BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

„A foci szabályai nagyon egyszerűek. Valójában ennyiről van szó: ha mozog, rúgd meg. Ha nem
mozog, rúgd, hogy megmozduljon.”
Phil Woosnam

Sportrendezvényekre, edzésekre vonatkozó biztonsági szabályok:
A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
- Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
- A beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy belépésre jogosító igazolás birtokosának személyes
adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő
adatokkal.
- Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
- Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását
jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
- Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet.
- Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
- A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
- Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken,
róla kép- és hangfelvétel készíthető.
- Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban
foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.
A
sportrendezvényen
résztvevő
ruházatának
és
csomagjának
átvizsgálására,
személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a
biztosítást végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.
A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül
léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a
belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt –
amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak
a belépési ponton hagyhatja el.
Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit
bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják, és a
rendőrhatóságnak átadják.
A néző a sportrendezvényen:
Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott
előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
- Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja
vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
- Az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
- A magyar bajnoki/kupamérkőzéseken az 5% alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása
és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
- Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
- Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.

- Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és rendező engedélyével
helyezhet el.
- Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény
helyszínét elhagyni.
Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről
eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.
A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban
résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a
néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden,
a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.
A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
- A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az
eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal
is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és külföldi vendég sportszervezet
országa szerinti nyelven tájékoztatja.
- Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről,
biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozáskor történő visszaadásáról. Amennyiben
a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül
nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
- Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó
közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával
megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.
A nézők biztonságos távozása érekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok
sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési
útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
A Sportkomplexum területén szigorúan tiltott tevékenységek:
1) a Sportkomplexum területén található erre kijelölt területén kívül alkoholt fogyasztani, vagy
birtokolni, illetve alkohol hatása alatt a Sportkomplexum területére belépni, illetve ott
tartózkodni.
2) A Sportkomplexum területén kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak
hatása alatt területére belépni, illetve ott tartózkodni
3) a Sportkomplexum öltözőiben, közönségforgalmi területein szemetelni, másokat zavaró
módon viselkedni!
4) közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat az
Sportkomplexum területére behozni;
5) élő állatot a Sportkomplexum területére behozni, kivéve: a vakvezető és a rendőrségi szolgálat
nyomkereső kutyái

6) lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt az
Sportkomplexum területére behozni, amely nyilvános helyen való birtoklását jogszabály tiltja
(ide nem értve a hatóságok arra jogosult dolgozóinál a jogszabályok rendelkezésinek
megfelelően tartott fegyvert);
7) engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátó-ipari vagy bármely más szolgáltatási tevékenységet
végezni;
8) engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként („szendvicsember”) megjelenni, továbbá engedély nélkül szórólapot osztani vagy egyéb reklámhordozót
terjeszteni és a Sportkomplexum bármely részére plakátot ragasztani;
9) 5 km/h-t meghaladó sebességgel közlekedni
10) engedély nélkül szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani;
11) kéregetni, hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban
megbotránkozást, riadalmat kelthet;
12) kereskedelmi céllal, hivatásos fényképészként megbízásból, az Üzemeltető engedélye nélkül
fényképezni, videózni;
13) szülői vagy edzői felügyelet nélkül kiskorú gyermek a Sportkomplexumban és területén
nem tartózkodhat!
14) a sportkomplexum területén étkezni! Ez alól kivételt képeznek a nem sportcélú, egyéb
rendezvényeket, melyek esetében a rendezvény szabályzata az iránymutató.
15) a Sportkomplexum tűzvédelmi és technikai eszközeihez hozzányúlni!
16) labdát rúgni, dobni kizárólag a sportpályákon szabad, a Sportkomplexum egyéb területein
ezen tevékenység tiltott!
Munkavállalókra vonatkozó előírások:
A Felsőtárkány SC Sportegyesület munkatársai kötelesek a Sportkomplexum jó hírnevének
megőrzésére törekedni, látogatókkal szemben pedig udvarias, segítőkész magatartással a
megelégedést kell, hogy szolgálják.
A társaság munkavállalói kötelesek munkájuk során, a tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint
a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra
vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.
Munkavállaló a munkaviszonyának megszűnését követően is köteles a munkáltatónál szerzett
információkat titokként kezelni, azt harmadik személy részére nem adhatja ki
A munkatársak egymással szemben támogató magatartást, egymás iránti megbecsülést kell
tanúsítaniuk.
A munkatársak kötelessége, hogy munkakörükhöz illő, tiszta (munkavédelmi jogszabály
kötelező előírása esetén annak megfelelő) ruházatban végezzék tevékenységüket.
A munkatársak számára kötelező a munkakörüknek megfelelő munkavédelmi szabályok
betartása.

Tűzriadó és kiürítési terv:
A hatékony személy-, vagyon-, és tűzvédelem biztosíthatósága érdekében – minden
Használónak – tilos:
1) a menekülési útvonalakat eltorlaszolni;
2) a menekülési útvonalakat jelző táblákat, fényjelzőket eltakarni;
3) a porral oltó készülékekhez való hozzáférést megakadályozni.
Közveszéllyel fenyegetés esetén a Sportkomplexumot – a menekülési útvonalak
igénybevételével – ki kell üríteni a személy és vagyonvédelem érdekében. Közveszéllyel
fenyegetés esetén, telefonon történt bejelentéskor értesíteni kell a rendezőket, a pályagondnokot
és el kell mondani a bejelentés pontos tartalmát, a telefonáló személy hanghordozására és
beszédstílusára is kiterjedően.
Elektromos eszközök használata:
A Sportkomplexum területén csak az Üzemeltető tulajdonában álló, érintésvédelmi vizsgálattal
ellátott elektromos eszközök használhatóak.
Bármely más elektromos eszköz használata az Üzemeltető írásbeli engedélyéhez kötött.
Talált tárgyak kezelése:
A Sportkomplexum területén hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal!
A Sportkomplexum területén talált tárgyakat a pályagondnoknál kell leadni, ahol igazolt
tulajdonosa átveheti.
Dohányzás tilalma:
A Sportkomplexum területén és 5 méteres környezetében dohányozni tilos!
Dohányozni kizárólag a Sportkomplexum épületén kívül, az erre kijelölt helyen lehet, minimum
5 m távolságra az épület bejárataitól.
A dohányzási tilalmat megszegő személyeket a biztonsági szolgálat és az Üzemeltető
munkatársai az épület (illetve annak 5 m-es körzete), illetve a Sportkomplexum azonnali
elhagyására kötelezhetik.
Ha a jogsértő magatartás miatt az Üzemeltető terhére szabnak ki bírságot, azt az Üzemeltető
jogosult tovább hárítani a jogsértő személyre, aki azt – az Üzemeltető felszólításához másolatban
csatolt hatósági határozatban szereplő összegnek megfelelően – köteles haladéktalanul
megfizetni az Üzemeltető részére.

Balesetveszélyes helyzet elhárítása, elsősegélynyújtás:
Balesetveszélyes, életveszélyes helyzetet bármely látogató köteles az Üzemeltetőnek vagy
szakosztályvezetőnek, edzőnek jelenteni, akinek a kialakult helyzet mihamarabbi elhárításáról
gondoskodnia kell!
Az elsősegélynyújtás célja az élet megmentése, a további egészségkárosodás megakadályozása,
a gyógyulás elősegítése, a segítség nyújtása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem érkezik.
Az elsősegélyt nyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a baleset, vagy
rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást.
A Sportkomplexum elkülönített elsősegélynyújtó helyiséggel nem rendelkezik.
Az elsősegélynyújtók részére felszerelt és folyamatosan feltöltött mentőláda rendelkezésre áll
edzések és mérkőzések teljes időtartama alatt és ezen túl a sportkomplexum kiürítéséig a
pályagondnoknál.
Súlyosabb sérülés, baleset esetén mentőt vagy orvost kell hívni. Telefon: 112.

Defibrillátor készülékek elhelyezése:
A Sportkomplexum 1 db defibrillátor
létesítménypontokon található:

készülékkel

rendelkezik, melyek

az

alábbi

Edzés és mérkőzésnapokon a technikai helyiségben (sportöltöző)

A Biztonsági Szabályzat 2020. december 1-én lép hatályba.
Felsőtárkány, 2020. november 30.
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