egy ilyen stratégiának. Harmadszor az 

elképzelések koordinált végrehajtása szükséges. Voltak már példák különböző részterületeken 

történő gyakorlati megoldásokra (pl. stadionrekonstrukció, utánpótlás-nevelés, rendőri straté-

giák kidolgozása), de ezeket nem harmonizálták és nem is vitték végig.  

A magyar futball-huliganizmus szakirodalmának és szociológiai szemléletű elméleti hátteré-

nek vázlatos áttekintése után kirajzolódott egy eddig kevéssé vizsgált terület. Ez pedig a rend-

védelmi szakemberek és a futball-huliganizmus kapcsolata volt.  

A disszertáció célja annak feltérképezése, hogy a társadalomnak, azon belül is az államappa-

rátusnak és a rendvédelmi erőknek milyen lehetőségei vannak egy speciális közegben és hely-

zetben társadalmi méretű problémák megoldására. Célunk a rendvédelmi szakemberek, labda-

rúgó mérkőzésekhez kapcsolódó munkájának megismerése, problémáinak, gondjainak feltér-

képezése, véleményeinek ismertetése. Mindezek alapján kísérletet teszünk arra, hogy bemu-

tassuk a huliganizmus jelenlegi helyzetét hazánkban (1999-2003). Ismertessük a biztosítások 

jogi hátterét, infrastruktúráját és a rendvédelmi szakemberek ez irányú képzését.  A kutatás -

reményeink szerint - átfogó képet ad a mérkőzések biztosításáról Magyarországon, Budapes-

ten. Ajánlásainkban összefoglaljuk szakemberek véleményeit erről a területről. A vizsgálato-

kat megelőző információ-gyűjtés alapján az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat. 
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- Milyen mértékben rendvédelmi feladat a futball-huliganizmus megfékezése? 

 

- Milyen jogszabályi lehetőségei vannak a biztonsági cégek alkalmazottainak és a rend-

őröknek a deviáns szurkolói viselkedések megelőzésére, megfékezésére? 

 

- Milyen ismeretekkel rendelkeznek és milyen szakmai felkészítésen vesznek                                                

részt  a labdarúgó mérkőzéseket biztosító  rendvédelmi szakemberek? 

 

- Milyen mértékben befolyásolja a stadion állapota és a rendvédelmi szakemberek felszere-

lése a mérkőzések biztosítását? 

 

- Milyen minőségű és jellegű az együttműködés a rendfenntartó erők különböző szervezeti 

egységei között? 

 

- Miként értékelik a rendvédelmi szakemberek munkájuk  labdarúgó mérkőzésekhez kap-

csolódó feladatainak végrehajtási hatékonyságát? 

 

2.2 A kutatás hipotézisei 

 

Előtanulmányaink alapján az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg.  

 

   

 -         Feltételezzük, hogy a stadionok és környékük rendbontásait, rendzavarásait nem lehet 

kizárólag rendészeti problémaként kezelni, a futball-huliganizmus megfékezése csak 

politikai akarattal és társadalmi összefogással lehetséges. 

 

-          Feltételezzük, hogy a futball-huliganizmus megfékezéséhez szükséges jogszabályi 

háttér hiányos, és ezért a rendvédelmi szakemberek elégedetlenek munkájuk jogi meg-

alapozottságával. 
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-          Feltételezzük, hogy a labdarúgó mérkőzéseket biztosító rendvédelmi szakemberek   

(vagyonőrök, rendőrök) szakmai tudása, képzési rendszere eltérő, ezért együttműködé-

sük sem hatékony. 

 

- Feltételezzük, hogy a stadionok többségének építészeti, műszaki, biztonságtechnikai    

állapota és a rendvédelmi szakemberek felszerelése alkalmatlan nagy tömegeket vonzó 

rendezvények biztonságos lebonyolítására. 

 

-          Feltételezzük, hogy a rendvédelmi szakemberek csoportjai között nem megfelelő az 

együttműködés, melynek okai az eltérő jogszabályi háttérben, képzésben, infrastruktú-

rában és egyfajta érdek-ellentétben keresendő.                                 

 

- Feltételezzük, hogy a rendvédelmi szakemberek elégedetlenek munkájuk hatékonysá-           

gával. 

 

A futball-huliganizmushoz – ahogy a labdarúgáshoz is - Magyarországon mindenki ért. 

Sokan még javaslatokat is kínálnak a probléma megoldására. Ezen állásfoglalások forrása 

lehet a média, esetleg saját tapasztalat vagy a szűkebb környezet véleménye. Valószínűleg 

valós elemei is vannak ezeknek a felvetéseknek, de mégsem helyettesíthetnek tudományos 

igényű elemzéseket. Mégis újságcikkek születnek, amelyek nyugati példákat javasolnak a 

magyar futball-huliganizmus megfékezésére, anélkül, hogy ezek adaptálhatóságáról meggyő-

ződnének. Kormányzati tervek készülnek jelentősebb felmérések, vizsgálatok nélkül. A jelen-

ség okainak feltárásához, a megoldások feltérképezéséhez és kivitelezéséhez nyújthatnak se-

gítséget a méréseken alapuló, módszertanilag megalapozott vizsgálatok. 
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3  MÓDSZEREK 

 

3.1 A vizsgálati populáció kiválasztása 

 

Vizsgálatainkat a futball-huliganizmus által leginkább érintett négy csapatnál és a mérkőzése-

iket biztosító rendfenntartóknál végeztük. Magyarországra jellemzően a labdarúgás is fővá-

ros-centrikus. Az FTC, UTE, MTK, Honvéd és a Vasas is budapesti csapat. Nekik van nagy 

létszámú szurkolótáboruk (UTE, FTC) és ők szerepelnek legtöbbször a rendőrségi rendbon-

tások statisztikáiban (3. Táblázat.).  

 
3. Táblázat. A regisztrált rendbontások száma 1999-2002 között  
 

 
 

1999 2000 2001 2002 

FTC 4 7 6 7 
UTE 8 6 5 3 

KISPEST 7 2 4 0 
 

 

Kiemelt veszélyeztetettségű klub még az MTK is az ellene irányuló rasszista támadások mi-

att. Ezért választottuk az UTE, FTC, MTK és a Kispest-honvéd stadionjait, illetve Budapestet 

vizsgálataink színteréül.  Más városokat csak egy-egy csapat képviseli az NB I-ben. A vidéki 

nagy klubok (Győr, Debrecen, Sopron Videoton, Pécs, Tatabánya)  szurkolótáborai kisebbek 

(kivéve Debrecen, ZTE, Békéscsaba) és kevésbé problémásak is (kivéve Diósgyőr).  Országos 

méretűvé azért növekedhetett a futball-huliganizmus, mert a nagyobb csapatokat elkísérik a 

szurkolók idegenben játszott mérkőzésekre, sőt külföldre is11. A vandálokkal így már a stadi-

onoktól távol közutakon12, tömegközlekedési eszközökön13 közintézményeknél14 és közterü-

leteken15 találkozhatunk.  

A vizsgált populáció elsősorban a négy csapat mérkőzéseit biztosító rendőrök és rendezők 

voltak, illetve kiegészítésként labdarúgókkal is készítettünk kérdőíves felmérést.. Vizsgálata-

ink során arra törekedtünk, hogy az egyes területek szakmai irányítóinak, végrehajtóinak és a 

közeget jól ismerőknek a véleményét is megtudjuk.   
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A felmérésekben négy budapesti kapitányság (IV., VIII., IX., XIX.) rendvédelmi munkatársai, 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság központi egységei, a Készenléti Rendőrség mérkőzésbizto-

sítással foglalkozó csapatai és az említett kerületekben található labdarúgó klubok játékosai    

( MTK, UTE, Kispest, FTC)  vettek részt. Az előzetes felmérések szerint 550-600 rendőr dol-

gozott mérkőzések biztosításában Budapesten. Pontosan nehéz meghatározni számukat, mert 

a kerületi kapitányságok, az ORFK Készenléti Rendőrsége és a BRFK Központi Ügyeletének 

munkatársai elsősorban közbiztonsági feladatokat látnak el, melyeknek csak egy része a lab-

darúgó mérkőzések biztosítása. A szerepkörök pontosítására a kérdőíven szerepelt egy kérdés, 

amely azt tisztázta, hogy a válaszadó milyen rendszerességgel látott el mérkőzés-biztosítási 

feladatokat.  Csak az ő véleményüket vettük figyelembe.  

A négy labdarúgó klubnál tevékenykedő vagyonvédelmi vállalkozások dolgozóit vontuk még 

be vizsgálatainkba. A biztonsági cégek kis létszámú állandó alkalmazásban lévő munkatársai 

mellé a vagyonőrök nagy része alvállalkozóként csatlakozott. Budapesten a felméréseinkben 

szereplő négy csapat mérkőzéseit három vagyonvédelmi cég biztosította. Az FTC és a Kis-

pest-Honvéd meccseit ugyanaz a vállalkozás védi. Összességében kb. 130 fő végzett kisebb-

nagyobb rendszerességgel ilyen jellegű munkát a fővárosban.  

Ezen információk alapján  mérkőzés biztosításokkal foglalkozó rendőrök teljes populációja 

kb.550-600 fő  akiktől  N= 478, a rendezőké kb. 130 fő akiktől N= 98 kérdőívet kaptunk visz-

sza. A hozzávetőleges válaszolási arány a rendőrök esetében 79 %, a rendezőknél 75 %, volt. 

A focisták közül  N= 64 válaszoltak kérdéseinkre, ez tudomásunk szerint a négy csapat játé-

kos állományának 71%. A rendvédelmi szakembereken és a játékosokon kívül megkérdez-

tünk bírókat, az MLSZ és a klubok biztonságtechnikai vezetőit is. Összesen 23 interjút készí-

tettünk. Elmondható tehát, hogy Budapest tekintetében lokalizáltuk az NB I-es labdarúgó 

mérkőzések biztosításával foglalkozó szakembereket 

Vizsgálataink eredményeinek bemutatása előtt meg kell ismernünk a rendőröket, rendezőket, 

a labdarúgókat, a mérkőzések látogatóit. 

 

3.2 A vizsgált populáció jellemzői 

 

A rendvédelemi szakemberek, az állam belső biztonságának rendjét, nyugalmát hivatottak 

szolgálni. Az adott ország parlamentje által alkotott jogszabályoknak kell, hogy érvényt sze-

rezzenek ezért sokszor jogvégrehajtónak, jogalkalmazónak is definiálják őket.  
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Napjainkban erős az igény arra - főleg Nyugat-Európában, Németországban -, hogy a rendvé-

delem önálló tudomány területként elkülönüljön a jogtudományoktól, hadtudományoktól. A 

magyar rendvédelemben dolgoznak rendőrök, vagyonőrök, határőrök vám-és pénzügyőrök, 

büntetés-végrehajtási szakemberek, katasztrófa-elhárítók, polgárőrök. Tevékenységüket tör-

vények, rendeletek szabályozzák (94/34-es, 98/4-es törvény). Közülük vizsgálatunk szem-

pontjából kiemelkedő csoport a rendőröké és a vagyonőröké. 

A rendőrség közpénzből fenntartott polgárok biztonságát szolgáló szervezet. A Belügyminisz-

térium kötelékébe, a belügyminiszter alárendeltségébe tartozik. Vezetője az Országos Rendőr-

főkapitány. Az ORFK irányítja a megyei főkapitányságokat és a külön megjelenő, de megyei 

jogállású Budapesti Rendőr-főkapitányságot. A megyéken belül városi, a BRFK-án belül pe-

dig kerületi kapitányságok vannak. Minden szervezeti szinten – ORFK, megyei Főkapitány-

ságok, városi kapitányságok – megtalálhatóak ugyanazok a szervezeti egységek.  Két fő terü-

let különül el: a bűnügyi és a közrendvédelmi. A rendőrség tevékenységét a 1994/XXXIV-es 

rendőrségi törvény szabályozza. Ezt a törvényt pontosítják a rendeletek és az utasítások. A 

rendőrök munkáját meghatározzák még más jogszabályok is (pl. Btk, Szabálysértési Tör-

vény). A rendőrség elsődleges feladata a jogsértések felderítése. A rendőrök a szabályokba 

ütköző eseteket összegyűjtik és átadják az ügyészségnek, akik vádat emelnek, majd a bírósá-

gok döntenek. Sokan úgy gondolják, hogy ezt az egész feladatot a rendőrség oldja meg. Né-

hány esetben van csak (szabálysértések) joga a rendőrségnek is büntetéseket kiszabni. A 

rendőrség és ügyészség szoros együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a vádak megállja-

nak a bíróság előtt.  

A futball-huliganizmus elleni küzdelemben rendkívüli szerepe van a bíróságoknak, ügyészsé-

geknek az igazságos, pártatlan, tények alapján hozott, megfelelő súlyú döntésekben, amelyek-

nek visszatartó erejűeknek kell lenniük.  

Disszertációnkban elsősorban a közrendvédelem területén dolgozókat vizsgáltuk. Minden 

városi, megyei kapitányságon tevékenykednek közbiztonságért felelős rendőrök. Kiemelt 

szervezet az ORFK alárendeltségében a Készenléti Rendőrség. Főként a tömegek kezelésére 

szakosodott, de járőr- és speciális feladatokat (pl. terrorelhárítás) is ellátnak. A fővárosban a 

kerületi kapitányságok munkáját koordinálja a BRFK, amelynek szintén vannak szakemberei 

a tömegrendezvények biztosítására. Budapesten vetik be járőreiket, lovas-, kutyás- alakulatai-

kat és metró-rendőreiket. A mérkőzések biztosításába bekapcsolódnak még a nyomozók és a 

közlekedési rendőrök is.  
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Egy-egy nagyobb, kiemelt veszélyességű labdarúgó találkozó mozgósítja a terület teljes rend-

védelmi apparátusát, sőt még a környező kerületek kapitányságait, a BRFK központi ügyele-

tét és a Készenléti Rendőrséget is. A rendőrséget az állam, a rendezőket (vagyonőröket) a 

sportklubok vagy magán vállalkozások finanszírozzák.  Elkülönültségük ellenére néhány terü-

leten – pl. mérkőzésbiztosításokban – együtt kell dolgozniuk.  

A rendezők személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező szakemberek. Az 1998/IV. tör-

vény legalizálta ezt a 90-es években kialakult új szakmát. A gazdasági átalakulás és a 

privatizáció hatalmas magánvagyonokat és magánkézben lévő cégeket hozott létre. 

Megjelentek a külföldi multinacionális vállalatok is. Értékeik védelmét a rendőrség már nem 

tudta szavatolni.  A klasszikus vállalati rendészetek átalakultak – kiszervezték őket, mert így 

nem bérből kellett fizetni, hanem költségként el lehetett számolni munkájukat - a 

foglalkoztatottak egy részét nyugdíjazták, másokat pedig átképeztek. A gazdaság négy 

területre szakosította ezt a szakmát.  Az egyik ilyen feladat az objektumok őrzése lett. A 

telephelyek külső ellenőrzése az ipari létesítmények, hivatalok, sőt, régi katonai bázisok 

védelmét jelentette. Az épületen belül portaszolgálat és üzlettér-őrzés jelent meg feladatként. 

Bankok és nagyvállalatok szervezték meg a másik nagy területet, a pénz- és értékszállítást. Ez 

az egyik legköltségesebb és legveszélyesebb szakág, ezért főként külföldi biztonsági cégek 

vállalták fel. A személyvédelem volt a harmadik terület, ami viszonylag kevés, de magasan 

kvalifikált szakembert igényelt. A negyedik ágazat pedig a rendezvények biztosítása. Talán ez 

a legfiatalabb terület. Viszonylag kevés invesztációt igényel, ezért sok magyar cég van ezen a 

piacon. A vagyonvédelmi területek szeparáltan és integráltan is  profiljai lehetnek egy-egy 

cégnek. A felkészítés viszont általános. Mindössze 300 órás tanfolyam, amelyben labdarúgó 

mérkőzés biztosításával kapcsolatos ismereteket nem oktatnak. A sportrendezvények biztosí-

tására két körből vállalkoztak. Egyrészt a szurkolókból alakultak, másrészt a rendőrökből 

szerveződtek ilyen cégek. Az 1998 előtti szurkolói rendezőktől el kell különíteni ezeket a mai 

rajongókból alakult vállalkozásokat. A klasszikus szurkolói rendezők, a klub önkéntesei – 

főleg nyugdíjasok – társadalmi munkában végezték ezt a tevékenységet. Mára már ez a terület 

- a sportrendezvények biztosítása – külön ágazatává vált a biztonságvédelmi szakmának.  

Ahogy azt már említettük, felméréseinkben négy budapesti kapitányság (IV., VIII., IX., XIX.) 

rendvédelmi munkatársai szerepeltek. A kerületi kapitányságok rendőrei mellett a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság központi egységei és a Készenléti Rendőrség csapatai vettek részt 

vizsgálatainkban.   
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A felsorolt budapesti kapitányságok körzeteiben találhatóak az UTE, MTK, FTC és a Kispest 

egyesületeinek pályái. A négy klubnál tevékenykedő vagyonvédelmi vállalkozások dolgozóit 

vontuk még be kutatásainkba.  Ismerjük meg felmérésünk résztvevőit. 

A rendőröknél a vizsgált alminta 90,8 %-a férfi és 9,2 %-a nő. A rendezők esetében pedig 86 

%-a férfi és 14 %-a nő. A mérkőzésbiztosításokat elsősorban férfiak végzik. Egyes vélemé-

nyek szerint a prevenció egyik eszköze az erő demonstrálása lehet. A sportos testfelépítésű és 

határozott rendfenntartókat kevesebb támadás éri. Az ellenvélemény szerint pedig a „kigyúrt”, 

nagyobb darab rendőrök, rendezők irritálják és provokálják a szurkolókat. Azt gondoljuk, 

hogy csak fizikailag jól felkészített rendfenntartók képesek a már kialakult konfliktusok meg-

oldására. A prevenciót pedig segíti, ha a jól kommunikáló rendőröknek, rendezőknek a kiállá-

sa, testfelépítése is magabiztosságot sugall. Nőkre is szükség van a mérkőzések biztosításá-

hoz. A beérkező női nézők ruházatának vizsgálatát, a női mellékhelyiségek ellenőrzését ők 

végzik. Résztvevői megfigyeléseken tapasztalhattuk, hogy néhány esetben éppen ők tudták a 

konfliktusokat elsimítani férfi kollégáiktól eltérő kommunikációjuk miatt.  

A mintában szereplő rendvédelmi szakemberek lakóhelye a rendőröknél 48,4 %-ban, a rende-

zőknél 85,9 %-ban Budapest. A Készenléti Rendőrség miskolci egységeinek feloszlatása mi-

att Miskolcról és környékéről jártak fel Budapestre a rendőrök dolgozni. A többiek pedig a 

főváros környéki településeken éltek. A nem fővárosi rendezők Pest megyeiek. Az a stratégia 

– amely hosszú ideig érvényben volt – hogy a tömeg kezelésénél idegen, az ország távolabbi 

részéből érkező rendfenntartókat kell bevetni, ma már nem használatos. A szurkolók a város 

különböző kerületeiből, sőt az ország más megyéiből érkeznek, így ismeretség (baráti kör, 

rokonság) a rendfenntartók és a nézők között csak elenyésző számban lehetséges. A randalí-

rozó, magáról megfeledkezett huligánokat a releváns jogszabályok alapján ítélik meg és in-

tézkednek ellenük.  

A rendőrök életkorának szórása 20-49 év között oszlik meg. Az átlag 28 év. A rendezők 18-

49 év közöttiek.  Az átlag-életkor 27 év. Mivel mindkét almintában a végrehajtó állomány 

szerepel - a rendőrök 81,9 %-a járőr, a rendezőknél  pedig még hivatalosan nincsenek beosz-

tások – ezért alacsony az átlagéletkor.  

A stadionokban és környékükön végzett munka embert-próbáló. Órákkal a mérkőzés kezdete 

előtt már a stadionban kell lenni és a meccsek után meg kell várni az utolsó néző távozását is. 

Az időjárás viszontagságainak ki vannak téve a rendvédelmi szakemberek. Hosszú a biztosí-

tási idő és felfokozott a hangulat.  
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Folyamatos verbális inzultálások érik a rendőröket és sok a konfliktusa a nézőkkel a rende-

zőknek is. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi várható a mérkőzéseken. Az állandó készenlét 

erősen terheli az idegrendszert, ha pedig beavatkozásra kerül sor, mindenféle fizikai előké-

szültség nélkül (bemelegítés) azonnal indulni kell. Sok sérülés adódik abból, hogy a rendőrök, 

rendezők órákig várakoznak a hidegben, majd hirtelen megindulnak a renitens szurkolók 

megfékezésére. A készenléti helyzet és az utasítás hatására beindulnak a szervezetben azok a 

szimpatikus ingerek (keringési-, légzési rendszer aktivitása, adrenalin-szint emelkedése), me-

lyek a test hatékony működését és védelmét szolgálják, de erre csak a fiatal, edzett szervezet 

tudja órákon át, (ha kell többször is) mozgósítani tartalékait.  

A rendőrök, rendezők összevont mintájában 53,8 % sportol. A megkérdezett rendőrök 52,2 

%-a sportol rendszeresen. A sportolók 14,3 %-a naponta, 50,2 %-a hetente többször, 30,7 %-a 

hetente, 4,8 %-a ritkán, de sportol. A rendezők 61,5 %-a sportol. Naponta 25,5 %-uk, hetente 

többször 43,6 %-uk, hetente 29,1 %-uk, ritkábban 1,8 %-uk  edzi testét. Az összevont mintá-

ban a sportolók között, a „hetente többször” válasz szignifikánsan többször jelent meg Chi² = 

407,983 (szabadságfok = 4) p< 0,0001 szinten, mint az összes egyéb válasz. A fiatalok sporto-

lási szokásait tekintve azt gondoljuk, hogy ez egy rendkívül kedvező arány. Főként, ha figye-

lembe vesszük, hogy ez a periódus (28 éves kor) a családalapítás, lakásszerzés időszaka a 

pályakezdőknél. Érdemes lenne országos átlaghoz viszonyítani a rendfenntartók sportolási 

szokásait. Azt gondoljuk, hogy ezen átlagok meghaladják az országosat. A rendőrök esetében 

még kedvezőbb a kép, mert azok, akik azt írták, hogy nem sportolnak azok is, évente fizikai 

felmérésen vesznek részt. Ezekre a próbákra készülniük  kell, amire a munkaidőből heti két 

órát biztosítanak a parancsnokok.  

A rendezvénybiztosítás egy nagyon speciális része a rendfenntartásnak. Éppen ezért azt gon-

doltuk, hogy akik ezen a területen dolgoznak, azoknak van valami kötödése a sporthoz. Felté-

telezésünk nem igazolódott. A rendvédelmi szakembereknek csak 32,2 %-a szurkolt valami-

lyen sportág csapatának. Ez Chi² = 70,843 (szabadságfok = 1) p < 0,0001 szinten kevesebb, 

mint a nem szurkolók száma.  A rendőröknek csak 30 %-a, a rendezőknek  pedig  43 %-a 

szurkol.  

A pályaválasztásban meghatározóak az elsődleges csoportok (iskola, család stb.) és a környe-

zet hatása. A rendezők esetében szignifikánsan többen (Chi² = 22,158, szabadságfok = 4 p < 

0,0001) választották baráti körük javaslatára ezt a pályát.  
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A rendőrök esetében szignifikáns különbség mutatkozott az elhivatottság és az összes többi 

válasz között (Chi² = 139,574, szabadságfok = 5, p < 0,0001). A rendőrök 30 %-a elhivatott-

ságból, 24,5 %-a a munka változatossága végett, 21,1 %-a a biztos megélhetés miatt, 11,7 %-a 

a baráti kör hatására, 5,7 %-a  családjában volt már rendőr és 7 %-a egyéb okokra hivatkozva 

választotta a rendőri hivatást. A rendezők 28,4 %-a baráti köre miatt, 20 %-a elhivatottságból, 

15,8 %-a a változatossága végett, 13,7 %-a a  család javaslatára, 11,6 %-a a megélhetés miatt, 

és 10,5-a % egyéb okokra hivatkozva lett vagyonőr. A rendőrök az elhivatottságot jelölték 

meg pályaválasztásuk okaként. A terepen történő munka, az intézkedések, az igazságosztás 

romantikája jórészt a filmekből származik. Figyelembe véve a rendfenntartók alacsony átlag-

életkorát, ezen eszmék, ideák prioritása meghatározó lehetett munkahelyválasztásuknál. 

Rendőrségi elemzők a nagyszámú pályaelhagyást is ezen értékek, életkorral párhuzamos de-

valválódásával magyarázták. A másodikként megjelölt biztos megélhetésről esetleg a rend-

őrök esetében beszélhetünk, bár a leépítések éppen a végrehajtói állományt érintették16. Nem 

véletlen, hogy a vagyonőrök a biztos megélhetést csak az  ötödik helyre sorolták. Nagy részük 

a létminimumot tudja magának biztosítani ezzel a munkával. A rendőrök pályaválasztásánál 

nagy lökést jelent, ha a közvetlen környezetében hivatásos élt. Ha a családban, vagy a baráti 

körben választották már ezt a hivatást, akkor a negatív előítéletek helyett korrekt információ-

val rendelkezhet a fiatal. A vagyonőrök esetében sokszor a munkanélküli segély alternatívája-

ként jelenik meg ez az állás. Rendkívül nehéz szakképesítés nélkül – de sokszor még azzal is 

– munkát szerezni. A személy- és vagyonőr tanfolyam három hónapos – melynek ideje alatt is 

lehet dolgozni – és gyakorlatilag bárki el tudja végezni. A megszerzett diplomával, pedig vi-

szonylag gyorsan munkába lehet állni.  

A rendvédelmi szakemberek 49.2%-a elégedett munkájával (Chi² = 47,677, szabadságfok = 2, 

p < 0,0001). A rendőrök 47,5 %-a szereti munkáját, 49,8 %-a elvégzi mint bármi mást és 2,8 

%-a szeretne változtatni. A rendezők 58,1 %-a szereti, 40,9 %-a közömbös, 1,1 %-a pedig 

váltani szeretne. A rendvédelmi tevékenységnek csak egy szelete a mérkőzések biztosítása. A 

rendőrök közterületen is dolgoznak és a vagyonőrök is ellátnak más jellegű feladatokat. Kí-

váncsiak voltunk arra, hogy kifejezetten a mérkőzésbiztosításokat mennyire kedvelik a szak-

emberek.  

A rendőrök szignifikáns többsége (Chi² = 166,111, szabadságfok = 2, p < 0,0001) ugyanolyan 

munkának tartja a mérkőzések biztosítását, mint bármilyen más rendvédelmi tevékenységet.  
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A rendezők közül legtöbben szeretik (Chi² = 18,250, szabadságfok =2, p <0,0001) ezt a fel-

adatot. A rendőrök 35,8 %-a szereti 56,3 %-a ugyan olyan munkának tartja mint bármi mást, 

7,9 %-a elkerülné, ha tehetné a mérkőzésbiztosításokat. A rendezők 52,1 %-a szereti 31,3 %-a 

elvégzi, és 16,6 %-a elkerülné ezt a munkát. A rendezők közötti nagyobb kedv ezen feladat 

ellátására abból eredhet, hogy a vagyonőröknél magasabb az aktív szurkolók aránya, és talán 

otthonosabban érezik magukat a stadionban.  

A rendőrök és rendezők 25,9 %-a jár csak labdarúgó mérkőzésekre szabadidejében. Ez az 

eredmény Chi² = 128,181 (szabadságfok =1), p < 0,0001 szinten szignifikánsan kevesebb, 

mint a mérkőzéseket nem látogató rendvédelmi szakemberek száma.  A rendőrök 23,1 %-a a 

rendezők 40, 9 %-a jár labdarúgó eseményekre pihenő idejében.  

A rendvédelmi szakemberek végzik munkájukat, pedig a  rendőrök 36,8 %-át, a rendezők 

31,3 %-át támadták már meg mérkőzéseken. Ezek a konkrét fizikai atrocitásokat jelentették. 

A verbális gyalázkodásokat, és a dobálásokat, a százalékok nem jelenítették meg. A támadá-

sok és a rendvédelmi szakemberek munkakedve között nem találtunk összefüggést.  

Felméréseinkben labdarúgók is szerepeltek. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a játékosok 

hogy érzik magukat a pályákon és miként vélekednek a rendfenntartókról.  A megkérdezettek 

72,6 %-a mindenhol szívesen játszik.  Munkájuk részének érzik, hogy 56,9 %-ukat rendszere-

sen sértegetik verbálisan, 39,2 %-ukat megdobálták, és 2 %-ukat már fizikailag is bántalmaz-

ták. A négy csapat játékosai közül 28,6 % véleménye szerint van olyan játékos, aki képes a 

feldühödött szurkolókat megfékezni, és 25,4 %-uk írta azt, hogy van olyan csapattársuk, aki 

ingerli a rajongókat.  

A 2003. májusi FTC - Debrecen mérkőzés után azonban azt kell mondanunk, hogy egyetlen 

játékosunk sincs biztonságban17. A labdarúgók véleménye szerint a nézők leginkább a Ké-

szenléti Rendőrség munkatársaitól tartanak, a kerületi kapitányságok rendőreit már jobban 

elfogadják, és a rendezőkkel találják meg leginkább a közös hangot. A rendőrök elfogadottsá-

gát 20,3 %-uk értékelte jóra vagy kitűnőre, míg a rendezők esetében 62,9% volt ez az arány.  

Sajnálatosan azonban az FTC-Debrecen mérkőzés történései bizonyították, hogy hiába fogad-

ják el a rendezőket a szurkolók, a rendőrség segítsége nélkül még nagyobb rendbontások len-

nének. A jelenlegi állapotokban szüksége van a társadalomnak szervezetekre, amelyek ér-

vényt szereznek a hatályos jogszabályoknak. Nélkülözhetetlen a mindennapok nyugalmához a 

rendfenntartók jelenléte. A polgárok védelme, a szabad és választott parlament által hozott 

törvényeknek megfelelő rendfenntartás elemi érdeke minden jogkövető állampolgárnak.   
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A polgárok egy része érdeklődik a sport és azon belül is a labdarúgás iránt. Kilátogatnak a 

mérkőzésekre is. A rendfenntartók kapcsolatba kerülnek velük. A nézők megismerése nélkü-

lözhetetlen a rendbontások megfékezéséhez szükséges stratégiák kialakításához. 

3.3  A nézők kategorizálása 

 

Dolgozatunk szempontjából négy fővárosi csapat (FTC, UTE, MTK, Kispest) rajongói keltet-

ték fel érdeklődésünket. Igen kevés információnk van róluk. A rendezők közül sokan ismerik 

az ultrákat és huligánokat, hiszen jó néhányan közülük kerültek ki. A kutatóknak azonban 

nem adnak ki erről információkat. Így elsősorban dokumentumokból, részvevői megfigyelé-

sekből, a szurkolói honlapokról, és a nézőktől kapott adatokból próbáltuk összeállítani a ké-

pet.   

A rendőrök aszerint csoportosítják őket, hogy elkövettek-e jogsértéseket vagy sem. 

A Készenléti Rendőrség pszichológusai feltérképezték az egyes szurkolói csoportokon belüli 

szerepeket munkájuk megkönnyítéséhez. A hivatalos rendőri vélemény szerint teljesen mind-

egy, hogy melyik táborba tartoznak a szurkolók. Azt gondoljuk, hogy a jogszabályok aspektu-

sából ez helyes, hiszen bármilyen más megközelítés diszkriminatív lenne. A stratégiák kiala-

kításánál és főként a prevenciónál azonban rendkívül hasznos volna ezen társaságok ismerete. 

A szurkolói szokások feltérképezése, ezek illesztése a taktikához és a releváns jogszabályok-

hoz – pl. pirotechnikai eszközök használata –  jó pár konfliktust megelőzhetne. Rendkívül 

fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy nem minden mérkőzésre járó néző futballhuligán. A 

média tudósításai alapján – ahol többnyire csak a drasztikus, tragikus képeket láthatjuk – 

könnyen hihetjük azt, hogy a stadion csatatér, és a szurkolók mind vandál, garázda őrültek. A 

véres események csak kiragadott példák. Magyarországon 1999-ben – a statisztika naptári 

évre vonatkozik, – 309 mérkőzést játszottak le, és mindösszesen 27 rendbontást regisztráltak. 

Ez 8%, ami a rendőri jelentések szerint átlagosnak tekinthető. Azonban hiba lenne bagatelli-

zálni a rendzavarásokat. A bevezető részben említettük, hogy többek közt azért veszélyesek 

ezek a rendbontások, mert egyrészt a nagyközönség előtt zajlanak, másrészt, mert a tömegben 

könnyen pánikot válthatnak ki. Az első esetben demoralizálja és elbizonytalanítja a polgáro-

kat, ha azt látják, hogy a stadionokban és környékükön nem működik a törvényes rend. A 

másik esetben pedig a tömeghisztéria áldozatokat követelhet, mint azt már több katasztrófa 

(Heysel) bizonyította. A világon mindenütt az emberek nagy többsége a játékra kíváncsi.  
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Véleményünk szerint szükséges lenne egy beható vizsgálatra a hazai szurkolói csoportok 

megismerésére. Mivel értekezésünk csak közvetve vizsgálta a szurkolókat, csak a legáltaláno-

sabb csoportosításaikat ismertettük. Először a szurkolói csoporton belüli szerepeket a rend-

őrök aspektusából, másodszor  társadalomtudományi megközelítésből,  harmadszor a nézők 

véleménye alapján, negyedszer felvázoltuk a szurkolók társadalmi státusát három tanulmány 

segítségével, ötödször a vizsgálatunkban szereplő négy csapathoz tartozó rajongói szervező-

déseket  ismertettük külön alfejezetben. 

 

A rendőrségi csoportosítás alapján van: 

Formális vezető: Nyíltan vállalja vezető szerepét, szervezi a csapat tevékenységét, viselkedé-

sével mintát ad. Ismert személy, tehát könnyen ellenőrizhető. Jelenleg egy-két ilyen vezetőt 

ismerünk, többségük nem tudja felvállalni a felelősséget társaiért. A rendőrségnek ez komoly 

gondot okoz, hiszen nem tudnak érdemben tárgyalni a mérkőzések biztosításáról a drukkerek-

kel. 

Informális vezető: Nem vállalja fel a vezetői szerepet, de tanácsot ad, kibújik a 

felelősségrevonás alól. Néhány csoportnak - főleg politikai vagy bűnözői  szerveződéseknek - 

vannak irányítói, de a társaságok nagy részében inkább hangadók és domináns személyek 

találhatóak. 

Ceremónia mester: Kitalálja a rigmusokat, levezényli azokat, az egységesség mítoszát kelti. 

Könnyen utolérhető. Jelenlétük bizonyítható. Általában a pályának háttal buzdítják kedvence-

iket, szervezik a közönséget. Veszélyesek lehetnek, mert befolyásolni képesek a tömegeket.   

Provokatőr: Feladata a jogosság, igazságosság látszatának kiprovokálása a másik csapat szur-

kolóival vagy a rendőrökkel szemben. Környezete általában nem értesül akcióiról, csak a má-

sik fél reakcióit látja, amit támadásnak hisz. Kötekedő, agresszív emberek. Idejében ki kellene 

vonni őket, így sok rendbontás megelőzhető lenne. 

Támogató: Ő az, aki nem látja a provokatőr tevékenységét, csak a támadásra reagál. Hőzöngő, 

rendszerint csak tömegben bátor fiatal. 

Bujtogató: A provokatőr hátulról támogatja. Felhívja a figyelmét a lehetőségekre, korábbi 

sérelmeket elevenít fel. Sunyi, agresszív szerep. Nehéz elkülöníteni a tömegtől, hiszen az ha-

mar átveszi érveit . 

Bohóc: A bohóc nem tartozik felelősséggel azért, amit mond, szórakoztatja a tömeget, de buj-

togatja is azt. 
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Sunyi: Lesből, alattomosan, arcát elrejtve támad, majd gyorsan visszahúzódik. Nehéz kiszűr-

ni, a veszélyesebb sérüléseket valószínűleg ő okozza.  

Töltelék: Ha nagy a csoport nyomása, akkor részt vesz a rendbontásokban, de hamar leállítha-

tó.  

Szemlélődő: Általában ártalmatlan, de kíváncsi, hol az egyik, hol a másik oldalnak szurkol. 

Rendbontásokban nem vesz részt. 

Megfigyelő: Megfigyeléseivel kiszolgálja mindkét oldalt.  

Áldozat: Ő az, aki rendszeresen bajba kerül.  

Békítő: A két szembenálló tábor álláspontját akarja közelíteni. 

Magányos farkas: Kihasználja a csoport adta arctalanságot, a rendzavarásokban is tevékenyen 

részt vesz.  

Foci rajongó: Legnagyobb tömeg, valóban a mérkőzés érdekli. 

 

A társadalomtudományi csoportosítás szerint beszélhetünk nézőről, aki valamilyen szinten 

érdeklődik a futball iránt, megnéz egy-egy jó mérkőzést, talán szimpatizál is egyes csapatok-

kal, de semmi esetre sem nevezhető még szurkolónak.  

A néző elsősorban a játékra, a megoldásokra kíváncsi, a labdarúgásban a szórakozást keresi. 

Ha nem találja meg a számítását, legfeljebb bosszankodik mint egy gyengébb színházi elő-

adáson. És természetesen beszélhetünk szurkolókról, akik az érdeklődésen és az enyhe szim-

pátián túl már komolyabb rajongást, kötődést mutatnak a sportág és konkrétan egyes csapatok 

iránt. A szurkolónak személyiségjegyévé válik a csapat iránti elkötelezettség. A kollektív 

identitás-tudatot legjobban kifejező példa, amikor a szurkoló nem azt mondja, hogy az XY 

csapat nyert, hanem a „mi nyertünk” kifejezést használja. A szurkolókon belül találkozhatunk 

a passzív szurkolókkal, akik komolyan, de inkább otthon a tévé előtt lelkesedve biztatják csa-

patukat. Nem feltétlenül kötődnek kizárólag egy klubhoz, érdeklődhetnek több bajnokság 

több csapata iránt is (Bayern München, Manchester United, Ferencvárosi Torna Club, stb.).  

Magyarországi vonatkozásban vizsgálva a kérdést, természetesen a passzív szurkolók egy 

bizonyos része korábban aktív szurkolóból vált passzívvá, köszönhetően a futball színvonal 

jelentős esésének, valamint a nézőtéri erőszak elterjedésének. Ezek a szurkolók elképzelhető, 

hogy újra aktívvá válnának egy esetleges pozitív változás mutatkozásával.  

Elérkeztünk a kritikus ponthoz, az aktív szurkolói táborhoz.  
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Ez a kör már interaktívan és személyesen kapcsolódik a futball-klubok életéhez, rendszeresen 

mérkőzéseket látogat, és rajongásának különböző fokozatait tárja elénk. Azonban ebben a 

csoportban is lényeges különbségek mutatkoznak meg, amelyek elhatárolják a rajongót (fun-t) 

a futballhuligántól. A rajongó alapvetően színházat csinál. Identitástudatát, érzelmeit külön-

böző formában (arcának megfestésében, stb.) testesíti meg. Ehhez kapcsolódva megjegyzen-

dő, hogy piaci szempontból komoly értéket képviselnek. A rajongó klubokba, összejövetelek-

re jár, minden információt megszerez kedvenc csapatáról, ha teheti, külföldre is elkíséri, és 

mindent megtesz azért, hogy látványosan megmutassa hovatartozását, rajongásának mértékét. 

Az igazi rajongó, szurkoló nem verekszik. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos körülmények 

hatására e csoport egyes elemei, netán az egész csoport átalakul ultrává, de ez általában nem 

jellemző. Az aktív szurkolók másik, sajnos zömében negatív attitűdöket hordozó rétege a hu-

ligánoké. A huligán átmegy a rajongó fázison, azonban már túllépett ezen, és magatartását az 

erőszak uralja. Az agresszivitást felfokozhatja a stadion hangulata, a tömeg. A lelátón mini-

málisra csökken az öncenzúra. Érdemes megvizsgálni, hogy ez a tábor is tovább bontható, 

hiszen az elmúlt néhány évtizedben ez a szubkultúra is megváltozott. A drukkerek között há-

rom további alcsoport létezik. A huligán, akik a társadalom alsóbb osztályaiból kikerülve, 

primitív ideológiát követve csapatuk nagyságát és erejét a pályán kívül is meg akarják mutat-

ni. „Félkatonai szervezetként” működnek, verekednek, de nem isznak, politikailag semlege-

sek, bár előítéleteik és gyakran rasszista megnyilvánulásaik vannak. Egy másik réteg az ag-

resszív szurkolók között az ultráké, akik már magasabb iskolázottságú rétegekből kerülnek ki. 

Látványosan szurkolnak (görögtűz, életképek, zászlók, stb.), és nem előre kitervelten, de 

időnként belesodródnak verekedésekbe. A harmadik csoport egy olyan, társadalmilag rendkí-

vül lecsúszott réteg, amelyet még a huligánok is megvetnek. Ők azok, akik már ártalmatlan 

civilekbe, egyszerű járókelőkbe is belekötnek, és mértéktelenül fogyasztanak alkoholt. Nyu-

gat-Európában jól ismert, nálunk kezdetlegesen létezik egyféle negyedik csoport. Klubkötő-

désük meglehetősen gyenge, szélsőjobboldali csoportokba tömörülnek, a mérkőzéseket és a 

rangadók túlfűtött légkörét csak ideológiájukból fakadó rasszista provokációra használják 

(Hadas, 2001). 

 

A szurkolók csoportosítása szerint a nézők négy kategóriára különíthetőek el. 

Szutykok: általában munkanélküliek, erősen alkoholizálnak, számukra a mérkőzésre járás és 

az italozás a megfizethető szórakozás.  
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Nagy létszámú csoportokban érkeznek a mérkőzésekre, számbeli fölényük tudatában agresz-

szívek, támadóak. A rendfenntartó erőkre is rátámadnak. Elszakítva őket egymástól elvesztik 

erejüket.  

Ultrák: két nagy csoportjukat szokták megnevezni, a szurkoló és a harcoló ultrákat. A csapat-

hoz kapcsolódó feltétlen lojalitás jellemzi őket. Öltözködésükben is megjelenítik ezt. A szur-

koló ultrák zászlókkal, transzparensekkel, dobokkal, dudákkal, és koreográfiákkal tombolják 

végig a mérkőzést. A harcoló ultrák relikviákat gyűjtenek be az ellenfelektől, zászlókat éget-

nek, bekapcsolódnak a csapat buzdításába és az ellenfél, illetve a bíró szidalmazásába. Ha az 

alkalom úgy hozza, verekednek is.  

Huligánok: valóságos félkatonai csoportokba tömörülve sajátságos rangsort állítanak fel ma-

guk között. Ennek alapja az erő, a bátorság, az elszántság, a „bevállalás”.  

Utánpótlásuk régi kapcsolatokra épül (iskolatárs, munkatárs, börtöntárs), nehéz bekerülni kö-

zéjük. Idősebbek az átlagos szurkolóknál kedvelik a nyílt erőszakot, de ritkán fogyasztanak 

alkoholt. Erős testalkatúak, sok közöttük az éjszakai ember és a küzdősportos képzettségű. Az 

ellenféllel sokszor egyeztetik az összecsapásokat (3. félidő), a kívülállókat ritkán támadják 

meg. Megjelenik egyfajta szélsőséges ideológia is közöttük. Meg akarják mutatni az ellenfe-

leknek az erejüket a pályákon kívül is. Keresik a konfliktusokat.  

Thugok: A verekedő indiai elnevezése. A 90-es években jelentek meg, általában szélső jobb-

oldali beállítottságúak, rasszisták, idegengyűlölők. A stadionban történő rendbontás jó reklám 

a számukra. Gyakran verekednek együtt a huligánokkal is.  

 

A szurkolók társadalmi hovatartozását három tanulmány alapján vizsgáltuk meg. Kettő közü-

lük rendkívül hasonló eredménnyel zárult, míg a közbülső harmadik példa teljesen más képet 

mutatott a szurkolók társadalmi státusáról. A tanulmányrészletek alapján értelmezhetjük azt a 

feltételezést, miszerint a lelátókon megjelenő erőszak oka a nézők alacsony társadalmi státusa. 

Kezdjük talán az angolokkal. Eric Duning kutatócsoportja felmérést végzett az angliai szurko-

lók körében. A Roots of Football Hooliganism (1988) című munkájukban az Angol Labdarú-

gó Szövetség archívumát, helyi és országos lapok korabeli évfolyamait elemezte. Bemutatta a 

század elejétől a nyolcvanas évekig a labdarúgás szurkolóinak társadalmi helyzetét. A század-

fordulón is előfordultak verekedések a szurkolók között. A világháború előtti rendbontások 

többsége a játékhoz kapcsolódott, játékvezetőket, vendégszurkolókat támadtak meg.  
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Az újságok a mainál sokkal visszafogottabban írtak ezekről. Dunning és kollégái arra a kö-

vetkeztetésre jutottak, hogy a munkástömegek durva, féktelen viselkedését a közvélemény 

természetesnek tartotta. A 20. század derekán a világháborúban betöltött szerepe miatt meg-

nőtt a munkásosztály társadalmi megbecsülése. Az újságok szívesebben írták le az egyszerű 

munkásemberek átlagos hétköznapjait, mintsem az esetlegesen előforduló rendbontásokat. Az 

első világháború után csökkentek az incidensek egészen az 50-60-as évekig. Ennek a tisztes, 

jó hírű középrétegnek a létszáma csökkent a legnagyobb mértékben a II. világháború után. 

Ezek az emberek inkább otthonról nézték a mérkőzéseket. Valószínűleg az egyre nagyobb 

számban megjelenő huligánok is elriasztották őket. A társadalom jó része ma érzékenyebb az 

erőszakos megnyilvánulásokra, mint például a század elején, így a huliganizmus is jóval na-

gyobb publicitást kap. A munkásosztályon belül is tapasztalható volt egyfajta tagozódás, és 

normatorzulás. A futballhuligánok zömét adó munkásközösségekben nagy a szegények ará-

nya, alacsony az iskolázottság, nagy a munkanélküliség, családon belül erős a férfi dominan-

cia, gyakori az erőszak alkalmazása a gyermeknevelésben is, és laza a gyermekek felügyelete.  

Ezen tulajdonságok erősítik egymást, melynek egyik következménye az agresszív férfiasság 

normáinak kialakulása. Szigorú ragaszkodás a „mi csoportunkhoz”, szembenállás az „ők cso-

portjával”. Erős a territoriális kötődésük a helyi csapathoz.  Anyagi lehetőségeik szerint köve-

tik is őket mindenhova. Ezeknek a szélsőséges szurkolóknak – és az általuk közvetített nor-

máknak – a feltűnése az ország különböző részein, melyet a tv. közvetítések is felerősítettek, 

sokkolták a közvéleményt.  Így lett egy helyi ügyből országos illetve nemzetközi probléma. 

Bromberger az Olympique Marseille (OM) stadionjában végzett vizsgálatokat a nézők lelátó-

kon való elhelyezkedése és városi lakhelyük közötti összefüggések alapján. Abból indult ki, 

hogy a lakóhely reprezentálja a szurkolók státusát is. A szurkolótömegek hagyományos leírá-

sai feloldott egyéniségű, hipnózis alatti, vezetőiknek vakon engedelmeskedő masszának mu-

tatják be a rajongókat. Bromberger ezzel szemben azt állította, hogy az arénák látogatói nem 

egységesek, hanem tagozódtak, mint a stadion szektorai. Vizsgálatai szerint a város képe tük-

röződik vissza a lelátókon.  Nem tagadta, hogy a nézők átlépik mindennapi életük megszokott 

szabályait, de szerinte különböző mértékben, amelyet befolyásol a kulturális és társadalmi 

háttér is. Feltételezte, hogy kétfajta logika mozgatta a szurkolókat. Egyrészt újra termelték a 

mindennapi társadalmi rendet. Másrészt eltávolodtak attól, és átmenetileg új társadalmi viszo-

nyokat léptettek életbe, amelyek felszabadították az egyént a szokásos normák alól.  
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Új kutatásokra hivatkozva szakított azzal az általános nézettel, miszerint a közönség az alsó 

középosztály, illetve a munkásosztály képviselőiből tevődik össze. Bemutatta az Aston Villa 

és az Arsenal szurkolóiról készített statisztikákat. Ezek szerint a közönség fele, kétharmada 

alkalmazottakból, középosztálybeliekből és szellemi szabadfoglalkozásúakból áll (Malcolm, 

Walsh 1993). Saját felmérései alapján az OM lelátóin ugyanolyan arányban vannak felsőveze-

tők, szellemi szabadfoglalkozásúak, vállalatvezetők, kereskedők, középvezetők, mint a város 

lakosságában. Kimutatásai szerint a munkások alul, az alkalmazottak felül reprezentáltak. A 

szakirodalomra hivatkozva állította, hogy ugyanez jellemző Nápoly, Milánó, Torino, Rennes, 

Saint-Etienne stadionjaira is. Összegzésként megállapította, hogy 1987-ig a szurkolók térbeli 

eloszlása sporton kívüli szempontok szerint alakult, míg manapság különböző csoportok erő-

viszonyai szerint szerveződtek át a stadionok lelátói. Olaszországhoz hasonlóan kialakult egy 

foci köré szerveződött (ellen?) társadalom, mely saját törvényekkel rendelkezik és a köznapi 

hierarchiáktól fokozatosan eltávolodik.  

A magyarországi szurkolók feltérképezését Földesiné Szabó Gyöngyi végezte el. A lelátók 

közönségének 87,58%-a férfi. A mérkőzésre járók 48,36%-nak általános iskola a legmaga-

sabb végzettsége. Betanított munkás 33,44%-uk. Az életkori megoszlást figyelembe véve 

35%-uk húszas éveiben jár. Sommásan azt mondhatjuk, hogy a hazai szurkolók alulképzett, 

fiatal férfiak. Az európai átlaghoz képest rendkívül alacsony a nézőszám, ennek valószínűsít-

hető oka a gyenge játék. A stadionokban a legizgalmasabb esemény a futballhuligánok randa-

lírozása. A kutató röviden, de rendkívül találóan így értékeli felmérése eredményeit: „Ezt a 

közönséget ez a hazai futball termelte ki.” 

Az angol és a hazai kutatók szerint a szurkolók zömében az alsóbb osztályokból származnak, 

és közülük kerülnek ki a renitensek.  Bromberger a középosztálybeli nézők túlsúlyát hangsú-

lyozza az európai stadionokban. Állítása szerint a huligánok csoportjai társadalmi státusuk 

szerint heterogének. Valószínűleg a jövőben egyre inkább a társadalom arányainak megfele-

lően alakul az arénák lelátóinak közönsége. A deviáns aktív szurkolók nagy többsége azonban 

még az alsóbb néprétegekből tevődik össze. Az általános nemzetközi és hazai szurkolói kate-

góriák után ismerjük meg a magyar csoportokat. 
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3.4  A szurkolói csoportok Magyarországon 

 

A szurkolói csoportok tagozódása Magyarországra is jellemző.  

Elsősorban a két nagy csoport a huligánok - akikre az angol mintájú fergeteges buzdítás mel-

lett  a demonstratív megjelenés és az erőszak jellemző - és az ultrák - akik az olasz eredetű 

színházteremtést, a koreográfiát, a transzparenseket, bemutatókat kedvelik -  jelenléte jellem-

ző stadionjainkra. Ezek a szerveződések a 90-es évek elején alakultak főként a fővárosi nagy 

csapatoknál. Mára már vidéken is megjelentek. 

A legnagyobb szurkolói táborral a Ferencváros rendelkezik. Ők képesek megtölteni a stadio-

nokat. Az örök riválisok elleni találkozókon még napjainkban is 17-18.000 ember szurkol a 

helyszínen. Legismertebb csoportjuk a Green Monsters. 1995-ben alapította 20-25 18 év kö-

rüli fiatal. Törzshelyük a K, majd a 8-as szektor volt. Elsősorban az ultrák csoportjába sorol-

hatóak – ők készítették a Fradi sálakat is, amelyekhez koreográfiákat is kitaláltak -, de részt 

vettek verekedésekben is. Ez a szervezett társaság felelős a stadion hangulatáért. Vidékre is 

több százan elkísérik csapatukat. Ugyancsak az ultrákhoz sorolhatóak a Stormy Scamps, a 

Greenternet és a Cannibals. A Greenternet 1997-ben alakult főként egyetemistákból és főisko-

lásokból. Interneten ismerkedtek meg, és a kapcsolatot is saját honlapjukon keresztül tartot-

ták. A Stormy Scamps 1998-ban alakult. A Green Monsters huligán-irányba tolódása miatt ők 

képviselték az ultrákat az FTC táborán belül. Kezdetben a G és a J szektorban gyülekeztek, 

majd az L-be költöztek a Green Monsters mellé, akiket a verekedésekben és egyéb rendbon-

tásokban is segítettek, főként idegenben. 2001-től a G és az M szektorból buzdítják csapatu-

kat. Aktívan nem politizáltak, de többnyire jobboldali beállítottságúak. Időrendben a 

Cannibals előbb alakult (1994-ben), de kevésbé meghatározó volt, mint az előbb említett for-

mációk. A fanatikusok közé sorolhatóak még és a huligán típusú szurkolást preferálják a 2-es, 

16-os szektorhoz tartozók és az Ebola is. A 2-es szektor a 80-as évek végén alakult. Ez volt az 

első olyan csoport, amelynek nevet adtak, hiszen addig csak szurkoló-táborok léteztek a klu-

bok mellett. Érdekesség, hogy a 2-es szektor elnevezésű csoportosulás tulajdonképpen az 1-es 

szektor felsőrészein táborozott. A 2-es szektorban több büntetett előéletű, de többnyire már 

lehiggadt huligánnal is találkozhatunk. Általában éjszakai szórakozóhelyeken és kétes gazda-

sági vállalkozásokban tevékenykedtek. Hatással voltak a klubra is. A Ferencvárosi szurkoló-

kat idegenbe kísérő biztonsági cégekben is dolgoztak. Talán az egyetlen csoport, melynek 

országosan ismert vezetője van.  
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„Hypos” irányította ezt a társaságot, sőt sokszor képes volt az összes fradista huligánt mozgó-

sítani egy-egy nagyobb összecsapáshoz. Mára már inkább a saját táborának fékentartását 

szervezi. A politikai vezetésben is voltak (vannak?) kapcsolatai. A 16-os szektor már hetero-

génebb. Minden olyan csoportot integráltak, amelyek elkülönültek a 2-es szektortól, és a 

hooligan típusú szurkolást preferálták. Az első ilyen csoport a Killer Green Group (KGG, 

1992) volt. Törzstagjai -50-60 fő- a Ferencvárosból, a József Attila lakótelepről, egy másik 

részük pedig Kispestről, a Wekerle-telepről verbuválódtak. Párhuzamosan jött létre a Pumukli 

Casuas a Józsefvárosból és érdekes módon Újpestről, Káposztásmegyer környékéről. 1993-

ban alakult az Aryan Greens főként a KGG-ből kivált skinhead-ek és egyéb jobboldali fiata-

lokból.  Kelta keresztes zászlójukról hamar felismerték őket. Az előző csoportoktól függetle-

nül fejlődött a Hellish Greens. Csak a rendbontások alkalmával csatlakoztak a KGG-hez és az 

AG-hez. A 16-os szektorbeli hely-foglalásban jelentős szerepet játszott a belépőjegy olcsósá-

ga és az a tény, hogy ez a terület volt legközelebb a vendégekhez. 1995-ben alakult szélső-

jobboldali fiatalokból az Aryan Army. Ekkor már a 16-os szektor is hasonló méretű és erejű 

lett mint a 2-es szektor. Gyakran együttműködött a két tábor, melynek krónikáival megteltek 

az újságok és a rendőrségi jelentések. Saját megfogalmazásuk szerint arra törekedtek, hogy a 

stadionból kivigyék a rendbontókat az utcára, és ott ütközzenek meg velük (3. félidő). A cso-

port jobboldali beállítottságú, szélsőséges magyar nacionalista istenhívőnek titulálta magát. 

Közöttük politikai pártok képviselői is megjelentek.  Vidéki vállalkozók és jómódú üzletem-

berek is kijártak ide. A szektoron belül is észlelhető egyfajta feszültség a különböző csoportok 

között.  A fiatalok közül sokan nyíltan rasszisták és keresik a lehetőséget a verekedésekre. 

Folyamatosan szerveződtek a csoportok. Az egyik ilyen társaság az Ebola. 2001-től létezik, 

nevük az Ebola –vírus terjedési és túlélési statisztikáira utal. (10 %-os a vírus túlélésének le-

hetősége). A másik szélsőséges formáció az Új Generáció (2002) a 16-os szektorból vált ki. 

Magyarország legszélsőségesebb csoportjának vallják magukat a Monsters Juniorral együtt. A 

KGG hagyományait folytatva céljuk erős nemzeti csoportok kialakítása. Állandó tömegbázisa 

a csoportoknak az úgynevezett „B közép”. Többnyire fiatalok, akik bevonhatóak a nagyobb 

rendbontásokba. Tömegük félelmetes, de kevésbé veszélyesek, mint az előbb említett szerve-

ződések. A legnagyobb tábornál elmondható, hogy ha rendbontásra kerül sor egységesek, de 

ha őket kell kordában tartani, az még sokszor saját rendfenntartóiknak sem sikerül.  
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Nincs már olyan egyszemélyi vezető vagy domináns csoport, akivel, akikkel egyeztetni tud-

nának a rendvédelmi szakemberek. Néhány karizmatikus egyéniség kinőtte magát a szurkolók 

közül, de garanciát ők sem tudnak vállalni társaikért.  

A zöldek legnagyobb ellenségei az Újpest vagabundjai, de szívesen megütköznek mindenki-

vel. A Zalaegerszegiekkel és a Kispestiekkel van még egyfajta szövetségük, ha más csapatok 

ellen – főként külföldi – gyűjtenek támogatókat. Az Újpest rajongói szurkolnak talán a legszí-

nesebben. Egész mérkőzésen át kitartó dalok, rigmusok, zászlók, sálak, koreográfiák és szer-

vezettség jellemzi őket. A 90-es évek elején létrejött csoportjuk az Ultra Viola Bulldogs. 

Utánpótlása a Moderátorok és az Ultra Korps, akik közül viszont már sokan keverednek bot-

rányba is.  Az Újpesti huligánok a Viola Kaosz soraiban találhatóak. Talán ők képesek fel-

venni a harcot a Fradistákkal szemben. Gyakorlatilag minden hazai szurkolótábor ellenségük. 

Feltűnik néha az Újpest szurkolói között egy Magyarországon egyedül álló női csoportosulás 

az UVB Girls. Az ellenfél mocskolódásában nem maradnak el férfi társaiktól.  

A régi nagy hírű csapat, a Kispest-Honvéd szurkolói egyre fogynak.  Red Boys nevű szerve-

ződésűk az egyik legrégibb (1988). Itt működött az egyik legjobban felszerelt ultra csoport, a 

Nuova Guardia, és a félelmetes hírű inkább huligánokhoz sorolható Szelídek, valamint egy 

frissebb formáció, a B-Boys lelkes társasága. Követik egyre gyengébb teljesítményt nyújtó 

csapatukat és többnyire kitartanak mellettük. Legnagyobb ellenségeik az Újpestiek és a Diós-

győriek.  

Az élvonalban szereplő és a leggazdagabb csapatként feltűntetett MTK szurkoló tábora meg-

lehetősen kis létszámú.  Blue Front elnevezésű csoportjukat a klub ingyen szállítja vidékre és 

próbálja támogatni is, de sehol sem látják szívesen őket. Az MTK szűk táborában gyakran 

láthatunk politikusokat, gazdag vállalkozókat. Nem keresik a konfliktusokat, de gyakorlatilag 

minden mérkőzésen gyalázzák őket zsidó támogatottságuk miatt18.  

Folyamatosan alakulnak és szűnnek meg ezek a szurkolói csoportok. Aktuális ismerete csak 

az adott rajongói közösségben élő drukkereknek van saját szűkebb környezetükről. Ennek 

ellenére a rendfenntartók között is kellene lennie olyan kontakt személynek, aki ismeri, és 

kapcsolatban van ezekkel az emberekkel. A hazai labdarúgás irányítója az MLSZ, de néhány 

kezdeményezéstől eltekintve,(szurkolói koordinációs iroda) ők is magukra hagyják a szurko-

lókat. 
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3.5 Adatgyűjtés és adatfeldolgozás 

 

A futball-huliganizmushoz – ahogy a labdarúgáshoz is - Magyarországon mindenki ért. Sokan 

még javaslatokat is kínálnak a probléma megoldására. Ezen állásfoglalások forrása lehet a 

média, esetleg saját tapasztalat vagy a szűkebb környezet véleménye. Valószínűleg valós ele-

mei is vannak ezeknek a felvetéseknek, de mégsem helyettesíthetnek tudományos igényű 

elemzéseket. Mégis újságcikkek születnek, amelyek nyugati példákat javasolnak a magyar 

futball-huliganizmus megfékezésére, anélkül, hogy ezek adaptálhatóságáról meggyőződné-

nek. Kormányzati tervek készülnek jelentősebb felmérések, vizsgálatok nélkül. A jelenség 

okainak feltárásához, a megoldások feltérképezéséhez és kivitelezéséhez nyújthatnak segítsé-

get a méréseken alapuló, módszertanilag megalapozott vizsgálatok. Tudományos igényű fel-

dolgozása a problémának az elmúlt évtizedben csak néhány készült. A helyzetkép a lelátókról 

(Földesiné, 1994) a Futball és társadalmi identitás  (Hadas-Karády, 1995) illetve A futball-

huliganizmus (Szabó János, 2003) című  munkákat lehet talán ezek közül kiemelni, (a továb-

biakat lásd a szakirodalmi részben) a kis számú, magyar helyzetet vizsgáló tanulmányok kö-

zül. Az eddigi elemzések a szurkolókat illetve a jelenség társadalmi okait és pszichológia as-

pektusait mutatták be. A rendvédelmi szakemberek az események leírására, dokumentálására 

vállalkoztak. A rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozása után vált nyilvánvalóvá, hogy a 

futball-huliganizmus nem csupán a labdarúgásban jelentkező helyi deviancia, hanem egy 

komplex társadalmi probléma, melynek egyik megjelenési formája a nézőtéri erőszak. A je-

lenség összetettsége miatt több módszert is alkalmaztunk:  

-   sajtóelemzések,  

-   dokumentum elemzések, 

-   résztvevői megfigyelések, 

-   survey-ek, 

-   mélyinterjúk. 

A szakirodalom vizsgálata után - melyekben főként a szociológiai, pszichológiai, rendvédelmi 

szemléletű megközelítések domináltak - hivatalos rendőrségi dokumentumokat és a média 

híradásait vetettük össze, illetve dokumentumelemzéseket végeztünk (lásd. a függelékben). A 

rendőrségi anyagok, a labdarúgó mérkőzések jegyzőkönyveit, év végi záró értékeléseket, biz-

tosítási terveket és a futball-huliganizmus rendőri kezelésére irányuló intézkedéseket, rendele-

teket tartalmazták.  
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A média reakcióit országos napilapokból, tv-rádió műsorokból az Internetről és a Nemzeti 

Sport (1999-2003) híradásaiból ismerhettük meg. A témához kapcsolódtak még minisztériumi 

programok („Szurkolj, ne háborúzz.”, Bozsik utánpótlás nevelő-Orth stadion rekonstrukciós 

program.), oktatási tematikák és a releváns jogszabályok.  

Négy labdarúgó csapat (FTC, UTE, MTK, Kispest-Honvéd) budapesti mérkőzésein résztve-

vői megfigyelések segítségével tájékozódtunk 1999 és 2003 között.   

Az információk alapján kirajzolódott három terület – jogszabályi háttér, infrastruktúra, képzés 

– amelyeken kérdőíves vizsgálatokat készítettünk (1-2-3 sz. függelék) a rendvédelmi szakem-

berek végrehajtói állományának körében.  

A survey-ket a rendvédelemben dolgozó vezetőkkel felvett interjúkkal egészítettük ki.    

A módszerek együttes alkalmazását a következőkkel is indokolhatjuk. A hivatalos rendőrségi 

dokumentumok pontosan leírták az eseményeket, de csak a jogszabályok tükrében. A sajtó-

elemzésekből már teljesebb képet kaphattunk, de ezek a cikkek sok szubjektív elemet is tar-

talmaztak. A két elemző módszer együttes használatát egészítette ki a részvevői megfigyelés, 

melynek nagy előnye, hogy a mérkőzések hangulatát is átélheti a kutató.  Hátránya azonban, 

hogy csak a közvetlen környezetében történt eseményekről szerezhetett információkat. Kérdő-

íveket is alkalmaztunk. Survey módszerrel mértük fel a rendvédelmi szakemberek (rendőrök, 

rendezők) végrehajtói állományát, így közvetlenül kaphattunk információkat a mérkőzések 

biztosításairól. A vezetőikkel készített interjúk pedig, pontosították ezeket az adatokat. 

Háromféle kérdőívet készítettünk (a kérdőívek a függelékben találhatóak). Az első a rendőrök 

számára készült, melyben 17 kérdést tettünk fel.  Az életkoruk, beosztásuk, lakóhelyük, isko-

lai végzettségük mellett kíváncsiak voltunk a sportolási szokásaikra illetve kapcsolatukra a 

sporthoz. Ezután szakmai kérdések következtek saját illetve vagyonőr kollégáik munkájával 

kapcsolatban. A kérdőíveket kérdezőbiztosok segítségével vettük fel. Részletesen megismer-

tettük velük vizsgálataink céljait és a kérdőívek szerkezetét. A rendőrségen elsősorban az 

egyes szervezeti egységek vezetői segítették munkánkat. A survey-k kisebb hányadát a szol-

gálatváltás idején történő eligazítások alkalmával töltötték ki a rendőrök. Nagyobbik részét a 

mérkőzés-biztosítások eligazítása során, ahol általában kutatók is jelen lehettek.  Rendőreink 

rutinosan válaszoltak kérdéseinkre, hiszen már más kutatások kapcsán is (pl. korrupció) talál-

koztak ezzel a módszerrel. A teszteket először a Rendőrtiszti Főiskola közrendvédelmi hallga-

tóival véleményeztettük, majd a vizsgálatban résztvevő kerületi kapitányságok közrendvé-

delmi osztályvezetőivel.  
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A hallgatók mindannyian hivatásos rendőrök voltak, akik már főiskolai tanulmányaikat meg-

előzően dolgoztak mérkőzés-biztosításokon.  A kapitányságok osztályvezetőivel történt 

egyeztetések is segítették kérdéseink pontosítását. 

A második kérdőívet a budapesti mérkőzéseket biztosító cégek munkatársaival töltettünk ki. 

A rendezők kérdéssora megegyezett a rendőrökével, csak a sorrendiséget cseréltük fel. Úgy 

gondoltuk, hogy a vagyonőrök személyét érintő kérdéseket (nem, kor, iskolai végzettség, la-

kóhely) a végére hagyjuk, nehogy ez legyen az akadálya a válaszadásnak. A kérdőíveket a 

szakmai vezetők töltették ki alkalmazottaikkal. Általában mérkőzések előtt került erre sor, 

mert a sok alvállalkozó miatt csak ekkor gyűltek össze a rendezők. A vezetők segítségének 

köszönhetően a vagyonőrök is válaszoltak kérdéseinkre. A survay pontosításában is ők voltak 

a segítségünkre.  

A rendőrök és a vagyonőrök kérdőívei mellett - mintegy kontrollként - elkészítettünk a vizs-

gálatban szereplő csapatok játékosainak is egy kérdéssort. Arra voltunk kíváncsiak, mi a vé-

leményük a rendőrök, rendezők munkájáról illetve saját szerepükről a futball-huliganizmus 

megfékezése kapcsán. Az edzőkkel, technikai vezetőkkel történő egyeztetés után kérdezőbiz-

tosok vették fel a kérdőívekre adott válaszokat a játékosoktól.  Négy csapat labdarúgói (FTC, 

UTE, MTK, Kispest-Honvéd) töltötték ki a kérdőíveket.  

Az adatok feldolgozása SPSS statisztikai programmal készült el. A kérdőívek adatait nominá-

lis és ordinális skálákon értelmeztük, ezért nem paraméteres próbákat végeztünk. Azokon a 

próbákon, ahol normál eloszlást találtunk, variancia analízis használatát is fontosnak tartottuk. 

A survey-k mellett interjúkat is készítettünk rendőri vezetőkkel, biztonsági cégek tulajdonosa-

ival, irányítóival, az MLSZ és a klubok biztonsági szakértőivel, játékvezetőkkel, bírókkal. 

Szükségesnek tartottuk, mert a kérdőívek kérdéseire adott válaszok a kutató gondolatmenetét 

követik. Hiányozhat éppen ezért jó néhány lényeges momentum. Az interjúk segítségével 

többféle aspektusból is kaphattunk információkat. A beszélgetések fonalát a kérdőívek adták. 

Összesen 23 ilyen interjú készült. A riportok alanyai mindannyian évek óta foglalkoztak mér-

kőzés-biztosításhoz köthető feladatokkal. A találkozók  2/3-áról hangfelvétel készült, a többit 

pedig lejegyeztük. Az eredmények értelmezésénél tudtuk hatékonyan felhasználni az interjúk 

információit. Általában alátámasztották a végrehajtók véleményét, de néhány esetben el is 

tértek attól.  

Itt kívánom megjegyezni és megköszönni, hogy minden érintett igen készséges volt és lelke-

sen segítette munkánkat.   
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4  EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLES 

 

4.1  A futball-huliganizmus megfékezésére irányuló jogszabályok Magyarországon 

 

A tudomány elvárása, hogy mérhető módon bizonyítsuk a társadalmi jelenségek létét. Nehéz 

ezeket a folyamatokat valamilyen standard, általánosan elfogadott mérőeszközhöz viszonyíta-

ni. A futball-huliganizmusnak, mint devianciának egyik lehetséges mérési módja a hatályos 

jogszabályoktól eltérő szurkolói szokások lehetnek. Természetesen a futball-huliganizmusnak 

jó néhány olyan megnyilvánulása is van, amelyeket nem szabályoznak törvények, mégis nor-

masértők. A közvélemény nyomására a törvényhozás szankcionálja a nézőtéri erőszakot, tör-

vények formájában. A szabályozással nem feltétlenül ért egyet az adott állam minden polgára. 

Néhányan jogaik korlátozásának érzik ezeket az intézkedéseket, mások pedig erőtlennek. A 

jogszabályok folyamatos változásai mutatják be azt a mozgást, amellyel a hatalom próbál rea-

gálni és keretek közé szorítani a futball-huliganizmust. Ez egy hosszú távú program. Angliá-

ban is – ahol elsőként észlelték a jelenséget – közel 70 évnek kellett ahhoz eltelnie, mire meg-

született az az intézkedéscsomag /Taylor, 1990/, amellyel, hathatósan tudtak fellépni a futball-

huliganizmus ellen. A törvények önmagukban azonban még nem jelentenek garanciát. Jó né-

hány feltételnek teljesülnie kell még ahhoz, hogy hatékonyak legyenek ezek a jogszabályok. 

Ezek közül néhány: 

-  Az új  jogszabályoknak illeszkedniük kell a már hatályos hazaiakhoz és nemzetközi-

ekhez. 

-  Megfelelő jogérvényesítő apparátussal kell rendelkezniük a törvényalkotóknak, hogy 

érvényt tudjanak szerezni az akaratuknak. 

- Biztosítani kell a financiális és infrastrukturális hátterét a törvényeknek. 

- Politikai és társadalmi akarat szükséges a jogszabályok betartásához. 

- Adekvát, szakszerű és jogszerű intézkedésekre van szükség a helyi specialitások figye-

lembevételével.  

Mindezek nélkül - hogy csak a legfontosabbakat említsük - a legszakszerűbben megalkotott 

jogszabályok sem működhetnek.  

A fejezet célja, hogy bemutassa azokat a jogalkotói, kormányzati törekvéseket, amelyek a 

futball-huliganizmus magyarországi megfékezésére irányulnak. Ezek alapján az alábbi kérdé-

sekre keresünk válaszokat: 
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-        Milyen nemzetközi intézkedések születtek a futball-huliganizmus megfékezésére Euró-

pában? 

- Milyen események hatására alakultak ki a jelenlegi hatályos jogszabályok a futball-

huliganizmus szankcionálására Magyarországon?  

- Miként vélekednek a magyar intézkedésekről, jogszabályokról a végrehajtó rendőrök, 

rendezők? 

 A futball-huliganizmus tőlünk nyugatra jelentkezett először, így ott születtek az első 

jogszabályok a megfékezésére. A nemzetközi rendelkezések hatással voltak a hazaiakra. 

 

4.1.1  A futball-huliganizmus elleni nemzetközi jogi küzdelem vázlatos áttekintése 

 

Értekezésünk szempontjából elsősorban az európai, azon belül is az angol kezdeményezések a 

relevánsak. Az állam elsődleges feladata a futball-huliganizmus megfékezésében az intézke-

dések végrehajtásához szükséges átlátható, hatékony jogszabályi háttér megteremtése. E nél-

kül a rendfenntartó, jogvégrehajtó apparátus tehetetlenül szemlélheti az eseményeket. Első-

ként Angliában alkottak kifejezetten a futball-huliganizmus ellen szóló törvényeket. Az angol 

intézkedéseket jó néhány szörnyű katasztrófa előzte meg a labdarúgás őshazájában (4. Táblá-

zat.). 

 

4. Táblázat.  Stadion-katasztrófák Angliában  

 

Dátum Stadion Mi történt? Áldozatok 
1902 Ibrox Park Terasz leszakadt 50 halott, 500 sérült 
1914 Hillsborough  Fal leomlott 80 sérült  
1914 Turf Moor Nézők összecsaptak 1 halott  
1946 Burnden Park Nézők összecsaptak 33 halott, 400  
1957 Shawfield Korlát leszakadt 1 halott, 50 sérült 
1961 Ibrox Park Korlát leszakadt 2 halott 

1971 Ibrox Park Nézők összecsaptak/ Korlát 
leszakadt 66 halott, 100 sérült 

1985 Valley Parade Tűz ütött ki 56 halott, 100 sérült 
1985 St. Andrews Fal leomlott 1 halott  
1989 Hillsborough Nézők összecsaptak 96 halott, 100 sérült 
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A tragédiák okait többször is vizsgálták a hatóságok. 1923-ban a Wembley kupa döntőjén 

történt balesetet követően született meg a Shorrt-jelentés, amely meghatározta, hogy a rendőr-

ség felelőssége a jogérvényesítés és a rend megőrzése, míg a nézők kényelmének biztosítása a 

pályahatóság feladata. 1946-ban jelent meg a Moelwyn-Hughes-jelentés a Burnden parkban 

33 halottat és 400 sebesültet követelő Wanderers mérkőzés után. Legfontosabb eleme az, 

hogy kötelezővé tette minden 100 néző után 1 rendőr jelenlétét a meccseken. 1971-ben 66-an 

haltak meg a glasgowi Ibrox parkban. A vizsgálatot Lord Wheatley végezte, aki megírta a 

Green Guide on Safety at Sports Grounds (Zöld útikalauz a sportpályák biztonságához) című 

útmutatót, amely alapja lett az 1975-ös sportpályák biztonságáról szóló törvénynek. 1985-86-

ban került sor a Poplewell vizsgálatra, a Bradford City-ben elhunyt 56 szurkoló esete után. 

1985-ben történt a heyseli katasztrófa19 szintén angol részvétellel. A Hillsboroughi katasztrófa 

hatására készült a Taylor-jelentés. Ennek az átfogó komplex vizsgálatnak a célja a futball-

huliganizmus okainak felderítése, rövidtávon szankcionálása, hosszútávon megszüntetése 

volt. A jelentés első részében 43 azonnali feladatot határozott meg. Ezek elsősorban a stadio-

nok biztonságtechnikai átalakításáról szóltak. 1990-ben készült el a végleges jelentés, 76 

pontja már a futball-huliganizmus problémájának teljes megoldását tűzte ki célul. A jelenté-

seket követően 1975-2000 között 9 törvény született a huliganizmus ellen.  

 

       - Safety of Sports Ground Act, 1975  

- Sporting Events (Control of Alcohol) Act 1985  

- Public Order Act, 1986 (Exclusion Orders)  

- Fire Safety and Safety of Places of Sport Act, 1987  

- Football Spectators Act, 1989  

- Football Offences Act, 1991  

- Criminal Justice Act, 1994  

- Football (Disorder) Act, 1999  

- Football Disorder Act, 2000  

 

Európa csak az 1985-ös heyseli katasztrófa után eszmélt. 39 áldozatot követelt a labdarúgás 

ünnepén a futball-huliganizmus. 
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 Nyugat-Európai országai összefogtak, és bár megszüntetni nem tudták a jelentséget, figye-

lemre méltó eredményeket hoztak intézkedéseik. Bemutatjuk ezek közül a legjelentősebbeket.  

Az ajánlások, határozatok jó néhány módosításon estek át. Választásunk azokra esett, ame-

lyekkel a mai napig találkozhatunk az Európai Parlament futball-huliganizmussal foglalkozó 

jelentéseiben (Roth, 1996), illetve az Európai Közösségek hivatalos lapjában (Official Jour-

nal). 

- Intézkedést született a sport területén tapasztalható vandalizmus és erőszak ellen. (Eu-

rópai Szerződés – sorozat 120. sz. 1985. 08.19.) 

- Vizsgálat történt a rasszizmus és idegengyűlölet jelenlétéről a sportban. (OJ C 284, p. 

57. 1990. 12.11.) 

- Megfogalmazták a sportrendezvények szervezőinek feladatait és felelősségi körét. 

(1/93 sz. Bizottsági ajánlás 1993. 11.30.). 

- Ajánlást tettek a nagy tömegeket vonzó sportesemények alkalmával történő nemzetkö-

zi információ-cserére. (Tanácsi határozat 1994. 12.1.). 

- Leírták a labdarúgó mérkőzésekkel összefüggő rendbontásokra vonatkozó irányelve-

ket. (OJ C 131, 1.p. 1996. 05.03.). 

- Felszólították együttműködésre a tagországokat a törvényes rend és közbiztonság meg-

teremtése és fenntartása érdekében. (OJ C 147.  1. p. 1997.  06.05.). 

- Határozatot hoztak a futball-huliganizmus megelőzéséről és visszaszorításáról a stadi-

onokból történő kitiltás és a média-irányelvek érvényesítése révén. (OJ C 193.  1. p. 

1997. 06.24.). 

-          Újabb ajánlást tettek a legalább egy tagországot érintő nemzetközi labdarúgó mérkőzé-           

sekkel kapcsolatos rendzavarások megelőzésére, megfékezésére és rendőrségek 

együttműködésére vonatkozó kézikönyv kiadására. (OJ C 22.  1. p. 2002. 01.24.). 

 

 

Magyarország 1990-ben csatlakozott a futball-huliganizmus elleni küzdelemhez a nemzetközi 

határozatok ratifikálásával. Önmagukban azonban a jogszabályok erőtlenek.  A társadalom 

széles rétegei által támogatott jogalkalmazói apparátusra van szükség működésükhöz. Kísérle-

tet teszünk arra, hogy felvázoljuk miként alakult a magyar jogalkalmazás az elmúlt néhány 

száz évben, bemutatjuk a futball-huliganizmus elleni intézkedéseket és a témánkhoz kapcso-

lódó érvényes hazai jogszabályokat.  
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4.1.2 A magyar jogalkalmazás alakulásának vázlatos áttekintése és a futball-

huliganizmus elleni intézkedések bemutatása 1990-től napjainkig 

 

Több mint ezer éves tapasztalatunk van a jogalkotás területén. A XI. században születtek az 

első királyi törvények,20 amelyek felváltották a hagyományokon alapuló szokásjogot. A ke-

resztényi értékeket elfogadó és a vándorlás helyett a letelepült életmódot preferáló új szabá-

lyok voltak ezek. Önmagukban azonban a rendelkezések hatástalanok lettek volna. Érvényü-

ket erővel, elsősorban katonai erővel biztosították évszázadokon keresztül. Ha a király serege 

volt a legnagyobb, akkor az ő törvényei, ha a hűbéruraké volt az erősebb, akkor a nemesség 

érdekei érvényesültek. A városiasodás és a polgárság kialakulása - IV. Béla uralkodása után21- 

módosította mindezt. A szabad királyi városoknak önálló döntéshozó testülete lett. A XIX. 

századra a rendfenntartás különvált a hadseregtől. A katonaság mellett megjelentek a csend-

biztosok, csendőrök, akik kifejezetten rendfenntartói feladatokat láttak el. A XX. századra a 

rendfenntartáson belül is specializálódtak az egyes területek. Ezt a polgárok gyarapodása és új 

jogszabályok születése tette szükségessé.  

Magyarországon a két világháború között az erősödő polgárság érdekei kerültek előtérbe, de 

még az arisztokrácia irányított. Az erős, politikailag támogatott csendőrség tartotta fenn a 

közbiztonságot. A polgári demokrácia nem alakulhatott ki, mert a II. világháború után a prole-

tárdiktatúra vette át a hatalmat. A tömegek diktatúrájának is nevezett rendszerben a rendőrség 

feladata az államhatalom védelme, és a kormány döntéseinek bármi áron történő végrehajtása 

volt. Az állam meghosszabbított karjaként az érvényes jogszabályok alapján - melyeket a 

kordában tartott és erősen megválogatott összetételű országgyűlés hozott - a rendőrség kiszol-

gálta a hatalmat. A stadion volt az egyetlen hely, ahol eltűrték a deviánsviselkedést. Az aréná-

kat egyfajta gőzkieresztő helyként használta a rendszer. Csak itt és néhány állami rendezvény 

alkalmával gyűlhetett össze nagyobb tömeg.  

Az 1989-es rendszerváltás után valós jog lett a gyülekezési szabadság. Az emberek éltek is 

ezzel a lehetőségükkel.  A rendőrségnek és a politikának komoly gondot okozott, hogy mikor 

és hogyan avatkozhat közbe tömegdemonstrációk alkalmával. Minden rendőri fellépés politi-

kai indulatokat válthatott ki. A közrend fenntartása így bizonytalanná vált a sportrendezvé-

nyeken is. A huligánok ezt ki is használták. Jogaikat hangoztatva randalíroztak. 
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A társadalom csak évek múltán eszmélt. A 90-es évek közepére már a média polgárháborús 

jeleneteket mutatott be a stadionok környékéről. A zavargások miatt utakat kellett lezárni. 22A 

garázdák autókat, tömegközlekedési eszközöket és üzleteket törtek össze. Egy-egy nagyobb 

mérkőzés lefoglalta a város teljes rendvédelmi apparátusát. Az anyagi károk mellett jelentő-

sen sérült a polgárok jogalkalmazókba, jogvégrehajtókba vetett bizalma. Folyamatosan történ-

tek intézkedések a futball-huliganizmus megfékezésére, ezek közül elemeztük a jelentősebbe-

ket. A következőkben vázlatosan áttekintjük a rendszerváltás utáni időszak jogi szabályozásá-

ban történt változásokat a  futball-huliganizmus területén.  

A magyar futball-huliganizmus kezdetét az 1990-es Vác-FTC mérkőzésen kirobbant tömeg-

verekedéstől datálják az elemzők23. A 90-es évtized első felében gyakorlatilag csak a rendőr-

ség reagált a jelenségre. A társadalom, a kormányok, a jogalkotók el voltak foglalva. A priva-

tizáció, a kárpótlás, a gazdasági stabilitás megteremtése és még jó néhány kérdés fontosabb 

volt, mint az, hogy a szurkolók összeverekedtek a stadionokban. A zavargásokat rendfenntar-

tói feladatként kezelték. Vélhetően a rendőrség meg is tudott volna ezzel a problémával bir-

kózni. Azonban a rendfenntartás image váltásába – polgárbarát rendőrség – nehezen illett, 

volna bele a tömegekkel szembeni határozott fellépés. A rendszerváltás előtt a gyülekezési jog 

és a szólásszabadság erősen korlátozva volt. A 90-es évek elején mindkettő gyakorolható al-

kotmányos joggá lett. Az eltérő jogértelmezések miatt pl. a stadionokban történő rasszista 

rigmusokat - „Indul a vonat Auschwitzba” - sokan a véleménynyilvánítás szabadságaként 

értékelték. Az utcára sereglett tömeget, amely előzetes bejelentés nélkül a forgalmat és a köz-

rendet zavarva randalírozott, a véleményét kinyilvánító tüntetőknek hitték még 2002-ben is.24 

A rendőrség kereste a kompromisszumos megoldásokat. Állandó bizottságot hozott létre négy 

NB-I-es klub a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Népstadion és Intézményei bevonásával 

(1990).  A bizottság meghatározta a legszükségesebb biztonsági előírásokat. Kerítéseket húza-

tott a stadionok köré, a játéktér és a lelátók közé, a játékos kijárókat szeparáltatta, a pályák 

hangosítását kötelezővé tette. A rendőrség aktualizálta biztosítási terveit (1/1990 ORFK Álta-

lános Szakmai helyettese). Külön intézkedést hozott a Ferencváros (1/1991 ORFK Közbiz-

tonsági helyettese), majd később az UTE, Vasas, Honvéd, MTK, Siófok (21/1991 ORFK 

Közbiztonsági helyettese) labdarúgó klubok mérkőzéseinek szigorúbb ellenőrzésére és a haté-

konyabb rendfenntartás érdekében. A hétvégi randalírozások után azonban általában elmarad-

tak a szankciók. A bíróságok túlterheltek voltak, hónapokkal később tárgyalták csak a futball-

huliganizmus eseteit, ha egyáltalán odakerültek ezek a törvénysértések.  
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Garázdaság, testi sértés alapján születtek ítéletek, de jó néhány esettel, mint pl. a pályára tör-

ténő berohanások vagy a rasszista bekiabálások, nem tudtak, mint kezdeni. 1994-ig gyakorla-

tilag nem történt jelentősebb változás a labdarúgó pályák biztonságával kapcsolatban. A huli-

gánok felbátorodtak, rendszeresen megütköztek a rendfenntartókkal.  

1994. tavaszán egy rendőr fegyverét vették el a rendbontók.25 A soron következő Kispest 

Honvéd  - FTC mérkőzésre ezek után már nagy erőkkel készült a rendőrség. Figyelmeztették 

a szurkolókat, hogy a mérkőzés befejezése után sem mehetnek be a pályára. A tömeg ennek 

ellenére betódult. Megkezdődött a relikviagyűjtés és az ünneplés. A játékosokat levetkőztet-

ték, a pálya tartozékait szétszedték.  A rendőrség felszólította a szurkolókat a játéktér elhagyá-

sára. Mivel a drukkerek ennek nem tettek eleget, megkezdődött a kiszorítás. A szurkolók mel-

lett játékosok, sőt edzők is szembeszegültek a rendőri intézkedéssel. A kialakult tömegvere-

kedést lovasokkal sikerült felszámolni. A helyszínre érkező rendőri vezető jogszerűnek ítélte 

meg az intézkedést. Másnap azonban a belügyminiszter bocsánatot kért a szurkolóktól a 

drasztikus rendőri fellépés miatt. Ez volt az első eset, hogy a politika is beleszólt az eddig 

kifejezetten csak rendőri feladatként kezelt problémába. Az események hatására az Országos 

Rendőr-főkapitányság közbiztonsági helyettese utasítást adott ki (24/1994), melyben rögzítet-

te, hogy a mérkőzés szervezőjének írásbeli felkérése szükséges a belső biztosításhoz. Nem 

hivatalosan, de megszüntették a stadionon belüli lovas rendőri tevékenységet. Őket ezután a 

kupadöntő után  csak közterületen vetették be.  

A Rendőrségi Törvény (94/XXXIV) és az azt követő rendelet (3/1995 BM), közterületen 

alapfeladatként határozta meg a közbiztonság fenntartását. Ez vonatkozott a labdarúgó mér-

kőzésekre is.  A stadionon belül a szervezőké lett a felelősség, a rendőrök csak törvénysérté-

sek esetén avatkoztak közbe.  

A következő fontos intézkedés a Személy – és Vagyonőrökről szóló (1998/IV-es) törvény 

volt. A jogszabály képesítéshez kötötte a rendezői feladatokat is. Ezzel hivatalosan megszün-

tették az illegálisan fizetett, csak a csapatukhoz lojális szurkolói rendezők státusát. Egyes klu-

boknál a vezetőség védelmi pénzt fizetett ezeknek a szurkolói rendezőknek.  Az ő feladatuk 

volt társaik kordában tartása. Néhányan azonban nem elégedtek meg ezzel, és ha a klub nem 

fizetett vagy mást bízott meg a rendezéssel, akkor ők szervezték a rendbontásokat.26  

A 90-es évek közepétől a média is rendszeresen tudósított a stadionokban és környékükön 

dúló háborúkról.  
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A híradások sokszor egyoldalúak voltak, hiszen a rendbontás kiváltó okát nem tudták rögzíte-

ni.  A rendőri intézkedések így néhány esetben drasztikusnak tűnhettek. A szurkolók rendőri 

brutalitásról beszéltek, a huligánok szereplési lehetőséget kaptak.   

Az erőszakos események növekedése miatt az ORFK vezetői kidolgozták a Magyar Köztársa-

ság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzatát (11/1998). Egy évvel később született a 

43/1999-es ma is hatályos intézkedés a labdarúgó mérkőzések rendőri biztosításáról.  

A futball-huliganizmus terjedésével párhuzamosan a Magyar Labdarúgó Szövetség is fellépett 

az erőszak ellen. Felszólította a játékvezetőket az erélyesebb ítéletekre az agresszív játékosok 

ellen. A bíróknak jogukban állt megszakítani, vagy idő előtt befejezni a mérkőzést, ha a néző-

téren a játékot zavaró rendbontások történtek. A szövetség szurkolói koordinációs irodát ho-

zott létre, melynek feladata a nézők tájékoztatása és szervezése lett volna. Ezek a kezdemé-

nyezések azonban nem hozták meg a hozzájuk fűzött reményeket.  

A rendbontások veszélyessége növekedett. 1999. május 23-án a Zalaegerszeg-Kispest mérkő-

zésre utazó Kispesti szurkolók kb. 120-150- fős csoportja Balatonlellén verekedést provokált, 

kirakatokat tört be, gépkocsikat rongált meg. Az események során egy helyi vállalkozó az 

engedéllyel tartott önvédelmi fegyverével három lövést adott le a levegőbe, majd többet az 

őket megtámadó tömeg irányába.  A lövések egy főt lábon, egyet pedig vesén találtak. A vál-

lalkozó társa késsel két főt megsebesített a karján illetve a törzsén. Az események hatására a 

kormány is közbelépett.  

Az első figyelemfelkeltő akciója az Ifjúsági és Sportminisztérium „Szurkolj, ne háborúzz!” 

elnevezésű kampánya volt. Célja a közvélemény formálása és a hezitáló szurkolók „jó” oldal-

ra állítása volt. A következő lépésként stadionrekonstrukciós programot hirdetett meg a kor-

mány. Az Orth György nevével jelzett projektre az állam közel 13 milliárd forintot kívánt 

fordítani. Néhány stadion el is készült a 2001-2003-as időszakban.  

Az igazi megoldást azonban mindenki a sport törvényi rendezésétől várta. 2000-ben megszü-

letett a második Sporttörvény, majd rendeletet adott ki a kormány (33/2001-es) a sportrendez-

vények biztosításáról. A törvény meghatározta, hogy a sportrendezvények biztosításáért a 

szervező a felelős. Közterületen a rendőrség feladata a rendfenntartás, de a 16/1999-es kor-

mányrendelet értelmében vállalhatott belső biztosítást is térítés ellenében.  A szervező tehát 

felkérhetett rendőröket vagy alkalmazhatott személy- és vagyonőröket a belső biztosításhoz. 

A Bűntető Törvénykönyv is bővült a rendbontás tényállásával (Btk. 271/A §), és a szabálysér-

tési törvény is kiegészült a rendzavarás fogalmával (Sztv.142§).   
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Az  első bűncselekményként, a második pedig szabálysértésként szankcionálta a futball-

huliganizmust. A törvények hatékonyságának fokozására a futball-huliganizmus eseteit gyor-

sított eljárás keretébe tárgyalták a bíróságok. Így az elkövető akár néhány napon belül meg-

kaphatta büntetését. Sajnos ezek az intézkedések sem hozták meg a megfelelő eredményeket.  

2003. május 30-án az FTC-Debrecen mérkőzés után a Ferencváros vezetése beengedte a pá-

lyára ünnepelni szurkolóit. A Fradi megnyerte a kupát és második lett a bajnokságban. A 

drukkerek egy része azonban elégedetlen volt az eredménnyel. Megtámadták a debreceni já-

tékosokat és edzőjüket, végül pedig saját kedvenceiket is ütlegelték. A stadionon belül nem 

volt rendőri biztosítás.  A rendezők csak a később érkező rendőrök segítségével tudták meg-

fékezni a tömeget. A média tudósított az eseményről. Mindenkit felháborított ez a brutalitás.  

A kormány vizsgálóbizottságot hozott lére, melynek feladata a mérkőzésen történtek okainak 

felderítése, és a hasonló cselekmények megelőzése volt. A Páva-jelentés 15 pontban ismertet-

te az azonnali teendőket, majd közép és hosszú távú stratégiát határozott meg. A kormány a 

Páva-jelentésben foglalt feladatokat szignálta ki az egyes minisztériumoknak (1071/2003 

kormányhatározat).  

A további futball-huliganizmus szankcionálására irányuló, jelenleg hatályos jogszabályokat 

összegyűjtöttük és rövid értelmezésükkel együtt a függelékekhez csatoltuk (5. sz. függelék). 

Ebből az igencsak vázlatos áttekintésből talán kitűnik, hogy a törvények, rendeletek, intézke-

dések, csak akkor lehetnek hatékonyak, ha teljesülnek a dolgozat elején felvetett feltételek.  

Egy politikailag, társadalmilag és financiálisan támogatott normaérvényesítő akarat és egy 

szervezeti struktúra (rendvédelmi szakemberek, bíróságok), amely érvényre juttatja a jogsza-

bályokat. Érdemes tehát feltérképezni, hogy mi a rendfenntartók véleménye a futball-

huliganizmus jogi szabályozásáról.  

 

4.1.3 A rendvédelmi szakemberek véleménye a futball-huliganizmus jogi szabályozásá-

ról 

 

A kérdőívekben öt kérdést fogalmaztunk meg a rendvédelmi szakemberek tevékenységének 

törvényi környezetéről. Először arra voltunk kíváncsiak, mennyire elégedettek munkájuk jogi 

megalapozottságával a rendőrök és a rendezők.  
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A rendőrök tevékenységének jogszabályi hátterét a rendőrök és a rendezők összesített kérdő-

ívei alapján minősítettük. Ezek szerint a rendőrség jogi megalapozottságát közepesre értékel-

ték a rendvédelmi szakemberek (5. Táblázat.).  

 

5.Táblázat. A rendőrség tevékenységének jogi megalapozottsága, a rendőrök és a rende-

zők szerint 

 

       Érték 1 - 5 db % valós % összegző % 

 1 86 14,9 18 19,2 

 2 119 20,7 24,8 42,7 

 3 145 25,2 30,2 72,9 

 4 54 9,4 11,3 84,2 

 5 76 13,2 15,8 100,0 

 Összesen 480 83,5 100,0  

Hiányzó adatok 95 16,5   

Teljes minta 575 100,0   

 

 

Ugyanebben a statisztikában végzett analízis azonban szignifikáns különbséget (F = 137,991 

p < 0.0001) mutatott a rendőrök és a rendezők véleményei között.  

Nézzük mi lehet az eltérés magyarázata. A kérdésre adott válaszok alapján a rendőrök 18,9 

%-a szerint munkájuk jogi megalapozottsága kitűnő, 22,9 %-a szerint jó, 25,1 %-a szerint 

közepes, 20 %-a szerint elégséges, 13,2 %-a szerint elégtelen (6. Táblázat.). Ezek szerint a 

rendőrök többsége közepesre értékelte a rendelkezésre álló jogszabályokat a futball-

huliganizmus megfékezésére.  
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6. Táblázat. A rendőrség munkájának jogi megalapozottsága – saját vélemény 

 

    Érték 1 - 5 db % valós % összegző % 

 1 62 13.0 13.2 13.2 

 2 94 19.7 20.0 33.1 

 3 118 24.7 25.1 58.2 

 4 108 22.6 22.9 81.1 

 5 89 18.7 18.9 100.0 

 Összesen 471 98.7 100.0  

Hiányzó adatok 6 1.3   

Teljes minta 477 100.0   

 

A rendőri vezetők sokkal kritikusabban nyilatkoztak az interjúkban és fel is vetettek néhány 

aktuális problémát.   

Ezek közül néhány: 

 

-        A sportklubok nehezen fogadják el, hogy a belső biztosításért fizetniük kell a rendőr-

ségnek. 

- A kitiltás büntetése nem alkalmazható, technikai okok miatt. 

- Nem működnek a beléptető rendszerek. 

- Nincs visszatartó ereje a büntetéseknek. 

- Nincs meg a törvények infrastrukturális háttere. 

- A stadionokban történő alkohol árusítása nincs rendezve. 

- A pályára történő befutás tiltásához jogszabály szükséges (ez már megoldódott).  

 

A rendezők 2,1 %-a elégtelenre, 10,6 %-a elégségesre, 19,1 %-a közepesre, 13,8 %-a jóra, 

54,3 %-a kitűnőre minősítette a rendőrök jogi lehetőségeit (7. Táblázat.).  
 

 

 

 

 



 

 74

7 .Táblázat. A rendőrség munkájának jogi megalapozottsága – rendezők szerint 

 

        Érték 1 - 5 db % valós % összegző % 

 1 2 2,0 2,1 2,1 

 2 10 10,2 10,6 12,8 

 3 18 18,4 19,1 31,9 

 4 13 13,3 13,8 45,7 

 5 51 52,0 54,3 100,0 

 Összesen 94 95,9 100,0  

Hiányzó adatok 4 4,1   

Teljes minta 98 100,0   

 

 

A statisztikák alapján valószínűsíthető, hogy a rendezők nem ismerik pontosan a rendőrökre 

vonatkozó jogszabályokat, de úgy gondolják, hogy saját lehetőségeikhez képest kitűnőek.  

Hasonló módszerrel elemeztük a rendezők jogszabályi hátterét. A rendvédelmi szakemberek 

szerint jó a rendezők jogi környezete (8. Táblázat.).  

 

8.Táblázat. A rendezők munkájának jogi megalapozottsága - a rendőrök és a rendezők 

szerint 
  

          Érték 1 - 5 db % valós % összegző % 

 1 63 11,0 11,1 11,1 

 2 109 19,0 19,2 30,3 

 3 129 22,4 22,8 53,1 

 4 137 23,8 24,2 77,2 

 5 129 22,4 22,8 100,0 

 Összesen 567 98,6 100,0  

Hiányzó adatok 8 1,4   

Teljes minta 575 100,0   
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Az összevont statisztikában végzett analízis azonban szignifikáns különbséget mutatott a 

rendőrök és a rendezők véleményei között (F=32,588 p<0,0001).  

Nézzük meg itt is, mi lehet az eltérés magyarázata. A kérdőívek alapján a vagyonőrök elége-

dettnek tűntek a saját jogi szabályzásukat illetően. Elégtelenre 1 %uk, elégségesre 15,6 %-uk, 

közepesre 11,5 %-uk, jóra 30,2 %-uk, kitűnőre 41,7 %-uk értékelte a rájuk vonatkozó sza-

bályzás hatékonyságát (9. Táblázat.). 

 

9.Táblázat. A rendezők munkájának  jogi megalapozottsága-saját vélemény 

 

       Érték 1 - 5 db % valós % összegző % 

 1 1 1,0 1,0 1,0 

 2 15 15,3 15,6 16,7 

 3 11 11,2 11,5 28,1 

 4 29 29,6 30,2 58,3 

 5 40 40,8 41,7 100,0 

 Összesen 96 98,0 100,0  

Hiányzó adatok 2 2,0   

Teljes minta 98 100,0   

 

 

Ez érdekes ellentét, mert vezetőik egybehangzó véleménye, hogy a törvények, rendeletek nem 

védik őket. Szerintük rendkívül korlátozottak intézkedési lehetőségeik.  

A rendőrök 21,8 %-a elégtelenre, 28,2 %-a elégségesre, 32,9 %-a közepesre, 10,6 %-a jóra, 

6,5 %-a kitűnőre értékelte a rendezők jogszabályi hátterét (10. Táblázat.) .  
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10.Táblázat. A rendezők munkájának jogi megalapozottsága-rendőrök véleménye 

 

Érték 1-5 db % valós % összegző % 

 1 84 17 .7 21.8 21.8 

 2 109 22.9 28.2 50.0 

 3 127 26.6 32.9 82.9 

 4 41 8.6 10.6 93.5 

 5 25 5.2 6.5 100.0 

 Összesen 386 80.9 100.0  

Hiányzó adatok 91 19.1   

Teljes minta 477 100.0   

 

A rendőrök közül a legtöbben közepesre minősítették a rendezők tevékenységéhez kapcsoló-

dó törvényeket. Az interjúk alapján a rendőrök csatlakoztak ahhoz a bírói véleményhez, hogy 

a rendezők úgy is csak részfeladatok megoldására alkalmasak, így nincs szükség tovább 

bővíteni intézkedési lehetőségeiket.  

A rendvédelmi szakemberek a rendőrség munkájának jogi megalapozottságát közepesre, a 

rendezőkét jóra értékelték. Úgy tűnik, hogy a végrehajtók elégedettek. A rendfenntartók vég-

rehajtói állományának és vezetőiknek eltérő véleménye a rendfenntartás szerkezetéből adódik. 

A rendőrök esetében egyértelműen a parancsnok felelőssége, hogy a hatályos jogszabályok-

nak megfelelően történjenek az intézkedések. Parancsot ad ki, a végrehajtó teljesíti. A jogi 

szabályozás és a gyakorlat közötti diskrepanciával csak a parancsnoknak van problémája. A 

rendezők esetében is a vezetőké a döntés. Ha valamilyen hibát követnek el, akkor a cég veze-

tőjének kell fizetnie a büntetést. A vagyonőrök személyi felelőssége nem vetődik fel. A vég-

rehajtó állomány véleménye akkor lehet reális, ha valóban ismerik a mérkőzés-

biztosításokhoz kapcsolódó jogszabályokat. Két új tényállást, a rendzavarást és a rendbontást 

választottuk ki, és a köztük lévő különbségre kérdeztünk rá. A rendőrök 54,8 %-a fogalmazta 

meg pontosan a különbséget, a többiek válaszoltak ugyan, de hibásan. A vagyonőrök 62,6 %-

a adott választ többé- kevésbé pontosan erre a kérdésre, 37,4 %-uk egyáltalán nem írt semmit. 

A kérdőívek és az interjúk alapján elmondható, hogy a rendőrök és a rendezők kb. fele – két-

harmada ismeri csak a releváns jogszabályokat.  
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A labdarúgó mérkőzéseken előforduló törvénysértéseket csoportosítottuk. A rasszista bekia-

bálások, a pirotechnikai eszközök használata a dobálások, az önkényuralmi jelképek jelenléte, 

és a verekedések okozzák a legtöbb problémát a rendvédelmi szakembereknek. A rasszista 

rigmusok leginkább a zsidó támogatottságú MTK mérkőzésein fordulnak elő. Jellemző volt, 

hogy libásoknak hívták az MTK szurkolóit – a tollkereskedői foglalkozásra utalva – és gyak-

ran tereltek szárnyasokat a pályák környékére az ellenfél szurkolói. Mára sajnálatos módon 

még durvább jelszavakat kiabálnak a fanatikusok. A Kispesti szurkolókat „cigányozzák” pe-

dig nem jellemző rájuk a roma származás. A fekete bőrű játékosoknak huhognak, amiért már 

a FIFA is megbüntette a Fradit, amikor az Ajax-al játszott.  Az újpesti szurkolóknak 2003-ban 

az FTC-UTE rangadón egy óriási felfújható majmot vittek be a Ferencvárosi stadionba a ha-

zaiak. A rendvédelmi szakemberek véleménye szerint a tömeg jelentős része nem rasszista. 

Divatból, vagy a zsidó, a cigány,  kifejezések negatív kicsengése miatt használják, függetlenül 

a becsmérelt szurkolótábor származásától. Vannak azonban szélsőséges csoportok is a lelátó-

kon (pl. Fradi pálya 16-os szektorában), akik a mérkőzés hangulatát és a média jelenlétét ki-

használva keresik a szereplési lehetőséget, és erősen rasszista, xenofob ideológiájukat hangoz-

tatják.  

A pirotechnikai eszközök használata a magyar stadionokban tilos. Néhány klub (pl. FTC, 

UTE) kapott engedélyt, hogy a góloknál, vagy a mérkőzés után tűzijátékkal színesítsék a 

mérkőzések programját. A kapunál történő ruházat-átvizsgálásnál elméletileg elveszik ezeket 

az eszközöket a nézőktől. Sokan azonban beviszik testükre kötözve, esetleg cigarettásdobozba 

rejtve a petárdákat. Újabban pedig már a mérkőzést megelőző hétköznapokon a stadionba 

csempészik a füstbombákat.  

A dobálás hazánkban elsősorban a stadionok rossz műszaki állapota miatt lehetséges. A mál-

ladozó falú, vagy éppen átépítés alatt álló pályákon rengeteg a törmelék. Az arénák egy részé-

ben nem is veszi teljesen körbe a lelátó a játékteret. Zöld területekre, edzőpályákra (pl. Bozsik 

stadion) is bejuthatnak a szurkolók. Az itt található hulladékkal, sittel dobálják egymást vagy 

a játékosokat a huligánok. A takarítás hiánya miatt szemetes lelátók is utánpótlást biztosítanak 

a dobálásokhoz.  

Az önkényuralmi jelképek is bekerültek a stadionokba. Főként a II. világháborús náci jelké-

pek szaporodtak el. Az arénákba elméletileg csak engedéllyel kerülhetnek be zászlók, transz-

parensek. A kapuknál elveszik a tiltott jelképeket megjelenítő feliratokat.  



 

 78

Sok félreérthető, többértelmű szimbólum kerül be a stadionokba (pl. Árpádsávos zászló), 

amelyek messziről megtévesztők.  Nehéz ezeket a jelképeket beazonosítani, sokat közülük 

nem is ismernek fel a rendvédelmi szakemberek.  

Napjainkban komolyabb verekedés már ritkábban fordul elő a stadionokban -  kivéve pl. a 

2003-as FTC-Debrecen mérkőzést, ahol játékosokat ütlegeltek a szurkolók - közterületen 

azonban rendszeresen. A huligánok megütköznek egymással vagy a rendőrökkel. Mindez 

dobálással, becsületsértésekkel párosul. Elbeszélések szerint működik még az úgynevezett 

harmadik félidő is, amikor a két csapat drukkerei egy megbeszélt helyen verekednek össze, 

viszonylag tisztázott szabályok között. A rendvédelmi szakemberek csak közvetve szereznek 

tudomást erről– kivéve a szurkolókból lett rendezők – és nem is avatkoznak közbe az ilyen 

esetekben. 

Megkérdeztük a rendőröket és a rendezőket, hogy véleményük szerint mikor kell közbeavat-

kozni az előbb felsorolt rendbontások esetében.  A jogszabályok szerint mind az öt esetben 

(rasszista bekiabálások, dobálások, verekedés, önkényuralmi jelképek jelenléte, pirotechnikai 

eszközök használata) intézkedési kötelezettsége van a rendőröknek (11. Táblázat.).  

 

11.Táblázat. A rendőrök reakciója a jogsértésekre (%)  

                                                                                                                                                       

 Azonnal     Mérkőzés után Nem kell 

Rasszista bekiabálások 26,7 25,2 48,2 

Pirotechnikai eszközök 78,6 11,6 9,9 

Dobálás 92,1 5,6 2,4 

Önkényuralmi jelképek 71,8 24,3 3,9 

Verekedés 97,7 1,3 1,1 

 

A gyakorlat azt mutatta, hogy azonnal akkor avatkoztak közbe a rendőrök, ha emberélet került 

veszélybe, vagy ha különösebb ellenállás nélkül foganatosíthatták az intézkedést. Aki úgy 

válaszolt, hogy rasszista bekiabálások esetén egyáltalán nem kell közbeavatkozni, az nem járt 

el jogszerűen. Ha tömegverekedés tört ki a lelátókon, a rendőrök mindképpen közbeavatkoz-

tak. A résztvevői megfigyelések szerint, ha egy szurkoló bedobott valamit a pályára vagy fel-

robbantott egy petárdát, akkor az elkövetőt csak a mérkőzés után emelték ki. Hasonlóképpen 

jártak el önkényuralmi jelképek megjelenése esetén is.   
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A tömegbe történő behatolás a jelenlegi állapotok között rendkívül veszélyes. A rendőröknek 

intézkedési kötelezettsége van, de azt, hogy ezt mikor foganatosítják, abban a jogszabály sza-

bad kezet ad. Az intézkedőnek csak akkor szabad közbeavatkoznia, ha az adott feltételek mel-

lett sikeresen be is tudja fejezni. Természetesen emberélet veszélyeztetése esetén azonnal se-

gítenek a rendőrök. A vagyonőrök számára a munkaadójuk utasításai a mérvadóak ( 12. Táb-

lázat.). 

 

12.Táblázat. A rendezők reagálása a jogsértésekre (%) 

 

 Azonnal Mérkőzés után Nem kell 

 Rasszista bekiabálások 35.5 11.8 52.7 

Pirotechnikai eszközök 84.9  6.5   8.6 

Dobálás 91.6  7.4   1.1 

Önkényuralmi jelképek 53.8 21.5 24.7 

Verekedés 98.9   1.1   0.0 

 

A válaszokból kitűnik, hogy a rasszista bekiabálásokra nem tudtak reagálni. A pirotechnikai 

eszközök használata ellen szigorúan léptek fel, mert ezért megbüntethetik a klubot és a céget 

is. A dobálás is súlyos szankciókkal jár, mert a büntetés mellett a bíró le is fújhatja a mérkő-

zést. Az önkényuralmi jelképek mostanában ritkán fordultak elő a stadionokban, azokat már a 

beléptetésnél elvették. Végül a rendezők legfontosabb feladatuknak a verekedések megféke-

zését tartották. Sajnos, sok esetben azonban ők provokálták ezeket a konfliktusokat.   

Elmondható tehát, hogy a rendőrök és a rendezők hasonlóan reagáltak a jogsértésekre. Ez a 

hasonlóság még a jogszabályokkal ellentétes esetekben is – rasszista bekiabálások – fennállt.  

A rendvédelmi szakemberek reakcióit kereszttáblákban is összehasonlítottuk. Szignifikáns 

eltérést (Chi² = 49,827, szabadságfok = 2, p < 0,0001) csak az önkényuralmi jelképek elleni 

intézkedéseknél találunk. A rendőrök 71,8 %-a, a rendezők 53,8 %-a szerint kell azonnal rea-

gálni. Az eltérés oka az lehet, hogy a politika és a társadalom a rendőrökön kéri számon ezen 

jelképek megjelenését a stadionokban.  

A soron következő kérdés az előbb felsorolt rendzavarások, rendbontások kezelésének takti-

kai lehetőségeit vizsgálta. 
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Ahogy azt már az előbbiekben említettük, a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a 

rendőrök különbözőképpen reagáljanak az egyes rendontásokra (13. Táblázat.).  

 

13. Táblázat. A rendőrség módszerei a jogsértések megfékezésére (%)  
 
  

Kiemeléssel
 
Videó felvétellel

 
Nem kell

 
Egyéb módon

Rasszista  bekiabálások 26.1 43.9 25.0 5.0 

Pirotechnikai eszközök  64.0 29.8 5.1 1.1 

Dobálás 78.5 19.1 1,7 0,6 

Önkényuralmi jelképek 54.4 48.3 3.9 1.3 

Verekedés 85.9 12.4 1.1 0.6 

 

Látható, hogy a verekedés, dobálás, pirotechnikai eszközök használata esetén választották a 

rendőrök a kiemelés módszerét. Valóban ezek a jogsértések lehetnek közvetlenül veszélyesek 

a nézőkre. A résztvevői megfigyelések alkalmával azt tapasztaltuk, hogy ezekben az esetek-

ben is csak akkor mennek be a szektorba a rendőrök, ha életveszély feltételezhető. Az ön-

kényuralmi jelképek megjelenése esetében is válaszolók több mint fele bemenne a tömegbe a 

jelképekért, bár ez a gyakorlatban nem jellemző. A rasszista bekiabálások esetén 43,9 %-uk 

videón rögzítené az eseményt és csak később, a mérkőzés után emelné ki a gyalázkodót. Ez 

megfelel a jelenlegi állapotoknak. A rasszista bekiabálásokat nagyon nehéz kiszűrni a tömeg-

ből, ezért videón rögzítik, és később próbálnak intézkedni.   A rendezők is használják ezeket a 

taktikai eljárásokat (14. Táblázat.). 

 

14. Táblázat. A rendezők módszerei a jogsértések megfékezésére (%) 

 

 Kiemeléssel Videó felvétellel Nem kell Egyéb módon 

Rasszista bekiabálások 28.1 24.0 42.7 5.2 

Pirotechnikai eszközök  57.3 33.3 5.2 4.2 

Dobálás 65.6 30.2   2.1 2.1 

Önkényuralmi jelképek 33.0 42.6 19.1 5.3 

Verekedés 77.1 20.8   2.1  0.0 



 

 81

A statisztikák szerint a tömegből a rendbontókat kiemelni verekedés, dobálás és pirotechnikai 

eszközök használata esetén szokták. A résztvevői megfigyelések alapján állíthatjuk, hogy 

csak a verekedések alkalmával emelik ki a rendzavarókat. A másik két esetben csak felszólí-

tanak a rendezők. Sokan jelezték, hogy videón rögzítik a történéseket, főként a pirotechnikai 

eszközök használata esetén. A megfigyelések szerint a rendezők nem videóznak, hiszen ők 

csak az azonnali beavatkozásokra vannak felhatalmazva. A későbbi felelősségre vonás a 

rendőrség és a bíróság hatásköre. A rasszista bekiabálások esetén 42,7 %-uk szerint nem kell 

közbeavatkozni. Sajnos ez megfelel a valóságnak.  

A rendőrök és a rendezők között a beavatkozás módszerének tekintetében is sok a hasonlóság. 

A kereszttáblák szerint a pirotechnikai eszközök használata és verekedés esetén nincs eltérés a 

rendvédelmi szakemberek módszerei között. Szignifikáns  különbséget a rasszista bekiabálá-

sok (Chi² = 16,824, szabadságfok =3, p < 0,0001), a dobálások (Chi² =8,322, szabadságfok=3, 

p < 0,040) és az önkényuralmi jelképek jelenléte esetén (Chi² = 41,508, szabadságfok = 3, p < 

0,0001) találtunk.  

A rasszista bekiabálásokat a rendőrök 43,9 %-a videón rögzítené, és azután avatkozna közbe, 

a rendezők 42,7 %-a szerint viszont ilyenkor nincs teendő. Dobálás esetén a rendőrök 78,8% 

a, rendezők 65,6%-a emelné ki a rendbontót a tömegből. Az önkényuralmi jelképek feltűné-

sekor a rendőrök 54,4 %-a kiemeléssel avatkozna közbe, a rendezők 42,6 %-a videón rögzíte-

né és utána intézkedne.   Mind a rendőrök, mind a rendezők a gyakorlat alapján írták le intéz-

kedéseiket. Néhány esetben – pl. rasszista bekiabálások – hiába tiltja a jogszabály, nincs meg-

felelő apparátus a törvény végrehajtásához.  

Összegzésként elmondható, hogy a rendvédelmi szakemberek elégedettek a rendőrség és a 

rendezők munkájának jogi megalapozottságával. A törvénysértésekre - az önkényuralmi jel-

képek esetét kivéve – hasonlóan reagálnak. Eltéréseket csak a módszereknél találtunk, ez 

azonban gátolhatja együttműködésüket.  

     

4.1.4 A futball-huliganizmus jogi szankcionálása 

 

Felmérésünk idején alakult a Páva-bizottság, amelynek jelentése tartalmazta mindazokat az 

elemeket, amelyekkel keretek közé lehet terelni a futball-huliganizmust Magyarországon. A 

bizottság elsősorban az állam jogalkotói, szabályozói feladatait határozta meg a jelenség meg-

fékezéséhez.  
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A bizottság a kormányzati felkérésre átfogó jelentést készített, mely nyilvánosságra került. A 

jelentésben – az elemzést követően - három fejezet ismerteti a javasolt tennivalókat. Az egyik 

a halaszthatatlan, a másik a hosszabb távú kormányzati intézkedésekről szól. A harmadik pe-

dig a labdarúgás testületei részére ad ajánlásokat. A javaslatok száma 25. Készült a Kormány 

számára egy rövidebb anyag is, mely csak a kabinet számára kidolgozott ajánlásokat tartal-

mazta. Ez az összefoglaló, ennek kivonatát mutatta be némi kommentárral. 

A Futball-huliganizmus Elleni Szakértői Bizottság ajánlásainak összefoglalása a rendbontások 

visszaszorítása és megelőzése érdekében szükséges tennivalókról. 

Haladéktalan tennivalók: 

1.) „A Kormány az államigazgatáson belül gondoskodjék a tanulságok levonásáról. Készüljön 

intézkedési terv a további rendbontások megelőzésére. A labdarúgás törvényes rendjének 

helyreállítása – az ügyészi szervezet bevonásával – is intézkedéseket igényel. Célszerű a bi-

zottsági jelentést a sporttörvény napirenden lévő felülvizsgálata során hasznosítani.”  

A javaslat hatására kormányhatározat született (1071/2003. ) a nézőtéri erőszak – különösen a 

futball-huliganizmus – megelőzése, illetve visszaszorítása érdekében szükséges intézkedések-

ről. 

2.) „Ki kell dolgozni és még a következő bajnoki szezon előtt hatályba kell léptetni azokat a 

szabálysértési tényállásokat, amelyek meggátolják illetéktelenek küzdőtérre lépését, a bedobá-

lásokat. Ennél is szigorúbban kell fellépni a rasszista, gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal és 

más trágárságokkal szemben. Minden törvényes eszközzel érvényt kell szerezni a sportren-

dezvények biztonságára vonatkozó előírásoknak, ebben akár zéró tolerancia is meghirdethe-

tő.” 

A szurkolók küzdőtérre történő belépését már jogszabály szankcionálja (Részletesen a függe-

lékben). 

3.) „Kizárólag komplex megközelítés hozhat előrelépést. A nézőtéri biztonság érdekében egy-

értelmű felelősségi viszonyokat, stadion minimum-feltételeket, hatékony rendőrségi jelenlétet 

kell érvényre juttatni. A bizottsági tervezés új, megelőzére is épülő filozófiát kövessen. Az 

UEFA rendelkezéseit át kell ültetni a hazai gyakorlatba.”  

Elméletileg az UEFA előírásai a mérvadóak a stadion minimum-feltételek és a nézőtéri biz-

tonság tekintetében. A gyakorlatban azonban nehezen tudnak érvényt szerezni ezeknek a sza-

bályoknak. 
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4.) „Külön program készüljön a sportbiztonságot szolgáló technikai eszközök (beléptető kapu, 

kártya-rendszer, kamerahasználat) vonatkozásában. Ebben egyszerű, olcsó, mobil megoldások 

alkalmazása is kívánatos.” 

A kiemelt veszélyességű mérkőzéseken mobil megfigyelő rendszereket alkalmaznak jelenleg, 

a hazai stadionokban. 

5.) „Felül kell vizsgálni a stadionépítési-, és rekonstrukciós elképzeléseket, többcélú megol-

dásokat előtérbe állítva.” 

Elkészült tizenhárom stadion és további sportközpontok építését tervezik. 

6.) „Egységes összehangolt rendjét kell alkalmazni a rendőrség és a magán biztonsági cégek 

stadionbeli jelenlétének, a biztonsági kockázat mértékét alapul véve. Meg kell teremteni e 

biztonság finanszírozásának elvszerű, hatékony rendjét.”  

Ez részben megtörtént, a 2004-es Sporttörvény pl. már a kiemelt veszélyességű mérkőzések 

biztosítását a rendőrség hatáskörébe rendelte. 

7-8.) „Magyarországon is a honi előírások részévé kell tenni az Európa Tanács anti-huligán 

normáit.” 

 1990 óta napirenden van ez a kérdés, de a teljes gyakorlati megvalósítás még várat magára.  

9.) „Világos döntés és következetes jogérvényesítés szükséges a sportrendezvények alkalmá-

val történő alkoholmérés ügyében. Európában eltérő a gyakorlat ebben.” 

Az ország stadionjaiban eltérő az alkoholmérés megítélése. 

10.) „Konkrét, tárcaközi program szükséges a sporthuliganizmus visszaszorítását célzó jogal-

kalmazás gyökeres megjavítására. Ide tartozhat monitoring-testület, az E.T. által favorizált 

Nemzeti Bizottság felállítása is.” 

Nem valósult meg, sőt a Páva-bizottság sem dolgozik. 

14.) „Az oktatás, a képzési rendszerek különböző szintjein korszerűen foglalkozni kell a 

sportszerűség és a biztonság kérdésével is. Komplex kommunikációs stratégia is nélkülözhe-

tetlen.” 

A megvalósítása még várat magára.  

 15.) „A hosszú távú feladatok megfogalmazása és teljesítése külső garanciákat és szakértel-

met is megkövetel.” 

Nehéz ehhez a ponthoz bármit is hozzáfűzni. 

A Páva-jelentés következő fejezetei a jövőbeni elképzeléseket tartalmazzák.  
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Egyenlőre még a rövid távú program sem valósult meg, ezért a jelentés további részeinek is-

mertetésétől eltekintünk. Ehelyett a futball-huliganizmushoz kapcsolódó jogi szabályozás 

perspektíváit vázoljuk fel vizsgálataink alapján. 

Az első és talán legfontosabb kérdés az, hogy „mekkora” foci kell hazánkban. A fejlesztések 

ugyanis rendkívüli módon és egyoldalúan terhelik az amúgy is szűkös sportfinanszírozást. Ha 

az ország úgy dönt, hogy fontos a labdarúgás, akkor az alábbi változtatásokra van szükség a 

jogszabályok területén.  

Törvényi háttér 

 

A jogszabályi háttér nagyvonalakban rendelkezésre áll. Ami pontosításra szorul:  

- a kitiltások nyilvántartásához való hozzáférés,  

- a szurkolói kártya bevezetésének elrendelése, végrehajtása, 

- a rendőri beavatkozások finanszírozása, 

- a hatáskör tisztázása, a stadion alkalmatlansága esetén a mérkőzés betiltására, 

- a mérkőzések besorolása veszélyességük alapján, 

- a szabálysértési törvényben a rendzavarás szankcionálásának bírósági számon-

kérhetősége, 

- a rasszista bekiabálások esetén a mérkőzés félbeszakítása, vagy befejezése játékveze-

tői jogkör és gyakorlat legyen, 

- döntés a pirotechnikai eszközök használatáról, 

- a dobálások szankcionálása, 

- az alkohol árusítás szabályai. 

 

A pontosított törvények és rendeletek, végrehajtását segítené: 

 

- ügyész jelenléte a stadionban, 

- a bíróságok határozott fellépése a stadionban történő erőszakos cselekmények ellen és 

ezek szigorú szankcionálása,  

- a szankciókról szóló tájékoztatás a rendőrségnek, és a médiának, akik ezeket propagál-

ják is, 

- ha a biztonsági cégek csak képzett, hivatalos okmányokkal és megfelelő gyakorlattal 

rendelkező személy és vagyonőröket alkalmaznának, 
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- a rendőrség, rendezőség viszonyában egyértelmű a rendőri irányítás veszély esetén, 

- a rendőrök, rendezők társadalmi támogatottsága, hogy 0 toleranciával reagáljanak 

minden rendbontásra.  

  

Ha a jogszabályi feltételek teljesülnek, akkor is szükség van még minőségi labdarúgásra, a 

rendvédelmi szakemberek felkészítésére, felszerelésére, a stadionok rekonstrukciójára és tár-

sadalmi összefogásra a futball-huliganizmus megfékezéséhez.  

 

Összegzés: 

Ebben a fejezetben kísérletet tettünk arra, hogy bemutassuk a nemzetközi intézkedéseket a 

futball-huliganizmus ellen. Felvázoltuk azt a folyamatot, amellyel a magyar társadalom pró-

bálta keretek közé szorítani a labdarúgó lelátókon megjelenő nézőtéri erőszakot. Leírtuk a 

hazai rendvédelmi szakemberek véleményét a huliganizmus szabályozásáról és összehasonlí-

tottuk módszereiket is.  

Véleményünk szerint a jogszabályokhoz hasonlóan fontos a rendvédelmi szakemberek képzé-

sének és a stadionok infrastruktúrájának vizsgálata is. Értekezésünk folytatásaként ezekkel a 

kérdésekkel kívánunk foglalkozni.  

 

 

4.2 A magyar rendvédelmi szakemberek képzése és felkészítése a futball-huliganizmus 

elleni küzdelemre. 

 

Századunk egyik legjelentősebb változása a folyamatos tanulás- képzés kényszerének töme-

gesedése. Az információk mennyiségének hihetetlen bővülése és hétköznapivá vált elérhető-

sége lehetővé és kötelezővé tették a permanens képzést. Ma már senki sem veheti biztosra, 

hogy az első tanult végzettségéből fog megélni élete végéig. Az egyes területek is specializá-

lódnak és az ott felhalmozott tudásanyag teljes embert kíván. Kevés a polihisztor. Az iskolák 

a piac igényeire egyre inkább specialistákat nevelnek. Az általános elméleti felkészítés háttér-

be szorult és praxisorientált lett a képzés. A szakirányok preferencia sorrendje megint csak a 

társadalom igényeinek megfelelően változott.  
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A fegyveres testületeken belül évszázados hagyományai voltak a kiképzésnek. Itt jelentkezett 

először az igény a csoportok koordinált mozgatására, a fegyelmezett, parancsokat haladékta-

lanul végrehajtó egységek létrehozására. A hódítások befejeztével mindig szükségessé vált a 

hétköznapok rendjének fenntartása. Ezt a feladatot jó ideig a katonaság látta el. Csak a későb-

biekben alakult ki önálló szervezet a rendfenntartásra. A folyamat jelenleg is tart. Az előző 

évtizedben jöttek létre a magán biztonsági cégek Magyarországon. Az éppen uralkodó hata-

lom erejének egyik mutatója az utcák rendjének minősége is. Véleményünk szerint a labdarú-

gó mérkőzések biztonságáért felelős szervezetek eltérő képzési struktúrája akadályozza a fut-

ball-huliganizmus elleni hatékony fellépést.  

 

4.2.1 A rendvédelmi szakemberek képzése  

 

A rendőrségen belül kialakult már egy jól strukturált felkészítési rendszer. Közép- és főiskolai 

szintű intézményei működnek. Minden nagyobb egységnek van oktatással, továbbképzéssel 

foglalkozó osztálya. Az Országos Rendőr-főkapitányságnak jól felszerelt kiképző központja 

működik. A szakma kiemelkedő képviselői színvonalas szakfolyóiratokban publikálnak. Tu-

dományos műhelyeket alakítottak ki, ahol az aktuális problémákat vizsgálták. Rendszeresen 

szerveztek hazai konferenciákat illetve vettek részt nemzetközi rendvédelmi témájú rendezvé-

nyeken.  Az országhatárokon túl érő bűncselekményekben – pl. a labdarúgó csapatokkal utazó 

huligánok randalírozásai – együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel (Interpol, Europol).  

A vagyonőrszakma még csak pár éve építette fel saját képzési rendszerét. A személy- és va-

gyonőrökről szóló (1998/IV) törvény tanfolyami végzettséghez köti ennek a területnek a mű-

velését. A felkészítő cégek tanárai többnyire a rendőrség munkatársai. A 300 órás tanfolyam 

keretében jogi, szakmai, és önvédelmi ismereteket sajátítanak el a tanulók. Ezt az óramennyi-

séget ritkán teljesítik a képző cégek. Az alapfok megszerzésen után közép- és felsőfokú 

továbbképzésekre is van lehetőség. A 2003. májusában történ FTC-Debrecen mérkőzés óta a 

biztonsági cégeknek akkreditációt kell szerezniük munkájuk folytatásához.  

Az értekezés írói évek óta dolgoznak rendvédelmi szakemberek felkészítésében. Személyes 

tapasztalatok, hivatalos dokumentumok, kérdőívek illetve interjúk alapján kívánjuk bemutatni 

ezt a területet. Aki a rendőri pályát választja az érettségivel jelentkezhet a tiszthelyettes-képző 

rendőr szakközépiskolába - jelenleg három működik -, vagy a tiszti pályára felkészítő Rendőr-

tiszti Főiskolára.  
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Mindegyik intézményre jellemző, az erős jogi és szakmai oktatás.  Az általános ismeretek 

mellett – jog, kriminalisztika, pszichológia, kondicionálás, önvédelem, szociológia – az egyes 

szakterületekre – közlekedési, közrendvédelmi, bűnügyi – is felkészítik a hallgatókat. A 

Rendőrtiszti Főiskolán oktatják még a határőröket, vám-és pénzügyőröket, a büntetés-

végrehajtási és a katasztrófavédelmi szakembereket is.  Dolgozatunkhoz elsősorban a köz-

rendvédelmi felkészítés tartozik. Meg kell említenünk azonban, hogy a mérkőzés biztosítá-

sokhoz kapcsolódó közterületi rendfenntartáshoz elengedhetetlen a közlekedési és a bűnügyi, 

illetve az egyes szakszolgálatok, mint pl. a lovas, kutyás egységek munkája is.  

A rendőr szakközépiskolák két évesek. Első évben főként a tanintézetekben folyik a képzés, 

majd egyre növekszik a gyakorló szolgálatok száma. A Nyugat-Európai modelleknek megfe-

lelően a rendőri intézkedések köré csoportosítják a tananyagot. A kapcsolódó elméleti ismere-

teket elsajátítják a hallgatók, majd szituációkban gyakorolják. A szolgálatok során életszerű 

körülmények között láthatják, miként alkalmazhatják a tanultakat a végzett kollégáik. A Bel-

ügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága felügyeli ezeket az iskolákat. A középiskola elvég-

zése után jelentkezhetnek a legjobbak a három éves Rendőrtiszti Főiskolára. Néhány szak – 

pl. közlekedés, közrendvédelem – és a levelező tagozat csak a hivatásos rendőrök számára 

nyitott. A többire bárki jelentkezhet, aki középiskolai érettségivel rendelkezik. 2004 előtt az 

RTF hallgatóinak egy része hivatásosként érkezett a főiskolára rangfokozattal és fizetéssel. A 

polgári életből bekerülők pedig, másodévben lettek felavatva rendőrökké. Ezután már ők is 

élvezhették a hivatásos státus előnyeit és teljesítették az ezekhez kapcsolódó kötelezettségeket 

is. A dolgozat megírásának időpontjában a rendőrség létszámgondokkal küzdött. A vezetés 

úgy határozott, hogy nem avatja fel automatikusan a II. éves hallgatókat. Valószínűleg pályá-

zat útján fokozatosan a III. év végéig lesz lehetősége minden polgári pályázónak hivatásos 

rendőrré lenni. Jelenleg még az egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézmény az RTF. Évente 

átlagosan 2500-3000 jelentkezőből kb. 200-at vesz fel soraiba. A rendőrségen tapasztalható 

fruktuáció, a leépítések – napokban kerül sor az ORFK átszervezésére és jó néhány nyugdíja-

zásra –, a karrier-út bizonytalansága az eddig biztosnak tűnő pályára jelentkezőket is elbi-

zonytalaníthatja. Várhatóan csökkeni fog az érdeklődés a rendőrség iskolái iránt. 

A főiskolára pszichikai, fizikai, egészségügyi alkalmassági felvételi után és az érettségi ered-

mények alapján lehet bejutni a polgári pályázóknak. A szakközépiskolát végzetteket szakmai 

kérdésekkel és intelligenciai teszttel vizsgálják. A főiskolán levelező és nappali képzés folyik. 

Elsősorban elméleti tantárgyakat oktat a 17 szakmai- és általános tanszék.  
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Az RTF feladata még a polgári főiskolákon végzettek átképzése is. Az oktató tanárok felké-

szültségét a Magyar Akkreditációs Bizottság is elfogadta, így önálló főiskolaként csatlakozha-

tott a felsőoktatási intézményekhez. A főiskola a Belügyminisztérium alárendeltségébe tarto-

zik. Az RTF-ről kikerülő tisztek jó része továbbtanul. Jogi egyetemet végeznek vagy szakirá-

nyú továbbképzéseken vesznek részt. Az iskolarendszeren kívüli képzés áthálózza az egész 

rendőrséget.   

A kapitányságokon a jogszabályi, eljárásbeli változásokról kapnak információkat a rendőrök. 

Az egyes területeken lőkiképzők, önvédelmi szakemberek, sporttisztek dolgoznak.  A speciá-

lis ismereteket tanfolyamokon, az ORFK Kiképző Központjában kapják meg a hivatásosok.  

Az ORFK-hoz tartozó Készenléti Rendőrség önálló képzési programmal rendelkezik. Az ál-

lományuk zöme csapaterős és járőrszolgálati feladatokat lát el, de itt találhatóak a speciális 

egységek is (pl. Terrorelhárító Szolgálat). A rendőrség leghatékonyabb szervezete a stadio-

nokban és környékükön randalírozó futball-huligánok megfékezésére. Képzésük folyamatos, 

egyrészt elméleti jogszabályismeretet illetve taktikát, másrészt gyakorlati csoportban történő 

mozgásokat, kiszorítást, oszlatást, kiemelést stb. tartalmaz. Ha kiemelt veszélyességű mérkő-

zésekre vezénylik őket, már a laktanyában végiggyakorolják az egyes eljárási módokat. Ezek 

a csoportok létszámuknál jóval nagyobb tömeg kezelését is képesek megoldani.  

A Budapesti Rendőr-főkapitányság központjában képzik a kerületi kapitányságok munkatár-

sait. Évente kéthetes tanfolyamon vesznek részt a rendőrök. Elméleti, gyakorlati információ-

kat kapnak, majd a gyakorló szolgálatokban ki is próbálhatják ezeket az ismereteket.  Fontos 

ez a képzés, mert a kerületi kapitányságokon nem mindenhol találkoznak labdarúgó mérkőzé-

sek, tömegdemonstrációk biztosításával. Összevonások alkalmával azonban előfordul, hogy 

ilyen feladatokat is kapnak. A rendőrség jelenlegi struktúrájában gyakorlatilag bármilyen fel-

adatot elláthat - a képzettségének megfelelő keretek között – a rendőr. Gyakori, hogy a főis-

koláról kikerülő fiatal tiszt egyik nap járőrparancsnok, majd néhány napra rá a kerületi kapi-

tányság ügyeletes tisztje. Az egyes szakirányok ugyan elkülönülnek, de ha a feladat úgy hoz-

za, minden poszton helyt kell állni a rendőröknek. A mérkőzésbiztosítások során gyakran elő-

fordul – ha előre nem várt esemény történik, vagy ha a parancsnok alul értékelte a meccs ve-

szélyességét, – hogy kevés a rendőr. A rendzavarások, rendbontások megfékezésénél elsődle-

gesen mindenkit a képzettségének megfelelő helyen vetnek be. Sokszor előfordul azonban, 

hogy közlekedési rendőröknek kell közrendvédelmi feladatot ellátni, vagy éppen a közrend-

védelmivel olyat, amire a készenléti rendőröknek megfelelő a felkészítése.  
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Ezekből a helyzetekből gyakran a rendőr kerül ki vesztesként. A tapasztalatok alapján éppen 

ezért a közlekedési rendőröknek forgalomirányítói, a közrendvédelmieknek járőri, a készenlé-

ti rendőröknek tömegkezelői feladatokat adnak a parancsnokok.  Ez azonban azt feltételezi, 

hogy minden esetben megfelelő számú rendőri erő áll a vezetők rendelkezésére.  

A BRFK központi ügyeletén is képeznek speciális feladatokra. Itt találhatóak többek között a 

lovas és kutyás alosztályok, illetve a metró rendőrség is. Feladataik között szerepel a mérkő-

zések biztosítása. Hatékonyan tudnak közbeavatkozni tömeges rendbontások esetén mind a 

kutyások, mind a lovasok. A járőrkutya képző tanfolyam három és fél hónapos, majd hathetes 

felkészítés történik a kutyavezetővel. Minden héten kiképzési nap szerepel a programban. 

Kétévente központi továbbképzésen minősítik a kutyákat. A lovak felkészítése három lépcső-

ben történik. Az úgynevezett egyes képzés 5 hónap, a kettes képzés 2 hónap (ez jogosít arra, 

hogy kimehessenek a városba), a hármas képzés is 2 hónap (ekkor már csapaterőben is hasz-

nálhatók). A ló képzése 10-12 hónapig tart. A heti programban naponta 6-8-óráig gyakorló 

lovaglás van. Elmondható, hogy az állatok és a vezetőik felkészítése is európai színvonalú. A 

metró rendőrök feladata a kiemelt veszélyességű mérkőzésekre kísérni a vendégszurkolókat. 

Ennek nagyon magas a kockázata, hiszen egy metrószerelvényben, összezárva utaznak a 

drukkerekkel. A szurkolók száma többszöröse a rendőrökének. Támadás esetén eszközeiket 

korlátozottan alkalmazhatják. Az összezártság miatt gázspray és fegyver használata kizárt. A 

rendőrbot és a tekintélyük lehet a fegyverük. Képzésük a speciális feladatoknak megfelelő, de 

sokan hibás stratégiának tartják a szurkolók metrón történő utaztatását.  

A mérkőzésbiztosítások szakmai kérdéseinek tudományos vizsgálata is megkezdődött a rend-

őrségen belül. Elsőként a csapatszolgálati eljárások aktualizálásával foglalkozott Bernáth Mi-

hály (Bernáth, 1997). A külföldi tapasztalatokat dolgozata fel Bubán László (Bubán, 2003). A 

problémával foglalkozott még a Belügyi Szemle és a Rendőri Szemle is. A Belügyminisztéri-

um Tudományos Tanácsa és az RTF által rendezett konferenciákon is rendre feltűnik a tö-

megdemonstrációk kezelésének kérdése.  

A kutatások alapján elmondható, hogy a jelenlegi felkészítés a már kialakult problémák fel-

számolását célozza, a preventív technikák-taktikák még háttérbe szorulnak. A rendőrségen 

belüli finanszírozási problémák miatt ez a jelenlegi képzési rendszer is akadozik.  

 

A személy- és vagyonőr szakma egy új terület a rendvédelem tudományában. Egyfajta társa-

dalmi igény hozta létre.  
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A privatizáció, a külföldi cégek betelepülése és a magánvagyon gyarapodása tette szükségessé 

egy alternatív rendfenntartói, magánrendőri tevékenység kialakulását. Fokozatosan különültek 

el a feladatok ezen a területen is. A szervezett bűnözői csoportok éjszakai szórakozóhelyek 

védelmét „vállalták fel”. Pénzkereseti lehetőségként sportolók és kétes alvilági elemek  bizto-

sítottak prominens személyeket vagy exkluzív helyeket. A nagy értékű pénzszállítmányokat 

és a pénzintézményeket ért támadások válaszaként létrejöttek  pénz- és értékszállító cégek, 

illetve a bankok megszervezték saját biztonsági szolgálataikat. A külföldi üzletláncok hazai 

megjelenésével láthattunk már őröket a közértekben és az áruházakban. A sporteseményeken 

történő rendbontások megfékezésére a klubok alkalmaztak rendezőket. Először szurkolóik 

közül választottak bízva abban, hogy szót tudnak érteni társaikkal. A többnyire nyugdíjasok-

ból álló lelkes gárda a fiatal vehemens drukkerekkel nem tudott mit kezdeni.  Ahogy a futball 

elüzletiesedett, az egyesületeknél jelentkeztek a szurkolók hangadói. Térítés ellenében vállal-

ták, hogy fegyelmezik társaikat. A kiválasztás baráti alapon történt. Előnyt jelentett az agresz-

szív, elrettentő külső. Rövid ideig úgy tűnt, hogy ez a megoldás. Nincs szükség védelmi rend-

szer kiépítésére.  Szurkoló társaikat vagy meggyőzik, vagy legyőzik ezek a rendezők. Hama-

rosan azonban újabb csoportok jelentkeztek, akik nem fogadták el társaik dominanciáját, il-

letve az ellenfél szurkolói is szívesen megütköztek ezekkel a rendezőkkel, hiszen a másik 

csapat szimpatizánsait látták bennük. Amint felmerült az igény a biztonságra a stadionokban, 

és erre még némi pénz is rendelkezésre állt, leszerelt rendőrökből is alakultak biztonsági cé-

gek. Képzettségük nekik már megvolt, de a fanatikusok egy része felismerte, megtudta, hogy 

ezen cégek emberei között a régi ellenség, a rendőrség tagjai is megtalálhatóak. Keresték a 

velük való konfrontációt, hiszen már nem védte őket a mundér.  

A személy- és vagyonőrökről szóló 1998/IV-es törvénytől várta mindenki a megoldást. A 

jogszabály rendezte a vagyonőrök-rendezők státusát. Képzettséghez és igazolványhoz kötötte 

munkájukat. Ez már egyfajta szűrőként működött. A törvényalkotók meg kívánták határozni 

ennek az új szakmának a kereteit, de semmiképpen sem akartak magánrendőrséget létrehozni. 

A vagyonőrök jogai igen korlátozottak. Képzésük, ahogy azt már említettük, egy 300 órás 

alaptanfolyammal indult. Hihetetlen népszerűségnek örvendett ez az új szakma. Nem volt 

szükség különösebb előképzettségre – 8 általános, büntetlen előéletet, orvosi alkalmasságot 

igazoló irat volt a feltétel – és hamar el lehetett helyezkedni. A nagy cégek leépítették saját 

rendészetüket és magáncégeket bíztak meg ezekkel a feladatokkal. A honvédség is őket al-

kalmazta egyes objektumainak védelmére.  
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Megjelentek a tőkeerős külföldi vagyonvédő cégek, elsősorban a pénz és értékszállítás, illetve 

a bankbiztonság területén. A hazai szerveződéseknek jutott a különböző irodaházak porta-

szolgálata és takarítása, illetve a bevásároló központok védelme. Jellemző volt erre az idő-

szakra a tömeges képzés.   A vizsgáztatók humanitása révén rengeteg fizikailag és mentálisan 

is alkalmatlan ember kapott igazolványt és így munkát. A képzés generális. A jogi felkészítés 

általánosságban foglalkozik a területekhez kapcsolódó jogszabályokkal. A többnyire általános 

iskolai végzettségű emberek nem értették a bonyolult jogi terminológiát, csak bebiflázták. Az 

idő rövidsége miatt az egyes jogterületekből csak kiragadott részleteket tanultak, amely miatt 

jogrendszerünk egymásra épültségét, logikáját sem értették.  Csak néhány helyen kapcsolták a 

jogszabályokat a szakmai tantárgyhoz. A szakmai ismeretek feladata, hogy a személy- és va-

gyonőrök mindennapi munkájában adódó helyzeteket elemezze. Ebben az anyagban rendez-

vénybiztosítási feladatok nincsenek. Elsősorban az objektumőrzés, értékszállítás köré csopor-

tosultak a kérdések. A személyvédelmet csak érinti, a rendezvénybiztosítással egyáltalán nem 

foglalkozik. A harmadik terület az önvédelmi oktatás. Az anyagban szeparált technikák szere-

pelnek taktikai hátterük nélkül. A többnyire idős, mindenféle koordinációs előképzettség nél-

küli emberek képtelenek elsajátítani ezeket a technikákat. Az oktatók csak a vizsgára készítik 

fel őket, a vizsgabiztos pedig örül, ha valamilyen hasonló mozdulatsort lát, mint ami a tétel-

ben szerepel. Alkalmazási szintről természetesen szó sincs. A vizsgázók jó része arról sem 

kapott információt, hogy milyen körülmények között, hogyan lehet használni ezeket az eljárá-

sokat. A szakmai kamara ellenőrzi a vizsgáztatásokat. Erejükből arra futja, hogy kontrollálják 

a vizsgákat, hogy ott érdemi számonkérés is történjen és ne csak kiosszák a képző cégek a 

diplomákat. A jelenlegi árak mellett a cégek 90 %-a nem oktatja le a kötelező 300 órát, mert 

az ellenőrzést ki lehet kerülni. Sok vagyonőr dolgozik mindenféle igazolvány nélkül. A jelen-

legi törekvés, mely szerint csak az akkreditált cégek végezhetik mérkőzések biztosítását, csak 

a fővállalkozókra vonatkoznak. Ők azonban alvállalkozókat alkalmaznak, akiknek nem biz-

tos, hogy van vagyonőr-igazolványuk.  A vagyonőröknek szóló tananyagot mielőbb meg kel-

lene reformálni. A munkájukban előforduló helyzeteket kellene modellezni. Az ezekhez kap-

csolódó jogszabályokat kellene oktatni. A szituációknak adekvát önvédelmi technikákat kel-

lene tanítani, taktikai hátterükkel együtt. Cél a szakszerűség, jogszerűség, életszerűség. Az 

elméleti oktatáshoz gyakorlatokat kellene szervezni, ahol megismerhetnék a különböző terüle-

teket, és a képességeinek legmegfelelőbbet választhatná ki a leendő vagyonőr.  
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 Jelenleg is vannak gyakorlatok, de ezeket ingyen munkaként használják fel a képző cégek, 

rögtön mélyvízbe dobva a tanulókat. A mostani bérek mellett (kb. bruttó 350 Ft/óra) nehezen 

várható el minőségi szakemberek jelentkezése erre a munkára. Az alapfokú személy- és va-

gyonőrképzés mellett létezik közép és felsőfokú biztonságszervezői tanfolyam is, de ezekre 

kevés a jelentkező, hiszen csak a nagy cégeknél van szükség elenyésző esetben ilyen képesí-

tésre.  Főleg a mérkőzés-biztosításokra jellemző, hogy mindenféle képzettség nélkül dolgoz-

nak a személy- és vagyonőrök. A képesítések rendőrségi ellenőrzése rendre elmarad. Látható 

azonban egyfajta folyamat, miszerint már a tömeges képzésre egyre kevésbé van szükség. 

Valószínűsíthető, hogy egyre inkább keresik a cégek a kvalifikált munkaerőt. Ehhez azonban 

megfelelő bérezésre is szükség lenne.  

A labdarúgó mérkőzések további szereplőinek képzése, felkészítése, tájékoztatása a prevenció 

része lehetne a futball-huliganizmus megfékezésében. Ide soroljuk a  játékvezetőket, játéko-

sokat, bírókat, szurkolókat. 

 

4.2.2 A mérkőzések további szereplőinek képzése 

 

A stadionok egyre agresszívebb légkörében az egyik leghálátlanabb feladat a játékvezetői 

tevékenység. Gyakorlatilag sosem tud osztatlan szimpátiát szerezni a szurkolók között. Egyet-

len esélye, ha objektíven, szakszerűen vezeti a mérkőzést. Ezért rendkívüli fontosságú a kép-

zésük. Felkészítésük egyrészt elméleti - a szabályok, precedensek ismerete- másrészt gyakor-

lati, ami a játékvezetést és a fizikai tréninget tartalmazza. Hatalmas a játékvezető felelőssége. 

Jó néhány stadionban történt incidens kirobbantó oka egy-egy rossz ítélet volt. A játékosok 

kordában tartása mellett figyelnie kell a közönséget is. Jogában áll bizonyos esetekben a mér-

kőzést félbeszakítani vagy befejezni is. A pályára történő berohanások, a lelátói zavargások, 

vagy a pirotechnikai eszközök használata miatt ezt már többször meg is tették. Új elem azon-

ban, hogy a rasszista, idegengyűlölő bekiabálások miatt is megtehetik. A közvélemény elvárja 

a bíróktól, hogy szankcionálják a durva, erőszakos eseteket. Kevés játékvezető vállalja ezt fel, 

hiszen könnyen törhet ki még komolyabb rendbontás, ha megszakítja, vagy lefújja a mérkő-

zést. Munkájukat a rendőröknek, rendezőknek kellene segíteni és ítéleteiket a nézők széles 

körében elfogadtatni.  
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A játékosok sokat tehetnek a stadionok békéjéért. A nézőtéri zavargások egyik okaként sokan 

a játéktéren történő agresszív jeleneteket említik. Valóban előfordult, hogy játékosok vélt 

vagy valós sérelmükért elégtételt vettek társaikon. A kőkemény küzdelemből, a felfokozott 

lelki állapotból és a labdarúgók habitusából adódó parázs jelenetek tűzbe hozták a nézőket is. 

Következményeként a drukkerek sokszor személyesen is bele akartak szólni a végeredmény 

kialakulásába.  Egy másik vélemény szerint a verekedéseket, rendzavarásokat provokálókat 

nem érdekli a mérkőzés eredménye. Ők kifejezetten az anarchiát keresik.  Szívesen megüt-

köztek az ellenfél szurkolóival, kisebbségekkel, rendőrökkel, járókelőkkel, de megtámadták a 

játékosokat vagy azok edzőit is. Véleményünk szerint a játékosok felelőssége is jelentős. 

Bármilyen rendfenntartó egységnél hatékonyabb lehet, ha még a rendzavarás kezdetén a csa-

pat egy elismert futballistája csitítja a felbőszült tömeget.  A sportszerű fair játék leredukál-

hatja a pályáról a nézőtérre sugározott konfliktus helyzeteket. A labdarúgók közszereplők. A 

szurkolók ismerik őket. A média tudósításaiból értesülnek a focisták legszemélyesebb ma-

gánügyeiről is.  Tudják, hogy hol laknak, milyen a családi állapotuk, sőt azt is, hogy mennyit 

keresnek. A fiatalok közül sokan példaképnek tekintik őket. Viselkedésük a pályán mintaként 

szolgál. Egy-egy híresebb labdarúgó gól örömét, hajviseletét viszontláthatjuk ifjúsági mérkő-

zéseken is. Nem csak a labdakezelés és a taktikai megoldások reprodukálódnak az utánpótlás 

meccseken, hanem a viselkedési szabályok is. Sajnos a gyerekrangadókon is találkozhatunk 

hisztériás, sztárallűröket felvevő játékos palántákkal. Az edzők egy része sem tud disztingvál-

ni. A rendezvényeken résztvevő nézők – akik többsége a szülőkből és a játékosok családtagja-

iból, barátaiból áll – viselkedése pedig egyenesen megdöbbentő. A szurkolók egy része obsz-

cén módon bekiabál, mások berohannak a pályára, sőt nem egyszer előfordult, hogy összeve-

rekedtek a szülők a lelátókon.  Ezekben a bajnokságokban nincsenek rendfenntartók. A fiatal 

játékosok itt szerzik első személyes élményeiket. Az edzőknek, szülőknek, barátoknak és az 

utánpótlás tornák szervezőinek rendkívüli a felelőssége. Itt kell elkezdeni a gyerekek felkészí-

tését a konfliktus helyzetek kezelésére.  Ahogy azt már említettük megkérdeztük a játékoso-

kat, hogy ismernek-e olyan NB1-es labdarúgót, aki képes megnyugtatni a felbőszült tömeget 

(legtöbben Lipcsei Pétert és Illés Bélát írták). 28,6 %-uk nevezett meg ilyen labdarúgót.    

Arra is kíváncsiak voltunk, van-e olyan focista, aki szívesen provokálja az ellenfél szurkolóit. 

Erre is 25,4 %-uk válaszolt igennel, de neveket nem írtak. Véleményünk szerint az MLSZ-

nek, az MLL-nak és a kluboknak erősíteniük kellene a fair játék melletti propagandájukat. A 

durva játékosok ellen szigorú szankciókat kellene hozni.  
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Már működő, jó példa a különböző tornákon kibocsátott sportszerűségi díjak. A legsportsze-

rűbb játékos, csapat, szurkolótábor. Ezeknek a díjaknak elsősorban az utánpótlás rendezvé-

nyeken van jelentősége. Szükség volna az Európai Sportcharta alapelveinek megfelelő és a 

fiatal sportolók nyelvén megfogalmazott fair play stratégia meghatározására is. Az elismeré-

sek mellett a durva, ordenáré játékosokat, edzőket, szurkolókat eltiltással, kitiltással és pénz-

büntetéssel is kellene szankcionálni. Ennek koordinációja a MLL és az MLSZ feladata lehet-

ne. A játékosok ilyen irányú nevelése már egy átfogó futball-huliganizmus elleni prevenció 

része lehetne.  

 

Vizsgálatunk során sok kritika érte a bíróságok működését. Mind a rendőrök, mind a rende-

zők szerint túlságosan is elnézőek a bíróságok. Az eléjük kerülő – nézőtéri erőszakhoz kap-

csolódó – ügyeket bagatellizálják. A bírókkal készített interjúból kiderült, hogy az általuk 

tárgyalt esetek jó része rosszul előkészített, így nem állnak meg a vádak. További probléma-

ként említették, hogy a rendőrség nem az igazi rendbontókat fogja el. Véleményük szerint az 

eseményekkel sodródó, a tömeg hatása alá kerülő fiatalok vagy könnyen befolyásolható mel-

lékszereplők felett kellene ítélkezniük. A bírói gyakorlat ezekben az esetekben a fokozatossá-

got preferálja.  E szerint hiba lenne rögtön kriminalizálni az embereket. Először enyhébb bün-

tetéseket kell kapniuk. Az ügyek egy részét rendőrségi hatáskörbe kell szankcionálni. A sú-

lyosabbakat szabálysértési bíróság vizsgálja és csak a rendbontások ismert és a társadalomra 

veszélyes bűnözői ellen folyjon bírósági eljárás.  Mindkét vélemény akceptálható. Ezen a te-

rületen is talán a képzés és a koordináció segítene.   A bírók, ügyészek tájékoztathatnák a ren-

dezőket, de elsősorban a rendőröket. A tájékoztatás tartalmazhatná azokat az eseteket, tényál-

lásokat, amelyek megállják a helyüket a bíróságok előtt. Tisztázhatnák, hogy milyen fokozat-

ban érdemes elbírálni a nézőtéri erőszak különböző megjelenési formáit.  A bírók és az ügyé-

szek munkáját is segítené, ha kilátogatnának mérkőzésekre, hogy átérezhessék az ottani han-

gulatot és gyakorlatba is lássák a jogszabályok alkalmazásának nehézségeit, korlátait. 

 

A stadionokba látogató fiatal szurkolók első élményei meghatározóak. A jelenlegi helyzetben 

riasztó felszerelésekben posztoló rendőrökkel, rács közé zárt őrjöngő tömegekkel találkozhat-

nak az ifjak. Az obszcén vagy rasszista rigmusokat, dalokat, jelszavakat gyermek-

mondókaként tanulják meg. Idősebb – számukra példaértékű – társaik randalírozását hiszik 

szurkolásnak.  
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Az ellenfél ellenséggé változik és ott már az élet vagy a halál a domináns, vagy az elnyomott 

szerep közül kell választaniuk. Az interjúkban tősgyökeres kispesti szurkolók vallották be, 

hogy azért álltak át, csatlakoztak a Fradi- táborhoz, mert az összecsapásokból sorra a ferenc-

városiak kerültek ki győztesként. A közösséget és szórakozást kereső fiataloknak minőségi 

labdarúgásra, hiteles, sportszerű sztárokra és normakövető szurkolói csoportokra lenne szük-

ségük.   Fontos és jó kezdeményezés volt a „Szurkolj ne háborúzz!” kampány,  amely a média 

eszközeivel próbálta formálni a közvéleményt. Ennek folytatására lett volna szükség. A mér-

kőzések sportünnepé változtatása – kiegészítő programok pl. 11-es rúgó verseny, tűzijáték, 

más sportágak bemutatója, ifjúsági csapatok találkozói stb. – szerepeljen alternatívaként a 

nézők szórakoztatására. Ne a verekedés, a rombolás legyen az egyetlen esemény a mérkőzé-

seken. A szurkolói klubok kialakítása – amely az egyesület feladata lenne - lehetőséget adna a 

drukkerek megismerésére, tájékoztatására, szervezésére és ha kell szankcionálására is.  A hu-

liganizmus egyik legnagyobb fegyvere az arctalanság. Ha a nézők regisztrált klubokba tömö-

rülnének és személyük ismertté válna, könnyen el lehetne különíteni a garázdákat. Megfelelő 

propagandával és szankciókkal ezek a klubok kivethetnék soraikból a rendbontókat. Jelentős 

gazdasági erőt képviselnek a rajongók. A számukra szervezett programok, utazások, kispályás 

bajnokságok, klubestek komoly bevételt jelenthetnének a szervezőknek, és egyúttal jelentős 

nevelési szintérként is szerepelhetnének. 

 

4.2.3  A rendvédelmi szakemberek felkészítésének összehasonlítása 

 

A rendvédelmi szakemberek képzése 18 éves kor után kezdődik27. Ahhoz, hogy speciális is-

mereteket sajátítsanak el a rendőrök vagy a vagyonőrök, pontosan tudni kell, hogy milyen 

előtanulmányokat folytattak. A rendőröknek érettségivel, a személy- és vagyonőröknek álta-

lános iskolai végzettséggel kell rendelkezniük, mielőtt szakmai felkészítésen vesznek részt.  

A teljes mintában az érettségizettek száma volt a legmagasabb (Chi² = 642,078, szabadságfok 

= 2, p < 0.0001).  A vizsgált mintában általános iskolai végzettségű volt a rendőrök 5,1 %-a, a 

rendezők 37,1 %-a, a középiskolai érettségizettek aránya a rendőröknél 90,1 %, a rendezőknél 

56,2 %, felsőfokú intézményekben tanultak a rendőrök 4,2 %-a, a rendezők 6,7 %-a. 

A rendőrség állományában vannak még néhányan, akik még nem rendelkeznek érettségivel. 

Ők általában idősebbek, s akkor kerültek hivatásos állományba, amikor még nem volt ilyen 

jellegű elvárás. 
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 Akik felsőfokú képzésben vesznek részt, azok amint lediplomáznak, általában tiszti beosztás-

ra számíthatnak. A rendőrségen belüli tiszthelyettes hiány miatt azonban az is előfordulhat, 

hogy tiszthelyettesi munkakörben tiszt dolgozik.  

A vagyonőrök esetében csak túlképzettségről beszélhetünk. 1998-ban szakmásították ezt a 

területet, és általános iskolai végzettséghez kötötték a vagyonőr igazolvány kiadását.  Tehát 

senki sem kaphatott diplomát, aki nem tudta teljesíteni ezt a követelményt. Természetesen 

dolgoznak néhányan képesítés nélkül, de ők is befejezték általános iskolai tanulmányaikat. A 

statisztikák szerint felsőoktatásban résztvevők vagy végzettek is találhatóak a vagyonőrök 

között. Ez abból adódhat, hogy néhány cégvezető is válaszolt a kérdésekre, illetve, hogy egye-

temisták, vagy diplomás nyugdíjasok is dolgoznak ezen a területen.  

A rendőrök 90,5%-a foglalkozik  mérkőzésbiztosítási feladatokkal. Van azonban néhány 

olyan munkakör (pl. fogdaőr), ahol csak közvetve találkoztak ezzel a területtel. A rendezők 

91,8 %-a rendszeresen biztosít mérkőzéseket, és csak 8,2 %-uk, aki nem végez ilyen tevé-

kenységet. Vélhetően ők az adminisztrációs munkatársak. Az általános felkészítés után nélkü-

lözhetetlen a szakterület adekvát ismereteinek az átadása.   

A rendőrök 75,7 %-a, a rendezők 76,8 %-a állította, hogy speciális felkészítésen vettek részt. 

A rendőröknél 24,3 %, a rendezőknél 23,2 % nem kapott ilyen jellegű képzést.  A rendőrsé-

gen belül, ahogyan azt már bemutattuk, van oktatás. A rendezők esetében a felkészítés szaba-

dabb értelmezéséről beszélhetünk. Mérkőzések előtti eligazítás és a tapasztaltabb kollégák 

ismereteinek átadása jelenti a speciális felkészítést. A vagyonőrcégek magánkézben vannak, 

és főként alvállalkozókkal dolgoztatnak, így csak a mérkőzésekre hívják össze a rendezőket.   

Véleményünk szerint a rendvédelmi szakemberek képzésében kiemelkedő jelentőségű a szur-

kolói csoportok ismerete. A szakirodalom is elkülönít huligánokat, ultrákat, thugokat, rajon-

gókat, nézőket.  Ha a rendőrök és a rendezők ismerik ezeket a szurkolói csoportokat, és az 

ezeken belüli szerepköröket, akkor lehetőségük van megelőzni a rendbontásokat. Ehhez azon-

ban minden csapat szurkolói klubjának ismeretére és egy hiteles személyre – a rendvédelmi 

erők részéről – van szükség. A rendőrök 65,7 %-a, a rendezők 36,4 %-a jelölt meg ilyen cso-

portokat. A válaszolók csak a klub (FTC, UTE stb.) nevét írták le. A csoportok konkrét meg-

nevezésére csak néhányan vállalkoztak. Az interjúk során kiderült, hogy a vagyonőrök nem 

szívesen beszélnek konkrét szurkolói csoportokról.  

Érzékeltették, hogy ismerik őket, de semmilyen további információt nem adtak róluk. A rend-

őrök nagy része a hivatalos álláspont szerint nem különíti el a nézők csoportjait.   
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A hatályos jogszabályok és az elkövetett jogsértések alapján intézkednek. Azt gondoljuk, 

hogy ez a már kialakult rendbontások megfékezésében helyes, hiszen bármilyen más megol-

dás diszkriminatív lenne. A megelőzéshez azonban el kell különíteni a nézők csoportjait. A 

szurkolók vagy legalábbis csoportjaik megismerése csökkenthetné a rendőröket, rendezőket 

ért atrocitások számát. Ahogy azt már jeleztük a  rendőrök 36,8 %-át, a rendezők 31,3 %-át 

támadták már meg labdarúgó mérkőzéseken. A csaknem azonos arány oka az lehet, hogy a 

rendőrt még mindig védi valamennyire az egyenruha, a mögötte álló apparátus és a törvények. 

A rendezőket a szurkolókhoz fűződő kapcsolatuk óvja meg a még nagyobb számú támadások-

tól. Az inzultusok ellenére a rendfenntartók 40,8 % -nak nem befolyásolja intézkedéseit  a 

szurkolók öltözködése, megjelenése. 

Az oktatás színvonaláról tájékozódhatunk a képzési dokumentumok és a képző intézmények 

vizsgálatával, vagy a rendőrségi jelentések, média hírek alapján, amelyek a rendbontásokról 

szólnak. Meghallgathatjuk a rendvédelmi szakembereket saját és társaik munkájának szakmai 

színvonaláról, szervezettségéről, hatékonyságáról. Szakmai felkészültségen elsősorban azokat 

az elméleti és gyakorlati ismereteket értjük, amelyek a mérkőzésbiztosítások jogi, taktikai, 

technikai hátterét illetik. Azt gondoljuk, hogy ezekben az esetekben az egyén vizsgázik. A 

szervezettségen a rendvédelmi szakemberek együttműködését az egyes szervezeti egységek 

(ORFK, BRFK) koordinációját illetve a vezetői kvalitásokat értjük. A hatékonyságot a stadi-

onok biztonsága mutatja. A rendőrök többsége munkájának szervezettségét közepesre, haté-

konyságát pedig jóra értékelte (15. Táblázat.). A rendőröket a saját szakmai felkészültségük-

ről nem kérdeztük. 

 

15. Táblázat. A rendőrök véleménye munkájuk szervezettségéről, hatékonyságáról (%) 

 

Érték 1-5 Szervezettség Hatékonyság 

1 7.4  7.0 

2 19.7 14.4 

3 34.5 23.5 

4 28.8 43 

5   9.7 11 
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A szervezettségről az egyes rendőri egységeken belül beszélhetünk. A mérkőzésbiztosításo-

kon az összeszokott rendőri alakulatok tudnak csak hatékonyan működni. Azok képesek erre, 

akik együtt készültek ezekre az eseményekre és speciális felkészítést is kaptak a már meg-

szerzett gyakorlatuk mellé. Ilyen egységek pl. a Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai 

vagy a BRFK kutyás, lovas alosztályai, metró rendőrei, illetve még azok a csapatok amelyek 

a frekventált kerületekben (IV., VIII., IX., XIX.) dolgoznak évek óta együtt. Az egyes egysé-

gek közötti együttműködés azonban már nem ilyen zökkenőmentes. A biztosítások parancs-

nokai többször is jelezték, hogy kiadott utasításaikat a központi szervek egységei csak saját 

felettesük engedélye után teljesítették. Sok a kommunikációs hibák miatti késés, ami veszé-

lyezteti a mérkőzés biztonságát és lehetetlenné teszi a prevenciót. Sokszor egy egységesen 

mozgó és jól felszerelt osztag megjelenése is elég a rendbontás megelőzésére. Még nagyobb 

problémát jelent, ha egymást nem ismerő, teljesen más területről érkező rendőrökkel kell 

mérkőzést biztosítani. Ezek a tényezők mind befolyásolják a hatékonyságot.  

A rendőrség munkájának minőségét a mérkőzéseken történt rendbontások megfékezésében 

mérik. A jelenlegi rendőrségi stratégiák is a már kialakult konfliktusok megoldására alkalma-

sak. Természetesen az igazi hatékonyság mértéke a stadionok békéje lenne. Történnek is kez-

deményezések a rendőrség részéről a prevencióra.  Előzetesen biztosítási tervet készítenek, 

egyeztetnek a rendezőkkel és a szurkolókkal, közterületen kísérik a vendégszurkolókat. Ha jól 

végzik a dolgukat, akkor előbb-utóbb csökkenek a rendbontások, és mivel nincs probléma, a 

pénzt és a rendőri létszámot is redukálják a pénzügyi szakemberek.  Az a furcsa helyzet, hogy 

ha nincs komoly rendbontás, akkor nincs finanszírozás sem a prevencióra. A rendőrök érté-

kelték a rendezők munkáját is (16. Táblázat.).  

 

16. Táblázat.  A rendezők szakmai felkészültsége, munkájuk szervezettsége, hatékony-

sága a rendőrök szerint (%)  

Érték 1-5 Szakmai felkészültség Szervezettség Hatékonyság 

1 27.5 15.7 24.7 

2 34.8 35.2 36.2 

3 26.3 37.8 26.2 

4  7.7  9.8 10.3 

5  3.6  1.5   2.6 
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A rendőrök a rendezők felkészültségét elégségesre értékelték. Azt gondoljuk, hogy a rendőrök 

még nem fogadták el a személy- és vagyonőröket egyenrangú félként, de elvárják tőlük, hogy 

úgy teljesítsenek, mint a hivatásos rendőrök. Ez egy új szakma kevés tapasztalattal és mini-

mális jogi védettséggel. Nem lehet ugyanazzal a mércével mérni a rendezőket, mint a rend-

őröket.  A vagyonőrök szervezettségét közepesre, hatékonyságukat elégségesre értékelték. A 

rendezők ereje a szurkolókkal kialakított kapcsolatukban rejlik. Létszámuk alacsony, mivel a 

klubok spórolnak, felszerelésük pedig kezdetleges. Az előzőekben említett gyenge jogi garan-

ciákkal hatékonyságuk – ahogy szervezettségük is – vezetőjük rátermettségétől, kapcsolat-

rendszerétől függ, amit a rendőrök elégségesre minősítettek. 

A rendezők saját magukat is értékelték (17. Táblázat.).  

 

17. Táblázat.  A rendezők véleménye szervezettségükről, hatékonyságukról (%) 

 

Érték 1-5 Szervezettség Hatékonyság 

1                         3.1 6.3 

2 8.3 8.3 

3 17.7 24 

4 46.9 38.5 

5 24 22.9 

 

Természetesen a rendezőket sem kérdeztük meg saját szakmai felkészültségükről.  

Szervezettségüket és hatékonyságukat jóra értékelték. Kialakulni látszik – legalábbis Buda-

pesten - egy rendezői gárda, akik erre a területre szakosodtak. Egyre több megbízást kaptak – 

elsősorban olcsóságuk és szurkolókhoz fűződő viszonyuk miatt – a kluboktól.  Tapasztalato-

kat szereztek az utóbbi években, és jó néhány kiemelt veszélyességű labdarúgó mérkőzés bel-

ső biztosítását megoldották. Azt gondoljuk azonban, hogy a vagyonőri, rendezői feladatok 

elsősorban a rendőrséggel együtt teljesíthetőek. 

Leírták a rendőrségről a véleményüket a vagyonőrök (18. Táblázat.).  

 

 



 

 100

 

18. Táblázat.  A vagyonőrök véleménye a rendőrök szakmai felkészültségéről, munkájuk 

hatékonyságáról, szervezettségéről (%) 

 

Érték 1-5 Szakmai felkészültség Szervezettség Hatékonyság 

1 11.7 6.4 12.8 

2 18.1 25.5 28.7 

3 28.7 23.4 37.2 

4 18.1 24.5 13.8 

5 23.4 20.2   7.5 

 

A rendőrség szakmai felkészültségéről két kiugró véleményt kaptunk. Egyesek közepesre, 

mások pedig kitűnőre értékelték. Vélhetően a szurkolókból lett rendezők közepesre, a rend-

őrökkel szimpatizáló, de valamilyen oknál fogva mégsem a testületnél dolgozók kitűnőre mi-

nősítették a rendőröket. Szervezettség tekintetében megoszlanak a vélemények. Sokszor kel-

lett a rendőröknek besegíteni a belső biztosításba nagyobb rendbontások esetén. Ez a segítség 

azonban nem mindig érkezett időben. Jó néhányszor előfordult, hogy mivel a klub nem kért 

rendőri segítséget, nem volt megfelelő számú egység a stadionok környékén, így nem tudtak 

időben közbeavatkozni a rendőrök. Talán ez is oka lehet a megosztott véleménynek.  

A rendezők közepesnek ítélték a rendőrök hatékonyságát. Sokszor elmondták, hogy a rend-

őrök jelenléte ingerli a nézőket. Fel is állítottak egy sorrendet, miszerint a legkevésbé a Ké-

szenléti Rendőrséget kedvelik a nézők. Szerintük még a kerületi rendőröket is jobban elfogad-

ják a drukkerek. Ebben a véleményben bizonyára az is benne van, hogy a rendőrség konku-

renciát jelent a belső biztosítások terén.  

Összegeztük a rendőrök és a rendezők véleményét a mérkőzésbiztosítások hatékonyságáról és 

szervezettségéről. A rendőrök minősítését e két paraméter kapcsán a saját és a rendezők vé-

leménye alapján értékeltük (19. Táblázat.). 
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19. Táblázat.  A rendőrség hatékonysága –összesen 
 

                        Érték 1-5 db % valós % összegző % 

 1 38 6,6 6,7 6,7 

 2 76 13,2 13,4 20,1 

 3 181 31,5 32,0 52,1 

 4 197 34,3 34,8 86,9 

 5 74 12,9 13,1 100,0 

 Összesen 566 98,4 100,0  

Hiányzó adatok 9 1,6   

Teljes minta 575 100,0   

 

Hasonló módszerrel dolgoztunk a rendezők esetében is (20.Táblázat.).  
 

20.áblázat. A rendezők hatékonysága – összesen 

 

     Érték 1-5 db % valós % összegző % 

 1 67 11,7 13,9 14,1 

 2 161 28,0 33,3 47,2 

 3 169 29,4 35,0 82,2 

 4 61 10,6 12,6 94,8 

 5 25 4,3 5,2 100,0 

 Összesen 483 84,0 100,0  

Hiányzó adatok 92 16,0   

Teljes minta 575 100,0   

 

A rendvédelmi szakemberek a rendőrök hatékonyságát jóra a rendezőkét, pedig  közepesre 

értékelték összességében. Természetesen ezek a válaszok rengeteg szubjektumot tartalmaznak 

mindkét részről, de az megállapítható, hogy a rendőrök és a rendezők másképpen vélekednek 

egymás mérkőzés-biztosításokban betöltött szerepéről.  
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A rendvédelmi szakemberek véleményeit szakmai  kompetenciájuk tükrében kell értékelnünk. 

A tudományos alapú, rendszeres és praxisorientált rendőri képzés, és a rendezők egyszeri tan-

folyami, majd mérkőzések előtti gyakorlati eligazításai kerülnek egymással szembe. Nagyon 

sok indulatról árulkodnak ezek az adatok, ami nem segíti együttműködésüket. 

 

Összegzés: 

Van kialakult képzési rendszere a magyar rendvédelmi szakembereknek. A rendőrök felkészí-

tésében működik középiskola, főiskola és az iskolarendszeren kívüli továbbképzések is fo-

lyamatosak. Ma már – 1998 óta – vizsgákhoz és tanfolyamokhoz kötött a vagyonőr szakma is. 

A jelenlegi képzés azonban hiányos. A rendőrség stratégiájában ugyan megjelenik a megelő-

zés, de a képzésben már csak a kialakult helyzetek, konfliktusok megoldásait tanítják. Ennek 

elsődlegesen financiális okai vannak. A prevencióra csak az elméleti igény van meg. Ha sike-

resen működik a megelőzés és nem történnek rendbontások, akkor a támogatás is elhal.  

A vagyonőrök képzését praxisorientálttá kell tenni. Az elméleti ismereteket kapcsolni kell a 

gyakorlati megoldásokkal és mindezeket integrálni a mindennapi munkába. Az elkövetkezen-

dő képzési modelleknek gyakorlatközpontúaknak és megelőző jellegűnek kell lenniük. A fut-

ball-huliganizmus jogszabályi hátterének és a rendvédelmi szakemberek képzésének feltérké-

pezése után megvizsgáltuk a terület infrastruktúráját is. 

 

4.3 A labdarúgó mérkőzések infrastrukturális háttere Magyarországon 
 

A világ egyik legnépszerűbb sportját - a labdarúgást - nagyszámú közönség előtt,  speciálisan 

kialakított arénákban játsszák. A stadion különleges hely. Misztikus szentély, ahol az ókori 

görögök még isteneiknek ajánlották győzelmeiket. Ahogy Ludwig Deubner (1968) írta: 

„megszentelt hely, ahol a kiválasztott istenség tiszteletére rendeztek viadalokat.”  Norman 

Gardiner (1964) szerint: „A rómaiaknál - akiket csak a küzdősportok érdekeltek, a birkózás, 

az ökölvívás és a pankráció - már egyre inkább szekuralizálódott látványosság helyszínévé 

torzultak az arénák”. Mára már szórakoztató központokká lettek a stadionok, de megtartották 

különleges atmoszférájukat. A funkcióik sokrétűvé váltak, játszanak bennük labdajátékokat, 

rendeznek atlétikai versenyeket, bikaviadalokat, sőt koncerteket, politikai gyűléseket is. Ki-

alakításuknál fontos szempont, hogy minél több néző láthassa és hallhassa a pályán történte-

ket.  
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A nagy csapatok labdarúgó lelátói lépcsőzetesen emelkednek, és minél távolabb vannak a 

küzdőtértől, annál magasabbak és meredekebbek. Nem mindig voltak lelátók és tribünök. A 

sportág népszerűsége követelte meg, hogy az egyre gyarapodó publikum élvezhesse a mérkő-

zéseket. Ma is vannak labdarúgópályák, ahol csak körülállják a gyepet és onnan szurkolnak az 

érdeklődők, vagy csak a pálya egyik-másik hosszanti oldalán van egy-egy emelvény a nézők 

számára.  

A stadionok akusztikája szintén különleges. A pályát körülölelő lelátók felerősítik a hangef-

fektusokat. A szurkolók emberfeletti teljesítményre képesek buzdítani kedvenceiket és közben 

ők maguk is katartikus élményeket élhetnek át. Ezeket a hatásokat erősítik a technikai beren-

dezések is. Zene szól a stadionokban, óriási kivetítőkön közelről láthatjuk a játékosokat vagy 

akár a tőlünk több száz méterre ülő szurkolók arcát is.  

A mai óriás arénák több tízezer embert képesek befogadni. Kevés hasonló hely van, ahol ek-

kora tömeg gyűlne össze viszonylag kis területen. A tömegben az egyén feloldódik. A tömeg 

névtelenséget biztosít tagjainak, ezzel kiemeli az egyént a társadalmi ellenőrzés és szankcio-

nálás valamennyi formájának érvénye és hatásköre alól.  Ez megfizethető ára az egyénisége 

feladásának. Ha az egyén kikerül a társadalmi ellenőrzés alól, akkor önkontrollja és önsza-

bályzó késztetése is fellazul. Nyitottá válik a közvetlen környezetében észlelhető hatások, 

minták és felgerjedt indulatok iránt. Ezzel magyarázható, hogy a randalírozó, vagy szurkoló 

tömegben olyan valószínűtlen gyorsasággal terjednek el a különleges viselkedési minták, a 

rasszista rigmusok kiabálása, dobálás, rongálás, verekedés, menekülés.  Sajnálatos módon, ha 

sok ember szűk térbe van bezsúfolva, akkor ott a legkisebb atrocitás is végzetes lehet. Néz-

zünk néhányat a világ legnagyobb katasztrófáiból, amelyek futballstadionokban történtek. 

 

4.3.1 Stadionkatasztrófák és az angol létesítmény felújítások  

 

Az eddigi stadionkatasztrófáknak két kiváltó oka volt. Az egyik a létesítmények építészetileg 

és biztonságtechnikailag leromlott állapota, a másik a tömegben keletkezett konfliktusok ke-

zelhetetlensége volt.  

 

1902 - Glasgow, Ibrox Park. 25 halott, 517 sebesült. 

1946 - Bolton. 33 halott, 400 sebesült. 

1950- Brazília-Uruguay mérkőzés utáni öngyilkosságok 
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1957 - Torino. 120 sebesült a Firenze-Juventus összecsapáson. 

1959 - Nápoly. 65 sérült egy bajnoki mérkőzésen. 

1960 - Kirikhala, Törökország.10 halott, 102 sebesült. 

1961- Santiago de Chile. 5 halott, 300 sebesült a Chile-Brazília találkozón kitört verekedés             

során.  

1964 - Lima, 350 halott, 500 sebesült a Peru-Argentína olimpiai selejtezőn.  

1964 - Kaiserslautern. Egy halott a város csapatának bajnoki mérkőzésén. 

1964 - Isztambul. 84 súlyos sérült a Törökország-Bulgária találkozón, egy pánik következté-

ben. 

1966 - Kairó. 300 sérült a Zamalek csapatának bajnoki mérkőzésén kitört tömegverekedésen. 

1967 - Kayseri, Törökország, 27 halott, (egyes adatok szerint 44) 600 sebesült a rendőrséggel 

történt összecsapás miatt. 

1968 - Buenos Aires, 80 halott, 150 sebesült a River Plate-Boca Juniors találkozón. 

1969 - Bukavu, Kongó, 27 halott, 52 sebesült a nézőtéren kitört pánik miatt. 

1969- Honduras-Salvador  között háború tört ki egy tizenegyes miatt. 

1971 - Glasgow, 66 halott, 108 súlyos sebesült. 

1974 - Kairó, 48 halott, több száz sebesült a Zamalek-Dukla Prága összecsapáson.  

1977 - Hamburg. Egy halott, 25 sebesült a Hamburger SV- Bayern München találkozón.  

1977 - alig három hónappal az előző eset után ismét 70 sérült a Hamburger SV- Bayern Mün-

chen mérkőzésen! 

1981 - Pireusz - 21 halott, 54 sebesült az Olümpiakosz Pireusz - EAK Athén bajnoki találko-

zón. 

1982 - Cali. 24 halott, 50 sebesült az America-Deportivo bajnoki összecsapáson. 

1982 - Algír. 8 halott, 600 sebesült egy lelátó összeomlása következtében a helyi csapat baj-

noki mérkőzésén. 

1985 - Moszkva. Szerencsétlenség a stadion kijáratánál : 72 halott, 150 sebesült. 

1985 - Bradford, 57 halott, 211 sebesült a stadionban keletkezett tűzvész miatt. Az ok: gyúj-

togatás. 

1985 - Peking. Vandalizmus, összecsapás a karhatalom és a szurkolók között, több tucatnyi 

sebesült és letartóztatott a Honkongtól elszenvedett 2-1-es vereség után. 

1985 - A Heysel-stadionban a Liverpool-Juventus mérkőzésen 39-en haltak meg. 

1988 - Bradford. Petárda-tűz következtében 90 ember vesztette életét. 
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A leghírhedtebb katasztrófa Belgiumban történt, melyről hiteles képet ad a Halál Kapujában 

című könyv Lakitól (1986).  

A Liverpool-Juventus Bajnok-csapatok Európa Kupájának döntőjére 1985. május 29-én 

Brüsszelben, a Heysel stadionban került sor. Két rendkívül erős klubcsapat csapott össze nem-

zetközi sztárokkal tűzdelve. A Juventusban játszott Boniek, Platini és Rossi. A Liverpool az 

előző évben legyőzte a Rómát és megnyerte a kupát. Az összes jelentősebb tévétársaság jelen 

volt a mérkőzésen. Brüsszel rutinos rendezőnek számított. Az egész ország izgalommal várta 

a kupadöntőt. Ismerték az angol és az olasz szurkolókat. Nothomb belga belügyminiszter 

mozgósította a csendőrséget, a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőket is. Több mint 3000 

rendőr biztosította a stadiont és készültségben állt a város teljes rendvédelmi apparátusa. Hét 

mentőautó és egy orvosi összekötő kocsi volt a stadionnál. Nemcsak a belgák készültek a 

mérkőzésre. Margaret Tatcher kormányfő utasította BTP-t (British Transport Police), hogy a 

liverpooli szurkolók brüsszeli útjáról folyamatosan tájékoztassa a miniszterelnökséget. A 

mérkőzésre 200 „bobby” is érkezett, hogy ismereteikkel segítsék belga kollégáik munkáját. 

Az olasz szurkolókat két miniszterük, Nocolazzi és De Michelis kísérte el. A rendezők 20-20 

ezer jegyet szántak az olaszoknak és az angoloknak, valamint 20 ezer maradt a rendező or-

szágnak is. A belépőket elővételben eladták, mégis sokan indultak el jegy nélkül Itáliából és 

Britanniából egyaránt. A stratégia szerint a stadion két ellentétes részén kívánták szeparálni az 

ellenfelek szurkolóit.  A pálya két hosszanti oldalán voltak az ülőhelyes lelátók. A fő tribüntől 

jobbra és balra helyezkedtek el az állóhelyek. Ezek voltak a legneuralgikusabb pontjai a sta-

dionnak. A tagolatlan, nagy létszámú nézőtömeg itt kezelhetetlen volt. A karéjok három szek-

torból álltak. Az egyik oldalt MNO elnevezéssel (az N és az O volt az olaszoké), a másik ol-

dalt XYZ jelöléssel (X és az Y volt az angoloké) látták el a rendezők. Terveik szerint az M és 

a Z lelátókra semleges belga szurkolók kerültek volna. A Brüsszelben piacra bocsátott belé-

pők nagy részét a Belgiumban dolgozó olasz vendégmunkások vásárolták meg maguknak és 

Itáliából érkező barátaiknak, rokonaiknak. Jó néhány angol szurkoló is így jutott jegyhez. Bár 

a rendezők mindent elkövettek - jegyvizsgáló automatákat alkalmaztak -, egyes vélemények 

szerint kb. tízezren hamis jeggyel jutottak be a stadionba. Ez a tömeg is az állóhelyekre került 

rendezetlenül, függetlenül attól, hogy melyik csapatnak szurkolt.  

Az angolok leginkább vonattal, hajóval érkeztek Belgiumba. A tömegközlekedési eszközökön 

nem jutottak italhoz, így az első város kocsmáit, diszkóit rohanták le.  
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Ostendét feldúlták az angol szurkolók és tovább vonultak Brüsszelbe. Szemtanúk szerint a 

brittek hangosak voltak, nagy részük azonban még barátságosan viselkedett napközben. Re-

likviákat cseréltek az olasz szurkolókkal, énekeltek. Néhány csoportjuk azonban már a mér-

kőzés délelőttjén is veszélyesnek tűnt. Fizetés nélkül távoztak a bárokból, és a főtéren egy 150 

fős részeg csoporttal a belga rendőrök sem igazán tudtak mit kezdeni. A legsúlyosabb rend-

bontás egy bárban történt, amikor az angol szurkolók fizetés nélkül kívántak távozni. A ven-

déglős vadászpuskával rájuk lőtt. 

A stadion kapuit 17 órakor nyitották meg, a mérkőzés tervezett időpontja 20:15 volt. A ruhá-

zatot csak felületesen vizsgálták át, mindenki mihamarabb be akart jutni az arénába. Ekkor a 

stadionon kívül kb. 3000, belül pedig 70 rendőr-csendőr tartózkodott. A pályán két ifjúsági 

csapat játszott.  

A tragédia dobálással kezdődött. Az angol szurkolók észrevették, hogy a közvetlenül mellet-

tük lévő szektorban olaszok vannak. Becsmérelni, dobálni kezdték őket, aztán egyszer csak 

megindultak. Az első rohamnál áttörték a drótkerítést, néhány csendőr megpróbált közbeavat-

kozni, de elsöpörték őket. Másodjára már kövekkel és vasdarabokkal támadtak, a harmadik 

rohamnál, 19:24 kor ledőlt az olaszok mögötti fal. A jóval nagyobb számú olasz tábor mene-

kült és közben agyontaposták egymást. A szektor végében lévő falon akartak sokan átmászni, 

de az nem bírta a terhelést és maga alá temette az embereket.  

A következmény: 38 halott, 270 súlyos és kb. 300 könnyebb sérült. 

Hogy mi volt a kiváltó ok? 

Az angol szurkolók több verzióval álltak elő: 

–  Hírt kaptak a mérkőzés előtt megkéselt liverpooli szurkolóról, őt akarták    megbosz-

szulni. 

– Azt gondolták, hogy mind a három szektor az övék és a mellettük lévő olaszok provo-

kátorok.    Ki akarták szorítani a juvésokat.  

–  Két angol szurkoló csak a mérkőzés előtt, a stadionnál vett jegyet, ami a liverpooli 

tábor mellé az olaszok közé szólt. Az olaszok megdobálták őket, ezért átmenekültek az 

angol táborba, és onnan segítséggel tértek vissza.  

A tragédia idején 72 csendőr volt a stadionon belül. Kívül 3000 társuk ellenőrizte a belépte-

tést. A két szektor között 12 csendőr állt, akik nem tudták megfékezni a tömeget, és későn 

kértek segítséget. Senki sem számított arra, hogy ilyen hamar rendbontás történhet.  
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Az angolok elcsendesedtek 20:00-ra, a csendőrök körbevették a pályát és megpróbálták lecsil-

lapítani a bosszúért szomjazó olasz szurkolókat. Ez volt az első olyan katasztrófa, amit több 

millió néző élő egyenes adásban láthatott. Napjainkig is ez a legismertebb tragédia. Sokkolta 

a látvány a sportszerető közönséget és Európát.  

A tragédia okaiként az elemzők az alábbiakat jelölték meg: 

–  A legnagyobb hibát a rendezők akkor követték el, mikor kontroll nélkül adták el a sze-

rintük semleges lelátóra szóló jegyeket.  

–  Felületes volt a ruházat átvizsgálása (kés, sőt pisztoly is bekerült a stadionba) és a je-

gyek ellenőrzése (kb. 10 ezer hamis belépőt adtak el a feketézők).  

–  Senki sem számított arra, hogy ilyen hamar rendbontás következhet be, és nem volt 

megfelelő számú rendőri erő a stadionban.  

–  Nem kért időben segítséget a szektor parancsnoka. 

–  Nem szeparálták el megfelelő eszközökkel az angol és a „semleges” szurkolókat. 

–  Nem volt elérhető távolságban lélegeztető készülék, ami sok ember halálához vezetett. 

Az igazi felelősök azonban a huligánok voltak.  

Egész Európa összefogott a futball-huliganizmus megfékezésére. Bár javult a helyzet, meg-

szüntetni még most sem sikerült. Az áttörés a 90-es évektől volt tapasztalható. Ehhez azonban 

újabb szörnyű katasztrófára volt szükség. 

 

1989. április 15-én a Liverpool és a Nottingham Forrest mérkőzésén 96 liverpooli szurkolót 

tapostak halálra a lelátókon. Ezt követően készült a Taylor- jelentés Az angol kormány meg-

bízást adott Lord Taylornak, a Legfelsőbb Bíróság bírájának az alábbiakra: Vizsgálja meg az 

április 15-én a Shelfield Wednesday pályán történt eseményeket! Készítsen ajánlásokat a 

sportrendezvények biztonságának kialakításához! A Taylor-jelentés alapján készült törvényi 

változásokat már ismertettük, most az infrastruktúrára gyakorolt hatásait mutatjuk be. A 

Taylor-jelentést követően elindult a stadionok felújítása, átépítése Angliában. A biztonsági 

előírások betartását az FLA (The Football Licensing Authority) ellenőrizte.  Minden klubnak 

igazolvánnyal kellett bizonyítania, hogy megfelel a Sportpályák Biztonságáról szóló törvény-

nek. A helyi Biztonsági Tanácsadó Testület - amely többnyire rendőrökből, rendezőkből, tűz-

oltókból, mentősökből, szurkolókból állt - segítette ezt a munkát. A rendőrség feladata a köz-

rend fenntartása és a stadionon belüli bűncselekményekben történő intézkedés.  A belső rend 

fenntartása elsődlegesen a rendezők dolga lett.  
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Ők általában hatszor annyian voltak az arénákban, mint a rendőrök. Angliában és Welsben kb. 

5000 rendőr biztosította a mérkőzéseket évente 22 millió Fontért. Ez az összeg a belügymi-

nisztériumtól a rendőrség költségvetésébe került. A hatékony felhasználást a Belügyi Bizott-

ság ellenőrizte. Az ellenőrzésen túl feladata volt még: a kis klubok lehetőségeinek vizsgálata a 

stadion átalakítására, a rendezői létszám növelése és a rendőri jelenlét csökkentése a stadio-

nokban,  a rendőrség, a futball „hatóságok” és a szurkolók közötti hatékonyabb együttműkö-

dés kidolgozása, a rivális szurkolótáborok összebékítése, a klubok és a szurkolók kapcsolatá-

nak javítása. 

A feladatok közül a legköltségesebb a stadionok átalakítása volt (21. Táblázat.). 

 

21. Táblázat.  Az angol stadionok felújításának költségei (1991-1997) 

 

Év A klubok befektetései A Futball Tröszt befektetései A teljes befekte-
tés 

1991 32.5 10.6 43.1 

1992 71.9 29.5 101.4 

1993 69.5 24.3 93.8 

1994 46.9 26.2 73.1 

1995 20.7 10.5 31.2 

1996 60.2 18.7 78.9 

1997 69.6 16.7 86.3 

Teljes 371.3 136.5 507.8 

 

A klubok erre saját erőből képtelenek voltak. Pénzügyi segítséget az egyesületek az államtól 

és a befektetői köröktől várhattak. A pénzügyminiszter 2,5 %-os adókedvezményt adott, ha a 

Futballt Tröszt – amely a klubok anyagi támogatásáért felelős – a beruházások kb. 30 %-át 

fedezte. A maximum összeg, amelyhez a csapatok juthattak, 2 millió font volt.  

Hetvenhat egyesület pályázott. 1997-ig 500 millió fontot költöttek stadion rekonstrukcióra. A 

pénzek a régi stadionok eladásaiból, szponzoroktól, csapat tulajdonosoktól, helyi szervezetek-

től származtak. Az átépítések főleg biztonságtechnikai jellegűek voltak.  
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Legfontosabb feladatként a túlzsúfoltság megszüntetését tűzték ki. Ennek érdekében ülőhe-

lyeket alakítottak ki a korábban állóhelyes lelátókon. Pontosan meghatározták az ülések és a 

közlekedők méreteit is. Lord Taylor szerint: „Nincs csodaszer, mellyel elérhető a teljes biz-

tonság és amely a  tömegkezelés minden problémáját megoldaná, de megelégedettséggel tölt 

el, hogy az ülőhelyek kialakítása sokkal többet jelentett ezen célok elérésében, mint bármely 

más intézkedés”. Sokan ellenezték az állóhelyek megszüntetését. A Futball Szurkolók Egye-

sületének felmérése szerint (1989) a drukkerek 25 %-a ragaszkodott az állóhelyes lelátókhoz. 

Érzelmi és hangulati tényezőkre vezették vissza mindezt. A szurkolók között sokan szüleikkel 

mentek ki az első mérkőzésekre, és a klubhoz fűződő hűségük is apáról-fiúra szállt. Az álló-

helyek megszüntetése ennek a tradíciónak a végét jelentette. Mások szerint az ülőhelyek meg-

változtatták a stadionok atmoszféráját unalmasak lettek a meccsek. Az angol pályák többsége 

50 évesnél öregebb. 1910-ig 66 csapat költözött a jelenlegi helyére, a többiek pedig 1912-55 

között építették fel pályáikat. A rekonstrukciók gazdasági kérdéseket is felvetettek. Néhány 

klub számára kifizetődőbbnek tűnt új pályát építeni, mint a régit felújítani. 11 klub költözött 

új stadionba (22. Táblázat.).  

 

22.Táblázat.  Az újjáépített stadionok 

 

Klub Stadion Év Kapacitás 

Chester City Deva Stadion 1992 6,000 

Millwall New Den 1993 20,146 

Northampton Town Sixfields Stadion 1994 7,653 

Huddersfiedl Town McAlpine Stadion 1995 24,000 

Middlesbrough Riverside 1995 35,000 

Derby County Pride Park 1997 33,000 

Sunderland Stadium of Light 1997 41,590 

Bolton Wanderers Reebok Stadion 1997 25,000 

Stoke City Britannia Stadion 1997 24,054 

Reading Madejski Stadion 1998 20,000 

Southampton St, Marys Stadion 2001 32,000 
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A másik költségkímélő megoldás az arénák megosztása volt. Két klub közös pálya használatát 

tervezték ugyanabban a létesítményben, illetve más sportágak bevonásával kívánták csökken-

teni a stadion üzemeltetésének költségeit. Bevásárlóközpontokat, üzlethelységeket, fitness-

termeket, múzeumokat építettek a pályák köré. 

 Az átalakítások költségesek voltak és néha érzelmeket is sértettek, de hatékonynak bizonyul-

tak. A stadionokban nyugalom van és üzleti vállalkozásként is jól prosperálnak.   

4.3.2 A hazai  stadionfejlesztési program 

  

Szakértők szerint Magyarországon azért nem történtek komolyabb stadionkatasztrófák, mert 

drasztikusan csökkent a nézőszám. A stadionokban rendszeresek a rongálások, a vandálok 

minden kezük ügyébe kerülő stadiontartozékot szívesen tönkretesznek.28 Az arénák rossz ál-

lapotúak. A futball-huliganizmus problémájának megoldására tett javaslatok legköltségesebb 

része mindig az infrastruktúrára vonatkozik.  

Hazánk legnépszerűbb sportágának számtalan városban, településén található sportpályája. A 

II. világháború után gombamód szaporodtak ezek a többnyire helyi összefogásból épült és 

karbantartott létesítmények. A gyárak, üzemek, TSZ-ek, tanácsok, sportszimpatizáns vezetői-

nek segítségével épült pályák természetesen mindig az adott financiális lehetőségek szerinti 

színvonalon készültek el. A kisebb költségvetésű helyeken földes, salakos, vagy egyszerűen a 

mezőből lekerekített füves talajú küzdőterek alakultak ki. Ahol több pénz jutott a futballra, ott 

a füves pályák mellett kézilabda-pálya, öltöző, lelátó és általában büfé is épült. Az élvonalban 

játszó egyesületek esetében beszélhetünk csak stadionokról. Ezeknél általában a centerpálya 

mellett több gyakorló terület is található. A legfiatalabb létesítmények is több évtizede épül-

tek. Felújításukra ritkán jutott anyagi fedezet. A stadionok és pályák többsége lehangoló álla-

potban van. Ennek egyik oka a tulajdonjogokban keresendő. A labdarúgás elüzletiesedett.  A 

pályákat a Sportfolió KHT felügyeli és a klubok tőlük bérlik azokat. Megszűnt a nagyválla-

latok, minisztériumok közvetlen kluboknak jutatott támogatása. Jelenleg is van néhány jelen-

tősebb állami tulajdonú gazdasági szereplő, akik finanszírozzák az egyesületeket – pl. önkor-

mányzatok -, de ez a pénz nem a stadionok felújítására, hanem a játékosok fizetésére, a köz-

üzemi költségekre – ha fizetik – megy el. A jelenlegi kormány elhatározta, hogy megszünteti 

ezeket a finanszírozásokat is. Tervek szerint csak az utánpótlás-nevelést támogatja.   
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Az Orbán-kormánynak nagy tervei voltak a futballal. Országos méretű stadion rekonstrukciós 

programot indított el.  A Kormány, az MLSZ és a HLASZ az Önkormányzatok segítségével 

stadionépítő- felújító programba kezdett. A Magyar Labdarúgás „Orth György Reformprog-

ramja” első lépcsőjeként, 16 NB. I-es, és 28 NB. I/B-s sportszervezet által használt labdarúgó-

stadion centerpályájának illetve edzőpályájának és egyéb létesítményének felmérése történt 

meg. A vizsgálat megállapította, hogy a stadionok állapota évek óta folyamatosan romló. Az 

MLSZ, a HLASZ, a stadion-tulajdonosok, a stadionokat használó sportszervezetek és az Ön-

kormányzatok egyeztetése alapján elkészült egy rekonstrukciós terv. Állami, önkormányzati 

és vállalkozói források felhasználásával - két ütemben - 38 stadion modernizálását, újjáépíté-

sét tervezték. Az állam ennek megvalósítására összesen 12 milliárd 700 millió forintot  szánt 

a 2001-2002-2003-as esztendőkben. Az Ifjúsági és Sportminisztérium - a GYISM jogelődje - 

2000-ben hirdette meg a stadionrekonstrukciós programot: hároméves futamidőre, 12,7 milli-

árd forint állami támogatással, 38 labdarúgó-stadion felújítását tervezte. 2003. szeptember 

végéig ebből összesen tizenhárom pálya átépítése valósult meg. Az MTI híradásai és 

Sportfolio Kht. dokumentumai alapján annak jártunk utána, hol tart most a program, s mi a 

helyzet az érintett stadionokban. 

"Két év múlva, a 2003-2004-es labdarúgó-bajnokságban már valamennyi, a rekonstrukciós 

programban érdekelt csapat új stadionban játszhat" - jelentette be Deutsch Tamás sportminisz-

ter a 2001. június 13-án tartott sajtótájékoztatón. Egy évvel később, 2002. július 3-án Szilvásy 

György, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium közigazgatási államtitkára az Országgyű-

lés Ifjúsági és Sportbizottságának ülésén így fogalmazott: "A stadionrekonstrukciós program 

pénzügyileg megbukott, és finanszírozhatatlanná vált." 

A Magyar Labdarúgó Liga 2000. őszén kezdte meg a felmérést az első és másodosztályú 

együttesek stadionjainál, és összesen 38 pálya fejlesztését határozta meg. Az ISM 2001-ben és 

2002-ben egyaránt 4-4 milliárd forint állami támogatást fordított volna a rekonstrukcióra, a 

terv 2003-ra 4,7 milliárdot irányzott elő. A 2000. decemberében ismertetett elképzelések sze-

rint 2001. szeptemberéig a Ferencváros Üllői úti pályáját, valamint a székesfehérvári, a győri 

és a debreceni létesítményeket kellett volna az UEFA előírásainak megfelelően átalakítani. 

Úgy tervezték, hogy mindegyik pálya részben fedett lelátóval és 25 ezer ülőhellyel rendelke-

zik majd. Ezeknek az A kategóriásnak nevezett arénáknak az átalakítására - amelyeket az ak-

kori remények szerint a 2008-as Európa-bajnokság rendezésére benyújtott, végül sikertelen 

pályázat is gyorsított volna - 1 milliárd 856 millió forintot szántak.  
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2001 végéig összesen 12 stadiont kellett volna felújítani. Az említettek mellett ide tartozott a 

Megyeri úti pálya, a dunaújvárosi és zalaegerszegi (B kategória), a kecskeméti és a nyíregy-

házi (C kategória), valamint a monori, a bőcsi és a celldömölki (D kategória) létesítmény. 

Ezek közül az újpesti, a monori, a dunaújvárosi, a kecskeméti, a nyíregyházi, a celldömölki 

pályák építése fejeződött be. Zalaegerszegen a főépületet  kell még rendbe hozni, Székesfe-

hérváron is folyamatban van a rekonstrukció, Győrben pedig  idén (2004) kezdődnek a beru-

házások. Az FTC, Debrecen és a Bőcs pályái még nem készültek  el. 

2003 júniusáig tervezték felújítani a következő stadionokat: Fáy utca, Kaposvár, Pécs, Siófok, 

Szeged (B kategória), Békéscsaba, Miskolc, Hungária körút, Sopron, Szombathely, Szolnok, 

Tatabánya, Pápa (C kategória), Bozsik-stadion, BKV Előre, BVSC, Csepel, Csongrád, Dorog, 

Fót, Hévíz, Kunszentmárton, Marcali, Nagykanizsa, REAC és Százhalombatta (D kategória). 

A 38 stadion átalakítása vállalkozói forrás bevonásával - erre 1,715 milliárdot terveztek - és 

önkormányzati támogatással összesen 21 milliárd forintba került volna. 

A GYISM felmérése szerint az eredeti programba betervezett 1,715 milliárd forint vállalkozói 

forrás bevonására nem került sor. Jelentős kiadásokat (köztük a beléptető- és térfigyelő rend-

szer elemeinek beszerzése, üzembe helyezése, üzemeltetése, a beruházás áfa tartalma), vala-

mint a központi bonyolítás kiadásait nem tervezték meg, illetve osztották fel az egyes beruhá-

zások között, ami az egész program megvalósíthatóságát veszélyeztette és hátráltatta már a 

kezdetektől fogva. Szilvásy György, a GYISM volt közigazgatási államtitkára az Országgyű-

lés Ifjúsági és Sportbizottságának 2002. júliusi ülésén arról számolt be, hogy a program pénz-

ügyi ellehetetlenülésének alapvető okait a költségek alultervezésében és az infláció figyelmen 

kívül hagyásában látták. A tervezettnél csak jóval kisebb mértékben sikerült külső tőkét be-

vonni. Bizonyos beszerzések esetében a rendelkezésre álló forrást jelentősen túllépték, illetve 

nem tervezett kiadásokat - például a Stadion Invest Rt. működését - finanszíroztak a program 

költségvetéséből.  

A stadionrekonstrukciós program egyik legköltségesebb részét a beléptető- és informatikai 

rendszer kiépítése jelentette: erre a célra 1,7 milliárd forintot szántak, ám később ezt a keretet 

3,2 milliárdra emelték. Jelenleg a GYISM a ligával (MLL) közösen vizsgálja annak lehetősé-

gét, hogy az élvonalbeli csapatok által használt stadionokat az UEFA előírásainak megfelelő 

állapotba hozzák. A beléptető rendszer elemeit hasznosítják, de nem az eredeti konstrukció-

ban, amely nem számolt az üzemeltetés költségeivel. A rendszer elemeit a stadionrekonstruk-

ció részeként, térítésmentesen adják át 11 önkormányzat részére. 
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Az önkormányzatoknak azonban kötelezettséget kell vállalniuk a rendszer beépítésére, kar-

bantartására és üzemeltetésére - kérdés, ez kifizetődő-e számukra. A GYISM a rendszer to-

vábbi elemeinek működtetését üzleti alapon, az állami költségvetés kímélésével kívánja meg-

oldani. Ennek érdekében a Szerencsejáték Rt.-vel és az MLL-lel folytatott tárgyalásokat. A 

feleslegessé váló elemeket a veszteségek fedezése érdekében értékesítik. A volt sportminiszter 

- Deutsch Tamás - megjegyezte, hogy ehhez hasonló rendszerek működnek már Nyugat-

Európa-szerte, s nem érti, hogy a rendszert, amely nem csak sporteseményeken tehetne szol-

gálatot, nálunk miért nem szerelik fel. Négy csoportba osztották az elkészülő létesítményeket: 

„A”, „B”, „C” és „D” kategóriába. 

„A” típusú stadionok: A tervezet szerint négy ilyen típusú pálya fog elkészülni: Ferencváros-

ban, Székesfehérváron, Debrecenben és Győrben. Egy stadion átlagosan 1 milliárd 856 millió 

forintba (4. sz. függelék) fog kerülni.  

Az „A” típusú stadionok műszaki leírása alapján a következőknek kell megfelelniük az új 

létesítményeknek: A lelátót részben előre gyártott, minimális karbantartást igénylő, időjárási 

viszonyokat kiválóan tűrő vasbeton szerkezetből kell elkészíteni.  A lelátót 80 cm-es sorköz-

zel és 80 cm-es székek közötti hellyel kell tervezni. Ez minden testalkatú nézőnek kényelmes 

elhelyezést biztosít, ugyanakkor megteremti a mozgóárusok és a rendvédelmi szakemberek 

akadálymentes közlekedését is.  Az egyes szektorok – polgári, vendég, ultra –elválasztásra 

kerülnek. A stadionok lelátóit le kell fedni. A páholy jellegű, leválasztott üvegezésű, magas 

színvonalú kiszolgálást nyújtó VIP helyiségtől az egyszerű elkülönített széksorú elhelyezésig, 

az igények széles skáláját kell kialakítani. Ezek kiépítéséhez vállalkozói erőforrások bevonása 

szükséges. Napjainkban a labdarúgás elsődleges értékesítési területe a televízió és a rádió. A 

média igényeit kielégítő szolgáltatáshoz a sportágnak kiemelkedően üzleti érdeke fűződik. A 

TV/rádió mini stúdiók teljesen fedett, jó hangszigetelésű, minden időjárási körülmény között 

kényelmes, minőségi munka végzésére alkalmas, megfelelő kommunikációs kapcsolatokkal 

kiépített és felszerelt helységek lesznek.  A nézők kulturált tájékoztatásának és kiszolgálásá-

nak két elengedhetetlen feltétele a korszerű eredményjelző tábla és a jó minőségű hangosítás. 

Az UEFA előírások a mérkőzés alatti események visszajátszását nem engedélyezték. Ezért az 

eredményjelző tábláknak  elsősorban a mérkőzésekkel kapcsolatos információk és az egyesü-

leteknek  jelentős bevételt hozó helyi reklámok megjelenítésére kell alkalmasnak lenniük. A 

stadionok egy része egyáltalán nem rendelkezik TV közvetítésre alkalmas világítással.   
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Mind gazdaságilag, mind a tévénéző közönség szokásait figyelembe véve elengedhetetlen 

követelmény a stadionok 1400-1600 lux fényerejű világításának kiépítése. A nemzetközi gya-

korlatban a mérkőzések kezdési időpontja általában 19.00 és  21.00 óra között,  munkaidő 

után, a legnézettebb  idősávban van. A világítással nem rendelkező stadionokban az évszak-

oknak megfelelően az általános kezdési időpont 13.00 és 17.00 óra között szokásos.   

A főépület az egyesület, a labdarúgó szakosztály operatív irányításának a székhelye.  Irodák, 

tárgyalók, edzői szobák, valamint a régi klubélet hagyományait felélesztő a közönség előtt 

teljes egészében nyitva álló klubok, ajándékboltok, vendéglátó és egyéb szórakoztató egysé-

gek kerülnek kialakításra. A klubház teljes felépítéséhez elsősorban vállalkozói erőforrásokat 

kell mozgósítani. A kor igényeinek és követelményeinek megfelelően egyszerre minimum 

négy csapat részére kell öltözési lehetőségét biztosítani. Az előírások alapján két öltözőnek 

minimum 100 m2 alapterülettel kell rendelkeznie. A sport tisztaságának megőrzése céljából 

jól felszerelt dopping szobákat is ki kell alakítani. Az épületegyüttesből nem hiányozhat a 

korszerű házi mosoda, szertár, orvosi szoba és egyéb szociális helységek. A nézőtéri szociális 

létesítmények szektoronkénti bontásban, rongálásálló kivitelezéssel kerülnek telepítésre. 

 A stadionokban az atlétikai pályák nagy része megszűnik. Ez a jelenlegi centerpályák nézőtér 

felé történő eltolását vonja maga után. A küzdőtér gyepszőnyegének felújítása csak a legszük-

ségesebb beavatkozásokat tartalmazza. Nem kerül sor alácsövezésre öntözés és fűtés céljára. 

A műfüves edzőpályák kialakítása mind a felnőtt csapat, mind az utánpótlás csapat  edzésle-

hetőségeit nagymértékben javítani fogja. A műfüves pályák olyan időszakokban is edzéslehe-

tőségeket biztosítanak, amikor más pályákon ez már nem lehetséges. A belső parkolóhelyek 

kialakítása a helyi adottságok figyelembevételével, a talajszinten, burkolat nélkül kerül meg-

valósításra.   

A beléptető rendszer megvalósításával elérendő cél kettős: egyfelől biztosítani kell, hogy a 

mérkőzésre látogató közönség egyben fizető közönség legyen, másfelől azokban a stadionok-

ban, amelyekben a mérkőzéseket úgynevezett ultrák és huligánok is látogatják, meg kell te-

remteni a személyazonosító és videómegfigyelő rendszer telepítését.   A beléptető rendszer 

műszaki ismérvei (A-B csoport): külső és belső kerítésrendszer, szektorokat elválasztó keríté-

sek, szűkítő kapuk, forgó kapuk, pénztárak, hardverek, szoftverek, szurkolói személyazonosí-

tó rendszerek. A beléptető rendszerrel egyidejűleg bevezetésre kerülő szurkolói kártya egyéb 

gazdasági hasznosításra is lehetőséget nyújthat.  
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A helyszínkijelölés szakmai ismérvei: autópálya kapcsolat, repülőtér 100 km-en belül, nem-

zetközi szintű hotelek, éttermek, a stadion egyszerű megközelíthetősége, nagyszámú parkoló-

hely, a labdarúgás társadalmi és politikai támogatottsága, a műszaki megvalósíthatóság, a 

stadion más irányú kihasználhatósága. 

 

A stadionrekonstrukciós program 1,6 milliárd forintot irányzott elő a Ferencváros Üllői úti 

pályájának átépítésére. Az ISM tervei szerint ebből az összegből az aréna felét újították volna 

fel, de Várszegi Gábor- az  FTC-ben többségi tulajdonos Fotex Rt. első embere- tett egy aján-

latot a Deutsch Tamás által vezetett minisztériumnak, amely szerint utalja át a lehető legha-

marabb a pénzt, s akkor annyival kipótolja az összeget, amennyiből már az egész Üllői úti 

stadiont újjá lehet varázsolni. Várszeginek sikerült is megállapodnia a minisztériummal, ám 

2001 teléig nem érkezett meg a pénz, így visszavonta ajánlatát. Legközelebb 2002. február 

14-én került szóba a létesítmény. Akkor Csonka Gábor, a Stadion Invest Rt. Vezérigazgatója 

elmondta: 1,2-1,4 milliárd forint jut majd a klub pályájára. Ígérete szerint a munkálatoknak 

még abban az évben meg kellett volna kezdődniük. 2002. július 26-án, a kormányváltást kö-

vetően az új sportminiszter, Jánosi György a Fradi TV-nek azt nyilatkozta, hogy a 38 létesít-

mény felújítására irányuló programot le kell szűkíteni 10-12 stadionra, de ebben mindenkép-

pen helyet kap majd az Üllői úti pálya.  Azóta semmiféle előrelépés nem történt az ügyben, 

így eddig egyetlen beruházás sem valósult meg. A legfrissebb hírek szerint az FTC megkapta 

a pálya vagyonkezelői jogát. 

 

A stadionrekonstrukciós program kezdetén a legmagasabb kategóriába sorolták a Győr pályá-

ját. A sportminisztérium 2004-ben utalja át a beígért 900 millió forintot, amelyet az önkor-

mányzat 500 millióval egészít ki. Az 1,4 milliárdon túl 100 millió forint magántőke bevonását 

is tervezték. Jelenleg (2004)  is folynak az egyeztetések. 

 

A 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság rendezésére a vidéki városok között Székesfehérvár is 

jelentkezett, bízva a pályázat sikerében, és egy jelentős állami támogatással születő korszerű 

stadion építésében. Magyarország pályázata nem nyert. Fehérváron azonban továbbra is ra-

gaszkodtak a tervhez, mely szerint kétharmadnyi központi, egyharmadnyi városi támogatással 

UEFA „A” licences stadiont építenek. Erre 1,4 milliárd forintot szántak.  
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Figyelembe véve a helyi adottságokat, az 1920-as években készült - 1967-ben újjáépített, s 

azóta többször korszerűsített - Sóstói-stadion átépítése mellett döntöttek, mégpedig úgy, hogy 

100 m-es hosszúságban hétszintes, 7500 főt befogadó, fedett lelátót alakítanak ki, a földszin-

ten 3000 négyzetméternyi területen öltöző- és egyéb kiszolgáló helyiségekkel. 2001 tavaszán 

véglegesítették a terveket, majd az önkormányzat is döntött, s 1,4 milliárd forintban rögzítet-

ték az anyagi forrásokat. Ehhez hozzászámolva pluszként 200 milliós helyi vállalkozói támo-

gatást, úgy tervezték, hogy a stadion átadása 2002. augusztus 20-án történik meg. 2002. már-

ciusában, kissé megkésve elindult a régi öltözőépület és a lelátórész bontása, majd megkezdő-

dött az építkezés. Decemberben le kellett állni, átütemezni a terveket: a korábbi hét helyett 

négyszintesre, 3500 nézőt befogadóra csökkentették a lelátót. 2003. augusztus végén a csapat 

elfoglalhatta az öltözőket, a vezetők pedig az irodákat. Ahogy folytatódott a munka, úgy nőt-

tek a költségek, s már kora ősszel egyértelművé vált, hogy újabb 400-500 millió forintra van 

szükség a befejezéshez, ezért a vezetők kérték a GYISM és az MLSZ segítségét. Gyurcsány 

Ferenc sportminiszter 2003. október 30-án egyeztetett az önkormányzattal, majd sajtótájékoz-

tatón jelentette be, hogy minden körülmények között be kell fejezni a fedett főlelátó építését 

az UEFA-szabványoknak megfelelően. A befejezéshez szükséges 400 millió forintot a koráb-

bi elosztás alapján, kétharmad-egyharmad arányban kérte a város vezetése. Ezen felül a helyi 

vállalkozók az ígért 200 millió forinttal járultak hozzá a VIP-termek kialakításához. Azért, 

hogy a tél ne okozzon jelentős károkat a létesítményben, 150 millió forint rövidesen a kivite-

lezők rendelkezésére állt. A költségek azonban tovább nőttek, így újabb invesztációra lesz 

szükség a befejezéshez.  

 

Debrecenben a rekonstrukcióra szánt összeget felújításra használják fel. 

 

„B” típusú stadionok: Az UEFA előírásainak részben megfelelő – későbbiekben tovább fej-

leszthető - 10.000 férőhelyes stadionból  nyolc került a tervezetbe. A helyszín kijelölésének 

szakmai ismérvei: stabil NB. I-es szereplés, biztos gazdasági háttér (tulajdonos, szponzorok), 

megfelelő nagyságú szurkolótábor, korszerű gazdasági- szakmai vezetés, az utánpótlás- neve-

lés magas szakmai színvonala, hagyományok, tradíciók, előnyös műszaki megvalósíthatóság, 

a stadion más irányú kihasználhatósága. 
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Kettőt a fővárosba (Vasas, UTE) és hatot vidékre (Dunaújváros, Zalaegerszeg, Kaposvár, 

Pécs, Siófok, Szeged)  terveztek. Az előirányzott költségük 1 milliárd 80 millió forint (4.sz. 

függelék), volt építkezésenként.  

 

Az Újpest FC Megyeri úti arénája a legendás Szusza Ferenc nevét viseli.  A létesítményt 2001 

márciusában kezdték el átépíteni, s a november 14-i Magyarország-Macedónia barátságos 

válogatott-mérkőzésen adták át, amelyen a hazai csapat 5-0-ra győzött. A munkálatok során 

nemcsak a lelátók - ezeknek 92 százaléka fedett lett - újultak meg, hanem felépítettek egy 

háromszintes épületet, amely magába foglalta a sajtóközpontot és az öltözőket egyaránt. A 

beléptető rendszert is üzembe helyezték, s ezzel egy időben - Magyarországon először - le-

bontották a küzdőteret övező kerítést. Az UEFA szabványainak teljes mértékben megfelelő, 

12500 néző befogadására alkalmas stadion modernizálását a Stadion Invest Rt. végezte el. 

 

A Vasas megkapta pályájának vagyonkezelői jogát. A tervek szerint mérkőzéseiket a Hon-

véddal együtt közös stadionban – pl. a Puskás-stadionban - játsszák.  

 

Az élvonalbeli Balaton FC siófoki stadionja eredetileg - a kaposvárihoz hasonlóan - a B 

kategóriás beruházások között szerepelt. A siófoki önkormányzat 30 millió forintért 

elkészíttette egy új stadion terveit - ez egyébként költségkímélőbb, mint amilyet eredetileg 

megálmodtak -, amelynek már a helyét is kijelölték: a kiliti városrészben, az OBI áruház 

mögött állna. A kérdés "csupán" az, hogy honnan lesz rá pénz. Az önkormányzat ugyanis nem 

vállalja - nem vállalhatja - egyedül a költségeket, s az is nyilvánvaló, hogy a helyi vállalkozók 

sem fognak ilyen nagy összegeket áldozni erre. Közben a csapat is megszűnt, és az eredeti 

terveket is felülvizsgálták. 

 

A stadionrekonstrukciós program keretében az újpesti stadion felújítása után másodikként 

Dunaújvárosban kezdődött el a munka. 2001. október 11-én Deutsch Tamás ifjúsági és sport-

miniszter, valamint Tóth László, a Dunaferr Rt. Vezérigazgatója helyezte el a Dunaferr-

stadion alapkövét. Az akkor még NB I-es, egy évvel korábban bajnoki címet nyert labdarúgó-

csapat lepusztult, korszerűtlen pályája köré az UEFA-szabályoknak megfelelő aréna építése 

kezdődött meg. Az építés első ütemében, 2003. májusára elkészült a 6000 ülő- és 600 állóhe-

lyet magába foglaló, a két hosszanti oldalon lévő fedett lelátó.  
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A nyugati oldali nézőtér csupán részben épült fel, mivel a hozzá kapcsolódó úgynevezett fej-

épületnek - amely a szurkolók fogadására alkalmas előteret, továbbá a pénztárakat, a mellék-

helyiségeket, az öltözőket és az irodákat foglalná magába - csak a tartószerkezetei készültek 

el. A stadion úgynevezett középfeltöltésű: a közönség a középmagasságban körbefutó keren-

gőn keresztül juthat el a helyére. A kerengő alatt talajszinten beépíthető terület maradt, ahol a 

befektetés iránt érdeklődő vállalkozók a későbbiekben üzleteket, kiszolgáló egységeket, szau-

nát, konditermet alakíthatnak ki a lehetőségek és az igények figyelembevételével. Az újjáépí-

tést a Sportfólió Kht. által alapított Stadion Invest Rt. bonyolította le. Az építés első üteme 

alatt a stadion a Dunaferr Rt. tulajdonában volt, ezért a kivitelezést a társaságcsoporthoz tarto-

zó cégek végezték el. 2002 decemberében a Dunaferr vállalatcsoport likviditási gondjainak 

kezelése érdekében az ÁPV Rt. összesen 6,5 milliárd forintértékben, termelő tevékenységhez 

nem tartozó vagyonelemeket, ingatlanokat, üzletrészeket vett át a cégtől, köztük a Dunaferr-

stadiont is. A 2003-2004-es másodosztályú bajnoki szezon kezdetére befejeződött a lelátók 

alatti vizesblokkok szerelése, a médiafülkék kialakítása, a vagyonvédelmi, valamint szektor-

osztó kerítések felállítása, az északi és déli oldali pénztárak felépítése. Helyükre kerültek a 

tájékoztató, útbaigazító táblák, így a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott. A stadion 

elkészült, a csapat kiesett az NB-I-ből.  

 

A somogyi megyeszékhelyen Kaposváron 2002 januárjában kezdődtek meg a munkálatok. A 

Rákóczi-stadion három ütemben épült volna át, a határidőket azonban nem sikerült betartani. 

A költségek közben emelkedtek, és jó néhány garanciális hiba is akadt, amelyet a fővállalko-

zó Vegyépszer Rt.-nek kellett kijavítatnia. Idén 2004-ben készült el teljesen a kaposvári stadi-

on, amelynek a költsége 977 millió forint volt. Ennek több mint a felét, azaz 500 milliót az 

állam adta, a város 250 milliót vállalt, a hiányzó részt pedig egyéb forrásokból, pályázatok 

útján szerezték be. 

 

Szeged azon négy vidéki város egyike, amely a megpályázott 2008-as labdarúgó-Eb csoport-

mérkőzéseinek helyszíne lett volna. Mivel nem a magyar kandidálás győzött, Csongrád me-

gye székhelyén is elakadt a stadionrekonstrukciós program. Így a szegedi csapat az életveszé-

lyes és ezért félig lezárt Felső Tisza-parti stadionban játszik. Tavaly a 2008-as EB lehetséges 

helyszíneit bejáró UEFA-szemlebizottság elégedetten távozott Szegedről.  
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A terv tetszett - a makett még mindig megtekinthető a sportigazgatóságon -, amely a Sancer-

tavak mellé képzelte el a 30 ezer nézőt és korszerű kiszolgáló-helyiségeket magába foglaló, 

teljesen új arénát. A közelmúltban az akkor még ligaelnök Demján Sándor stadionrekonstruk-

ciós ajánlattal tárgyalt a város és az NB I/B-s FC Szeged vezetőivel. "A Felső Tisza-parti sta-

dion rossz állapotban van, de a szűkös anyagiak miatt csak a kis lépések politikáját folytathat-

juk. Egyelőre szó sem lehet az egész létesítményt átfogó rekonstrukciós program megvalósí-

tásáról. Ezért első lépésként pályáztunk egy műfüves pálya létesítésére, amelynek költségéből 

a város 38 milliót magára vállal. Mivel erre a pályára a magas szintű utánpótlás-nevelés miatt 

is biztosan nagy lesz az igény, úgy gondoljuk, ezzel lerakjuk a továbbfejlesztések alapjait. Az 

önkormányzat fejlesztési irodája rendelkezik a stadion felújítási tervével, de teljesen új léte-

sítmény felépítéséről egyelőre nincs szó" - mondta Bánáti Antal sportigazgató.  Jelenleg a 

program felülvizsgálata folyik. 

 

Még NB I/B-s volt a PMFC, amikor 2000 decemberében szóba került a pécsi stadionrekonst-

rukció. 2002-ben csak annyi történt Újmecsekalján, hogy a magyar-horvát válogatott meccsre 

elkészült két, európai színvonalú öltöző, nemrégiben pedig felavatták a villanyvilágítást. So-

káig vita folyt arról, hogy melyik stadiont újítsák fel. Kezdetben a Verseny utcai PVSK-pályát 

jelölték ki helyszínként. Eleinte 730 millió forint állt rendelkezésre - legalábbis ennyiről be-

széltek Pécsett a közgyűlésen. Ebből 550 milliót az állam adott volna, 180-at pedig az önkor-

mányzat. Utóbbitól eredetileg 360 milliós támogatást kértek, de az összeg idővel felére zsugo-

rodott. Később helyszínváltozás történt, a pécsi közgyűlés újabb döntése alapján már nem a 

vasutas sporttelep, hanem az újmecsekaljai PMFC-létesítmény lett a favorit. Végül is utóbbi 

győzött. Az építész-tervező, Georgiu Grigorisz ugyan 2003 márciusában annak a véleményé-

nek adott hangot, hogy technikailag már akár abban a pillanatban felvonulhatnának a munka-

gépek, ám a bürokrácia útvesztőiben elakadt az ügy, és még nem kezdődött meg a stadionre-

konstrukció. Kisebb módosításokat kell a városrendezési tervben is végrehajtani, ehhez köz-

gyűlési jóváhagyás szükséges. Emiatt a remélt kezdéshez képest egy-két hónap csúszás lesz.  

Újmecsekalján először a déli lelátót építik át, ott 5500 fedett helyet alakítanak ki. Erre 600 

millió forint áll rendelkezésre, amiből 400-at az állam biztosít, 200 hárul a pécsi önkormány-

zatra. A beruházás során jelentős változások nem következnek be a játéktéren, legfeljebb né-

hány méterrel kelet-nyugati irányban eltolódik. A végén 12-15 ezer ember befogadására lesz 

alkalmas a pécsi pálya, amelyet szeretnének 2006-ban kompletten átadni.  
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Addig is az építkezésnek a mérkőzések és az edzések nem látják kárát, azok továbbra is 

Újmecsekalján lesznek. Mindenesetre Pécsett már annak örültek, hogy van két korszerű öltö-

ző, és villanyvilágításnál is tudtak bajnokit rendezni.  

 

A ZTE 2002-es bajnoki címét követően kezdődött meg a zalaegerszegi stadion felújítása, 

amelyre 720 millió központi és 360 millió forint önkormányzati pénz jutott. A Magyar Labda-

rúgó Liga 80 millió forint vállalkozói tőkére tett ígéretet.  Az első szakaszban elkészült a déli 

és az egyik oldal lelátó, valamint megtörtént az öltözőrendszer felújítása. A kormányváltást 

követően  Jánosi György  egerszegi látogatása után újabb 400 millió forint állami támogatást 

kapott a város. Ebből megtörtént a felújított részek székezése és a stadion lefedése. Szerződé-

sek garantálták az eredményjelző, a térfigyelőrendszer, a stúdió és a beléptetőrendszer egy 

részének a megépítését. A ZTE otthona eddig 1 milliárd 470 millió forintba került. Jelenleg a 

fejépület felújítása folyik. 

 
 

 „C” típusú stadionok: 5-7500 férőhelyes fedetlen, korszerű, kulturált kiszolgálást biztosító 

létesítmények kialakítása a cél. Nyíregyházán, Szombathelyen, Békéscsabán, Szolnokon, 

Kecskeméten, Sopronban, Miskolcon, Tatabányán, Pápán és az MTK pályán készülnek ilyen 

arénák. A stadionok meglévő szerkezeti, építési elemeinek megléte és azok hasznosítása miatt 

a fejlesztés 535 millió Ft (4. sz. függelék). Ebből állami forrás a stadionra 355 millió Ft a be-

léptető rendszerrel együtt. A helyi forrás minimum 180 millió Ft, mely növelhető a fenti mű-

szaki megoldásoktól eltérő igények alapján. A telepített és mozgó vendéglátás valamint a kül-

ső parkolók megépítése üzleti alapon, vállalkozói forrásból kerül megvalósításra. A helyszín 

kijelölésének szakmai ismérvei: stabil NB. I-es, vagy potenciális esély az NB. I-es szereplés-

re, megyeszékhelyek, kiemelt nagyvárosok legyenek megfelelő létszámú lakossággal, korsze-

rű gazdasági, szakmai vezetésű klubok, magas szakmai szintű utánpótlás nevelés, műszaki 

megvalósíthatóság. 

 

Az MTK 1997-ben saját költségén felújította a Hungária körúti pályát, így amikor az előző 

kormány bejelentette, hogy 340 millió forintot szán a stadionra, akkor az egyesület vezetői 

tárgyalásokat kezdeményeztek Deutsch Tamás sportminiszterrel, mivel ezt az összeget inkább 

az utánpótlás-játékosok által használt létesítményekre szerették volna fordítani.   
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Fülöp Ferenc, az MTK klubigazgatója elárulta: az ISM ezt nem engedélyezte, s a tárgyalások 

2002 áprilisában megszakadtak. „2002 novemberében megtudtuk, hogy az előző kormány 

sportminisztere egy májusi rendelettel visszavonta a klubnak megítélt támogatást. Az MTK 

tehát egy forintot se látott a rekonstrukciós programból" - mondta Fülöp. 

 

Szombathelyen az ország egyik leglátogatottabb vidéki labdarúgó-stadionjában, a Magyar 

Államvasutak Rt. (MÁV) tulajdonát képező, Rohonci úti létesítményben éppen a tulajdonos 

garanciavállalásának hiányában nem valósulhatott meg az előző kormányzati ciklusban bein-

dított rekonstrukciós program. Az eredeti tervek szerint félmilliárd forintot költöttek volna a 

szombathelyi arénára. A központi költségvetés 340 millióját 80-80 millióval, fele-fele arány-

ban egészítette volna ki a megyeszékhely önkormányzata, illetve a tulajdonos MÁV Rt. Az 

előző szombathelyi városvezetés hosszas vita után végül elkülönítette a kívánt összeget, csak-

hogy a MÁV részéről hiányzott a fizetési kötelezettségvállalás.  „A vasúttal a legfelsőbb szin-

tű tárgyalások sem vezettek eredményre, pedig még az akkori ligaigazgató, Muszbek Mihály 

is közbenjárt az ügyben. Sajnos, azt érzékeljük, hogy a MÁV-nak nincs koncepciója sportcélú 

ingatlanjaival kapcsolatban” - mondta Szegner Zsolt, aki a rekonstrukciós projekt idejében a 

Haladás Futball Kft. ügyvezetője volt, és ebbéli minőségében nyomon követte az eseménye-

ket. A sportvezető kifejtette: nem kis kudarcként élték meg a történteket, s ráadásul sok pénzt 

költöttek el. „Részletes költségvetést, beruházási tervet, látványtervet készíttettünk, a vég-

eredményt tekintve feleslegesen. Az ülőlelátót felújították, az állóhelyeket pedig teljesen át-

építették volna" - engedett betekintést az akkori tervekbe. A világítás és a beléptetőrendszer 

elkészültét leszámítva a Rohonci úti stadionban huszonöt éve gyakorlatilag semmit sem fej-

lesztettek. Az álló lelátó egyes részei balesetveszélyesek, ezért évek óta lezárják őket a szur-

kolók elől. Az öltözőkben és a mellékhelyiségekben ugyancsak botrányos állapotok uralkod-

nak. Jelenleg a felújítások folyamatban vannak. 

 

 2003-ban a 12 csapatos NB I résztvevői közül a Békéscsabai Előre FC volt az egyetlen klub, 

amelynek pályáján - a Kórház utcai stadionban - hiányzott a villanyvilágítás. A Tünde utcai 

atlétikai pályával együtt minderre 255 millió forintot kívánnak fordítani. A 2004. évi második 

ütemben a stadion régi lelátóját lebontják, s helyére egy újat építenek. Erre 310 millió forintot 

szánnak, amelyben benne van a villanyvilágítás befejezése is.  A programot felülvizsgálják. 
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A nyíregyházi Városi Stadion 1958-ban lakossági összefogással épült. Az utóbbi időszakban 

évente kisebb, 30-40 millió forintos beruházásokkal csinosítgatták, modernizálták a szabolcsi 

megyeszékhely legnagyobb arénáját. Bartha László, a stadiont működtető Nyírsuli Kht. igaz-

gatója elmondta: 2000 nyarán a tulajdonos nyíregyházi városi önkormányzat elfogadta, hogy 

a létesítményt a rekonstrukciós program C kategóriájába sorolják, cserébe azt kérve, hogy a 

munkálatokat az első évben kezdjék meg. Az akkor - áfa nélkül - 535 milliós beruházásra a 

sporttárca 355 milliós vissza nem térítendő támogatást adott, a városi önkormányzat 180 mil-

lióval szállt be. A felújítás 2002 januárjában kezdődött, a lebonyolító a Stadion Invest Rt. 

volt, a műszaki ellenőrzésért a Főber Rt. volt a felelős. Október 5-én - három hónapos késés-

sel - átadták a 3200 férőhelyes, fedett lelátót, a négyemeletnyi, 30 m magas építmény alatti 

1300 négyzetméteren új klubház, öltözők, sajtóhely és VIP-páholy készült az Isobau Rt. kivi-

telezésében. Ezt követően, már 2003 tavaszán a Megalux jóvoltából a helyére került a 15 mil-

liós, 6x2 méteres mátrix eredményjelző, és a régi lelátó százméteres szakaszát is felújították, 

1500 új műanyag széket raktak le. A gyepfelújításhoz és a világítástechnika kialakításához, 

valamint a beléptető-rendszer megvalósításához még mintegy 400 millió forintra lett volna 

szükség, pénz hiányában ezek nem valósultak meg. 

 

Miskolc Város Közgyűlése 2001 decemberében döntött a diósgyőri stadionkomplexum építé-

séről. Az átadást 2003 elejére ígérték. Az első ütemben 555 millió forintos felújítás szerepelt, 

a későbbiekben pedig egy UEFA-előírásoknak megfelelő létesítmény készült volna el. A sta-

dion rekonstrukciós terveire meghívásos ötletpályázatot írtak ki, amelyre négy pályamű érke-

zett. A győztes az első fázisban a játékos öltözők, a közönség által használt WC-k, 3000 ülő-

hely, a sajtó- és VIP-páholy, a média-közvetítőhely, a játékos kijáró és a kispad kialakítását 

valósította volna meg. Majd az öltözőépület fölötti lelátó befedése, az edzőpályák korszerűsí-

tése, a stadion beléptetőrendszere, az eredményjelző, a hangosítás, a pályavilágítás és 300 

gépkocsi parkolását biztosító hely létrehozatala következett volna. Ehhez a GYISM 355 mil-

lió forintja mellé az önkormányzatnak 180 millióval kellett volna beszállnia. A program szá-

molt mintegy 20 millió forint vállalkozói tőkével is. A városvezetés reményei szerint 2002 

elején tíz hét alatt megszülethetett volna a rekonstrukció engedélyezési terve, hogy aztán a 

Stadion Invest Rt. három hónapon belül közbeszerzési pályázatot írjon ki a munkálatok el-

végzésére. Akkori becslés szerint 2002 nyarán kezdődhettek volna a munkák, és fél év eltelté-

vel felújított stadion fogadhatta volna a szurkolókat.  
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Az új városvezetés megígérte a villanyvilágítás megépítését, ám a munkálatok június vége 

helyett csak szeptember végén kezdődtek.  Dolgoztak az öltözőfolyosókon, a szertáron. Az 

első esti mérkőzést 2003-ban rendezték Diósgyőrben.  A Kecskemét ellen 2-0-ra elveszített 

találkozó botrányos körülmények között ért véget, mivel néhány rendbontó beszaladt a pályá-

ra. A munkálatok most is folynak. 

Szolnokon ,Tatabányán  felülvizsgálják a programot,  Kecskeméten ,Sopronban, Pápán  pedig 

már befejezték. 

  

„D” típusú stadionok: A cél 3-5000 férőhelyes fedetlen, felújított, kulturált kiszolgálást bizto-

sító létesítmények létrehozása. 16 ilyen stadion került a programba: Kispest, BVSC, BKV, 

REAC, Csepel, Hévíz, Nagykanizsa, Celldömölk, Százhalombatta, Dorog, Marcali, Fót, Bőcs, 

Csongrád, Kunszentmárton, Monor.  A fejlesztésnél számba vehető stadionok meglévő szer-

kezeti építési elemeinek megléte és azok hasznosítása miatt a fejlesztés 66 millió Ft (4. sz. 

függelék). Ebből állami forrás a stadionra 44 millió Ft a beléptető rendszerrel együtt. A helyi 

forrás minimum 22 millió Ft. A telepített és mozgó vendéglátás, valamint a külső parkolók 

megépítése üzleti alapon, vállalkozói forrásból kerül megvalósításra. A helyszín kijelölésének 

szakmai ismérvei: stabil NB. I/B-es szereplés, utánpótlás nevelés magas szakmai színvonala, 

hagyományok, tradíciók. 

 

A Kispest-Honvédhoz a program keretében egyetlen forint sem érkezett. "Egyedüli élvonalbe-

li arénaként méltatlan módon csak a D kategóriába sorolták a Bozsik-stadiont, így 44 millió 

forint járt volna az egyesületnek, ám ez sem érkezett meg, tehát állami költségvetésből sem-

miféle beruházás nem valósult meg a rendkívül rossz állapotban lévő létesítményben" - mond-

ta Koncz László, aki 2002 nyaráig volt az akkor még Kispest-Honvéd néven szereplő egyesü-

let tulajdonosa. A már Kecskeméten tevékenykedő vezető hozzátette: egy-két dolgot ugyan 

felújítottak a kispesti stadionban, de ezeket vagy a szurkolók ingyen megcsinálták szeretett 

klubjuk érdekében, vagy neki és társainak kellett rá előteremteniük a pénzt. A tervek szerint 

mérkőzéseit a Vasassal együtt közös stadionban –pl. a Puskás stadionban- játsszák.  

 

Az NB I/B-ben szereplő Hévíz labdarúgócsapata azon kevés szerencsés együttesek közé tar-

tozik, amelyek megkapták a stadionrekonstrukciós program keretében beígért összeget.  
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"Negyvennégy millió forintot utaltak át nekünk a program révén, amelyet további 22 millió-

val megtoldott az önkormányzat. A pénzből irodákat alakítottunk ki, rendbe hoztuk a pályát, 

ami azt jelenti, hogy pótoltuk, vagy kicseréltük a megrongálódott, illetve nem szabványos 

székeket, valamint felújítottuk az állóhelyi részt. Ezenkívül még az összes öltöző megszépült, 

azaz az ifjúsági csapatoké is" – tájékoztatott  Dézsi Attila klubelnök. A sportvezető hozzátet-

te: a munkálatok már befejeződtek. 

 

2002 februárjában kezdődött el, és négy hónappal később fejeződött be a monori stadion re-

konstrukciója. A labdarúgócsapat pályáját 66 millió forintos költséggel korszerűsítették, s 

ennek az összegnek az egyharmadát a helyi önkormányzat állta. Az ünnepélyes alapkőletétel-

re 2002. március 19-én került sor, a ceremónia főszereplője Deutsch Tamás akkori ifjúsági és 

sportminiszter, valamint Pogácsás Tibor polgármester volt. A létesítmény új kiszolgáló épüle-

tet kapott, és 400 néző már tető alatt ülve figyelhette a pályán zajló eseményeket. A szurkolók 

kulturált szórakozását szolgálta az új WC-blokk, a beléptető rendszer és eredményjelző tábla, 

illetve a kialakított parkolási lehetőség is. 

 

Marcali VFC stadionja annak idején a D besorolást kapta. Az átépítés teljes költsége 70 millió 

forint volt, ebből a Gyermek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium biztosított több mint 40 milliót, 

a hiányzó részt pedig a marcali önkormányzat állta. A beruházás során megszépült a játéktér - 

a pályát övező régi, salakos futópályát felszámolták, s így 3-4 méterrel megnövelték kétoldalt 

a füves részt -, a klubházat teljesen átépítették, s megújult a lelátó is. Most ötszázan foglalhat-

nak kényelmesen helyet a műanyag székekben, a nézőteret pedig (amely egyébként korábban 

is fedett volt) újra befedték.  A megújult marcali stadiont az Egyesült Arab Emirátusokból 

érkezett Dibba Al-Hissin Club elleni nemzetközi találkozóval avatták fel. (MTI)  

A  BKV, Celldömölk, Dorog pályákat befejezték, a BVSC, REAC, Százhalombatta, Fót, sta-

dionjainak felújítását felülvizsgálják, a Csepel, Nagykanizsa, Bőcs, Csongrád, Kunszentmárton  arénáinak 

rekonstrukcióját törölték. Mindezek alapján a következő stadionok készültek el: UTE, 

Dunafer, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Sopron, Pápa, Monor, Celldömölk, BKV Előre, 

Dorog, Hévíz, Marcali. Zalaegerszegen, Pécsett, Diósgyőrben, Békéscsabán befejezés előtt 

állnak a munkálatok, Székesfehérváron komolyabb invesztációra lesz szükség a rekonstrukci-

óhoz, Győrben pedig idén kezdik el.  



 

 125

A stadionok infrastruktúrája mellett a rendvédelmi szakemberek felszerelése is befolyásolja a 

mérkőzések biztosítását. 

 

4.3.3 A rendvédelmi szakemberek infrastruktúrája és a mérkőzés-biztosítási feladatok 

kapcsolata  

 

Vizsgáljuk meg először a rendvédelmi szakemberek felszerelését. A rendőrség feladatai szer-

teágazóak, így felszerelésük is heterogén. A mérkőzések biztosításával a kerületi kapitánysá-

gok közrendvédelmi járőrei, a BRFK központi járőrszolgálata, a kutyás és lovas alosztálya, a 

metró rendőrség és az ORFK Készenléti Rendőrségének bevetési egységei foglalkoznak Bu-

dapesten. A kerületi közlekedési rendőrök és nyomozók is részt vesznek a munkában. A terü-

leti illetékesség szerinti kerületi kapitány felelős a körzetébe tartozó sportrendezvények bizto-

sításáért. Felszerelésük a feladatuknak adekvát. A nyomozók civil ruhában járnak, a kerületi 

rendőrök évszaknak megfelelő egyenruhát viselnek. A bevetési egységeknek, a metró rend-

őröknek van bevetési ruhájuk. Speciális a lovasok öltözéke. A kapcsolatot hivatalosan rádión 

tartják, azonban sokszor a jobb minőségű mobiltelefonokat alkalmazzák. A tömeggel gépko-

csikra épített hangosítókkal beszélnek, illetve a stadionok technikáját használják. Szállításuk 

gépkocsikkal történik. A védett területek határát kordonokkal jelölik. Rendelkezésükre áll 

vízágyú és könnygáz, elfogóháló, melyeknek alkalmazása külön engedélyhez kötött. Fegyver-

zetük gumibot vagy tonfa. A lőfegyver használata csak speciális helyzetekben lehetséges. 

Testük védelmére a kerületiek pajzsot és sisakot alkalmaznak, bevetési ruhájuk (testpáncél) 

általában csak a parancsnokoknak van.  A Készenléti Rendőrség munkatársai rendelkeznek 

teljes felszereléssel.   A különböző zárások a szurkolók számára tilos helyeket jelölik. Ezek 

történhetnek fémkordonnal, vagy élő erővel. Az élőerős zárás hatékonyabb, de veszélyesebb. 

Ha a kommunikáció és a zárás nem működik, akkor a felszólításokat követően általában ki-

szorítást alkalmaznak. Itt már szükség van pajzsra vagy testpáncélra. A rendőrök közepesre 

értékelték egyéni felszerelésük minőségét (35,4%), a rendőrség  infrastruktúráját (38,5%) és a 

rendezők biztonságtechnikai eszközeit (42.2%). 

A rendezők felszerelése sokkal egyszerűbb. Megkülönböztető színes mellényt és azonosítá-

sukra alkalmas kitűzőt viselnek. A kapcsolatot mobil telefonon tartják. Néhány cég videó fel-

vételeket is készít az eseményekről. Infrastruktúrát a stadionoktól remélnek.  
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A rendezők jóra értékelték egyéni felszerelésük minőségét (38,3%) a rendezés  infrastruktúrá-

ját (38,3%) és a rendőrök biztonság technikai eszközeit (37.6%). 

 

A stadionok biztonságtechnikai állapota jelentősen befolyásolja a rendvédelmi szakemberek 

munkáját. A biztosítási stratégiák megválasztásában meghatározó a stadion topográfiai elhe-

lyezkedése belső, szerkezete, technikai felszereltsége.  

Topográfiai elhelyezkedés: megközelíthetőség (tömegközlekedve, gyalogosan, gépkocsival), 

parkolási lehetőség, környezethez való kötődés (mekkora szurkolói tömegbázisa van a klub-

nak), a rendőrségi egységek, mentőállomások, kórházak távolsága, a környező utcák forgalma 

és az alkohol árusítóhelyek elhelyezkedése, a közintézmények, iskolák, templomok, hivatalok 

távolsága.  

Belső szerkezet: a lelátók elhelyezkedése,  a lelátók pályától való távolsága, a szektorok kö-

zötti átjárhatóság, a széksorok közötti távolság, a kommunális helyiségek elhelyezkedése 

(mellékhelyiségek, büfék, klubházak, öltözők, játékos kijárók), a vezetési pontok, elsősegély-

helyek, a stadionok építészeti - statikai állapota (átépítések, túlterheltség, rossz műszaki álla-

pot). 

Technikai felszereltség: hangosítás, világítás, kerítések, menekülőkapuk állapota, térfigyelő 

rendszerek, beléptető rendszerek, elsősegélyhelyek felszereltsége. 

 

Mindezek után lássuk a biztosítási feladatok és a rendelkezésre álló infrastruktúra kapcsolatát.  

A mérkőzés-biztosítások talán legneuralgikusabb része a vendégszurkolók szállítása.  Évek 

óta a nagyobb csapatok vendégdrukkerei együtt érkeznek a stadionokba rendőri vagy rendezői 

kísérettel. Hasonlóan utaznak a kisebb klubok szimpatizánsai is, ha valamelyik nagyobb szur-

kolótáborral rendelkező egyesület mérkőzését tekintik meg. A szállítás, történhet busszal, 

metróval, vonattal, de gyalogosan is.  Régebben a városok közötti rangadóra általában menet-

rendszerinti vonattal, vagy busszal utaztak a nézők. A kíséret nélküli nagyobb csoportok vo-

natszerelvényeket rongáltak meg, sőt arra is volt példa, hogy felgyújtották azokat.  Az útjukba 

kerülő italárusító helyekről rendszeresen fizetés nélkül távoztak. Utastársaikat inzultálták, a 

járműveket megdobálták. Az ellenfél szurkolótáborával, ha találkoztak, akkor meg is ütköz-

tek. Mára már gyakorlattá vált, hogy az idegenbe utazó szurkolókat kísérik a klub rendezői 

vagy a rendőrség munkatársai.  
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Sok esetben sikerült elkerülni a rendbontásokat, de a távolság és a rendvédelmi szakemberek 

alacsony száma miatt sokszor előfordultak így is dobálások, rongálások. Az egyedül utazó 

drukkerek mozgása és viselkedése kiszámíthatatlan. A rendőrségre, a rendezőkre és a klubok-

ra plusz anyagi terheket ró a nézők kísérése, de a komolyabb zavargások elkerüléséhez elen-

gedhetetlenül fontos. Megoldás lenne, ha állandó rendezői gárda kísérne ezeket a szurkolókat, 

így helyismeretük és személyes kontaktusuk is lenne a rendvédelmi szakembereknek a druk-

kerekkel. Az UTE, FTC szurkolói szerepelnek leggyakrabban a rendbontásokról szóló statisz-

tikákban. Őket metrón szállítják a mérkőzés helyszínére. A külön szerelvény csak a célállo-

máson áll meg. Rendkívüli a zsúfoltság ezekben a kocsikban és a szurkolók, illetve a rend-

őrök együtt utaznak. Az utazó egységek feladata a szerelvényben a rendfenntartás. Több 

rendőri vezető véleménye szerint a metróban összezárni a szurkolókat és a rendőröket rendkí-

vül veszélyes. A szűk és zárt hely miatt a rendőrök az eszközeiket - pisztoly, gázspray, rend-

őrbot – nem, vagy csak korlátozottan tudják használni. Ha a több száz fős tömeg megtámadná 

a velük utazó rendőröket, az biztosan tragédiához vezetne. A metró kocsikat – a rendőri bizto-

sítás ellenére – rendszeresen megrongálják. Végzetes veszélyt jelent a zárt helyen keletkező 

esetleges tűz is. A metró nem áll meg az állomásokon, csak lassít. Ilyenkor rendszeresen do-

bálják a drukkerek az utasokat. Az állomásokat is megrongálják. A metrón történő szállítás 

alternatívájaként a BKV-tól leselejtezett, de műszakilag még biztonságos buszok bérlését ja-

vasolták a szakemberek. A buszban kevesebb szurkoló fér el, jobban tagolt a tömeg és a jár-

művön rendőr jelenléte sem szükséges. Elegendő, ha külön gépkocsival utaznak és probléma 

esetén az adott busz félreállításával intézkednének a rendőrök. Az útvonalak és az útvonalter-

vek változtatásával az ellenfél drukkereivel történő összecsapások is elkerülhetőek. A metró-

tól minden esetben még gyalogosan is meg kell tenni az utat a stadionig.  

Az FTC pályánál csak néhány 10 m választja el az aluljárót a bejárattól, ennek ellenére rend-

szeresen megdobálják vagy megtámadják az érkező drukkereket a fradisták. Kísérlet történt 

arra, hogy egy fedett alagúton keresztül menjenek az arénába, de ez sem hozta meg a kellő 

eredményt. Külföldön sok helyütt a metró aluljárójából közvetlenül el lehet jutni a stadionba.  

Az útlezárások, terelések esetén figyelembe kell venni a stadion környékének tömegközleke-

dését és az ott elhelyezkedő intézmények védelmét. Sok esetben ez megoldhatatlan, mert a 2-

3000-es tömeget a mellékutcákon nem lehet a pályáig biztonságosan kísérni. A kerületi kapi-

tány ezért kénytelen a főforgalmú utakon vezetni a szurkolókat. Az UTE pályájához kilométe-

reket kell gyalogolni.  
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Ilyenkor lezárják a Váci út egy részét és rendőri kordon kíséri a vendégeket. A mellékutcákat 

is szeparálták, ennek ellenére előfordultak rendbontások az utcán.  Ha busszal érkeznének a 

vendégszurkolók, egyenesen a stadionba lehetne őket szállítani. Rendőri zárás csak az aréna 

közvetlen közelében lenne szükséges a dobálások elkerülése érdekében. Egyre nagyobb igény 

az autóval érkezők számára a parkolási lehetőség. A régen épült stadionok esetében ez ko-

moly problémát okoz, hiszen ezen területek erősen beépítettek. A debreceni pálya továbbfej-

lesztésének éppen ez az egyik fő akadálya. A parkolók létét kötelezően meghatározzák a 

nemzetközi előírások. A nézők autói akadályozhatják a környék forgalmát és a randalírozó 

szurkolók kárt is tehetnek bennük.  

A hazai rajongók többsége a stadion vonzáskörzetében él – ez főként a vidéki városokra jel-

lemző – az ellenfelek szurkolói betolakodókként jelennek meg. A fővárosi csapatok drukkere-

ire jellemző, hogy vidéken megkeresik a hazai klub szurkolóinak törzshelyét, hogy ott konf-

liktust provokáljanak vagy ereklyéket gyűjtsenek. A rendfenntartók érdeke, hogy ismerjék 

ezeket a vendéglátó-ipari egységeket. Kezdeményezések történtek (főként Újpesten), hogy a 

kiemelt veszélyességű mérkőzések előtt az italboltokat bezárják. Egy -két esetben sikerült, de 

országosan és rendszeresen nem működött.  

Minden nagy tömeget vonzó esemény kapcsán fel kell térképezni a környék rendvédelmi, 

tűzvédelmi és egészségügyi ellátottságát. Az esetleges komolyabb rendbontások miatt azonnal 

mozgósítani kell tudni a tartalék egységeket. Sajnálatos módon a rendezőknek egyáltalán nin-

csenek ilyen tartalékaik. A rendőrök esetében pedig más feladatoktól kell elvonni embereket, 

ha nagyobb zavargások történnek. A főváros esetében a környező kapitányságoktól és a város 

központjában állomásozó Készenléti Rendőrségtől illetve a BRFK központjától kaphatnak 

segítséget a mérkőzést biztosító parancsnokok. Természetesen mindehhez időre van szükség, 

mert arra nem állnak rendelkezésre anyagi eszközök, hogy a mérkőzéseket túlbiztosítsák.   

Szerencsére eddigiekben még komolyabb tűzeset nem történt a magyar stadionokban. Szurko-

lók vonatszerelvényeket azonban már felgyújtottak. A pályák tűzvédelmi ellenőrzése rendsze-

res, de arra, hogy tűz esetén mennyire tudnának hatékonyak lenni a tűzoltók, arra nincs adat.  

A mérkőzéseken mindig van orvosi ügyelet. Elsősegélynyújtó hely is található a stadionok-

ban. Ezek azonban nincsenek felkészülve nagyobb tömegkatasztrófára. Szakemberek vélemé-

nye szerint a pályán nagyobb készültségre nincs is szükség. A helyi kórházakkal kell megfele-

lő kommunikációs kapcsolatot kialakítani az esetleges sérültek ellátásához.  
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Van olyan pálya, ahova nagyobb gépkocsival nem lehet bemenni (pl. vízágyú, tűzoltóautó) 

mert a talaj laza szerkezete miatt elsüllyedne vagy az átjáróba beszorulna. A régi stadionok-

ban nehéz mentőautóval vagy tűzoltóautóval közlekedni.  

Stadionjaink belső kialakításánál – mivel nagy részük a 70-es években épült vagy került fel-

újításra – nem vették még figyelembe a tömeg kezelésének feltételeit. Néhány helyen a lelá-

tók közvetlenül az utcák mellett vannak (FTC, MTK) ami lehetőséget ad az ellenfél táborának 

gyalázására, dobálására. Máshol pedig távol van a bejárattól a pálya (Honvéd) és ez alkalmat 

ad arra, hogy előre elrejtett tárgyakat (füstbombákat, petárdákat) magukhoz vegyenek a né-

zők.  A stadionok többségében még futópálya választja el a nézőteret a pályától. Az angol 

stadionokban közel ülnek a nézők a pályához, de ott egy biztonsági sáv van, melynek átlépése 

komoly büntetéssel jár. Nálunk rendszeresen dobálják a partjelzőket, a bedobást végző játéko-

sokat a nézők. Néhány helyen közel van a vendégszektor és a hazaiak ülőhelyei egymáshoz 

(pl. Fradi pálya), így nem csak gyalázzák, hanem dobálják is egymást a nézők. Van olyan 

stadion, ahol az egy oldalon lévő lelátó miatt nehéz szeparálni a vendégeket (pl. Kispest pá-

lya).  A vendégszektorokat ma már minden esetben szeparálják a hazai lelátóktól.  A többi 

tribünön azonban szabadon közlekedhetnek a nézők.  Résztvevői megfigyeléseink során ta-

pasztaltuk, hogy az egyik oldalon kialakult rendbontás színhelyére a túloldalról is átrohantak 

a szurkolók, így alakultak ki tömegverekedések, melyek megfékezése rendkívül nehéz feladat. 

Az utólagosan felszerelt rácsokat sok esetben áttörték a szurkolók és megtámadták az ellenfél 

rajongóit vagy beözönlöttek a pályára.  Ennek megakadályozására néhol lelakatolták a mene-

külő kapukat, ami viszont veszélyes, mert elzárja a menekülés útját. Az épületek alatti átjárók 

sok helyen szűkösek, nagyobb tömeg áteresztésére alkalmatlanok. Jó néhány stadionkataszt-

rófa történt már túlterhelt lelátók leomlása miatt.  Az átjáróknál rendfenntartókra van szükség, 

akik csak indokolt esetben engedik a nézők szabad mozgását. Van olyan biztonsági cég illetve 

kapitányság, ahol alkalmazzák ezt a módszert. Az átjárásra azért is szükség van, mert nincsen 

minden szektorban kommunális létesítmény (büfé, mellékhelység, elsősegélyhely).   

A szektoron belüli mozgás is erősen korlátozott. Szűkösek az átjárók és székekkel zsúfolt a 

lelátó. Az UEFA ma már megköveteli a nézőtéren az ülőhelyek kialakítását. A méreteit is 

meghatározza. Nagyobb stadionokban próbálnak eleget tenni ennek az igénynek (pl. UTE, 

FTC). Sok helyen azonban nincsenek szeparált székek (pl. Kispest) vagy valamilyen más jel-

legű hiányosság észlelhető (pl. az UTE pályán a hazai csapat színeire festették a székeket, 

amit a Fradi-szurkolók rendszeresen össze is törnek).  
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A rendfenntartók szektorba történő behatolása mindig veszélyes. A szűk hely miatt a széke-

ken és közöttük üldözik a renitens szurkolókat a rendezők és a rendőrök. Az ülőhelyek össze-

törnek, az emberek megsérülnek. A magyar pályákon a rendezőket megtűrik a szektorban, de 

a rendőröket biztos, hogy megtámadják. A felmérések szerint a rendőrök 33,1%-a vállalna 

csak szektoron belüli biztosítást. A jelenlegi állapotok között csak ütőképes, speciálisan felké-

szített rendőri egységek mehetnek be a nézők közé, és ők is csak a nagyobb rendbontások 

megakadályozására. Sokszor kénytelenek mérlegelni a rendőri vezetők, hogy a kisebb rend-

zavarásoknál bevessenek-e a lelátókon speciális egységeket. Ezekben a beavatkozásokban 

mindig benne van a tömegkatasztrófa lehetősége.  

Sok helyütt probléma, hogy nincs, vagy nem megfelelőek a vezetési pontok (a vezetési pont-

ról irányít a biztosítás parancsnoka). A leggyakoribb hiányosság, hogy a pontokról nem lehet 

belátni a pályát. Sok helyen nincsen közvetlen videó kapcsolat a pályával. Nincsen, vagy nem 

működik a hangosítás.  

Ezzel áttértünk a stadionok technikai felszereltségéhez. Talán ezen a területen tapasztalható a 

legintenzívebb fejlődés. Nyilvánvaló, hogy a stadionok környékének és belsejének átrendezé-

se, átépítése sokkal költségesebb, mint a technikai eszközök beszerzése. Sokan ezen eszközök 

bevezetésétől várták a futball-huliganizmus megfékezését.  

Beléptető, felismerő, pályafigyelő rendszereket, hangosító berendezéseket azonban nehéz a 

már évtizedek óta működő stadionokba utólagosan beszerelni.  Meg kell teremteni ennek az 

építészeti feltételét. Megfelelően felkészített emberek szükségesek ezek kezeléséhez és adek-

vát jogszabályok a működtetésükhöz. A technikai felszerelések csak eszközei a biztonságtak-

tikai intézkedéseknek.  

Az arénák kapuiban ellenőrzik a belépőket. A stadionokba kiérkező nézők zöme a mérkőzésre 

kíváncsi.  Biztatni szeretné kedvenceit, parádés technikai bravúrokat és igazi sportteljesít-

ményt vár el a játékosoktól. Természetesen mindezeket kényelemben és biztonságban. A lab-

darúgás támogatói is elvárják, hogy hírnevüket ne az erőszakkal, a brutalitással párosítsák.  A 

stadion- és csapattulajdonosok is hangulatos, huligán-mentes mérkőzéseket kívánnak lebo-

nyolítani. Ennek érdekében már a jegyen feltüntetik, milyen feltételekkel vehetnek részt a 

rendezvényen az érdeklődők. Külföldön sok helyütt már csak szurkolói kártyákra adnak el 

jegyet. A kártya tartalmazza a vásárló adatait is. Bevezetését elkezdték Magyarországon is 

(UTE-FTC), de tömegesen nem terjedt el. A beléptetésnél ellenőrzik a jegyek érvényességét, 

valamint azt, hogy nincsen-e valamilyen rendbontásért kitiltva a stadionból a látogató.  
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A beléptető rendszer csak akkor hatékony, ha felismerő rendszerrel együtt működik. Ehhez 

azonban nyilvántartás is szükséges a kitiltottakról. A törvényi szabályozás Magyarországon 

lehetővé teszi a kitiltást, de csak néhány esetben alkalmazták. A kitiltottak adatait a GYISM 

tartja nyilván, de ezek az információk még nem jutottak el a stadionokig. Jelenleg, ha egy 

rendőr vagy rendező felismeri a kitiltott személyt és elküldi, akkor az átmegy egy másik ka-

puhoz, ahol nem ismerik fel és bemegy a mérkőzésre. A rendszer csak a jegy érvényességét 

tudja vizsgálni. A beléptetők műszaki állapota is kívánni valót hagy maga után. Némelyik 

nem működik esőben, máshol pedig lassúak és körülményesek. 

Ha valaki be akar jutni a stadionba, néhány eszközt nem vihet magával: a közbiztonságra ve-

szélyes tárgyakat, pirotechnikai eszközöket, tiltott jelképeket. A törvények, vagy a belépőjegy 

hátulján lévő részvételi szabályok tiltják meg ezen tárgyak stadionba való bejuttatását. A 

mérkőzések előtt a ruházat átvizsgálásával ellenőrzik a nézőket. A vendégszurkolók átvizsgá-

lása általában elmarad, vagy nem elég alapos. A hazaiak átvizsgálása is felületes. Fémdetekto-

rok használatával csak a válogatott mérkőzéseken találkozhattunk.  

A stadionba történő belépés után a nézőknek el kellene foglalniuk a jegyen meghatározott 

helyüket. Elméletileg csak a belépőn szereplő szektorban tartózkodhatnak. A látogató azon-

ban rá van kényszerítve, hogy a stadionokban kóboroljon, mivel nincsenek mindenhol kom-

munális létesítmények.  

A szurkolók megfigyelésére kamera-rendszereket szereltek az arénákba Európa-szerte. Fel-

adatuk a lelátók megfigyelése és a rendkívüli események felderítése, dokumentálása. Az első 

aggály a rendszerrel szemben Magyarországon a nézők személyiségjogaiból adódott. Később 

a bíróságok nem fogadták el a rossz minőségű felvételeket bizonyítékként. Mára már engedé-

lyezik a felvételek elkészítését és a bíróság is elfogadja azokat. A videó-rendszer kiépítése 

azonban költséges. A Készenléti Rendőrség ITV buszát állítják munkába kiemelt 

veszélyességű mérkőzéseken. A kihelyezett kamerákról monitorokon jelennek meg az infor-

mációk a buszban és a vezetési ponton. Az esetleges rendbontásra a vezető azonnal tud rea-

gálni, ha a kamera felveszi. Be lehet fókuszálni a renitens szurkolókat és képet is lehet készí-

teni róluk. A probléma az, hogy nincs lehetőség a stadion egészének bekamerázására, így csak 

a neuralgikusabb pontokra telepítenek felvevőket. Jelenleg mobil megfigyelő rendszereket 

alkalmaznak a stadionokban, de ennek hatékonyságáról is megoszlanak a vélemények. A sza-

bálysértések, bűncselekmények egy része verbálisan történik, a képek mellé így hangfelvéte-

lekre is szükség volna a bizonyításhoz.  
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Hangpuskával próbálták néhány alkalommal kiszűrni a tömegből a rasszista jelszavakat kia-

bálókat a rendfenntartók. A felvétek alapján a mérkőzés után is volt lehetőség a törvénysértők 

elfogására. A videó-rendszer hatékonyságát is fokozná a szurkolói kártya (ha fényképes), hi-

szen az már adatokat is tartalmazna a jegy vásárolójáról. Tovább erősítené a rendszer haté-

konyságát, ha minden néző a számára kijelölt helyről buzdítaná csapatát.  

A stadionokban a hangosító berendezéseket is fel szokták használni a rendezők, rendőrök. A 

hangszórókon át tájékoztatnak, vagy szólítják fel a szurkolókat a rendzavarások, rendontások 

befejezésre. Ez általában olaj a tűzre. A felszólítás jogszabályi kötelezettség, mielőtt a csapat-

erő alkalmazása mellett dönt a mérkőzés- biztosítás parancsnoka. Taktikai eszközként - rasz-

szista, xenofob bekiabálások esetén -hangos zenével próbálják elfedni a jogsértéseket.  

A világításnak is van biztonságtechnikai szerepe. A tévé közvetítések miatt a nagyobb klubok 

stadionjainak világítását felújították. Sok helyen azonban a kiszolgáló létesítményekben, a 

pályák körül félhomály van. A menekülő útvonalak fényjelzései sem mindenhol találhatóak 

meg.  Ráadásul ezeknek szünetmentes áramforrással kellene rendelkezniük. Ha valamilyen 

katasztrófa történik a stadionban, elsődleges a segítségnyújtó helyek megközelíthetősége. 

Magyarországon érdemes lenne ezek minőségét megvizsgálni.  

 

Összegzés: 

A fejezetből kitűnik, hogy elkezdődött a stadionok felújítása. Az eredeti nagyszabású tervek 

redukálódtak. A nemzetközi sportszervezetek nem fogadták el kandidálásunkat a Labdarúgó 

Európa-bajnokságra, és az Olimpia megrendezése is lekerült a napirendről. A magántőke sem 

támogatta az építkezéseket a remélt mértékben és az államnak sem voltak milliárdjai a fejlesz-

tésekre.  Tizenhárom aréna elkészült és jelenleg is folynak a munkálatok, de nehéz megjósol-

ni, hogy mi lesz a stadion-felújítások következő lépése. Úgy tűnik a stadion-rekonstrukció 

elvesztette támogatóit. Kormányzati körökben olimpiai sportközpontok kialakítását preferál-

ják, labdarúgópályák építése helyett. A különböző biztonságtechnikai állapotú arénák mellett 

a rendvédelmi szakemberek felszerelése is heterogén. Néhány egység megfelelően felszerelt, 

de vannak olyanok is, akiknek megkülönböztető mellényükön kívül semmijük sincs. A stadi-

onok infrastruktúráját kellene olyan szintre fejleszteni, hogy a rendvédelmi szakemberek fel-

szerelései csak a kiegészítőjük legyen. A jelenlegi megoldások- nyílván financiális megfonto-

lásokból- eltérőek és nem mindenhol alkalmasak biztonságos labdarúgó mérkőzések megren-

dezésére. 
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5 KÖVETKEZTETÉSEK  

 

Kutatásaink alapján, reményeink szerint körvonalazódtak azok a teendők, amelyek megvalósí-

tásával az általunk vizsgált területeken keretek közé szorítható a futball-huliganizmus. Úgy 

gondoljuk, hogy választ kaptunk kérdéseinkre és hipotéziseinket is sikerült igazolni vagy cá-

folni. Értekezésünk végén összegeztük tapasztalatainkat az alábbiakban. 

 

Vizsgálataink elején már láthatóvá vált, hogy a futball-huliganizmus egy összetett, társadalmi 

méretű jelenség, melyet nem lehet kizárólag rendészeti problémaként kezelni. Az erőszak egy 

társadalmi alrendszerben – a sport területén, a labdarúgásban és ma már néhány kapcsolódó 

sportágban is – jelentkezett. A futball-huliganizmus társadalmi méretűvé vált egyrészt a sport 

jelentőségének növekedése miatt, másrészt azért, mert a társadalom egyéb területeivel is kap-

csolatba került.  

A sport a gazdaságilag fejlett országokban a szórakoztatás része lett. Ez főként a médiának 

köszönhető. A sport jelentős gazdasági terület, termékeit – műsorok, rendezvények, sportszer-

cikkek, stb. – milliók fogyasztják. Az egész világot behálózó versenyrendszere és a hozzájuk 

kapcsolódó szolgáltatások, áruk önálló, jól prosperáló iparággá váltak. A futball-huliganizmus 

zavarja ezt az üzletágat. Negatív szenzáció, ami pillanatnyilag növeli a nézettséget, de hosszú-

távon megoldást igényel. Talán a Forma 1-ben bekövetkezett véres balesetekhez lehetne ha-

sonlítani. Ayton Senna tragikus haláláról könyvek jelentek meg és a mai napig kapunk infor-

mációkat erről az esetről. Hatására azonban pálya-, és autótechnikai módosításokat hajtottak 

végre a biztonság növelése érdekében. Ezek a balesetek hozzátartoztak a versenyekhez, de ha 

számuk növekedett, akkor a nézők technológiába vetett hite is megrendült. A futball-

huliganizmus veszélyezteti a drukkerek biztonságát. Stadion katasztrófák sora bizonyítja ezt, 

a nézőtéri érőszak áldozatainak számát növelve.  

A futball-huliganizmus túlnő a labdarúgáson és a sporton, rendbontásaival egyéb társadalmi 

funkciókat is zavar. Ezek egyike a közbiztonság. Huligánok járókelőket támadtak meg, autó-

kat, tömegközlekedési eszközöket rongáltak, éttermeket, benzinkutakat fosztottak ki, így a 

polgárok nyugalmát zavarták, értékeiket, életüket veszélyeztették. Direkt módon észlelhetik a 

szavazók az erőszak jelenlétét.  
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Belbiztonsági kérdéssé nőhet a futball-huliganizmus. Példájára más eseményeken, rendezvé-

nyeken is választhatják a polgárok a demokratikus, jogilag biztosított véleménynyilvánítás 

helyett az erőszak alkalmazását.  

A szociológiai megközelítésű szakirodalom tanulmányozása során bebizonyosodott, hogy 

mindig is kapcsolódott erőszak a sporthoz (Mennel 1989, Perkin 1969, Szabó 2003). Megíté-

lésének mértéke azonban koronként változott. Az erőszak jelenléte a sportban nem jó vagy 

rossz, hanem egyszerű tény. A versenyzés része az erőszak, az agresszió, az ellenfélen felül-

kerekedő győzni akarás. Nehéz elképzelni egy bokszmérkőzést, ahol csak „bemondják” a talá-

latokat.  A bokszoló feladata, hogy minél többször, és minél erősebben eltalálja ellenfelét. 

Győzelmének egyik lehetséges útja, ha leüti sporttársát. Ha ez a küzdelem nem egy boksz-

ringben zajlik, hanem közterületen két járókelő verekedik össze, akkor az incidenst rendőri 

intézkedés követi. Mégis létezik ebben a sportágban is fair play. Hiszen a szabályok pontosan 

meghatározzák, mely testfelületeket szabad támadni, vagy hogy a földre került ellenfelet már 

nem lehet megütni.  A küzdelem szabályosságát bírók felügyelik.  

Az gondoljuk tehát, hogy a sport része a „szabályozott erőszak” melynek mértékét a játéksza-

bályok határozzák meg. Tehát a szurkolás szabályait is meg kell fogalmazni és érvényt kell 

szerezni ezeknek. Az erőszak szabályozása a stadionokban az egyén agresszivitásának kordá-

ban-tartását jelenti rendészeti szempontból. A normakövető szurkolás értékeit kell megerősí-

teni az indulatok szabadon engedése helyett. Ez több szinten is megjelenhet.  

Az első szint az egyén azon önszabályozása, amely által képes a stadion hangulata és a külön-

böző frusztrációk ellenére is normakövető maradni. Ezek a normák, törvények és az íratlan 

viselkedési szabályok kombinációjaként kell, hogy kialakuljanak. A második szint az egyén 

közvetlen környezetének hatása, amely a fair  buzdítást kell, hogy preferálja a rendbontások 

helyett. A harmadik szint a társadalom iránymutatása, amely példaképeivel mintául szolgál és 

szankcióival határozottan állást foglal a nézőtéri erőszak ellen. A szabályok kialakításához 

azonban több terület koordinációjára, társadalmi összefogásra van szükség.   

 

 

Vizsgálataink elején (1999) általános véleménynek tűnt a futball-huliganizmus jogi szabályo-

zatlansága. Mindenki az „új 2000-es Sporttörvénytől” várta a megoldást.  

A módosított jogszabály – és mellette még a Btk. rendbontás illetve az Sztv. rendzavarás 

tényállása – tartalmazott futball-huliganizmus specifikus elemeket.  
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Hatékonysága azonban elmaradt a reméltektől. Ezt bizonyítja, hogy 2004-ben újabb változta-

tásokat vezettek be a Sporttörvény szövegébe. Nem lehet azonban csak törvényalkotói fel-

adatnak tekinteni a futball-huliganizmus megfékezését. Hiába születnek jogszabályok, ha al-

kalmazásuk nehézségekbe ütközik. A legprecízebben megfogalmazott törvények, rendeletek 

sem lehetnek hatékonyak:     

Ha a végrehajtók, jogalkalmazók nem értenek velük egyet. 

Ha nem illeszthetőek a hazai gyakorlatba.   

Ha nem harmonizálnak a már meglévő jogszabályokkal. 

Ha nem állnak rendelkezésre a megvalósításukhoz szükséges anyagi eszközök és infrastruktú-

rák. 

Ha nincs megfelelő rendvédelmi apparátus a jogszabályok érvényesítéséhez. 

Ha a jogalkalmazók nem használják ki a törvény teljes erejét.  

Ha a társadalom nem azonosul a futball-huliganizmus elleni küzdelemmel.  

Vizsgálatainkban a rendőrök közepesen elégedettek voltak a rájuk vonatkozó jogszabályok-

kal. A rendezők végrehajtói állománya jóra értékelte munkájának jogszabályi hátterét. A ren-

dezők vezetői azonban kevesellték jogaikat – ahogy azt már említettük, közfeladatot ellátó 

kategóriába kérték besorolásukat – határozott tiltást sürgettek a pályára való berohanás (erre 

már született jogszabály 2004-ben) és a dobálás kapcsán is. Szerintük a pirotechnikai eszkö-

zök alkalmazását viszont engedélyezni kellene. A rendőri vezetés is módosításokat sürgetett, 

de elsősorban a jogalkalmazás területén.  Ahogy azt már említettük a jogi szabályozottságot 

illetően, a rendvédelmi erők egybehangzó véleménye szerint gyenge a rendzavarások, rend-

bontások szankcionálása. A bírók a büntetések fokozatosságára hivatkoztak, illetve arra, hogy 

nem a megfelelő -valóban veszélyes- személyeket állítják bíróság elé. Állításuk szerint gyen-

ge nyomozati munkán alapuló vádakat kell tárgyalniuk.  

Véleményünk szerint a terület jogi szabályozása már többnyire alkalmas a rendfenntartásra, a 

jogszabályok alkalmazása azonban még nem elég hatékony.  

 

 

A rendvédelmi szakemberek képzését nehéz összehasonlítani. A rendőrség kialakult, több 

évtizede működő oktatási rendszerrel rendelkezik. A vagyonőr szakma 1998 óta létezik hiva-

talosan, azóta kötik tanfolyami végzettséghez ezt a munkakört. A rendőrség középiskolákban, 

főiskolán és rendszeres éves tanfolyamokon képzi munkatársait.  
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A rendező a három hónapos alaptanfolyammal befejezi a felkészülést. Ezek alapján nyilván-

való, hogy sokkal több szakmai ismerettel rendelkeznek a rendőrök. A rendezők versenyké-

pessége struktúrájukból ered. Gyorsan tudnak reagálni minden változásra, bürokráciájuk mi-

nimális. Stratégiáikat félhivatalos minősítésükre – a törvény szerint szakmásították ezt a tevé-

kenységet, de a nézők még civileknek tekintik őket – és a szurkolókkal való kapcsolatukra 

alapozzák. Valószínűsíthető, hogy a rendőrség képes lenne kordában tartani a renitens szurko-

lókat. Ezek feltételeiről -  jogszabályi háttér, infrastruktúra, politikai döntés - már beszéltünk. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban sem az állam, sem a klubok nem tudják ezeket a 

költségeket felvállalni. A külföldi példákat látva a rendezők is alkalmasak volnának a rend-

fenntartásra, de a szakemberek kiválasztódásához több időre és képzésre lenne szükség. A 

jelenlegi helyzet felemás. 

 A kiemelt veszélyességű mérkőzéseken kívül a stadionok belső biztonságáért a rendezők, a 

közterület nyugalmáért a rendőrök a felelősek. Ez a megoldás nyilvánvalóan rengeteg koordi-

nációt és megértést igényel a rendvédelmi szakemberektől. Az együttműködés első területe 

lehetne a képzés, a rendvédelmi szakemberek közös felkészítése. A folyamat elkezdődött, 

hiszen ma már nem lesz minden Rendőrtiszti Főiskolán végzett fiatalból hivatásos rendőr. 

Néhányan a civil szférában fognak elhelyezkedni, lehetséges, hogy éppen mérkőzés-

biztosításokat végző cégnél.  

 

 

A stadionok állapota a 80-as évektől fokozatosan romlott. A vállalatok még egy ideig karban-

tartották az arénákat, de a fejlesztésükre már nem jutott állami támogatás. A 90-es évek for-

ráshiányos sportgazdaságában még a stadionok fenntartási költségeit sem tudták fizetni a klu-

bok (köztartozásaikat 1994-ben az állam elengedte). A XX. század végén induló stadion re-

konstrukciós-programot módosításokkal ugyan, de a 2002-ben megválasztott kormány is foly-

tatta. Napjainkig tizenhárom létesítmény újult meg, néhány kompromisszummal.  

Az átalakított arénákhoz nehéz kompatibilis biztonsági rendszereket kiépíteni. A közlekedés, 

a parkolás, a stadionba való bejutás már előre meghatározott (az új UTE stadion kb. 2 km-re 

van a metrótól, amin a vendégszurkolók érkeznek), változtatni rajta nem lehetett. A beléptető 

rendszerek csak felismerő rendszerrel és klubkártyával válhatnak hatékonnyá, melyek orszá-

gos bevezetése még várat magára.  
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Az adatok nyilvántartása és azok átadása (kitiltott személyekről) még ma is problémás. A 

megfigyelő rendszerek csak akkor hatékonyak, ha intézkedés is történik a jogsértést követően, 

illetve megfelelő mértékű ezután a büntetés. 

Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a rendőrségnek még vannak felszerelései, de a rende-

zők infrastruktúrája teljes egészében megegyezik a stadionok biztonságtechnikai rendszerei-

vel. Saját technikáik nincsenek. A jelenlegi állapotban, míg nem készülnek el az új, vagy fel-

újított stadionok, költségkímélő megoldásokat kell alkalmazni. Ilyenek a kettősrangadók, a 

központi helyen lévő, több csapat által is könnyen elérhető és használható stadionok (pl. Bu-

dapesten a Puskás-stadion), a mobil térfigyelő rendszerek stb.  

A számottevő infrastrukturális változások ellenére többségében még mindig lehangoló stadi-

onjaink biztonságtechnikai állapota. 

 

 

A rendvédelmi szakemberek együttműködése ambivalens. A rendőrség mellett működő, de 

jóval szerényebb jogokkal felruházott vagyonőrök bizonyos mértékig segítséget, de konku-

renciát is jelentenek a rendőrök számára. Nehéz a rendőröket és a vagyonőröket összemérni. 

A rendőrség előnye, hogy egy kialakult struktúra – a folyamatos átszervezések ellenére is – 

képzéssel, infrastruktúrával, törvényi jogosítványokkal, tudományos háttérrel, rendszeres – 

bár sosem elegendő – állami finanszírozással és sokévi tapasztalattal. A rendőrség azonban 

képtelen állami pénzből megoldani az összes rendvédelmi feladatot, amelyet számára a társa-

dalom kijelöl. A biztonsági cégek erre a társadalmi igényre szerveződtek. Főként azokat a 

feladatokat vállalták fel, amelyre a rendőrségnek már nem volt kapacitása, de a gazdaság igé-

nyelte. Üzletterek, telephelyek, objektumok őrzése, személyvédelem, pénz- és értékszállítás, 

rendezvénybiztosítás. A vagyonőr szakma előnye strukturálatlanságából ered. Gyorsan képe-

sek átalakulni és reagálni a gazdaság igényeire. Ebből az aspektusból tehát kiegészíti egymást 

a két szervezet.  A probléma abból ered, hogy a mérkőzésbiztosításokat sokszor közösen vég-

zik. A rendezők nem tudják mindig megoldani a már kialakult konfliktusokat. Ezekben az 

esetekben a rendőröknek is közbe kell avatkozniuk. Ez többletfeladatot és költséget jelent a 

rendőrség számára, melynek finanszírozása kiforratlan. A rendőri vezetők jó része szerint 

feleslegesek a vagyonőrök, szerintük a rendőrséget kellene úgy felszerelni, hogy minden 

rendvédelmi feladatot el tudjon látni. A rendezők jogi helyzetük tisztázatlanságára és a bíró-

ságok lágyszívűségére hivatkoznak, amikor kritikák érik tevékenységüket.  
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A klubok állami feladatnak gondolják a mérkőzések biztosítását. Gazdasági megfontolásból a 

vagyonőröket bízzák meg a stadionok rendjének fenntartásával.  

Az eredmények közt leírtuk a rendőrök véleményét a vagyonőrök munkájának hatékonyságá-

ról, szervezettségéről, társadalmi megítéléséről és ennek kapcsán bemutattuk a rendezők vé-

leményét is. A rendőrök és a vagyonőrök közötti ellentét az alábbiakkal is magyarázható: 

 

1.  -  A rendezők vezetői szerint nagyobb védettségre, kiterjedtebb intézkedési jog 

körre lenne szüksége a vagyonőröknek. 

-  A rendőri vezetők nem szívesen látnának /látnak magánrendőrséget maguk 

mellett. 

 

2. -  A rendező cégek, vállalkozások piac-érzékenyek, stratégiájukat a megrendelő         

igényeinek és a rendelkezésre álló pénzösszegnek a függvényében alakítják ki. 

-  A rendőrség pénzügyi helyzete nehéz, de a vezetők nem engedik egy bizonyos 

kockázati szint alá csökkenteni a biztosítás mértékét. Sok esetben, ha a rende-

zők segítséget kérnek még arra is hajlandóak, hogy más területekről vonjanak 

el,  csoportosítsanak át erőket a szakszerű biztosítás érdekében. 

 

3. -  A rendezőknek nincs még kialakult képzési struktúrájuk. Az alaptanfolyam   

után szóhagyomány útján kapnak új ismereteket, éppen ezért sokszor nem is-

merik a rendőri stratégiákat.  

-  A rendőrök képzése kialakult, önállóan dolgoznak és ebben nincsen feladata a 

vagyonőröknek.  

 

4. -  A rendezők respektálják a rendőrök képzettségét, de véleményük szerint nem    

tudnak a nézőkkel szót érteni.  

 -  A rendőrök alkalmatlannak tartják a rendezőket erre a munkára.    

 

A megoldás ezen a területen is a koordináció és az együttműködés lenne.  

A kiemelt veszélyességű mérkőzéseket a rendőrségnek kell biztosítani. A 2004-es Sporttör-

vény már így határozta meg.  A többi -hiszen több száz ilyen rendezvény van évente- a klu-

bok, illetve a rendezők feladata.   
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Ez a kompromisszumos megoldás is költséges – mert mindig szükséges rendőri jelenlét – és 

veszélyes – mert az intézkedő rendőröket is megtámadhatják, ha nincsenek elegen az intézke-

dés végrehajtásához.  

Véleményünk szerint a jelenlegi helyzetben fokozott rendőri biztosításra van szükség. A ren-

dezőknek részfeladatokat kell adni – jegyellenőrzés, információ szolgáltatása stb. – de a stra-

tégia kialakítása és a biztosítások irányítása rendőri feladat legyen. Meg kell keresni ennek a 

finanszírozását és a biztonság költségeit is be kell tervezni. Ehhez lenne szükséges a futball 

pénzügyi átvilágítása is. A fokozott és koordinált rendőri, rendezői ellenőrzéseket követően a 

hangadók és a jogsértők kiszűrése után lehet csak fokozatosan a vagyonőröknek átadni a ren-

dezvények biztosítását.  

 

 

 

A kérdőívek tanulsága szerint a rendőrök  és a rendezők is elégedettek munkájuk hatékonysá-

gával. Egymás tevékenységét már eltérően ítélik meg. A rendőrök szerint a rendezők jegyke-

zelésre, hostesi feladatok ellátására alkalmasak. Csak néhány kerületi közrendvédelmi osz-

tályvezető ismerte el, hogy a biztonsági cégek alkalmazottainak van tekintélye a nézők előtt.  

A rendezők szerint a rendőrök irritálják a szurkolókat, a zavargások jó része emiatt eszkaláló-

dik. Véleményük szerint leginkább a kerületi rendőröket fogadják el a drukkerek, és legke-

vésbé a Készenléti Rendőrség munkatársait. Vélhetően a kerületi rendőrök közül sokat ismer-

nek személyesen is a rajongók, míg a Készenléti Rendőrség embereivel csak akkor kerülnek 

kapcsolatba, ha valamilyen konfliktus keletkezik. Jó kezdeményezés lenne a klub-rendőri 

státusz létrehozása a nagyobb csapatoknál, akik folyamatosan tartanák a kapcsolatot a nézők-

kel, kialakítva velük egyfajta sportbaráti viszonyt. A rendőrök a polgárok védelmét hivatottak 

szolgálni, így a labdarúgó nézőkért is tevékenykednek. Feladatuk a rend fenntartása, a reni-

tenst szurkolókkal szembeni intézkedések és a békés polgárok védelme. A rendezők ezt a te-

vékenységet segíthetnék. A rendvédelmi szakemberek csak együttműködve lehetnek igazán 

hatékonyak a futball-huliganizmus megfékezésében. 
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Következtetéseink, javaslataink alapján, össztársadalmi akarat és elhatározás szükséges a fut-

ball-huliganizmus megfékezéséhez.  

Az első lépés a társadalmi konszenzus, amely kategorizálja a futball-huliganizmust, mint de-

vianciát.  Meg kell határozni, mi is a futball-huliganizmus és azt, hogy a szurkolás mely részei 

deviánsak. Nem mindenki számára egyértelműek ezek a határok. Dolgozatunkban láthattuk, 

hogy érdekek is párosultak a futball-huliganizmus létéhez. Megjelent a politika a stadionok-

ban, bizonyos csoportok gazdasági érdekei, illetve a társadalom is egyfajta gőzkieresztő funk-

cióval ruházta fel a futballmérkőzéseket. Társadalmi konszenzuson alapuló sportpolitikai dön-

tés szükséges, amely meghatározza a labdarúgás jövőjét. A huliganizmust azonban akkor sem 

lehet elbagatellizálni, ha csökkenne a labdarúgás támogatottsága, mert más sportágakban is 

megjelenhet az erőszak. 

Másodjára a biztonság megteremtéséhez pénzre és adekvát apparátusra van szükség, amelyek 

célszerű felhasználását és irányítását szakemberekre kell bízni. Szakértői bizottságot kell lét-

rehozni, amely meghatározza a futball-huliganizmus elleni stratégiát és szabadkezet kap, il-

letve felelősséggel tartozik a feladatok elvégzésért a jelenség megfékezéséig. A Páva-jelentés 

tartalmazta azokat az elemeket, amelyekkel keretek közé lehetett volna terelni a futball-

huliganizmust Magyarországon. Végre elkezdődhetett volna a munka, de néhány hónap alatt 

ellaposodott az igény a probléma szakszerű megoldására.    

Harmadjára meg kell valósítani a terveket. Hiába születtek jó elképzelések a jelenség megfé-

kezésére, ha nem került sor a konzekvens végrehajtásra. A futball-huliganizmus pedig azon-

nali intézkedéseket igényelne addig, amíg nem követel halálos áldozatokat. Az azonnali fel-

adatok után a megelőzésre kell koncentrálni. El kell fogadni, hogy a futball-huliganizmus 

létező probléma, és a kialakult konfliktusok felszámolása helyett át kell tenni a hangsúlyt a 

megelőzésre. A prevenció költséges, és nehezen igazolható szükségessége. A hatékony meg-

előzés során megszűnhetnek a kiváltó okok, így a gazdasági szakemberek hajlamosak gyorsan 

befagyasztani a dotációt. Ennek elkerülésére előre meg kell határozni a feladatok időtartamát 

és a felhasználható pénzösszegeket is. Folyamatosan ellenőrizni kell a prevenció hatékonysá-

gát és a pénzek felhasználását. A prevencióhoz meg kell találni a megfelelő pénzügyi forráso-

kat. Sokakat irritál a játékosok magas fizetése. Szükség lenne egy pontos felmérésre a labda-

rúgásban forgó pénzekről, majd ezek ésszerű felosztásáról.  
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A prevenció területei: 

-  Fair play az utánpótlás-nevelésben és a játékos képzésben.  

-  A rendvédelmi szakemberek folyamatos képzése. 

-   A nézőkkel való kapcsolattartás, sportszerűségre történő nevelésük, szurkolói szabá-

lyok  kialakítása. 

-  A stadionok infrastruktúrájának rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálata, fejlesztése. 

-  Világos, egyértelmű jogszabályok kiszámítható következményekkel. 

 

Ha a prevenció már elkésett, a társadalom által támogatott szakszerű, jogszerű intézkedésekre, 

majd pedig határozott, felelős, visszatartó erejű bírósági ítéletekre lesz szükség. Rendőri fel-

adat a renitens szurkolók eltávolítása a stadionokból. A társadalmi összefogás része a média 

objektív tájékoztatása az eseményekről. A labdarúgás felelőssége hiteles példaképek állítása a 

fiatalok elé. A klubok érdeke a színvonalas játék, hogy a nézők a vandalizmus helyett a nor-

makövető szórakozást válasszák. Állami kötelezettség, hogy a tudás alapú belátható karrier 

vonzóbb legyen a fiatalok számára, mint a bűnözés, a huliganizmus. 
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  ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 

A kutatás célja annak  feltérképezése volt, hogy a rendvédelmi szakembereknek (rendőrök-

nek, rendezőknek) milyenek a lehetőségei a futball-huliganizmus megfékezésére. A három 

kiemelten vizsgált terület a mérkőzésbiztosítások jogi és infrastrukturális háttere, illetve a 

rendvédelmi szakemberek képzése volt.   

A felmérések az 1999-2003-as esztendőkben négy fővárosi labdarúgó klubnál és a mérkőzése-

iket biztosító rendvédelmi szakembereknél zajlottak. A módszerek résztvevői megfigyelések, 

sajtó és dokumentumelemzések, survey-ek és mélyinterjúk voltak. A vizsgálatban az alábbi 

eredmények születtek. 

Igazolódott az a hipotézis, miszerint a futball-huliganizmus nem csupán rendészeti, hanem 

társadalmi méretű probléma. A huliganizmus elleni harchoz első lépésként politikai akarat és 

döntés szükséges. Másodjára el kell távolítani a deviáns szurkolókat a stadionokból. Harmad-

jára a prevencióra kell áthelyezni a hangsúlyt és a fair játék- szurkolás szabályainak elfogadta-

tását szükséges preferálni már  gyermekkortól. Mindezekhez meg kell teremteni a megfelelő 

jogszabályi hátteret.  

Az előzetes hipotézissel ellentétben a rendvédelmi szakemberek többsége szerint rendelkezés-

re állnak a megfelelő jogszabályok a huliganizmus megfékezéséhez. Véleményük szerint a 

törvények végrehajtási mechanizmusa gyenge. A bíróságok elnézőek, és a stadionok bizton-

ságtechnikai felszerelései sem megfelelőek, ezért nem hatékonyak a jogszabályok. 

A következő hipotézis szerint a magyar labdarúgó stadionok alkalmatlanok biztonságos mér-

kőzések lebonyolítására. A vizsgálatok idején kezdődtek meg az arénák rekonstrukciói. 13 

stadion már el is készült, a továbbiak sorsa az ország gazdasági helyzetétől és az aktuális 

sportpolitikai döntésektől függ. Az átépített stadionok már a nemzetközi és hazai biztonsági 

előírásoknak megfelelően készültek el, beválásukat a gyakorlat fogja minősíteni. Az eddig 

betelepített rendszereket sok kritika érte. A legmodernebb felszerelések sem elég hatékonyak 

jól felkészített, együttműködésre képes szakemberek nélkül. 

Az a hipotézis igazolódott miszerint a rendvédelmi szakemberek felkészítése eltérő, és ez 

együttműködésüket is gyengíti. 

Az előzetes feltételezések  szerint  a rendőrök és rendezők elégedetlenek munkájuk hatékony-

ságával.  
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A felmérések  alapján azonban megállapítható, hogy a  rendvédelmi szakemberek elégedettek 

hatékonyságukkal. A huliganizmus létét és átterjedését más területekre külső tényezők hatása-

ival magyarázták.  

A rendvédelmi szakemberek tevékenységét nagy mértékben segítené egy átfogó vizsgálat, 

amely a szurkolók feltérképezését tűzné ki célul és a továbbiakban is figyelemmel kísérné a 

jogszabályi változásokat a rendőrök, rendezők képzését és a stadionok fejlesztést. A kutatáso-

kat ebbe az  irányba érdemes folytatni.  

 
 

 SUMMARY 

 

The aim of the research was to examine what are the possibilities of security forces 

(policemen, organizers) to stop football holliganism. Three distinguished areas were analyzed; 

the legal and infrastructural background of securing football matches and the training of 

security force specialists. 

 

Research was carried out in the period between 1999 and 2003 among the security force 

specialists at the matches of four football clubs in Budapest. Participant  observation, press 

and document analysis, questionnaires and interviews were used as the major methods. The 

following answeres were received to the hypothesis: 

 

The hypothesis that football hooliganism in not mere a question of security, but a social 

problem as well, was justified. First of all political will and decision is required to fight 

against hooliganism. Secondly the deviant fans should be removed from the stadiums. 

Thirdly, stress should be put on prevention, and accepting of the rules of fair play and 

supporting should be preferred and taught already in the childhood.  

The legal background should be created to reach all these aims. In contrast to the opinion the 

laws are available, according to the security force specialists, to stop football hooliganism. 

The enforcement mechanism of these rules are weak in their opinion. The courts are 

indulgent, the security systems in the stadiums are very poor and not adequate. That is why 

the rules cannot be effective either. According to the hypothesis  the Hungarian football 

stadiums are unsuitable to organize matches there safely.  
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Reconstruction of these stadiums started during the research. 13 stadiums have been already 

finished, and the future of the others depend on the economic situation of Hungary and on the 

actual sport political decisions. 

 The reconstruction works were carried out in the spirit of the new international and national 

security regulations, and practice will give  new information about their suitability. Several 

critics were formulated on the systems built into the stadiums. Even the most modern ones 

would not be effective enough; without security force specialists able for a well-prepared 

cooperation. The training of the specialists are different everywhere, so it weakens the 

cooperation. The researchers supposed that the policemen and the local organizers were not 

satisfied with the effectivity of their work. The research findings did not prove this 

assumption. The presence of hooliganism and its spreading to other areas are explained by 

outer factors by them. 

 

The activity of the security force specialists would be aided with a comprehensive cross-

sectional survey, which aimed at the demographic and sociological characteristics of the fans 

and paid attention to the changes in the rule, to the training of policemen and local organizers 

and to the developing of stadiums. The researchers intend to continue their research in this 

direction.  

 

 
 
 

.  
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JEGYZETEK,  FÜGGELÉK 
                                                                         Jegyzetek 
1 Az 1994-es Honvéd, FTC mérkőzésen a rendőrök kiszorították a pályára özönlő tömeget. Az 
országos parancsnok jogszerűnek és szakszerűnek ítélte meg a beavatkozást, majd másnap a 
belügyminiszter mégis bocsánatot kért a szurkolóktól a rendőri túlkapások miatt.  
 
2 Az 1848-as magyar szabadságharc leverése után csaknem húsz évig a magyarság a passzív 
ellenállást választotta a véres Haynau, majd a bürokratikus Bach-korszak alatt. Nem vállaltak 
hivatalokat, tiltakozásként Magyarország önállóságától megfosztott tartománnyá degradálása 
miatt. A birodalom gyengülése (porosz-osztrák háború) rákényszeríttette a  Habsburgokat a 
legnagyobb tartománnyal  való kiegyezésre. Az Osztrák Magyar Monarchiában dualista állam 
alakult. Két parlament, két kormány a hadügy, pénzügy kivételével, amelyek közösek lettek. 
 
3 A First Vienna futball klubnak (1894, Bécs) két főherceg is játékosa volt. 
 
4  Az  1963-as csonka bajnokságban tudott először vidéki csapat, a Győr nyerni 
 
5  A klub elsők között 1899-ben alakult. Létrehozásában Ferencvárosi, többségében német 
származású kispolgárság magyar társadalomba asszimilálódni kívánó tagjai vettek részt. A II. 
világháború után a szocialista rendszer által kiemelten támogatott (Honvéd, UTE) csapatai 
mellett „az ellenzéket” képviselte. Országos támogatottságát ekkor szerezte. Az egyszerű be-
csületes munkás emberek csapataként aposztrofálta magát. Jellemző volt a hatalomhoz fűződő 
viszonyára, hogy amikor 1963-ban a Fradi bajnokságot nyert és ugyanebben az évben szaba-
don engedték az 1956-ban bebörtönzött szabadságharcosokat, a szurkolók azt skandálták, 
hogy „Bajnok lett a Ferencváros megengedte Kádár János”. A hatalom – főként a 70-es évek-
től már egyre kevésbé szólt bele direkt módon a fociba. Meghagyták a stadionokat egyfajta 
gőzkieresztő helynek.  
 
6 Az MTK-át 1888-bban alakították a főváros tehetősebb zsidó polgárai. A II. világháborúig 
tizenötször nyertek bajnokságot.  1945-56. között támogatói jó része Izraelbe vándorolt ki. A 
rendszerváltás után magán kézbe került. Az NB-I-es tabella első három helyének valamelyi-
kén áll, de drukkereinek száma elenyésző. A lelátókról a szélsőséges politikai csoportok fo-
lyamatosan támadják őket.  
 
7A kispesti 1926-ban alakult klubból a Budapesti – Honvéd egy mesterségesen létrehozott 
sztárcsapat – az 50-es évek kedvence – lett. A XX. század közepén a világ legjobbjaként is 
számon tartott magyar válogatott meghatározó játékosait ide csoportosították.  
A Honvédelmi Minisztérium támogatásával a kommunizmus hatékonyságát felsőbbrendűsé-
gét hívatott bizonyítani az imperializmussal szemben. A pártállamban működő mobilitási csa-
tornák közül talán ez az egyik leglátványosabban működő volt a foci. „A tiszti egyenruhában 
parádézó, sokszor írástudatlan alulról jött, játékosok pályaívének hihetetlen magasságokba 
röpítő meredeksége, rendkívüli privilégiumaik halmaza, a kor kritériumai szerint mesés anya-
gi ellátottságuk és világhírűk a népi demokratikus rendszerek által biztosított karrierek csodá-
ba illő esélyeivel kecsegtette a mindennapi halandókat”. (Hadas, Karády)  Ez a siker már a 
múlté. Klubcsapataink az elődöntőkben kiesnek a nemzetközi tornákon. A futball feltámadása 
sok fiatal számára működhetne mobilitási csatornaként.  
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8 Az UTE 1885-ben alakult. Az egykori önálló város Újpest, nagyipari munkások és zsidó 
kispolgárok által támogatott csapata volt. A munkáshatalom belügyminisztériumi – rendőrségi 
klubbá alakította. Az állam támogatása és folyamatos kontrollja miatt szurkolóit is kordában 
tudta tartani. A rendőrség és egy labdarúgó klub fúziójának vízióját közvetítve az eltérő struk-
túrák – államhatalomnak, rendőrségnek és a dolgozóknak, labdarúgó egyesületeknek – 
együttműködését szimbolizálta.   
 
91989-től a Népköztársaságot felváltotta a Köztársaság, kialakult a többpártrendszer és elin-
dult a privatizáció, illetve a kárpótlás.  
 
10 Az újságírók mindig már csak a rendőri intézkedéseket látták, a szurkolók szemszögéből. A 
kiváltó okokat nem ismerték.  Az egyik rendőri vezető a szokásos FTC-UTE rangadó előtt 
meghívta az újságírókat és beállította őket a rendőri kordon mögé. A feldühödött szurkolók 
megindultak a rendőrök ellen, akik mögött a fotósok álltak. A következő nap a sajtóban már 
randalírozó örültekről írtak. 

11  A Ferencváros (FTC) szurkolóit 2002-ben a stuttgarti mérkőzésen a rendőrség elzárta, mi-
vel tapasztalták, hogy a magyarországi rangadón rendbontásokat okoztak 

12 2003-ban a Kispest - Honvéd utolsó mérkőzésén derült ki, hogy kiesik az első osztályból. 
Zalaegerszegről haza felé a klub elkeseredett szurkolói megpróbálták leszorítani a csapat au-
tóbuszát és rendőri segítségre volt szükség a Bozsik- stadion előtt, hogy a csapat járműve biz-
tonságosan megérkezhessen.  
 
13 Ferencvárosi (FTC) szurkolók Nyíregyházán felgyújtottak egy személyvagont, amiért két 
rendbontót letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság. 
 
14 Az egyik közismert huligán öccsének bírósági perére kivonult a Fradi szurkolótábor egy 
része és megpróbálták befolyásolni a döntést. 
 
15 Az FTC, UTE rangadók minden évben rendkívüli biztonsági intézkedéseket követelnek meg 
a rendőrségtől, mert rendszeresek a polgárháborús jelenetek ezeken az eseményeken. (1994., 
1997., 1999., 2001., 2002.) 
 
16 2003-2004-ben a rendőrség 40.000-es létszámát 38.000-re csökkentették.  
 
17  Az FTC-Debrecen mérkőzés után beengedték a pályára s szurkolókat és ők rátámadtak a 
debreceni játékosokra, az edzőjükre, majd ütlegelni kezdték saját kedvenceiket is. A rendezők 
csak a rendőrség segítségével tudták megfékezni őket.  
 
18 Az MTK volt az első, zsidók által támogatott klub Magyarországon. Hadas-Karády: Futball 
és társadalmi identitás. 
 
 19 Heysel: 1985. május 29-én történt az egyik leghírhedtebb stadionkatasztrófa Brüsszelben.  
A Liverpool- Juventus Bajnok csapatok Európa Kupájának döntőjében az angol szurkolók 
megtámadták az olasz drukkereket. 39 halott és 270 súlyos sebesült lett áldozata a randalíro-
zásnak. A Tv állomások élőben közvetítették a tragédiát. Az Európa Tanács ezután szólította 
fel tagországit a futball-huliganizmus elleni küzdelemre (Európai szerződés sorozat 120. sz. 
1985. 08.19.)  



 

 154

                                                                                                                                                                                     
20 Államalapító királyunk Szent István (uralkodott: 997-1038) apjától Géza fejedelemtől fél-
barbár államszervezetet kapott örökül. A magyarság szervezett törzsi keretek között élt. Tör-
vényeik szokásjogból álltak, de ismerték a normák megsértéséből fakadó büntetés fogalmát is.  
A Német-római Birodalom mellett azonban csak a törzsek szövetségével és központi irányí-
tással maradhattak életben.  Szent István elfogadtatta a primogenitúrát (első szülött öröklését) 
a törzsfőkkel és szívós munkával kiépítette a vármegye rendszert. A királyi vármegye egy-
szerre volt gazdasági-katonai és rendvédelmi egység, ami lehetővé tette az ország igazgatását 
is. 
 
 21 IV. Béla (uralkodott: 1235-1270) uralkodása alatt a tatárok betörtek Magyarországra. Az 
1241-es, Muhinál lezajlott csatában lemészárolták csaknem az egész magyar nemességet.  IV. 
Béla elmenekült. A tatárok távozása után újjá szervezte az országot. Kővárakat építetett fallal 
vetette körül a városokat. Betelepítette a lakatlan területeket és megerősítette a városokat, 
amelyek gazdasági, politikai és igazgatási központtá váltak.   
 
 22 1990 áprilisában az FTC-UTE labdarúgó mérkőzés előtt több száz  ferencvárosi szurkoló 
támadt rá a vendégcsapat drukkereinek biztosítását végző rendőrökre. A támadás olyan mér-
tékű konfliktussá duzzadt,  hogy csak lovasrohammal lehetett a huligánokat kiszorítani. 18 főt 
előállítottak, egy lovas rendőr súlyosan megsérült, és az anyagi kár is jelentős volt. A stadion 
környékét órákra le kellett zárni, míg a rend helyre nem állt. 
 
231990-es évek elején a váci siker csapat népes szurkoló tábort gyűjtött maga köré. Vehemens 
rajongói, akik között főként újpesti és Észak-Magyarországi  fiatalok voltak,  a város polgára-
inak támogatását is élvezték. Nehezen viselték el a fradisták  agresszív viselkedését és megüt-
köztek velük. 
 
24A 2002-es választások után bizonyos körök a szavazatok újraszámlálását követelték. Lezár-
ták az Erzsébet-hidat megbénítva Budapest forgalmát. Hosszú óráknak kellett eltelnie mire a 
rendőrség vezetői kiadták a parancsot a tűntetők leszorítására a hídról, pedig ez egy nem en-
gedélyezett demonstráció volt.  
 
25 1994. áprilisában a Kispest-Honvéd  - FTC labdarúgó mérkőzés után egy 50 fős fradista 
szurkolói csoport randalírozott. Autóbuszokat és közlekedési táblákat rongáltak meg. Későb-
biekben pedig egy színes bőrű férfit is megtámadtak. A férfit védelmező 8 fős rendőrrajjal is 
megütköztek a huligánok. Három rendőr megsérült, egynek pedig a fegyverét is elvették. Az 
incidens végén hat Ferencvárosi huligán előállítására került sor.   
 
26 Az egyik legnagyobb vagyonvédelmi cég mérkőzésbiztosításokból való kivonulásának oko-
zójaként a Fradi szurkolói táborát szokták megnevezni. Egyes vélemények szerint az FTC-nél 
csak a szurkolói rendezők által is elfogadott cégek biztosíthatnak mérkőzést.  
 
 27 Néhány középiskolában rendvédelmi fakultációt szerveznek a diákok részére. 
 
281992. május 8-án az MTK-FTC labdarúgó mérkőzésen a Ferencvárosi szurkolók beszakítot-
ták a kerítést berohantak a pályára,  a hirdetéseket összetörték, a biztonsági őröket megtámad-
ták, és a helyszínre érkező mentőkocsit megdobálták. 
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1993. február 27-én a Békéscsaba-FTC labdarúgó mérkőzésen a szurkolók összeverekedtek, 
megrongálták az ülőhelyeket, eltörték és feltépték a padok deszkáit.  
1993. április 18-án a Rába ETO-FTC mérkőzésen az FTC szurkolók összeverekedtek, a lelá-
tok műanyag székeit letörték, pályára dobálták. Összesen 632 db széket rongáltak meg.  
1998. május 13-án az MTK-UTE mérkőzésen az UTE szurkolók a kerítéseket leszakították és 
az MTK játékosok felé rohantak, miután a rendőrök kiszorították őket a stadionból villamo-
sokat zúztak össze, és parkoló autókat rongáltak meg.  
2000 április 8-ána Lombart-UTE mérkőzésen az Újpestiek az álló rész aljzatából letört törme-
lékkel és betondarabokkal dobálták meg az ellenfél szurkolóit. A kerítést betörték, s rátámad-
tak a rendőrökre.   
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A RENDŐRÖK  SZÁMÁRA KÉSZÜLT KÉRDŐÍV (1.sz. függelék) 

 
 
 
 

Tisztelt Kolléga! 
 
A rendőri közterületi munka leginkább reflektorfényben lévő része a mérkőzések biztosítása. 
Erről a területről szeretnénk információkat kapni, méghozzá azoktól, akik ezt a tevékenységet 
végzik.  Az Önöktől beérkező kérdőívek név nélküliek, kitöltésük önkéntes. 
 
A kérdőívekben három féle képen lehet válaszolni. 
 
Ha megadott alternatívák közül kell választani, az Ön által helyesnek tartottakat húzza alá, 
megadott kódszámmal együtt.  
Ha kettőspont van a kérdés után, kérjük írja le röviden véleményét.  
Ha ötfokozatú skálán kell értékelnie 1-es a legrosszabb 5-ös a legjobb minősítés. 
 
Köszönjük, hogy közreműködésével segíti munkánkat. 
 
1.  Válaszoló neme: férfi 1, nő 2 
 Válaszoló kora:      
 Válaszoló lakhelye (csak a helyiség neve): 
 Válaszoló legmagasabb iskolai végzettsége: 
 Válaszoló beosztása: 
 
2. Sportolási szokásai: 
  -  sportol-e rendszeresen: igen 1, nem 2 

-  ha igen, mely sportágban, milyen gyakorisággal: naponta 1,  
    hetente többször 2, hetente 3, ritkábban 4, éspedig: 

  -  szurkol-e valamilyen sportág, valamely csapatának: igen 1, nem 2 
         sportág neve: 
         csapat neve: 
  -  jár-e szabadidejében mérkőzésekre: igen 1, nem 2 

ha igen, milyen gyakorisággal: minden lehetséges alkalommal 1, majd-
nem mindig 2, ritkán 3  

 
 
 
 
3. Miért lett rendőr? 

-  családban tradíció 1, baráti körben volt 2, elhivatottság miatt 3, biztos 
megélhetés végett 4, változatossága fogott meg 5, nem volt más 6, 
egyéb: 

  
Elégedett-e munkájával? 

-  szeretnem ezt a munkát 1, végzem a dolgom 2, munkahelyet szeretnék 
változtatni 3.  
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4. Kapott-e speciális felkészítést labdarúgó mérkőzések biztosítására? 

igen 1, nem 2. 
Ha igen:  
mérkőzés előtt igazítottak el 1, rendszeres képzésen vettünk részt évente 
……… alkalommal 2. 

 
 
5. Milyen gyakran vett részt az elmúlt évben labdarúgó mérkőzések biztosításán? 

-  egyáltalán nem 1, 5 alkalomnál kevesebbszer 2, 5 alkalomnál többször 
3. 

 
 
6. Milyen szívesen vesz részt szolgálati feladatként labdarúgó mérkőzések biztosítá-

sán? 
-  tartok tőle és ha tehetném elkerülném 1, ugyanolyan munka mint a töb-

bi 2, szeretem csinálni 3. 
 
7. Jelölje 5 fokozatos skálán a rendőrség labdarúgó mérkőzések biztosításával kap-

csolatos munkájának 
     - hatékonyságát: 
     - szervezettségét: 
     - jogi megalapozottságát: 
     - infrastrukturális hátterét:  
     - társadalmi megítélését: 
 
8. Ismer-e deviáns szurkolói csoportokat, ha igen, sorolja fel melyek ezek?  
 
 
 
 
 
9. Véleményezze 5 fokozatú skálán egyéni felszerelését, mérkőzések biztosítása 

szempontjából? 
 
10. Támadták-e már meg mérkőzések biztosítása során? (ha igen írje le, milyen mó-

don) 
 
 
 
 
11. Jelölje 5 fokozatú skálán, mennyire befolyásolja munkáját 
     - média jelenléte: 
     - a pályán történő események: 
     - a szurkolók öltözködése, megjelenése: 
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12. Véleménye szerint az alábbi esetekben mikor  kell beavatkoznia a rendőröknek? 

-  rasszista bekiabálások esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés után 2, egyál-
talán nem kell 3.  

-  pirotechnikai eszközök használata esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés 
után 2, egyáltalán nem kell 3.  

-  dobálás esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés után 2, egyáltalán nem kell 
3.  

-  önkényuralmi jelképek megjelenésekor: azonnal 1, csak a mérkőzés 
után 2,    egyáltalán nem kell 3.  

-  verekedés esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés után 2 egyáltalán nem 
kell 3.  

 
 
13. Véleménye szerint az alábbi esetekben milyen módon kell beavatkoznia a rend-

őröknek? 
 

-  rasszista bekiabálások esetén: kiemeléssel 1, az esemény videón történő 
rögzítésével 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 

  
-  pirotechnikai eszközök használata esetén: kiemeléssel 1, az esemény 

videón történő rögzítésével 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 
-  dobálás esetén: kiemeléssel 1, az esemény videón történő rögzítésével 

2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 
-  önkényuralmi jelképek megjelenése esetén: kiemeléssel 1, az esemény 

videón történő rögzítésével 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 
-  verekedés esetén: kiemeléssel 1, az esemény videón történő rögzítésé-

vel 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 

 
 
14. Vállalna-e szektoron belüli biztosítást a nézők között ülve, azokkal folyamatosan 

kommunikálva, szükség esetén intézkedne-e? 
   - igen 1, nem 2. 
 
15.  Írja le, mi a különbség a rendzavarás és a rendbontás között? 
 
 
 
 
16. Milyen javaslatai vannak a mérkőzések biztosításával kapcsolatban? 
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17. Jelölje 5 fokozatos skálán a rendezők labdarúgó mérkőzések biztosításával kap-

csolatos munkájának 
     - hatékonyságát: 
     - szervezettségét: 
     - jogi megalapozottságát: 
     - infrastrukturális hátterét:  
     - társadalmi megítélését: 
     - szakmai felkészültségét: 
 
 
A RENDEZŐK SZÁMÁRA KÉSZÜLT KÉRDŐÍV (2.sz. függelék) 

 
 
Tisztelt Rendező! 
 
Az Önök munkájának leginkább reflektorfényben lévő része a labdarúgó mérkőzések biztosí-
tása. A mérkőzéseken történő rendfenntartás önálló szakmává vált. Ennek az új területnek a 
problémáiról, gondjairól és sikereiről szeretnénk információkat kapni, méghozzá Önöktől, 
akik ezt a tevékenységet ténylegesen végzik. Az Önöktől beérkező kérdőívek név nélküliek, 
kitöltésük önkéntes. 
 
A kérdőívekben három féle képen lehet válaszolni. 
 
Ha megadott alternatívák közül kell választani, az Ön által helyesnek tartottakat húzza alá, 
megadott kódszámmal együtt.  
Ha kettőspont van a kérdés után, kérjük írja le röviden véleményét.  
Ha ötfokozatú skálán kell értékelnie 1-es a legrosszabb 5-ös a legjobb minősítés. 
 
Köszönjük, hogy közreműködésével segíti munkánkat. 
 
 
1. Milyen gyakran vett részt az elmúlt évben labdarúgó mérkőzések biztosításán? 

-  egyáltalán nem 1, 5 alkalomnál kevesebbszer 2, 5 alkalomnál többször 
3. 

 
 
2. Milyen szívesen vesz részt labdarúgó mérkőzések biztosításán? 

-  tartok tőle és ha tehetném elkerülném 1, ugyanolyan munka mint a töb-
bi 2, szeretem csinálni 3. 

 
3. Jelölje 5 fokozatos skálán a rendezők labdarúgó mérkőzések biztosításával kap-

csolatos munkájának 
     - hatékonyságát: 
     - szervezettségét: 
     - jogi megalapozottságát: 
     - infrastrukturális hátterét:  
     - társadalmi megítélését: 
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4. Ismer-e deviáns szurkolói csoportokat, ha igen, sorolja fel melyek ezek?  
 
 
5. Véleményezze 5 fokozatú skálán egyéni felszerelését, mérkőzések biztosítása 

szempontjából? 
 
 
6. Támadták-e már meg mérkőzések biztosítása során? (ha igen írje le, milyen mó-

don) 
 
 
7. Jelölje 5 fokozatú skálán, mennyire befolyásolja munkáját 
     - média jelenléte: 
     - a pályán történő események: 
     - a szurkolók öltözködése, megjelenése: 
     
 
8. Véleménye szerint az alábbi esetekben mikor  kell beavatkoznia a rendezőknek? 

-  rasszista bekiabálások esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés után 2, egyál-
talán nem kell 3.  

-  pirotechnikai eszközök használata esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés 
után 2, egyáltalán nem kell 3.  

-  dobálás esetén: azonnal 1, csak a mérkőzés után 2, egyáltalán nem kell 
3.  

-  önkényuralmi jelképek megjelenésekor: azonnal 1, csak a mérkőzés 
után 2,    egyáltalán nem kell 3.  

-  verekedés esetén: azonnal1, csak a mérkőzés után 2 egyáltalán nem kell 
3.  

 
9. Véleménye szerint az alábbi esetekben milyen módon kell beavatkoznia a rende-

zőknek? 
 

-  rasszista bekiabálások esetén: kiemeléssel 1, az esemény videón történő 
rögzítésével 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 

  
-  pirotechnikai eszközök használata esetén: kiemeléssel 1, az esemény 

videón történő rögzítésével 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 
-  dobálás esetén: kiemeléssel 1, az esemény videón történő rögzítésével 

2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 
-  önkényuralmi jelképek megjelenése esetén: kiemeléssel 1, az esemény 

videón történő rögzítésével 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
 
-  verekedés esetén: kiemeléssel 1, az esemény videón történő rögzítésé-

vel 2, nem kell beavatkozni 3, egyéb módon: 
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10.  Írja le, mi a különbség a rendzavarás és a rendbontás között? 
 
 
11. Milyen javaslatai vannak a mérkőzések biztosításával kapcsolatban? 
 

 
12. Jelölje 5 fokozatos skálán a rendőrség labdarúgó mérkőzések biztosításával kap-

csolatos munkájának 
     - hatékonyságát: 
     - szervezettségét: 
     - jogi megalapozottságát: 
     - infrastrukturális hátterét:  
     - társadalmi megítélését: 
     - szakmai felkészültségét: 
     
13. Kapott-e speciális felkészítést labdarúgó mérkőzések biztosítására? 

igen 1, nem 2. 
Ha igen:  
mérkőzés előtt igazítottak el 1, rendszeres képzésen vettünk részt évente 
……… alkalommal 2. 

 
14. Miért lett vagyonőr? 

-  családban tradíció 1, baráti körben volt 2, elhivatottság miatt 3, biztos 
megélhetés végett 4, változatossága fogott meg 5, nem volt más 6, 
egyéb: 

  
15. Elégedett-e munkájával? 

-  szeretnem ezt a munkát 1, végzem a dolgom 2, munkahelyet szeretnék 
változtatni 3.  

 
16. Sportolási szokásai: 
  -  sportol-e rendszeresen: igen 1, nem 2 

-  ha igen, mely sportágban, milyen gyakorisággal: naponta 1,  
    hetente többször 2, hetente 3, ritkábban 4, éspedig: 

  -  szurkol-e valamilyen sportág, valamely csapatának: igen 1, nem 2 
         sportág neve: 
         csapat neve: 
  -  jár-e szabadidejében mérkőzésekre: igen 1, nem 2 

ha igen, milyen gyakorisággal: minden lehetséges alkalommal 1, majd-
nem mindig 2, ritkán 3  

 
 
17.  Válaszoló neme: férfi 1, nő 2 
 Válaszoló kora:      
 Válaszoló lakhelye (csak a helyiség neve): 
 Válaszoló legmagasabb iskolai végzettsége: 
 Válaszoló beosztása: 



 

 162

                                                                                                                                                                                     
LABDARÚGÓK SZÁMÁRA KÉSZÜLT KÉRDŐÍV (3.sz. függelék) 

 
 
A stadionok lelátóin megjelenő erőszak negatívan befolyásolja a közvélemény labdarúgásról 
alkotott képet. Ez a kérdőív arra keres választ, hogy a rendőröknek és a rendezőknek milyen 
lehetőségei vannak a futball-huliganizmus megfékezésére. 
 
Az Önök véleménye rendkívül fontos, hiszen minden mérkőzésen le tudják mérni az aznapi 
biztosítás sikerességét. A rendőrség és a rendezők munkájának hatékonyságának növeléséhez 
kérjük segítségüket.  
 
Az Önöktől beérkező kérdőívek név nélküliek, kitöltésük önkéntes. A kérdőívekben három 
féle módon lehet válaszolni. 
Ha megadott alternatívák közül kell választani, az Ön által helyesnek tartottakat húzza alá, 
megadott kódszámmal együtt.  
Ha pontok vannak a kérdés után kérjük, írja le röviden véleményét.  
Ha ötfokozatú skálán kell értékelnie 1-es a legrosszabb 5-ös a legjobb minősítés. 
 
Köszönjük, hogy közreműködésével segíti munkánkat. 
 
1. Értékelje ötfokozatú skálán klubjának rendezői gárdáját az alábbi szempontok   
    alapján. 
 Hatékonyság:    1. 2. 3. 4. 5. 
 Felszerelés:    1 2 3 4 5 
 Nézők általi elfogadottság:  1 2 3 4 5  
 Csapathoz fűződő kapcsolat:             1         2  3 4 5 
  
2. Értékelje ötfokozatú skálán a rendőrség munkáját a hazai mérkőzéseken az alábbi 
szempontok alapján. 
 Hatékonyság:     1. 2. 3. 4. 5. 
 Felszerelés:    1 2 3 4 5 
 Nézők általi elfogadottság:  1 2 3 4 5  
 Csapathoz fűződő kapcsolat: 1 2 3 4 5 
 
3. Van-e olyan pálya, ahol nem szívesen játszik, mert az ellenfél szurkolói zavarják a 

játékot?                        Van,    Nincs 

Ha van akkor mely pályák azok? 

…………………………………………………………………………………… 

4. Támadták-e már meg szurkolók? 

 verbálisan személyét sértve,   dobálással,   fizikai tettlegességgel  
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5. Véleménye szerint mennyire biztonságos az Ön stadionja? 

egyáltalán nem, elégségesen, közepesen, jól megfelelten,  teljes mértékben 
  
Ha nem miért nem? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
6. Ismer-e olyan magyar játékost, aki képes a feldühödött szurkolókat megfékezni? 

van nincs 

Ha van, akkor ki az? 

……………………………………………………………………………………. 
7. Ismer-e olyan magyar játékost, aki  tudatosan ingerli az ellenfél szurkolóit? 
 van  nincs 
 
 
 Ha van, akkor ki az? 
 ……………………………………………………………………………………. 
  
Kitöltő adatai: 

Kora: 

Csapat neve: 

Mióta játszik NB1-ben: 

Legmagasabb iskolai végzettsége. 
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Az „A” „B” „C” „D” típusú stadionok műszaki tartalma és költségei  (4.sz. függelék)  
   
 
Az „A” típusú stadionok műszaki tartalma és költségei a következők:  
 
1. 7500-12500 fős nyitott lelátó, székes ülőhely  32.500 Ft/ülőhely 
2. 7500-12.500 fős fedett székes ülőhely   75.000 Ft/ülőhely 
3. VIP 500 fő       87.500 Ft/fő 
4. 3 db TV, rádió állás           1.875.000 Ft/db  
5. több funkciós eredményjelző         37.5 millió 
6. hangosítás       37.5 millió 
7. centerpálya világítás      87.5 millió 
8. edzőpálya világítás      25.0 millió 
9. klubház 1000 m2      187.500 Ft/m2 
10. öltözők, bírói- , dopping- , orvosi szobák 500 m2             250.000 Ft/m2 
11. szertár, mosoda, mosdók, 100 m2    312.500 Ft/m2 
12. 200 db nézőtéri WC.      187.500 Ft/WC 
13. centerpálya gyepszőnyegének felújítása   20 millió 
14. belső parkoló 300 hely     125.000 Ft/hely 
15. műfüves edzőpálya      87.5 millió 
16. külső kerítés 2,5 km       5000 Ft/m 
17. beléptető rendszer      87,5 millió 
18. egyéb        18.75 millió 
 
A „B” típusú stadionok fejlesztésének műszaki tartalma és költségei a következők:  
 
 
1. 10.000 fős nyitott lelátó, székes ülőhely   32.500 Ft/ülőhely 
2. VIP 500 fő       87.500 Ft/fő 
3. 3 db TV, rádió állás      1.875.000/db 
4 több funkciós eredményjelző     37,5 millió Ft 
5. hangosítás       37,5 millió Ft 
6. centerpálya világítás      87,5 millió Ft 
7. edzőpálya világítás      25 millió Ft 
 
8. klubház 1000 m2      187,500 Ft/m2,  

ebből  87.500 Ft/m2 ISM forrásból   a többi vállalkozói forrásból 
 
9. öltözők, bírói, dopping, orvosi és gyúró szobák   250.000 Ft/m2 

(500 m2) 
10. szertár, mosoda, mosdók, WC-k (100 m2)   312.500 Ft/m2 
11. 200 férőhelyes nézőtéri WC     187.500 Ft/m2 
12. centerpálya gyepszőnyeg felújítása    20 millió Ft 
13. Külső kerítés rendszer     5.000 Ft/m 
14. beléptető rendszer          87,5 millió Ft 
15. egyéb            18,75 millió Ft 
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A „C” típusú stadionok fejlesztésének műszaki tartalma és költségei a következők:  
 
 
1. 5.000 fős nyitott új lelátó, székes ülőhely, valamint a meglévő 
 lelátói kapacitás gazdaságosan felújítható része   200 millió Ft 
2. VIP 100 fős        87.500 Ft/ülőhely 
3. 2 db TV, rádió állás       1.875.000 Ft/db 
4. normál eredményjelző      12,5 millió Ft 
5. hangosítás        25 millió Ft 
6. centerpálya világítás       62.5 millió Ft 
7. edzőpálya világítás       25 millió Ft 
8. klubház 300 m2       187.500 Ft/m2,   

ebből 87,500 Ft/m2 ISM forrásból a többi vállalkozói forrásából 
9. öltözők, bírói, dopping, orvosi és gyúrói szobák (300 m2)  250.000 Ft/m2 
10. szertár, mosoda, mosdók, WC-k (100 m2)    312.500 Ft/m2 
11. 50 férőhelyes nézőtéri WC      187.500 Ft/m2 
12. centerpálya gyepszőnyeg felújítása     20 millió Ft 
13. külső kerítés rendszer       20 millió Ft 
14. beléptető rendszer (csak a jegykiadó és ellenőrző rendszer)  37,5 millió Ft 
 
 Átlagosan egy stadion felszerelési előirányzata: bruttó  535 millió  
       (a helyi forrás figyelembe vételével)  
 
A „D” típusú stadionok fejlesztésének műszaki tartalma és költségei a következők:  
 
 
1 mobil új lelátó vagy a meglévő lelátók rekonstrukciója  30 millió Ft 
2. normál eredményjelző rekonstrukció       5 millió Ft 
3. öltözők, bírói, dopping, orvosi és gyúró szobák, közösségi terek 15 millió Ft 
4. 20 férőhelyes nézőtéri WC        4 millió Ft 
5. külső kerítés rendszer         2 millió Ft 
6. beléptető rendszer       10 millió Ft 
 
 Átlagosan egy stadion fejlesztési előirányzata: bruttó  65 millió  
        (a helyi forrás figyelembe vételével) 
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A futball-huliganizmushoz kapcsolódó jogszabályok (5.sz. függelék) 

2004. évi I. törvény a sportról 

A sportnak, mint társadalmi alrendszernek terjeszkedése szükségessé tette a terület szabályo-
zását. 1996. óta többszörösen módosított Sporttörvényt legutoljára 2004-ben pontosította az 
országgyűlés. 
 
„A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvé-
delem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is 
hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai 
nevelésében, a személyiség formálásában. 
 

Az állam feladata ezért, hogy közérdekből segítse elő az állampolgárok testneveléshez és 
sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek kereté-
ben kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet, 
ideértve a fogyatékosok sportját is.  

Az állam az ifjúság egészséges fejlődése érdekében biztosítja a közoktatás és felsőoktatás 
testnevelését és sportját, valamint az intézményen kívüli diáksportot. Az állam a szabadidő-
sport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgásgazdag életmód elterjedését, a 
rendszeres testedzést.  

Az állam támogatja a versenysportot, sportolóinknak a nemzetközi sportéletben való részvé-
telét, kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az olimpiai és a paralimpiai eszmének.  

Az állam erősíti a sport egyes területein a piaci viszonyok kialakulását, a sporttal összefüggő 
üzleti vállalkozásokat, biztosítja a testkultúra fejlesztését szolgáló képzés feltételrendszerét.  

A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a 
környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztéssel.  

Az állam feladata, hogy hozzájáruljon a sporttal kapcsolatos önveszélyeztető káros tendenciák 
(pl. dopping) csökkentéséhez, gondoskodjon a sportrendezvények biztonságáról, a sportolói 
személyiségvédelemről, a sport-huliganizmussal szembeni fellépésről.” 

Az Országgyűlés e célok jegyében és az Európai Sport Chartával összhangban alkotta ezt a 
törvényt. A jogszabály a labdarúgó mérkőzések kapcsán rendelkezik a szervező felelősségéről 
(66 §), a biztosítás finanszírozásáról (68 §), a rendezőről (70 §), a beléptetésről (71 §),  az 
eltiltásról (73 §), a kamerával történő megfigyeléséről (74 §), és a nézők részvételéről a sport-
rendezvényen (76§). Ahogy azt már említettük a Szabálysértési Törvény és a Büntetőtörvény-
könyv szankcionálja a futball-huliganizmus megnyilvánulásait. Az alábbiakban a leggyako-
ribb szabálysértések, bűncselekmények kategóriáit írjuk le, amelyek a lelátókon és a pályák 
környékén történnek.  
Nézzük, hogy a dolgozatban előforduló jogi kifejezések pontosan mit is jelentenek.  
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A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 
1. § (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cse-
lekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek 
nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. 

(2) Szabálysértés nem állapítható meg, ha a cselekmény bűncselekményt valósít meg. A 
szabálysértések súlyosabb esetei már a Büntetőtörvénykönyv hatálya alá esnek A leginkább 
labdarúgó specifikusabb szabálysértés, ami a mérkőzésekhez köthető az a rendzavarás. 

Rendzavarás 
A rendzavarás, mint szabálysértés kifejezetten a sportrendezvényeken megjelenő erőszakos 
cselekmények enyhébb szankcionálására alkották. Jól mutatja ezt a törekvés, hogy büntetési 
tételei között szerepel a stadionból való kitiltás, melynek nyilvántartását az GYISM végzi.  

142. § (1) Aki közterületen, nyilvános helyen vagy sportrendezvényen 
a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív, 
b) olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban 
megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, 
c) rendzavarás esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben 

engedetlenséget tanúsít, 
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(2) Aki nyilvános rendezvényen 
a) lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására 

alkalmas eszközt tartva magánál jelenik meg, 
b) a rendező szerv, illetőleg a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának, rendelkezésé-

nek nem tesz eleget, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kiutasítás-
nak és kitiltásnak is helye van. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság, a (2) bekez-
désben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség hatáskörébe tartozik. 

(5) A szabálysértési hatóság határozatának egy példányát az Ifjúsági és Sportminisztérium 
központi nyilvántartásának megküldi, ha a rendzavarás sportrendezvényen történt. 

Ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértés 

A magyar törvények tiltják a pirotechnikai eszközök stadionban történő használatát. Aki vét 
ezen tilalom ellen azt pénzbüntetéssel, az eszköz elkobzásával és kitiltással szankcionálja a 
törvény az alábbiak szerint. 140. § (1) Aki az ipari robbantóanyagok és a pirotechnikai termé-
kek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére 
vonatkozó előírásokat megszegi, engedély nélkül pirotechnikai terméket birtokol, továbbá 
robbantóanyagot vagy robbanó szerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, s ezt 
a tényt a legközelebbi települési önkormányzatnak vagy a rendőrségnek nem jelenti be, öt-
venezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
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   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kiutasításnak is 
helye van. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, a bányaha-
tóság, illetőleg a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelő hatáskörébe tartozik. 

(4) Azt a pirotechnikai terméket, amelyre az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést 
elkövették, el kell kobozni. 

Önkényuralmi jelképek használata 

Mérkőzéseken rendszeresen láthatunk főként szélső jobboldali fasiszta jelképeket különböző 
transzparenseken. Ma már árnyaltabban, általában valamilyen nem tiltott, de hasonló jelentést 
sugalló formában jelennek meg.  

269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú 
vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet 

a) terjeszt; 
b) nagy nyilvánosság előtt használ; 
c) közszemlére tesz; 
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel bün-
tetendő. 

(2) Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt, aki azt ismeretter-
jesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseménye-
iről szóló tájékoztatás céljából követi el. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései az államok hatályban lévő hivatalos jelképeire nem 
vonatkoznak 

Kitiltás 

A kitiltást kifejezetten a sporteseményeken randalírozó huligánok eltiltására hozták létre, saj-
nos azonban ritkán alkalmazzák és a mai beléptető-rendszerek mellett nem is nagyon tudják 
ellenőrizni. 
22/A. § (1) A szabálysértési hatóság a büntetés alkalmazása mellett vagy önálló intézkedés-
ként az eljárás alá vont személyt a sportrendezvényen való részvétellel összefüggő szabálysér-
tés miatt kitilthatja a sportrendezvényről, illetve sportlétesítményből. 

(2) A kitiltás legrövidebb időtartama hat hónap, leghosszabb időtartama pedig két év. 
 

Rendbontás 
 
A mérkőzéseken történő súlyosabb jogsértéseket szankcionálja. Gyakorlatilag egy-két esetet 
tárgyalnak csak a bíróságok évente.  

271/A. § (1) Aki a nyilvános rendezvény rendezőjének a rend fenntartása érdekében tett in-
tézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha súlyosabb bűncse-
lekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közér-
dekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a rendbontást csopor-
tosan vagy felfegyverkezve követik el. 

(3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van. 
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(4) E § alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya 

alá tartozó rendezvény, továbbá az olyan kulturális és sportrendezvény, amely a közönség 
számára azonos feltételek mellett nyitva áll. 
 

Hivatalos személy elleni erőszak 

Statisztikáink szerint rendszeresek a rendőröket ért támadások a magyar stadionokban. Ren-
delkezésre áll a törvény védelmükre de az esetek többségében nem jelentik be a rendőrök az 
őket atrocitásokat mert hosszadalmas jogi procedúra után sem garantált az elégtétel.  

229. § (1) Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt jogszerű eljárásában 
erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, ille-
tőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő. 

(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hivatalos személy elleni erőszakot 
csoportosan vagy felfegyverkezve követik el. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott csoport szervezője vagy vezetője két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) Aki hivatalos személy elleni erőszak elkövetésére irányuló csoportban részt vesz, vétsé-
get követ el, és két évig, a csoport szervezője és vezetője bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Aki a hivatalos személyt vagy a külföldi hivatalos személyt az eljárása miatt bántalmaz-
za, az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő akkor is, ha a bántalmazott a bűncselekmény elkö-
vetésekor már nem hivatalos személy, vagy nem külföldi hivatalos személy. 

(6) Nem büntethető a (4) bekezdés alapján a csoport résztvevője, ha a csoportot önként 
vagy a hatóság felhívására elhagyja. 
 

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

A  vagyonőrök  szeretnének a  közfeladatot ellátó személyek kategóriájába tartozni , hogy 
nagyobb védettséget  élvezhessenek. 

A 229. § és a 230. § rendelkezései szerint büntetendő, aki az ott meghatározott cselekményt 
közfeladatot ellátó személy ellen követi el. 

Hivatalos személy támogatója elleni erőszak 

Ha a vagyonőrök a rendőrök segítségére sietnek és megtámadják őket ,akkor a 231. § védi 
meg a rendezőket.  

A 229. § rendelkezései szerint büntetendő, aki az ott meghatározott cselekményt hivatalos 
vagy közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el. 
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Testi sértés 

A verekedésnél bővebb kategória  a testi sértés, amelyet az alábbiak szerint ír le a törvény: 
170. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc 

napon belül gyógyul, a könnyű testi sértés vétségét követi el, és két évig terjedő szabadság-
vesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető 
a súlyos testi sértés bűntettét követi el és három évig terjedő szabadságvesztéssel bünteten-
dő. 

(3) Ha a testi sértést aljas indokból vagy célból, továbbá ha védekezésre vagy akaratnyilvá-
nításra képtelen személlyel szemben követik el, a büntetés bűntett miatt könnyű testi sértés 
esetén három évig, súlyos testi sértés esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. 

(4) Bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkö-
vető, ha a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, illetőleg, 
ha a súlyos testi sértést különös kegyetlenséggel követi el. 

(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt 
vagy halált okoz. 
    (6) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő sza-
badságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (4) bekezdésben meghatáro-
zott esetben három évig, életveszélyes sérülés okozása esetén öt évig terjedő szabadságvesz-
téssel büntetendő. 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott vétség elkövetője csak magánindítványra büntethe-
tő. 

Közveszély okozás 

Jó néhány stadion katasztrófa oka volt véletlen vagy szándékos gyújtogatás. 
 259. § (1) Aki árvíz okozásával, robbanó, sugárzó avagy más anyag, energia vagy tűz pusz-

tító hatásának kiváltásával közveszélyt idéz elő, vagy a közveszély elhárítását, avagy követ-
kezményeinek enyhítését akadályozza, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) bűnszövetségben, 
b) különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozva 
követik el. 
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a 

közveszély okozás egy vagy több ember halálát idézi elő. 
(4) Aki a közveszély okozást gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig, különösen 

nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrány esetén öt évig, egy vagy több ember halála esetén 
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Aki közveszély okozásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terje-
dő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(6) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a közveszélyt, mielőtt abból káros követ-
kezmény származott volna, önként megszünteti. 
 
 
 



 

 171

                                                                                                                                                                                     
Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
 
Magyarországon tilos a pirotechnikai eszközök használata a stadionokban. A szurkolók azon-
ban rendszeresen becsempésznek petárdákat, füstbombákat az arénákba. Ezek egy része házi-
lag készült illetve ismeretlen eredetű, így életveszélyesek is lehetnek   

 
263. § (1) Aki robbanóanyagot, robbantószert vagy ezek felhasználására szolgáló készülé-

ket engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy a tartásukra nem jogosult személynek átad, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt 
a) üzletszerűen, 
b) bűnszövetségben 

követi el, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt 
a) 
b) különös visszaesőként 

követi el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény 
a) a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (263/A. §), a fegyvercsempészet (263/B. §), a 

visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §), 
b) a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, az emberrablás és a ma-

gánlaksértés fegyveresen elkövetett esetei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. § (2) bek. b) 
pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)-(4) bek.], a közveszély okozás [259. § (1)-(3) bek.], a nem-
zetközi jogi kötelezettség megszegésének súlyosabban minősülő esete [261/A. § (3) bek.], a 
visszaélés radioaktív anyaggal (264. §), 
c) a visszaélés kábítószerrel, a rablás, a jármű önkényes elvétele, a szökés és az elöljáró vagy 
szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [321. § (3) bek. a) pont, (4) bek. 
b)-c) pont, 327. § (3) bek., 343. § (2) bek. a) pont, (4)-(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont], to-
vábbá a robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás [324. § (4) bek. 
c) pont 
 

Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 

Sajnos, egyre gyakrabban előfordul, hogy a nézőknél illegálisan tartott lőfegyver van. A je-
lenlegi beléptető rendszerek nem alkalmasak ezek kiszűrésére. Csak idő kérdése, hogy mikor 
fog eldördülni egy fegyver magyar stadionban is.  

 
263/A. § (1) Aki 
a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, 
b) a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vo-

natkozó engedély kereteit túllépi, 
c) engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, 

bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt 
a) üzletszerűen, 
b) bűnszövetségben 

követi el, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt 
a) 
b) különös visszaesőként 

követi el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki 
a) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez 

tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, 
b) vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert enge-

dély nélkül megszerez vagy tart, 
c) a fegyveres erőknél fennálló hadköteles katonai szolgálati viszonyának tartama alatt, a 

fegyveres erőknél rendszeresített szolgálati vagy kiképzési felszerelést képező 
kézilőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedély nélkül megszerez, tart vagy 
azt engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény 
a) a visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. §), a fegyvercsempészet 

(263/B. §), a visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §), 
b) a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, az emberrablás és a ma-

gánlaksértés fegyveresen elkövetett esetei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. § (2) bek. b) 
pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)-(4) bek.], a közveszélyokozás [259. § (1)-(3) bek.], a nem-
zetközi jogi kötelezettség megszegésének súlyosabban minősülő esete [261/A. § (3) bek.], a 
visszaélés radioaktív anyaggal (264. §), 

c) a visszaélés kábítószerrel, a rablás, a jármű önkényes elvétele, a szökés és az elöljáró 
vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [321. § (3) bek. a) pont, (4) 
bek. b)-c) pont, 327. § (3) bek., 343. § (2) bek. a) pont, (4)-(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont], 
továbbá a robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával elkövetett rongálás [324. § (4) 
bek. c) pont]. 

Rongálás 

Mérkőzések előtt és után rendszeresek a szurkolók randalírozásai. Tömegközlekedési eszkö-
zöket törnek össze, éttermeket rombolnak le, szinte nincs olyan mérkőzés, ahol ne rongálnák 
meg a stadion berendezéseit a vandálok.  

324. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, ron-
gálást követ el. 

(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés, ha 

a) a rongálás kisebb kárt okoz, 
b) a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálást bűnszövetségben 
követik el. 
(3) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az, aki 
a) nagyobb kárt okoz, 
b) 1. kulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti lelőhelyet vagy műemléket, 
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2. vallási tisztelet tárgyát, illetőleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületet vagy 

tárgyat, 
3. temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetőleg temetőben vagy temetkezési em-

lékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat rongál meg. 
(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás 
a) jelentős kárt okoz, 
b) 1. kulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti lelőhelyet vagy műemléket, 

2. vallási tisztelet tárgyát, illetőleg vallási szertartás végzésére szolgáló épületet vagy 
tárgyat, 

3. temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetőleg temetőben vagy temetkezési em-
lékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat 

semmisít meg, 
c) robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el. 
(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen nagy 

kárt okoz. 
(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálás különösen jelentős 

kárt okoz. 

Közösség elleni izgatás 
A 90-es évek második felétől jelentek meg szélsőséges politikai csoportok a lelátókon. Céljuk 
az ideológiájuk bemutatása és további hívek toborozása. A média jelenléte erősíti tevékenysé-
gük hatékonyságát.  
269. § Aki nagy nyilvánosság előtt 

a) a magyar nemzet, 
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellengyű-

löletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

Nemzeti jelkép megsértése 
 
A nemzeti jelképek megsértése ritkán fordul elő hazai mérkőzéseken. A nemzetközi találko-
zókra jellemző. Nehezen szankcionálható, mert általában tömegesen (kifütyülik a himnuszt)   
követik el ezt a vétséget.  

269/A. § Aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy cí-
merét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés-
sel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
 

Garázdaság 

A garázdák mindennagyobb mérkőzések után kárt okoznak. A stadionok felszerelését tömeg-
közlekedési eszközöket, gépjárműveket rongálnak meg rendszeresen.   

271. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas 
arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény 
nem valósul meg, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű mun-
kával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot 
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a) csoportosan, 
b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva követik el. 

  (3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van. 

Sportrendezvény rendjének megbontása.                                                                                     

Sokáig problémát jelentett a nézők játéktérre történő berohanása, ezt szankcionálja a rendelet.                        
10/A. § (1) Aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott 
csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, vagy ott tartózkodik, illetőleg e területre 
bármit bedob, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.(2) Az (1) bekezdésben megha-
tározott szabálysértés elkövetőjével szemben kiutasításnak és kitiltásnak is helye van.(3) Az 
(1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.  
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Értekezésünk végén szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette munkánkat. 

Köszönjük a Rendőrtiszti Főiskolának és a Magyar Sporttudományi Társaságnak, hogy anya-

gilag is támogatta vizsgálatainkat. Továbbá a Készenléti Rendőrség a IV., VIII., IX., XIX. 

kerületi rendőrkapitányságok, a Budapesti Rendőr-főkapitányság központi ügyelet, és az Or-

szágos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Főosztály vezetőinek és a végrehajtó állomá-

nyának az értékes közreműködésüket.   

A NOD 2000, a HB Security, a DPD Security munkatársainak a hasznos információkat. A 

Magyar Szociológiai Társaság képviselőinek, és végül, de nem utolsó sorban Földesiné Dr. 

Szabó Gyöngyinek, témavezetőmnek, aki végig támogatta, segítette munkánkat. 

 

  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


