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BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
PREAMBULUM 
 

A Nyergesújfalu SE biztosítja a labdarúgó rendezvények résztvevői számára a sportág gyakorlásához 

és a biztonságos nyugodt szórakozáshoz való részvételt, a személyi- és vagyonbiztonságukat. A 
feladata, hogy a sport, a labdarúgás legyen a mérkőzések főszereplője. A sportlétesítményekben, 
illetve azok közvetlen környezetében a biztonságos és a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltató 
környezet feltételeinek megteremtésével kívánunk hozzájárulni a sportrendezvényeket látogatók, 
valamint a labdarúgást támogatók számának emeléséhez, a pozitív szurkolói magatartás 
kialakításához,  
A szabályzat elősegíti a hatékony és helyes jogalkalmazás elterjedését, egységes terminológia 
használatát, a sportesemények ünnepi hangulatban történő megrendezését.  
Nyergesújfalu SE Biztonsági Szabályzata arra törekszik, hogy minimálisra csökkentse a labdarúgó 
mérkőzések biztonsági kockázatát, a labdarúgó mérkőzést megelőző, közbeni és az azt követő 
időszakban. 
 
 
 

1. A BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA 
 

Egységes szabály szerint kerüljön végrehajtásra a sportrendezvények biztonsági feladatainak 
előkészítése, biztosítással kapcsolatos feladaton végrehajtása. 
 
 
 

2. A BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT RENDELTETÉSE 
 
Olyan rendszer kialakítása, ami hozzájárul a sportrendezvények biztonsági előkészítéséhez, 
megszervezéséhez, megfelelő lebonyolításához, valamint a pozitív szurkolói magatartás 
kialakításához. 
 
 
 

3. EGYESÜLETÜNK BIZTONSÁGI FELADATAI 
 
- ismerni a sportrendezvények biztosításával összefüggő feladatokat 

- ismerni a labdarúgó szövetség biztonsági szabályzatát, infrastruktúra szabályzatát és a  
  versenyszabályzat rendelkezéseit.  

- Segíteni a szövetség által kiküldött ellenőrök munkáját. 
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4. INFRASTRUKTÚRÁLIS ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA 

- biztonságtechnikai ellenőrzés 

- pályahitelesítés 

- tájékoztató táblák 

- bejárati kapuk 

- nézőtér 

- biztonságtechnikai előírások 
 
 
 

5. NYERGESÚJFALU SE KÖTELEZETTSÉGEI 

- betartani az MLSZ szabályzatában rögzített előírásokat 

- rendezvények, mérkőzések biztonságos megszervezése a résztvevők személyi és  
  vagyonbiztonságának megteremtése. 
 
 
 

6. A NÉZŐK KÖTELEZETTSÉGEI 
 
- a pályarendszabályok maximális betartása,  

- rendezők útmutatásának, utasításainak végrehajtása 
 
 
 
7. SPORTRENDEZVÉNYEKRE, EDZÉSEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK  
 
A sportrendezvényekre, és edzésekre vonatkozó biztonsági szabályzatot az MLSZ iránymutatása 
alapján - MLSZ Biztonsági szabályzat*, MLSZ Pályarendszabály*- állította össze egyesületünk a helyi 
adottságok figyelembe vételével, és helyezte ki a létesítményben. 
 
A sportrendezvények és edzések biztonságos lebonyolításának alapja a létesítményre vonatkozó 
szabályok megismerése, és betartása.  
 
Az utánpótlás rendezvényekre vonatkozó biztonsági szabályokat a BEP Eljárási Rendje* tartalmazza, 
míg a felnőtt nagypályás mérkőzések megrendezésére vonatkozóan az MLSZ Biztonsági 
Szabályzatában*, és az MLSZ Pályarendszabályában*foglaltak az iránymutatóak.  
 
Az általános magatartási szabályokat a sportegyesület az Etikai kódexében* rögzítette.  
 
A dokumentumok jól látható helyen vannak elhelyezve a létesítményben, és a sportpálya területén, 
ezáltal információt közvetít a rendezvények, edzések résztvevői számára.  
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8. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK, ÉS ÁLTALÁNOS 
   MAGATARTÁSI SZABÁLYOK  
 
A sportegyesület dokumentumban rögzíti a munkáltató, és a munkavállaló kötelességeit, és az 
általános magatartási szabályokat a klub vonatkozásában.*  
A sportegyesület munkavállalók számára az egészséget nem veszélyeztető, és biztonságos 
munkakörülményeket teremt, és a megfelelő szakmai, munkavédelmi előírásokat megismertetésével, 
munkavédelmi oktatásban részesíti. 
 
 
 
9. VEZETŐKRE VONATKOZÓ BALESET, ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK 
 
Ahhoz, hogy nyugodt körülmények között, kiegyensúlyozottan tudjuk átadni a labdarúgásról alkotott 
egyesületi filozófiánkat a napi munka során, és rendezvényeinket zökkenőmentesen tudjuk 
megrendezni elengedhetetlen az egyesület életében dolgozó személyek, és sportolóink egészsége, 
biztonsága!  
Szerződéses partner biztosítja a baleset, és munkavédelmi oktatást, és a szabályzatot.*  
 
 
 
10. MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ BALESET, ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK  
 
Ahhoz, hogy nyugodt körülmények között, kiegyensúlyozottan tudjuk átadni a labdarúgásról alkotott 
egyesületi filozófiánkat a napi munka során, és rendezvényeinket zökkenőmentesen tudjuk 
megrendezni elengedhetetlen az egyesület életében dolgozó személyek, és sportolóink egészsége, 
biztonsága!  
Szerződéses partner biztosítja a baleset, és munkavédelmi oktatást, és a szabályzatot.* 
 
 
11. A KLUB ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI  
 
Minden nap azért dolgozunk, hogy céljainkat elérjük, nem csupán a pályán, hanem az élet egyéb 
területein is. Ennek érdekében személyes adatokat kell gyűjtenünk, melyeket az előírásoknak 
megfelelően kezelünk!  
Sportegyesületünk adatkezeléssel kapcsolatos dokumentációjában az MLSZ adatvédelmi 
tájékoztatója az irányadó.* 
 
 
 
12. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 

- MLSZ Biztonsági szabályzat  
- MLSZ Pályarendszabály  
- BEP Eljárási Rend  
- MLSZ adatvédelmi tájékoztató 
- Munkavégzésre vonatkozó biztonsági szabályok  

- Baleset. és munkavédelmi szabályzat  
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