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HATÁROZAT  

 

 

A Honvéd FC Kft. (székhely: 1194 Budapest, Puskás Ferenc utca 1-3.) által szervezett és a 

sportrendezvény lebonyolításában érdekelt Újpest 1885 Kft. (székhely: 1044 Budapest, 

Megyeri út 13.) közreműködésével megrendezni tervezett Budapest Honvéd–Újpest FC 

OTP Bank Liga NB I bajnoki férfi labdarúgó mérkőzés ügyében a 29000/4467-4/2023. ált. 

számú döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

(a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kijavítom. 

 

A sportszervezetek közreműködésével megrendezésre kerülő sportrendezvény időpontja 

helyesen:  

 

„2023. április 21-én 20.00 órakor” 

 

A döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti 

döntés ellen volt. 

 

Az eljárás során költség nem keletkezett.  

 

INDOKOLÁS 

 

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mivel megállapítottam, hogy a fenti számú 

döntésemben a sportrendezvény időpontja 2023. április 22. 18.00 óra. 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a 2023. március 22-én hozott 042/2023. számú határozatával 

a mérkőzés megtartását a rendelkező részben foglalt időpontra módosította, ezért a döntésem 

kijavításáról rendelkeztem. 

 

Tekintettel arra, hogy a mérkőzés biztonsági kockázatának megváltoztatására javaslat nem 

történt, ezért a döntésemet egyéb vonatkozásban változatlanul fenntartom. 

 

 

 

Tárgy: 

 

 

A Budapest Honvéd–Újpest FC OTP 

Bank Liga NB I bajnoki férfi 

labdarúgó mérkőzés biztonsági 

kockázatára vonatkozó határozat 

kijavítása 
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Hatáskörömet a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 68/A. § (1) 

bekezdése és a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

Határozatom 

 az Stv. 68/A. § (1) bekezdése; 

 a Rendelet 2. § (1); 

 Ákr. 90  § (1) és a (3) bekezdése rendelkezésein alapul. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

dr. Balogh János r. altábornagy 

rendőrségi főtanácsos 

országos rendőrfőkapitány 

nevében és megbízásából 

 

 

 

dr. Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy 

rendőrségi főtanácsos 

rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes 
 

 

 

A határozatot kapják: 

- a rendelkező részben meghatározott ügyfelek, 

- Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, 

- Magyar Labdarúgó Szövetség (tájékoztatásul),  

- irattár 
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