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A Szentantalfa Nivegy-völgy SE Biztonsági szabályzatában a Magyar Labdarúgó Szövetség 

2019-ben hatályba lépett biztonsági szabályzata, illetve a „2004. évi I. törvény a sportról” az 

iránymutató. 

Az öltözők és folyosók biztonsági szabályai 

Az öltözőkben és az öltözőkhöz vezető folyosókon a csapatok megérkezését követően csak a 

mérkőzés hivatalos személyei tartózkodhatnak: 

• Játékvezetők 

• Játékvezetői ellenőrök 

• Szövetségi ellenőr 

• Szövetségi biztonsági ellenőr 

• Edzők 

• Gyúrók 

• Orvosok 

• Klub- és csapatvezetők 

• Szükség esetén mentősök 

• Rendezők 

A mérkőzés időtartama alatt az öltözőket rendezőkkel kell biztosítani. Az öltözőkben hagyott, 

a játékvezetők és a játékosok vagyontárgyainak biztonságáért a szervező sportszervezet 

felelős. 

A játéktér biztonsági szabályai 

A pálya korláton belül, de a játéktéren kívül tartózkodhatnak: 

• Megkülönböztetett öltözettel a rendezők (általában sárga, számozott láthatósági 

mellényben) és a rendőrségállománya, 

• Sportruházatban - megkülönböztető jelzőtrikóban - a cserejátékosok (bemelegítés 

céljából), 

• Sportruházatban – megkülönböztető jelzőtrikóban-labdaszedők, 

• Fogyatékos nézők és kísérőik, 
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• Fotósok (megkülönböztetett mellénnyel), 

• TV munkatársai. 

Edzések biztonsági szabályai 

• Minden edzésen az edzőn kívül még egy felnőtt személynek jelen kell lennie! 

• Edzés ideje alatt a pálya mellett kell tartani az elsősegély készletet és a defibrillátort! 

• Az edzésen csak egészséges személy vehet részt! 

• Minden edzésen biztosítani kell a sportolók számára az ivószünetet! 

• A játékosok kötelesek az edzésen elszenvedett sérülésről tájékoztatni az edzőt! 

• Ha a játékos az edzésfolyamán rosszullétre panaszkodik, fel kell menteni az edzés 

alól! 

• Edzés végeztével az edző sohasem hagyhatja magára a gyerekeket! 

• Az edzésről a gyerekek csak szülővel (U11 korosztályig) vagy a szüleik által kijelölt 

személlyel távozhatnak! 

Nézők részvétele a sportrendezvényen 

2004. évi I. tv. 76. § 

(1) A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, és nem 

folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja vagy meghiúsítja, 

illetve a sportrendezvényen résztvevők testi épségét, továbbá vagyoni javait károsítja vagy 

veszélyezteti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő kárért a néző, több 

károkozó esetén a károkozásban részt vevő nézők egyetemlegesen, a Polgári 

Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel 

tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi 

felelősségét. 

(3) A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, illetve a szervezőnek, rendezőnek 

vagy a rendőrségnek a személyi és vagyon biztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt 

tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. 
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(4) A sportrendezvény és a nézők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat külön 

jogszabály állapítja meg. 

Munkavégzésre vonatkozó biztonsági szabályok és általános 

magatartási szabályok 

Alapvető munkavédelmi szabályok az Alkotmányban, ezen alapulóan a munkavédelmi 

törvényben (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, a továbbiakban munkavédelmi 

törvény) és a Munka Törvénykönyvében, valamint az ilyen irányú rendelkezéseket is 

tartalmazó törvényekben találhatók.  

A fent említett törvény mellett, a munkáltatóra és valamennyi munkavállalóra a Szentantalfa 

Nivegy-völgy SE által készített „Munkavédelmi Szabályzat” az irányadó. 

 A munkáltató kötelezettsége, hogy a munka valamennyi körülményét a lehető 

legbiztonságosabb módon alakítsa ki, a munkavállaló testi épségét, egészségét a legkevésbé 

veszélyeztetve. 

Munkavállalókra vonatkozó baleset-, munkavédelmi- és magatartási 

szabályok 

A szabályok a”1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről”alapján 

A munkavállaló köteles: 

Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban és a munkavédelmi előírások betartásával 

munkát végezni. 

Munkavégzésre alkalmas állapot, ha a munkavállaló: 

• rendelkezik a tőle elvárható helyzetfelismerő képességgel és reflexei nem tompultak 

(nem áll szeszesital, hasonló hatású gyógyszer és drogok hatása alatt), 

• ismeri és alkalmazni tudja a szakmai és munkavédelmi előírásokat. 

A munkavállaló köteles: 

• tőle elvárható módon meggyőződni a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz 

állapotának megfelelőségéről, továbbá a munkaeszközt rendeltetésszerűén és a 



Szentantalfa Nivegy-völgy SE 

8272 Szentantalfa, Fő utca 39.   www.nivegyvolgyse.hu 

Adószám: 19266442-1-19 

www.facebook.com/Szentantalfa NVSE  www.facebook.com/Szentantalfa Nivegy-völgy SE 

munkáltató utasítása szerint használni, valamint a számára előírt karbantartási 

feladatokat elvégezni. 

• egyéni védőeszközt rendeltetésszerűén használni és tőle elvárható módon tisztítani. 

• munkavégzés során olyan ruházatot viselni, amely egészségét, testi épségét nem 

veszélyezteti. 

• munkaterületén fegyelmet, rendet és tisztaságot tartani. 

• biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a 

munkavégzés során alkalmazni. 

• előírt orvosi, illetőleg pálya alkalmassági vizsgálaton részt venni. 

• veszélyt jelentő rendellenességet, üzemzavart tőle elvárható módon megszüntetni vagy 

• erre intézkedést kérni a felettesétől. 

• balesetét, sérülését, rosszullétét a munkáját irányítónak, továbbá a más személyt ért 

• balesetet pedig a sérült munkáját irányító személynek haladéktalanul jelenteni. 

Adatkezelési szabályok 

Az egyesület adatkezeléssel kapcsolatos szabálya, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete és az erre hivatkozó Magyar Labdarúgó Szövetség adatkezelési szabálya 

alapján készült, amit a ” Szentantalfa Nivegy-völgy SE adatkezelési szabályzat” tartalmaz. 


