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Bevezetés 

 

A világ egyik legnépszerubb játéka a labdarúgás. Nemzetközi szervezete (FIFA) 205 tagországot rangsorol. 

A futball az olimpiák hivatalos versenyszáma. Világ- és Európa Bajnokságokat rendeznek a nemzeti 

válogatottak számára. A klubcsapatok is kialakították – foként Európában és Dél-Amerikában – nemzetközi 

versenyrendszereiket. Tömegbázisa is óriási. Népszerusége miatt felfigyelt rá a média is, melynek 

következményeként látvány sportággá alakult a labdarúgás. Játékosai világsztárok lettek, akiknek életvitelét 

irigylik és utánozzák a rajongók. Nagy publicitást kap minden, ami a labdarúgópályákon és környékükön 

zajlik, így a nézotéri eroszak is.  

Az eroszak a pályákon, a futball-huliganizmus devalválja a sport alapértékeit, mert  

-  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.  

-  szélsoséges politikai csoportoknak adhat utánpótlást azokból a jelenleg kallódó, identitás zavarral 

küzdo fiatalokból, akik kötodést, közösséget keresnek. 

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

egy deviáns szubkultúra, mely más normák alapján muködik és veszélyezteti, fenyegeti a 

társadalmat. 

 -  folyamatosan próbára teszi a rendvédelmi erok hatékonyságát, akik a rendezetlen viszonyok között 

csak presztízsveszteséggel számolhatnak. 

- következményeként emberek halhatnak meg a stadionok lelátóin és a pályák környékén! 

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

nagy részében megerosíti a társadalmi értékeket, normákat.  

 

A jelenségre Angliában figyeltek fel eloször a XX. század elején. A század végére azonban a világ minden 

táján történtek rendzavarások labdarúgó mérkozéseken.  

Magyarországon a 1990-es évektol vannak hozzáférheto feljegyzések a labdarúgó stadionokban és 

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

külföldi szurkolói szokásokat. Az addig egy csapathoz tartozó szurkoló-táborok polarizálódtak, és 

kialakultak az európai szurkolói szervezodésekhez hasonló formációk. Hazánkban is megjelentek az ultrák 

illetve a huligánok, akik már folyamatosan feladatot adtak a rendfenntartóknak. 

Az 1989-es rendszerváltás elott is voltak incidensek, de a rendszer szigorú kontrollja meggátolta a jelenség 

terjedését. A stadionokat meghagyták egyfajta társadalmi szelepnek. Inkább a mérkozésen kiabáljanak és 

engedjék szabadon indulataikat az emberek, minthogy az utcára vonuljanak (Földesiné, 1994.).  
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A stadionbeli rendbontások azonban így is veszélyesek lehettek volna Magyarországon.  Egy kettos 

rangadón több tízezer ember drukkolt csapatának a lelátókról. A politika által támogatott rendorség azonban 

képes volt a rend fenntartására, a 1980-as évek végéig.  

A rendszerváltás utáni, átállási nehézségekkel küzdo rendorség újszeru problémákkal került szembe. Az írott 

és az elektronikus sajtó kontroll nélkül adott tájékoztatást munkájukról. Sok esetben a jogszeru intézkedések 

is brutálisnak tuntek, hiszen a média csak a szurkolói rendbontásokra-rendzavarásokra történt reakciókat 

tudta bemutatni. A kiváltó okok sosem kerültek kamera végre.  Erre az idoszakra teheto jó néhány jogszabály 

változása, átalakulása is. Ezek értelmezése gondot jelentett a társadalomnak és a rendorségnek. A politika 

polarizálódott, így a karhatalom tevékenységének megítélése sem volt egyértelmu. A rendorség egyre 

többször politikai csatározások célpontja lett, ami tovább bátorította a huligánokat.   

A 1990-es évek közepén a rendori munkát elérte egyfajta privatizáció. A vagyonvédelmi feladatok 

sokasodása egy új szakma kialakulásához, a személy- és vagyonor tevékenység hivatalos elismeréséhez 

vezetett (1998/IV. törvény). A vagyonvédelem specializációjával új területek jöttek létre, melyeken már 

magáncégek is dolgozhattak. Objektum védelem, pénz- és értékszállítás, személyvédelem és 

rendezvénybiztosítás. A területek szakirányú felkészítése szóhagyomány útján, egyéni tapasztalatok 

begyujtésével történt. A rendezvénybiztosításnál jellemzoen két körbol kerültek ki szakemberek. Egyrészt 

leszerelt rendorökbol, másrészt szurkolókból álló cégek alakultak. Az egykori ellenfelek egy oldalra kerültek 

és régi kapcsolataik alapján próbá lták megoldani feladataikat. A rendorökbol szervezodött cégek 

természetesen a rendorséghez kötodtek és tolük várhattak segítséget, a szurkolói társulások foként a 

drukkerekre számíthattak. A lelátók békéjét, azonban még sem sikerült megteremteni. A rendorség, a 

rendezok és a nézok koordinációja, együttmuködése a mai napig sem valósult meg. Sokan a terület jogi 

szabályozásától remélték a megoldást. 

A 2000-ben hatályba lépett sporttörvény külön választotta a mérkozésbiztosítási feladatokat. Közterületen a 

rendorséget, a stadionon belül a szervezoket tette felelossé a rendért. Ez a sokat vitatott megoldás vélhetoen 

gazdasági megfontolásokon alapult. Európában sem egységes a kép ez ügyben. A két futball nagyhatalom 

közül Angliában például a kluboké ez a feladat, Olaszországban pedig az állam állja a biztosítás költségeit.  

A hazai klubok közfeladatnak tekintik a pályák és környékük rendjének fenntartását. Számukra nagy teher a 

biztonság finanszírozása. A mérkozésszervezok választhattak, hogy rendori biztosítást kérnek, vagy pedig 

magáncégekkel kötnek szerzodéseket. A problémát az jelenti, hogy a rendorség drága, a magáncégeknek 

pedig korlátozottak a beavatkozási lehetoségei. Ez a megoldás tehát felemás. Jellemzoen a klubok az olcsó 

magánbiztonsági cégeket választották és csak nagy baj esetén kértek rendori segítséget. A helyzet 

tarthatatlanságát bizonyította, hogy a 2004-ben módosított sporttörvény, a kiemelt veszélyességu mérkozések 

biztosítását állami feladatként határozta meg. Véleményünk szerint azonban ez sem végleges megoldás. 

Azt gondoljuk, hogy ennek a már társadalmi méretuvé nott problémának (futball-huliganizmus) a 

megértéséhez segítséget nyújthat egy társadalomtudomány szemlé letu megközelítés.  
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 Célkituzések 

 

A disszertáció célja, annak feltérképezése, hogy a társadalomnak, azon belül is az államapparátusnak és a 

rendvédelmi eroknek milyen lehetoségei vannak egy speciális közegben és helyzetben társadalmi méretu 

problémák megoldására.  

Az értekezés részeként a vizsgálat célja, hogy bemutassa a futball-huliganizmus megfékezésén dolgozó 

rendvédelmi szakemberek tevékenységét és felvázolja véleményeiket, javaslataikat a jelenség kezelésére 

Magyarországon. Mindezek alapján kísérletet teszünk arra, hogy megkeressük a futball-huliganizmus 

kialakulásának lehetséges történeti, társadalmi okait. Bemutassuk a huliganizmus jelenlegi helyzetét 

hazánkban (1999-2003). Ismertessük a biztosítások jogi hátterét, infrastruktúráját és a rendvédelmi 

szakemberek ez irányú képzését.  A kutatás  szerint átfogó képet ad a mérkozések biztosításáról 

Magyarországon, Budapesten. Ajánlásainkban összefoglaljuk szakemberek véleményeit errol a területrol. 

Értekezésünkben az alábbi kérdéseket kívánjuk megválaszolni. 

 

-  Milyen mértékben rendvédelmi feladat a futball-huliganizmus megfékezése? 

-  Milyen társadalmi, történeti okai lehetnek a stadionok és környékük rendzavarásainak, 

rendbontásainak? 

-   Melyek azok a befolyásoló tényezok, amelyek a rendfenntartók munkájának hatékonyságát segítik 

illetve gátolják? 

-  Milyen a labdarúgó mérkozések biztosításában résztvevo szakemberek kapcsolata, együttmuködése?  

-  Miként értékelik a rendvédelmi szakemberek munkájuk a labdarúgó mérkozésekhez kapcsolódó 

feladatainak végrehajtási hatékonyságát? 

- Milyen lehetoségei vannak a rendvédelmi szakembereknek futball-huliganizmus megfékezésére? 

 

A kutatás hipotézisei 

 

Kutatásunk kezdetekor az alábbi hipotézisekbol indultunk ki. 

 

Feltételezzük, hogy a futball-huliganizmus megfékezése csak társadalmi összefogással  lehetséges, melynek 

része a rendvédelem területén a hatékony prevenció, a jogalkalmazás, a képzés az infrastruktúra fejlesztése 

és a rendvédelmi szakemberek hatékony együttmuködése.  

 

Feltételezzük, hogy a stadionok és környékük rendbontásait, rendzavarásait nem lehet kizárólag rendészeti 

problémaként kezelni. Meg kell ismerni a futball-huliganizmus társadalmi és történeti okait is.  
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Feltételezzük, hogy a rendfenntartók munkájának hatékonyságát befolyásolja a jogszabályi környezet, az 

infrastrukturális háttér és a szakember-képzés is. 

 

Feltételezzük, hogy a rendvédelmi szakemberek csoportjai között nem megfele lo az együttmuködés, 

melynek okai az eltéro jogszabályi háttérben, képzésben, infrastruktúrában és egyfajta érdek-ellentétben 

keresendo. 

 

Feltételezzük, hogy a rendvédelmi szakemberek elégedetlenek munkájuk hatékonyságával. 

 

Módszerek  

 

A jelenség összetettsége miatt több módszert is alkalmaztunk:  

-   sajtó elemzések,  

-   dokumentum elemzések, 

-   résztvevoi megfigyelések, 

-   survey-ek, 

-   mélyinterjúk. 

 

A szakirodalom vizsgálata után - melyekben foként a szociológiai, pszichológiai, rendvédelmi szemléletu 

megközelítések domináltak - hivatalos rendorségi dokumentumokat és a média híradásait vetettük össze, 

illetve dokumentum elemzéseket végeztünk.  

A rendorségi anyagok, a labdarúgó mérkozések jegyzokönyveit, év végi záró értékeléseket, biztosítási 

terveket és a futball-huliganizmus rendori kezelésére irányuló intézkedéseket, rendeleteket tartalmazták. A 

média reakcióit országos napilapokból, tv-rádió musorokból az Internetrol és a Nemzeti Sport (1999-2003) 

híradásaiból ismerhettük meg.  

A témához kapcsolódtak még minisztériumi programok ( Szurkolj, ne háborúzz. Bozsik utánpótlás nevelo-

Orth stadion rekonstrukciós program.), oktatási tematikák és a releváns jogszabályok.  

Négy labdarúgó csapat (FTC, UTE, MTK, Kispest-Honvéd) budapesti mérkozésein résztvevoi 

megfigyelések segítségével tájékozódtunk 1999 és 2003 között.   

Az információk alapján kirajzolódott három terület – jogszabályi háttér, infrastruktúra, képzés – amelyeken 

kérdoíves vizsgálatokat készítettünk a rendvédelmi szakemberek végrehajtói állományának körében. A 

survey-ket a rendvédelemben dolgozó vezetokkel felvett interjúkkal egészítettük ki.  

A kérdoívek eredményeit statisztikai módszerekkel (spss program) dolgoztuk fel.  
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Eredmények 

 

Kutatásaink alapján, választ kaptunk kérdéseinkre és hipotéziseinket is sikerült igazolni. Kutatásaink 

eredményeit az alábbiakban összegezzük.  

 

A futball-huliganizmus, mint társadalmi probléma 

 

A futball-huliganizmus összetett, társadalmi jelenség, melyet nem lehet kizárólag rendészeti problémaként 

kezelni. 

A futball-huliganizmus veszélyezteti a drukkerek biztonságát. Stadion katasztrófák sora bizonyítja ezt, a 

nézotéri éroszak áldozatainak számát növelve. A futball-huliganizmus túlno a labdarúgáson és a sporton, 

rendbontásaival egyéb társadalmi funkciókat is zavar. Ezek egyike a közbiztonság. Huligánok járókeloket 

támadtak meg, autókat, tömegközlekedési eszközöket rongáltak, éttermeket, benzinkutakat fosztottak ki, így 

a polgárok nyuga lmát zavarták, értékeiket, életüket veszélyeztették. Direkt módon észlelhetik a szavazók az 

eroszak jelenlétét. Belbiztonsági kérdéssé nohet a futball-huliganizmus. Példájára más eseményeken, 

rendezvényeken is választhatják a polgárok a demokratikus, jogilag biztosított véleménynyilvánítás helyett 

az eroszak alkalmazását.  

A szociológiai megközelítésu szakirodalom tanulmányozása során bebizonyosodott, hogy mindig is 

kapcsolódott eroszak a sporthoz (Mennel 1989, Perkin 1969, Szabó 2003). Megítélésének mértéke azonban 

koronként változott. Az eroszak jelenléte a sportban nem jó, vagy rossz, hanem egyszeru tény. A versenyzés 

része az eroszak, az agresszió, az ellenfélen felülkerekedo gyozni akarás. A küzdelem szabályosságát bírók 

felügyelik. A sport része a „szabályozott eroszak” melynek mértékét a játékszabályok határozzák meg. A 

szurkolás szabályait is meg kell fogalmazni és érvényt kell szerezni ezeknek. Az eroszak szabályozása a 

stadionokban az egyén agresszivitásának kordában tartását jelenti rendészeti szempontból. A normaköveto 

szurkolás értékeit kell megerosíteni az indulatok szabadon engedése helyett. Ez több szinten is megjelenhet.  

Az elso szint az egyén azon önszabályozása, amely által képes a stadion hangulata és a különbözo 

frusztrációk ellenére is normaköveto maradni. Ezek a normák, törvények és az íratlan viselkedési szabály ok 

kombinációjaként kell, hogy kialakuljanak. A második szint az egyén közvetlen környezetének hatása, amely 

a sportszeru buzdítást kell, hogy preferálja a rendbontások helyett. A harmadik szint a társadalom 

iránymutatása, amely példaképeivel mintául szolgál és szankcióival határozottan állást foglal a nézotéri 

eroszak ellen. A szabályok kialakításához azonban több terület koordinációjára, társadalmi összefogásra van 

szükség.   

 

A futball-huliganizmus jogszabályi háttere 

 

Vizsgálataink elején (1999) általános véleménynek tunt a futball-huliganizmus szabályozatlansága. 

Mindenki az „új 2000-es Sporttörvénytol” várta a megoldást. A módosított jogszabály – és mellette még a 
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Btk. rendbontás, illetve az Sztv. rendzavarás tényállása – tartalmazott futball-huliganizmus specifikus 

elemeket.  

Hatékonysága azonban elmaradt a reméltektol. Ezt bizonyítja, hogy 2004-ben újabb változtatásokat vezettek 

a Sporttörvény szövegében. Nem lehet azonban csak törvényalkotói feladatnak tekinteni a futball-

huliganizmus megfékezését. Hiába születnek jogszabályok, ha alkalmazásuk nehézségekbe ütköznek. A 

legprecízebben megfogalmazott törvények, rendeletek sem lehetnek hatékonyak:     

 

Ha a végrehajtók, jogalkalmazók nem értenek velük egyet. 

Ha nem illeszthetoek a hazai gyakorlatba.   

Ha nem harmonizálnak a már meglévo jogszabályokkal. 

Ha nem állnak rendelkezésre a megvalósításukhoz szükséges anyagi eszközök és infrastruktúrák. 

Ha nincs megfelelo rendvédelmi apparátus a jogszabályok érvényesítéséhez. 

Ha a jogalkalmazó nem használják  ki a törvény teljes erejét.  

Ha a társadalom nem azonosul a futball-huliganizmus elleni küzdelemmel.  

 

Vizsgálatainkban a rendorök mérsékelten voltak elégedettek a rájuk vonatkozó jogszabályokkal. A rendezok 

végrehajtói állománya jóra értékelte munkájának jogszabályi hátterét. A rendezok vezetoi azonban 

kevesellették jogaikat  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 eszközök alkalmazását viszont engedélyezni kellene.  

 

A rendori vezetés is módosításokat sürgetett de elsosorban a jogalkalmazás területén.  A jogi 

szabályozottságot illetoen a rendvédelmi erok egybehangzó véleménye szerint gyenge a rendzavarások, 

rendbontások szankc ionálása. A bírók a büntetések fokozatosságára hivatkoztak, illetve arra, hogy nem a 

megfelelo -valóban veszélyes- személyeket állítják bíróság elé. Állításuk szerint gyenge 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 képzése 

 

A rendvédelmi szakemberek képzését nehéz összehasonlítani. A rendorség, kialakult, több évtizede muködo 

oktatási rendszerrel rendelkezik. A vagyonor szakma 1998 óta létezik hivatalosan, azóta kötik tanfolyami 

végzettséghez ezt a munkakört. A rendorség középiskolákban, foiskolán és rendszeres éves tanfolyamokon 

képzi munkatársait. A rendezo a három hónapos alaptanfolyammal befejezi a felkészülést. Ezek alapján 

nyilvánvaló, hogy a rendorök sokkal több szakmai ismerettel rendelkeznek. A rendezok versenyképessége 

struktúrájukból ered. Gyorsan tudnak reagálni minden változásra, bürokráciájuk minimális. A törvény szerint 

szakmásították ezt a tevékenységet, de a nézok még civileknek tekintik oket ezért stratégiájukat a 
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szurkolókkal való kapcsolatukra alapozzák. Valószínusítheto, hogy a rendorség képes lenne kordában tartani 

a renitens szurkolókat, de a feltételek - jogszabályi háttér, infrastruktúra- csak részben biztosítottak.  

A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban sem az állam, sem a klubok nem tudják felvállalni a feltételek 

javításával kapcsolatos költségeket. A rendezok is alkalmasak volnának a rendfenntartásra, de a szakemberek 

kiválasztódására több idore és képzésre lenne szükség. A jelenlegi helyzet felemás. A kiemelt veszélyességu 

mérkozéseken a stadionok belso biztonságáért a rendezok, a közterület nyugalmáért a rendorök a felelosek. 

Eredményeink szerint a közöttük lévo  koordináció akadozik, hiányzik a kölcsönös  megértés. Az 

együttmuködés elso területe lehetne a képzés, a rendvédelmi szakemberek közös felkészítése. A folyamat 

elkezdodött, hiszen ma már nem lesz minden Rendortiszti Foiskolán végzett fiatalból hivatásos rendor. 

Néhányan a civil szférában fognak elhelyezkedni, lehetséges, hogy éppen mérkozés-biztosításokat végzo 

cégnél.  

 

A stadionok biztonságtechnikai állapota 

 

A stadionok állapota a 1980-as évektol fokozatosan romlott. A vállalatok még egy ideig karbantartották az 

arénákat, de a fejlesztésükre már nem jutott állami támogatás.  

A 1990-es évek forráshiányos sportgazdaságában még a stadionok fenntartási költségeit sem tudták fizetni a 

klubok.  A XX. század végén induló stadion rekonstrukciós programot módosításokkal ugyan, de a 2002-ben 

megválasztott kormány is folytatta. Napjainkig tizenhárom létesítmény újult meg, néhány 

kompromisszummal. Az átalakított arénákhoz nehéz kompatíbilis biztonsági rendszereket kiépíteni.  

 

A közlekedés, a parkolás, a stadionba való bejutás már elore meghatározott (az új UTE stadion kb. 2 km-re 

van a metrótól, amin a vendégszurkolók érkeznek)  változtatni rajta nem lehetett. A belépteto rendszerek 

csak felismero rendszerrel és klubkártyával válhatnak hatékonnyá, melyek országos bevezetése még várat 

magára. Az adatok nyilvántartása és azok átadása (kitiltott személyekrol) még ma is problémás. A 

megfigyelo rendszerek csak akkor hatékonyak, ha intézkedés is történik a jogsértést követoen, illetve a 

megfelelo mértéku ezután a büntetés. Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a rendorségnek még vannak 

felszerelései, de a rendezok infrastruktúrája teljes egészében megegyezik a stadion biztonságtechnikai 

rendszerével. Saját technikáik nincsenek. A je lenlegi állapotban, míg nem készülnek el az új, vagy felújított 

stadionok, költségkímélo megoldásokat kell alkalmazni. Ilyenek a kettosrangadók a központi helyen lévo 

több csapat által is könnyen elérheto és használható stadionok (pl. Budapesten a Puskás stadion), a mobil 

térfigyelo rendszerek stb. A számottevo infrastrukturális változások ellenére többségében még mindig 

lehangoló stadionjaink biztonságtechnikai állapota. 

 

A rendvédelmi szakemberek együttmuködése 
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A rendorség mellett muködo, de jóval szerényebb jogokkal felruházott vagyonorök bizonyos mértékig 

segítséget, de konkurenciát is jelentenek a rendorök számára. Nehéz a rendoröket és a vagyonoröket 

összemérni.  

 

 

A rendorség elonye, hogy egy kialakult struktúra – a folyamatos átszervezések ellenére is – képzéssel, 

infrastruktúrával, törvényi jogosítványokkal, tudományos háttérrel, rendszeres – bár sosem elegendo – állami 

finanszírozással és sok évi tapasztalattal. A rendorség azonban képtelen állami pénzbol megoldani az összes 

rendvédelmi feladatot, amelyet számára a társadalom kijelöl. A biztonsági cégek erre a társadalmi igényre 

szervezodtek. Foként azokat a feladatokat vállalták fel, amelyekre a rendorségnek már nem volt kapacitása, 

de a gazdaság igényelte. Üzletterek, telephelyek, objektumok orzése, személyvédelem, pénz- és 

értékszállítás, rendezvénybiztosítás. A vagyonor szakma elonye strukturálatlanságából ered. Gyorsan 

képesek átalakulni és reagálni a gazdaság igényeire. Ebbol az aspektusból tehát kiegészíti egymást a két 

szervezet.   A probléma abból ered, hogy a mérkozésbiztosításokat sokszor közösen végzik. A rendezok nem 

tudják mindig megoldani a már kialakult konfliktusokat. Ezekben az esetekben a rendoröknek is közbe kell 

avatkozniuk. Ez többlet feladatot és költséget jelent a rendorség számára, melynek finanszírozása kiforratlan. 

A rendori vezetok jó része szerint feleslegesek a vagyonorök, szerintük a rendorséget kellene úgy felszerelni, 

hogy minden rendvédelmi feladatot el tudjon látni.  

A rendezok jogi helyzetük tisztázatlanságára és a bíróságok lágyszívuségére hivatkoznak amikor kritikák 

érik tevékenységüket. A klubok állami feladatnak gondolják a mérkozések biztosítását. Gazdasági 

megfontolásból a vagyonoröket bízzák meg a stadionok rendjének fenntartásával.  

Az eredmények közt leírtuk a rendorök véleményét, a vagyonorök munkájának hatékonyságáról, 

szervezettségérol, társadalmi megítélésérol és ennek kapcsán bemutattuk a rendezok véleményét is. A 

rendorök és a vagyonorök közötti ellentét az alábbiakkal is magyarázható: 

 

1.  - A rendezok vezetoi szerint nagyobb védettségre, kiterjedtebb intézkedési jogkörre lenne szüksége a 

vagyonoröknek. 

- A rendori vezetok nem szívesen látnának /látnak magánrendorséget maguk  mellett. 

2. - A rendezo cégek, vállalkozások piac érzékenyek, stratégiájukat a megrendelo igényeinek és a 

rendelkezésre álló pénzösszegnek függvényében alakítják ki. 

- A rendorség pénzügyi helyzete nehéz, de a vezetok nem engedik egy bizonyos biztonsági szint alá 

csökkenteni a biztosítás mértékét. Sok esetben ha a rendezok segítséget kérnek még arra is 

hajlandóak, hogy más területekrol vonjanak el,  csoportosítsanak át eroket a szakszeru biztosítás 

érdekében. 

3. - A rendezoknek nincs még kialakult képzési struktúrájuk. Az alaptanfolyam után szóhagyomány 

útján kapnak új ismereteket, éppen ezért sokszor nem ismerik a rendori stratégiákat.  

- A rendorök képzése kialakult, önállóan dolgoznak és ebben nincsen feladata a vagyonoröknek.  
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4. - A rendezok respektálják a rendorök képzettségét, de véleményük szerint nem tudnak a nézokkel 

szót érteni.  

 - A rendorök alkalmatlannak tartják a rendezoket erre a munkára.    

 

A megoldás ezen a területen is a koordináció és az együttmuködés lenne.  

 

A kiemelt veszélyességu mérkozéseket a rendorségnek kell biztosítani. A 2004-es Sporttörvény már így 

határozta meg.  A többi -hiszen több száz ilyen rendezvény van évente- a klubok, illetve a rendezok feladata.  

Ez a kompromisszumos megoldás is költséges – mert mindig szükséges rendori jelenlét – és veszélyes – mert 

az intézkedo rendort is megtámadhatják, ha nincsenek elegen az intézkedés végrehajtásához.  

Véleményünk szerint a jelenlegi helyzetben fokozott rendori biztosításra van szükség. A rendezoknek 

részfeladatokat kell adni – jegyellenorzés, információ szolgáltatása stb. – de a stratégia kialakítása és a 

biztosítások irányítása rendori 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 rendori, rendezoi ellenorzéseket követoen a hangadók és a jogsértok kiszurése után lehet csak 

fokozatosan a vagyonoröknek átadni a rendezvények biztos ítását.  

 

A rendvédelmi szakemberek tevékenységének hatékonysága 

 

Kérdoívek tanulsága szerint a rendorök is és a rendezok is elégedettek munkájuk hatékonyságával. Egymás 

tevékenységét már eltéroen ítélik meg. A rendorök szerint a rendezok jegykezelésre, hostesi feladatok 

ellátására alkalmasak. Csak néhány kerületi közrendvédelmi osztályvezeto ismerte el, hogy a biztonsági 

cégek alkalmazottainak van tekintélye a nézok elott.  A rendezok szerint a rendorök irritálják  a szurkolókat, 

a zavargások jó része emiatt eszkalálódik. Véleményük szerint leginkább a kerületi rendoröket fogadják el a 

drukkerek, és legkevésbé a Készenléti Rendorség munkatársait. Vélhetoen a kerületi rendorök közül sokat 

ismernek személyesen is a rajongók, míg a Készenléti Rendorség embereivel csak akkor kerülnek 

kapcsola tba, ha valamilyen konfliktus keletkezik.  

Jó kezdeményezés lenne a klub rendori státusz a nagyobb csapatoknál, akik folyamatosan tartanák a 

kapcsolatot a nézokkel, kialakítva velük egyfajta sportbaráti viszonyt. A rendorök a polgárok védelmét 

hivatottak szolgálni, így a labdarúgó nézokért is tevékenykedik. Feladatuk a rendfenntartása, a renitenst 

szurkolókkal szembeni intézkedés és a békés polgárok védelme. A rendezok ezt a tevékenységet segíthetnék. 

A  rendvédelmi szakemberek csak  együttmuködve lehetnek igazán hatékonyak a futball-huliganizmus 

megfékezésében. 

 

Következtetések, javaslatok 

 

Össztársadalmi akarat és elhatározás szükséges a futball-huliganizmus megfékezéséhez. Az elso lépés a 

társadalmi konszenzus, amely kategorizálja a futball-huliganizmust, mint devianciát.  Meg kell határozni mi  
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a futball-huliganizmus és azt, hogy a szurkolás mely részei deviánsak. Nem mindenki számára egyértelmuek 

ezek a határok.  

Dolgozatunkban láthattuk, hogy érdekek is meghúzódnak a futball-huliganizmus mögött. Megjelent a 

polit ika a stadionokban, bizonyos csoportok gazdasági érdekei, illetve a társadalom is egyfajta gozkiereszto 

funkcióval ruházta fel a futballmérkozéseket.  

A biztonság megteremtéséhez pénzre és adekvát apparátusra van szükség, amelyek célszeru felhasználását és 

irányítását szakemberekre kell bízni. Szakértoi bizottságot kell létrehozni, amely meghatározza a futball-

huliganizmus elleni stratégiát és szabadkezet kap, illetve felelosséggel tartozik a feladatok elvégzésért, a 

jelenség megfékezéséig. A Páva jelentés tartalmazta azokat az elemeket, amelyekkel keretek közé lehet 

volna terelni a futball-huliganizmust Magyarországon, de nem került sor a konzekvens végrehajtásra. A 

futball-huliganizmus azonnali intézkedéseket igényelne addig, amíg nem követel halálos áldozatokat.  

Az azonnali feladatok után a megelozésre kell koncentrálni. El kell fogadni, hogy a futball-huliganizmus 

létezo probléma és a kialakult konfliktusok felszámolása mellett át kell térni a megelozésre. A prevenció 

költséges, de szükségessége nem vitatható és gazdasági szempontból is hatékony. A megelozéshez meg kell 

találni a megfelelo pénzügyi forrásokat. Sokakat irritál a játékosok magas fizetése. Szükség lenne egy pontos 

felmérésre a labdarúgásban forgó pénzekrol, majd ezek ésszeru felosztásáról.  

 

Prevenció területei: 

- Fair play az utánpótlás-nevelésben és a játékos képzésben.  

- A rendvédelmi szakemberek folyamatos képzése. 

- A nézokkel való kapcsolttartás, sportszeruségre történo nevelésük, szurkolói szabályok  kialakítása. 

- A stadionok infrastruktúrájának rendszeres ellenorzése, felülvizsgálata, fejlesztése. 

- Világos, egyértelmu jogszabályok kiszámítható következményekkel. 

 

Azokban az esetekben, amikor a prevenció már elkésett, a társadalom által támogatott szakszeru, jogszeru 

intézkedésekre, majd pedig határozott, felelos, visszatartó ereju bírósági ítéletekre van szükség. Rendori 

feladat a renitens szurkolók eltávolítása a stadionokból. A társadalmi összefogás része a média objektív 

tájékoztatása az eseményekrol.  

A labdarúgás felelossége hiteles példaképek állítása a fiatalok elé. A klubok érdeke a színvonalas játék, hogy 

a nézok  a vandalizmus helyett a normaköveto szórakozást válasszák. Állami kötelezettség, hogy a tudás 

alapú belátható karrier vonzóbb legyen a fiatalok számára, mint a bunözés, a huliganizmus. 

 

 A  kutatások további lehetséges irányai 

 

Véleményünk szerint két irányba kellene folytatni kutatásainkat.  

Az egyik terület a futball-huliganizmus nemzetközi tendenciáinak és az ellenük hozott intézkedéseknek a 

vizsgálata lehetne. Az európai integráció és csapataink nemzetközi kupákban való képviseletének 

hozadékaként megjelenhetnek hazánkban külföldi huligánok, illetve deviáns magyar szurkolók is 
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randalírozhatnak külföldön. Az európai prevenciós programok rendori taktikák, és a hazai intézkedések 

harmonizálásában lehet jelentosége objektív, kutatási eredményeket alapuló ajánlásoknak.  

 

 

A másik terület a hazai szurkoló i csoportok folyamatos figyelemmel kísérése lehet. A mérkozések 

hangulatáért felelos szurkolók és a gazdasági potenciállal rendelkezo rajongok közül ki kell emelni a 

deviáns, szélsoséges drukkereket. Az alapos társadalomtudományi alapú felmérés segítene a közbiztonsági 

stratégiák kialakításában, és mellékesen feltérképezhetné a hazai szurkolók gazdasági erejét is. Választ 

kaphatnánk arra is, üzlet-e Magyarországon a labdarúgás.  

Azt gondoljuk mindkét vizsgálat jelentos társadalmi problémákra adhatna válaszokat, melyeknek konkrét, 

kézzelfogható haszna is lehetne a közbiztonság és gazdaság területén.   
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