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I. BEVEZETÉS
1.§ A szabályzat alkalmazása
(1) A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) a nagypályás és csökkentett
pályaméretű labdarúgó (továbbiakban: labdarúgó) és futsal mérkőzések biztonságos
lebonyolítása érdekében az MLSZ keretén belüli biztonsági képzési és továbbképzési
feladatok (továbbiakban: biztonsági felkészítés) végrehajtására a jelen szabályzatot
alkotja.
(2) Jelen szabályokat alkalmazni kell az MLSZ által kiírt versenyrendszerben szereplő vagy
egyébként az MLSZ versenynaptárában meghatározott, illetve az MLSZ
versenyszabályzatában foglaltak szerint szervezett – labdarúgó és futsal – hivatásos
felnőtt és korosztályos labdarúgó csapatok hazai, idegenbeli, bajnoki, kupa és nemzetközi
kupa, valamint a versenyrendszerben indulási jogot szerzett sportszervezet
szervezésében megrendezésre kerülő barátságos- és felkészülési mérkőzések
biztosítására a sportrendezvények biztonságáról szóló jogszabályok1 előírásai szerint.
2.§ Alapvető definíciók
(1)
Biztonsági felelős
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 65.§ (3) bekezdés szerint az MLSZ-nél és a
sportszervezeteknél kötelezően alkalmazott, a mérkőzések biztonságáért felelős,
szakirányú képesítéssel rendelkező személy, akit a sportszervezet a licenc eljárásban
megjelölt.
(2)
A rendező szerv vezető biztonsági szakembere
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 70.§ (2) szerinti, a személy-, vagyonvédelmi és
magánnyomozói tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas
vállalkozás – sportrendezvény rendezői feladatait irányító – intézkedésre jogosult vezetője
és helyettese.
(3)
Rendezői állomány
A hatóság által kiállított személy-, vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező, a
sportrendezvény rendezői feladatait irányító vezetőnek alárendelt személyek, akik a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 70 § (2), (4), (5) bekezdése szerint felkészítésre,
képzésre köelezettek.
(4)
Közreműködő (Steward)

Az MLSZ által meghirdetett képzési követelményeket teljesítő, a sportról szóló
2004. évi I törvény 69/B. § szakaszában meghatározottak szerint a rendezői és
szervezői feladatokat támogató személy, aki a nézőkkel szemben rendészeti
fellépést nem folytathat.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény, az 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények
biztonságáról,az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről, a 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a
sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
1
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3. § A biztonsági képzés célja

(1)

A jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az MLSZ stratégiája és további
belső szabályzatok, valamint a labdarúgásra vonatkozó nemzetközi szövetségi
szabályzatok alapján a labdarúgó és futsal mérkőzések lebonyolításában résztvevők
megismerjék a sportrendészeti szabályozás legfontosabb elemeit, a szükséges
dokumentumokat, a mérkőzések biztonságos lebonyolításával kapcsolatos
tevékenységeket, eljárásokat, valamint elsajátítsák a sportrendezvényen való rendezői
feladatok módszereit.

(2)

Megfelelő létszámú, a sportrendezvények biztosítására felkészített rendező álljon
rendelkezésre a labdarúgó mérkőzéseken.

(3)

Képzés keretében a 4. melléklet szerinti „Igazolás a sportrendezvényre való rendezői
feladatokra való felkészítésről” kerüljön kiállításra a sportrendezvényen való rendezői
feladatoknak való megfelelésről. A lapra nyomtatott, laminált és a plasztikkártya alapú
igazolás is egyidejűleg érvényben van 2018. április 1-jétől. A szabályzat hatályba lépését
követően az igazolás 5 évig érvényes, azt követően ismételt képzésen kell részt venni.

II. A BIZTONSÁGI KÉPZÉS – ÁLTALÁNOS RÉSZ
4.§ Személyi hatály
(1) A biztonsági felkészítésre kötelezettek
Megnevezés
Szabályzati hivatkozás
A sportszervezetek biztonsági felelősei, a
rendező szerv vezető biztonsági
6. §, 7. §
szakemberei
A rendezői állomány

8. §, 9. §, 10. §

A közreműködők

11.§, 12.§

(2) A sportszervezetek képviselői részére az MLSZ Biztonsági Irodája az NB I-II bizottságok
ülésein évente legalább egy alkalommal tájékoztatót tart a labdarúgó mérkőzések
biztonságos lebonyolításával kapcsolatos nemzeti és nemzetközi tapasztalatokról, a
jogszabályokban, más normatív szabályokról, valamint az ilyen rendelkezésekben beállt
változásokról. A tájékoztatón a képviseletre jogosult személyek részvétele kötelező.
(3) A megyei (budapesti) igazgatók és a megyei (budapesti) biztonsági bizottságok vezetői
elnökei részére évente legalább egy alkalommal a Biztonsági Bizottság felkészítést
szervez a mérkőzésrendezés biztonsági kérdéseiről. A felkészítésen a megyei (budapesti)
igazgatók és a biztonsági bizottságok elnökeinek részvétele kötelező.
5. § A biztonsági felkészítéssel kapcsolatos pro gramok, szakmai anyagok
készítésének rendje
A szakirányú biztonsági felkészítésre kötelezettek továbbképzési programjait, szakmai anyagait,
képzés során átadott anyag ellenőrző tesztlapjait, továbbá a nyilvántartási rendszert a Biztonsági
Iroda készíti elő és a Biztonsági Bizottság véleményezését követően terjeszti elő az MLSZ
főtitkárának jóváhagyásra.
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III. A SPORTSZERVEZETEK BIZTONSÁGI FELELŐSEINEK ÉS A RENDEZŐ
SZERV VEZETŐ BIZTONSÁGI SZAKEMBEREINEK SZAKIRÁNYOS
TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS FELMÉRÉSE
6. § A szakirányú képzés
(1) Szakirányú biztonsági továbbképzésre kötelezettek
A Biztonsági Iroda a sportszervezetek biztonsági felelősei és a rendező szerv vezető
biztonsági szakemberei számára a bajnokság kezdetét megelőző időszakban, évente
legalább egy alkalommal továbbképzést tart.
(2) Képzés anyaga
A szakirányú továbbképzés programját úgy kell összeállítani, hogy az foglalja magában az
elmúlt időszakban megjelent UEFA, FIFA, MLSZ előírásokat, a jogszabályok és más közjogi
szervezetszabályozó eszközök labdarúgás biztonságával foglalkozó előírásait, illetve ezek
változásait, valamint a korábbi biztonsági ellenőrzések tapasztalatait, a következő évre
vonatkozó szövetségi biztonsági célkitűzéseket.
(3) Képzés anyagának és programjának közzététele
A továbbképzés programját a Biztonsági Iroda készíti elő és a felkészülési anyagokat
elektronikus formában a továbbképzés előtt meg kell küldeni a részvételre kötelezetteknek.
7. § A szakirányos továbbképzéshez tartozó felmérés
(1) Számonkérés módja
A szakmai továbbképzés írásos, tesztlapos felméréssel zárul. A tesztlap kérdései a
továbbképzésen elhangzottak és az előre megadott felkészülési tematika anyagát
tartalmazzák. A felmérés eredményét a Biztonsági Iroda köteles a résztvevőkkel ismertetni.
(2) Részvétel
a) A Biztonsági Iroda a továbbképzésen való részvételről nyilvántartást vezet.
b) A Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységek ellátásának feltétele ezen
szakmai továbbképzésen való részvétel.
(3) Szankciók
Ha a szakmai továbbképzésre kötelezettek nem jelennek meg a képzésen, akkor
szankcióval sújtható az érintett sportszervezet.
(4) Díj-kötelezettség
A szakmai továbbképzés a kötelezettek számára költségmentes.
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IV. A RENDEZŐI ÁLLOMÁNY BIZTONSÁGI KÉPZÉSE
8. § A biztonsági képzésre való jelentkezés, a képzéshez tartozó szakmai
anyagok
(1)

A rendezői állomány biztonsági képzésének céljai

a) A képzésre jelentkezett rendező ismerje meg és tudja a gyakorlatban alkalmazni a
sportrendészeti szabályozás alapvető elemeit, a sportrendezvények biztosítására
vonatkozó jogszabályok és az MLSZ szabályzatai, valamint a rendőri erőkkel történő
együttműködés rá vonatkozó előírásait.
b) Legyen képes végrehajtani a labdarúgó és futsal mérkőzések biztosításával kapcsolatos
rendezői, személy és vagyonbiztosítási, kimenekítési és kiürítési, valamint dinamikus
kockázatértékelésen
alapuló
tömegkezelési
feladatokat
a
különböző
sportlétesítményekben, továbbá a szurkolók szervezett utaztatása esetén a kísérési és
biztosítási teendőket.
c) Legyen képes alkalmazni a rendezvénybiztosításra rendszeresített műszaki-,
híradástechnikai, informatikai és infrastrukturális eszközöket.
(2) A rendezői állomány biztonsági képzésre történő jelentkezésének feltételei
A felkészítésre jelentkezés feltételei:
a) személy- és vagyonőri végzettség;
b) érvényes személy- és vagyonőri igazolvány.
(3)

A rendezői állomány biztonsági képzésének bejelentése

a) A rendezői állomány labdarúgás és futsal szakirányú biztonsági képzését az MLSZ által
kidolgozott szakmai anyagok, illetve a felkészülést segítő további módszertani kiadványok
alapján – az MLSZ által jelen szabályzatban foglaltak szerint biztosított jogkörben eljárva
– a sportszervezet és a vele szerződéses viszonyban álló rendezői feladatokat ellátó jogi
személy (továbbiakban szervező) szervezi, annak helyszínét biztosítja.
b) A képzéseket a Biztonsági Iroda koordinálja.
c) A képzés időpontját a szervező sportszervezet legalább 30 nappal korábban köteles
bejelenti a Biztonsági Irodának és igényüket az IFA rendszer részét képező külső
internetes felületen rögzíteni. Legalább két nappal a képzés előtt az Irodával a helyszínt
véglegesíteni kell.
d) Képzésre vonatkozó időpontokat a Biztonsági Iroda is adhat meg az IFA rendszerből,
melyre a szervezők jelentkezést adhatnak be, a képzés helyét pedig kölcsönösen
állapíthatják meg.
e) Az IFA rendszeren történt bejelentésnek tartalmaznia kell: a képzés helyszínét és
időpontját, képzési létszám keretét, a képzés esetleges publikusságát és a jelentkezők
személyes adatait.
f) A képzésre jelentkezők tájékoztatása és értesítése a képzést szervező feladata.
(4)

A rendezői állomány képzése

A rendezői állomány biztonsági képzése elméleti felkészítést jelent, mely egy alkalomból
áll, időtartama 3-5 óra.
a) A rendezői állomány elméleti és gyakorlati képzésére a Biztonsági Bizottság javaslatára
a Biztonsági Iroda által írásban felkért, a sportrendészeti eljárásokban elméleti
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező személyek jogosultak.
b) A Biztonsági Irodának a rendezői állomány egyéni felkészüléséhez az MLSZ főtitkára által
jóváhagyott képzési szakmai anyagokat, illetve a felkészülést segítő további módszertani
kiadványokat kell biztosítania. Az anyagoknak az UEFA, FIFA és a nemzeti
jogszabályokkal harmóniában kell lennie.
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9. § A rendezői állomány képzését végrehajtó képzők
(1)

A képzők összetétele

a) A Biztonsági Bizottság javaslata alapján a főtitkár jegyzéket ad ki a képzést vezető
instruktorokról.
b) A képzői csoport 2 főből áll: 1 fő vezető instruktor és 1 fő képző. Vezető instruktor: az
MLSZ főtitkára által feljogosított személy.
c) Képző: a helyileg illetékes rendőrkapitányság sportrendészettel foglalkozó hivatásos
állományú tagja, akit a szervező kér fel a közreműködésre.
d) Amennyiben a képző a vezető instruktoron kívül nem tud jelen lenni a képzésen, annak
díja a Magyar Labdarúgó Szövetséget illeti.
e) A rendezői állomány képzése és a képzés közben történő modulonkénti visszacsatolási
eljárás a képzői csoport előtt zajlik.

(2)

Díjkötelezettség

a) A rendezői állomány részére a képzés díjköteles. A képzés díja a keletkező költségek
fedezésére szolgál az alábbi pontok alapján:
1) A képzési díjat a fentiek figyelembe vételével az MLSZ főtitkára állapítja meg.
2) Az MLSZ, és a képzők költségeinek megtérítése a képzésre jelentkezők által
befizetett összegből történik. Ennek eloszlása: MLSZ 20%, vezető instruktor 50%, a
képzési előadók 30%.
3) A képzők és a szövetség költségére a következő módon kell kiszámolni a díjakat:
képzésre jelentkezők száma x MLSZ főtitkára által megállapított díj x 0,3 vagy 0,5,
vagy 0,2.
4) A vezető instruktor és a képző költségének megtérítése és a szövetségi költség
megtérítése a MLSZ feladata a képzett személyek díjfizetéséből.
b) A díjkötelezettséget (képzésre jelentkezők száma x MLSZ főtitkára által megállapított díj)
a szervező sportszervezet, vagy sportszervezettel szerződéses viszonyban álló
vagyonvédelmi cég (rendező szerv) teljesíti az MLSZ folyószámlájára utalással. Az
„Igazolás a sportrendezvényre való felkészítésről” (4. számú melléklet) csak a képzési
díjak átutalása után állítható ki.
c) A vezető instruktor és a képző kifizetését a MLSZ számfejti és teljesíti a képzők felé. A
pénzügyi teljesítés előfeltétele, hogy a képző nyilatkozik arról, milyen módon kíván a
MLSZ-szel elszámolást elvégezni. Nyilatkozatában kinyilvánítja, hogy a mindenkori
adózási törvényeket betartja.
d) A vezető instruktor és a képző a díjáról lemondhat. (Lemondási szándékot írásban kell
jelezni az MLSZ felé.) Ebben az esetben a szabályzat (1) f) pontja érvényesül.
e) Nem teljesített / sikertelen képzés esetén a képzési díj nem kerül visszatérítésre.
(3)

A rendezői állomány képzésre történő jelentkezésének személyi feltételei

A képzésre történő jelentkezés feltételei:
a) érvényes vagyonőri igazolvány;
b) a képzést igénylőt egy labdarúgó, vagy futsal sportszervezettel szerződéses viszonyban
levő vagyonvédelmi cég (rendező szerv) megbízásából látja el rendezői feladatait.
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(4)

A rendezői állomány képzésének bejelentése

a) A rendezői állomány labdarúgás és futsal szakirányú képzését az MLSZ által kidolgozott
szakmai anyagok, illetve a felkészülést segítő további módszertani kiadványok alapján –
az MLSZ által jelen szabályzatban foglaltak szerint biztosított jogkörben eljárva – a
sportszervezet, vagy vele szerződéses viszonyban álló vagyonvédelmi cég (továbbiakban
szervező) szervezi, annak helyszínét biztosítja.
b) A képzéseket a Biztonsági Iroda koordinálja.
c) A képzés időpontját a szervező legalább 30 nappal korábban köteles bejelenti a
Biztonsági Irodának.
d) A bejelentés csak és kizárólag az IFA ügyviteli rendszer külső felületén, a
https://ifa.mlsz.hu/rendezovizsga linken tehető meg. A felületet a MLSZ működteti. A
felületen a szervező cégszerű adatait, a képzés kívánt dátumát és helyszínét, valamint a
képzést igénylők adatait fel kell tölteni.
e) A képzésre jelentkezők tájékoztatása és értesítése a szervező feladata.
(5)

A rendezői állomány képzésének szabályai

a) A képzésen résztvevők részére a képzési anyagból modulzáró visszaellenőrző kérdések
kerülnek kidolgozásra, amelyek elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmaznak. A
gyengébb eredményeket hozó válaszok témájában visszatérő képzést tart az instruktor,
hogy az ismeret jól alkalmazható legyen munkájuk során.
b) A modul végén ezeket a kérdéseket értékelő teszt formájában kitöltik.
c) A teszteket kiértékelés után a képzők elemzik, helyben kiértékelik.
d) A hibásan kitöltött teszt részeket a képzők újra ismertetik a képzettekkel, hogy az ismeret
a gyakorlatban a legjobban adoptálható legyen.
e) A képzés akkor sikeres, ha a tesztek legalább 75%-ban eredményesek voltak.
f) A képzés végén a vezető instruktor szóban ismerteti a képzés eredményét, amely
megfelelt, illetve nem felelt meg minősítés lehet. Ezt követően rögzíti a képzés adatait a
helyszínen az IFA rendszerben és elkészíti az igazolást, melyet átvételi aláírás után át ad
a képzett személynek.
g) A sikertelen eredmény esetén a képzést teljes egészében meg kell ismételni és a képzési
díj újbóli befizetését követően a képzésen újra részt kell venni.
(6)

A képzés igazolása

a) A képzésről a 1. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv kerül kiállításra. A képzett
eredményességét vagy eredménytelenségét a képzők aláírásukkal igazolják a 2.
számú melléklet szerinti formában.
b) Eredményes képzés esetén a képzett számára kiállításra és kiadásra kerül az IFA
rendszerből helyszínen kinyomtatott plasztikkártya a 3. számú melléklet szerinti
„Igazolás a labdarúgó mérkőzéseken rendezői feladatok ellátására történő
felkészítésről”.
c) Az igazolásokat az IFA rendszer nyilvántartásba veszi és az adatvédelmi szabályok
betartásával a Biztonsági Iroda az IFA rendszerben tárolja a kiadott igazolásokat.
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V. A RENDEZŐI ÁLLOMÁNY SZAKIRÁNYOS TOVÁBBKÉPZÉSE
10. § Tudnivalók a rendezői állomány szakirányos továbbképzéséről
A sportszervezet öt évente legalább egy alkalommal köteles labdarúgás szakirányú
továbbképzés keretében a labdarúgó és futsal mérkőzéseken igénybe vett rendezői
állományt a sportrendezvényen való rendezői feladatokra és a rendőrséggel való
együttműködésre felkészíteni.
Célszerűségi okokból a szakirányú továbbképzés és a Stv. 70.§ (4) bekezdése alapján
fokozott vagy kiemelt kockázatú mérkőzésekre a rendőrség kötelező igénybevételével
szervezett felkészítés egybeeshet.

(1)

(2)

VI. A KÖZREMŰKÖDŐK KÉPZÉSE
11. § A közreműködői képzésre való jelentkezés, a képzéshez tartozó szakmai
anyagok
(1)

A közreműködők képzésének céljai

a) Az MLSZ 2014-2020 Stratégiájában foglalt, a sportrendezvények biztonságával
és biztosításával, a nézők kiszolgálásával kapcsolatos célkitűzések
végrhajtásának biztosítása.
b) A személy és vagyonvédelem biztosítása színvonalának emelése a szurkolói
csoportok igényeinek jobb kielégítése.
c) A rendezői állomány munkavégzésének támogatásához megfelelő minőségű
közreműködői állomány kialakítása.
(2)

A közreműködők és feladataik

a) Az Stv. 69/B. pontja alapján a szervező a sportrendezvény szervezésével
összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes jogviszonyban,
munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban
közreműködőt bízhat meg.
b) A közreműködő feladata - a szervező képviselőjeként - különösen a
sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a sportrendezvény egyéb
résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény
helyszínére való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény
biztonságos lebonyolításának támogatásában, valamint a sportrendezvény
helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás.
(3)

A közreműködői képzésre történő jelentkezés feltételei
a) legalább 18. betöltött életév;
b) a jelentkezéskor egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
c) IFA rendszeren keresztül az adatok megadása

(4)

A közreműködői képzés bejelentése és szervezése
a) Az MLSZ a képzéseket a sportszervezetek, a sportszervezetekkel szerződéses
viszonyban álló vagyonvédelmi vállalkozások kezdeményezésére, vagy önállóan
hirdeti meg;
b) a képzés helyszínét a szervező (sportszervezet, sportszervezettel kapcsolatban álló
vállalkozás), vagy az MLSZ biztosítja,
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c) a képzési igényeket az IFA rendszeren keresztül legalább 30 nappal a képzést
megelőzően kell benyújtani a szükséges dokumentumok benyújtásával;
d) Az IFA rendszeren történt bejelentésnek tartalmaznia kell: a képzés helyszínét és
időpontját, képzési létszám keretét, a képzés esetleges publikusságát és a
jelentkezők személyes adatait.
e) a képzései igényeket a Biztonsági Iroda feldolgozza és véglegesíti;
f) A képzésre jelentkezők tájékoztatása és értesítése a képzést szervező feladata.
A közreműködők képzése

(5)

a képzés elméleti és gyakorlati elemből áll;
időtartama 18 óra;
az órák 45 percesek;
a képzést két egymást követő napokon is lehet teljesíteni, de a képzési napok között
nem lehet több, mint 30 nap;
e) a képzés során teszt kerül kitöltésre;
f) a képzéshez szükséges tananyagot az MLSZ biztosítja a képzők részére;
g) a képzésen résztvevők részére a szükséges segédanyagokat a szervező biztosítja;
a)
b)
c)
d)

12. § A közreműködők képzését végrehajtó képzők
A képzők kijelölés és munkavégzése

(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
(2)

a képzők kijelölésére az MLSZ Biztonsági Iroda tesz javaslatot;
a képzők felkészítésére a UEFA dokumentuok alapján az MLSZ jogosult;
a képzéseken a képzők párban látják el feladataikat;
a képzők párosítását a Biztonsái Iroda hajtja végre;
a képzőkkel az MLSZ a feladatok végrehajtására szerződést köt;
a képzők részére a képzési anyagot az MLSZ biztosítja;
a képzők tevékenységét és munkavégzését az MLSZ ellenőrzi;
a képzők a MLSZ Felnőttképzési Igazgatóságának mindenkori óradíj szabása szerinti
díjazásra jogosultak;
a képzők részére az utazás, szállás és ellátás megtérítésre kerül;
Díjkötelezettség

a) a képzés díjköteles,
b) a képzési díjat a szervező köteles a közreműködők létszáma alapján az MLSZ részére
előzetesen átutalással megfizetni;
c) amennyiben a képzésen a résztvevők nem jelennek meg, a képzési díj nem kerül
visszatérítésre;
d) A képzés összege a résztvevők részéről 6,000,- forint.
e) Az „Igazolás a labdarúgó sportrendezvényre való felkészítésről” (4. számú melléklet)
csak a képzési díjak átutalása után állítható ki;
f) A a Felnőttképzési Intézet által kért elszámolási dokumentációt kitölti és leadja;
g) A képzők a díjukról lemondhatnak (Lemondási szándékot írásban kell jelezni az MLSZ
felé.);
h) Nem teljesített / sikertelen képzés esetén a képzési díj nem kerül visszatérítésre.
(3)

A közreműködők képzésének szabályai
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a) A képzésen résztvevők részére a képzési anyagból modulzáró visszaellenőrző kérdések
kerülnek kidolgozásra.
b) A modul végén ezeket a kérdéseket értékelő teszt formájában is kitölthetik.
c) A teszteket kiértékelés után a képzők elemzik, helyben kiértékelik.
d) A képzés végén a képző szóban ismerteti a képzés eredményét, amely megfelelt, illetve
nem felelt meg minősítés lehet. Ezt követően rögzíti a képzés adatait a helyszínen az IFA
rendszerben és elkészíti az igazolást, melyet átvételi aláírás után át ad a képzett
személynek.
e) A sikertelen eredmény esetén a képzést teljes egészében meg kell ismételni és a képzési
díj újbóli befizetését követően a képzésen újra részt kell venni.
(4)

A képzés igazolása

d) A képzésről a 4. számú melléklet szerinti jegyzőkönyv kerül kiállításra. A résztvevő
eredményességét vagy eredménytelenségét a képzők aláírásukkal igazolják a 5.
számú melléklet szerinti formában.
e) Eredményes képzés esetén a képzett közreműködő számára kiállításra és kiadásra
kerül az IFA rendszerből helyszínen kinyomtatott plasztikkártya a 6. számú melléklet
szerinti „MLSZ kártya – közreműködő”.
f) Az igazolásokat az IFA rendszer nyilvántartásba veszi és az adatvédelmi szabályok
betartásával a Biztonsági Iroda az IFA rendszerben tárolja a kiadott igazolásokat.

VII. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

A rendezők, közreműködők képzése és nyilvántartása, a biztonsági vezetők,
sportszervezetek biztonsági felelőseinek és a rendező szerv vezető biztonsági
képviselőinek szakirányos továbbképzése, felmérése és nyilvántartása, továbbá a
képzések megszervezése szükségszerűen személyes adatok MLSZ általi kezelésével
jár.
A rendezői, közreműködői képzésre jelentkező rendezők a kapcsolódó adatkezelési
tájékoztatóban megjelölt személyes adatai a képzésre jelentkezés során, a képzési
jegyzőkönyv és az osztályozó ív, valamint a kiállított igazolások a képzés szervezése és
végrehajtása során bekerülnek az MLSZ ügyviteli rendszerébe, az Integrált Futball
Alkalmazásba és azt az MLSZ erre kijelölt munkatársai a kapcsolódó adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak alapján kezelik.
A személyes adatok kezeléséről, az adatok kezelésének céljáról, módjáról, időtartamáról
és az adatok kezelését érintő egyéb lényeges körülményekről tájékoztatók érhetők el az
adatvedelem.mlsz.hu oldalon.
A képzést szervező vagyonvédelmi vállalkozás/sportszervezet köteles a képzésre
jelentkező vagyonőröket a személyes adatok MLSZ általi kezeléséről tájékoztatni.
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A képzések és továbbképzések kezdetekor az MLSZ erre kijelölt munkatársa szóbeli
tájékoztatást is ad, a résztvevők aláírásukkal igazolják, hogy a jelentkezésre és az
adatkezelésre az erre vonatkozó előzetes tájékoztatást követően került sor.
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége megjelenítésre kerül a rendezők képzését
követően kiállításra kerülő igazoláson is.
A sportszervezet és/vagy vagyonvédelmi vállalkozás általi adatkezelések
jogszerűségéért a sportszervezet és/vagy a vagyonvédelmi vállalkozás felel.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. § Hatálybalépés
(1) A Biztonsági Képzési-, és Továbbképzési Szabályzatot az MLSZ Elnöksége ELN 41/2019
(05.10.) számú határozatával fogadta el. Módosította a ___________ számú határozatokkal.
(2) A szabályzat rendelkezései 2019. június 1-től, a hatályba lépést követően keletkezett, a
szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben alkalmazandó.

12

Biztonsági Képzési- és Továbbképzési Szabályzat

IX. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet

„Jegyzőkönyv a labdarúgó mérkőzésekre történő rendezői
feladatokra felkészítő képzéshez”
„Osztályozó ív a labdarúgó mérkőzésre történő rendezői feladatokra
felkészítő képzéshez”
„Igazolás a labdarúgó mérkőzéseken rendezői feladatok ellátására
történő felkészítésről”

4. számú melléklet

„Képzési jegyzőkönyv közreműködői képzéshez”

5. számú melléklet

„Közreműködői képzés résztvevői névsor”

6. számú melléklet

„MLSZ kártya közreműködő”
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1. számú melléklet

Képzési jegyzőkönyv
a labdarúgó mérkőzésre történő rendezői feladatokra felkészítés << sorszáma>>. számú
képzéséhez

Képzés ideje:
Képzés helye:
Képzést szervező
sportszervezet:
Vezető instruktor:
Képző:
Jegyzőkönyvvezető:
Képzettek száma:
Ebből megfelelt:
Ebből nem felelt meg:
Melléklet:
Megjegyzés:

Képző

Vezető instruktor

2. számú melléklet

Osztályozó ív

a labdarúgó mérkőzésre történő rendezői feladatokra felkészítő

. számú képzéséhez

Képzés szervezője:
Helyszín:
Időpont:
Vezető instruktor, képző
Név

Ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Telefonszám

Név

Szül.idő

Email:

Szül.hely

Szakmai
ig.sz.

Teszt

Eredmény

Adatkezelési tájékoztatót
megismertem, az igazolást átvettem

3. számú melléklet

„Igazolás a labdarúgó mérkőzéseken rendezői feladatok ellátására történő felkészítésről”

Igazolás

No<<IgazolasSzama>>

<<Nev>>
(szakmai igazolvány száma: <<SzakmaiIgSzam>>)
a
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzatában meghatározott képzési követelményeknek megfelelt.
Labdarúgó mérkőzéseken a rendezői feladatokra felkészített személy.

Budapest, <<Datum>>
A kiállítás dátumától 5 évig érvényes! Adatkezelési tájékoztató: ”link helye”

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

