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I. Pályarendszabályok 

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

• Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolvánnyal 

rendelkezik. A belépőjegyek a klub rendezvényeire egyszeri belépésre jogosítanak, a 

belépőjegyek és a bérletek másra a klub engedélyével ruházhatók át. 

• Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása 

alatt; 

• Nem tart magánál, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény 

megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti. Aki ilyen 

tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele 

szemben a szervező kizárással élhet. 

• Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait 

sértő, megbotránkoztató vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító 

feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet; 

• Nem áll a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 73. § (1) bekezdése 

szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a 

szabálysértési kitiltás vagy az Stv. 76/A. (1) bekezdése szerinti külföldi sportszervezet, 

hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt; 

• Betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat,  

• A szervező, a rendező, vagy jogszabályban meghatározott más személy felszólítására 

személyazonosságát igazolja; 

• Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban 

megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem 

egyeztethető; 

• Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel 

készíthető; 

• Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők és az arra jogosult 

személyek a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik; 

• A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások 

személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, 

másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű 

szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások 

abbahagyására felszólítani. 

Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1. pontban foglalt feltételeknek nem 
felel meg, vagy a 2. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, 
a sportrendezvényről eltávolítható.  
A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, 
személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a 
mérkőzés biztosítását végző rendőr, és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a 
rendező is jogosult. 

2. A néző: 

• Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A kerítésre fel 

nem mászhat, azon keresztül semmilyen tárgyat nem vehet át, adhat át, illetve 

dobhat át. 
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• A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen 

nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el. 

• Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján 

kijelölt szektorba irányítható. 

• Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott 

csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a 

sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, 

bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok 

rendelkezései szerint visszatartják, jogszabály által lehetővé tett egyéb intézkedést 

alkalmaznak vele szemben, és a rendőrhatóságnak átadják. 

• Aki sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik meg vagy tartózkodik, 

amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a személyének a hatóság vagy az eljáró 

hivatalos személy által történő azonosítását, szabálysértést követ el. 

• Felhívjuk a nézők figyelmét a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek betartására. 

3. A néző a sportrendezvényen: 

• Köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által 

meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait; 

• A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital 

árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges; 

• A dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja; 

• Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, 

meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és 

vagyonbiztonságát; 

• Rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem 

egyeztethető magatartást nem tanúsíthat; 

• A tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve 

oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat 

nem fedheti el; 

• Köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a 

rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni; 

• Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be: 

• A Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást 

nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja; 

• A szervező köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy 

eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt 

vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való 

kizárás).  

• Aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel, bűncselekményt követ el. A 

rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. 

Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a 

rendőrséget haladéktalanul értesíti 

• A Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a 

károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a 
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kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti 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, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvben a kártérítésre 

vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. 

• A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a 

rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét 

elhagyni.  

4. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a 
szervező: 

• jogosult a stadionba nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. üvegpalack, 

szerszámok, járművek stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és 

ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni; 

• A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendezőség a nézők meghatározott 

csoportját a sportlétesítményben visszatarthatja. 

• Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a Fegyvernek VSE 

érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, 

szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, 

továbbá az Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható. 

• Figyelem, a létesítményben képrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület! 

• Felhívjuk a figyelmüket továbbá, hogy a mérkőzés tömegrendezvénynek minősül, 

ezért az ott készült kép- és hangfelvételekre a Ptk. vonatkozó jogszabálya érvényes: 

 A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog 

 (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az 

elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén. 

 Ennek értelmében az itt készült képeket a Fegyvernek VSE felhasználhatja az 

eseményen készült fotókat és videókat marketing és PR kommunikációra is. 

  



Fegyvernek VSE biztonsági szabályzat 1.0 

II. A Városi Sporttelep elhelyezkedése, menekülési útvonal 

• A Városi Sporttelep a fegyvernek HRSZ:2612 számon helyezkedik el. (1. melléklet) A 

terület a Kocsordos csatorna felől kettő db bejárati vaskapu van ellátva melynek méretei 

1,2 m és 5,8 m. E területen belül helyezkedik ez a sportpálya melyet kerítés vesz körbe. 

Északi és déli irányban 3-3 bejárattal rendelkezik így ezek menekülési útvonalként 

használhatók. A focipálya felé a Büfé előtt 1 db 2,5 m-es (csak sportolóknak fenntartott 

kapu, az öltöző épület mögött 1 db 2 m-es kapu van és egy 4 méteres kapu található. A 

menekülést Észak irányban sötétedést követően a megvilágítottsági határ korlátozza. Déli 

irányban a közvilágítási lámpák segítenek a tájékozódásban. Kiürítés szempontjából az 

átjárható nyíló felületek és nyitott területek össz mérete a fentiek alapján 

1,2+5,8+2,5+2+20 m = 31,5 m. 

• A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát - a napnyugta utáni időszakban is 

látogatható rendezvény esetén - világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A 

jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri 

rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy 

jelölés látható és felismerhető legyen. 

• A (2) bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. 

• A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési 

útvonalak megvilágítását biztosítani kell. 

• A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és 

menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás 

kiépítése nem szükséges. 

• A mellékelt térképen a tervezett menekülés irányai be vannak (3. melléklet) jelölve. A 

Bajcsy Zsilinszky út felöl a sportpálya irányába közvilágítási lámpák vannak elhelyezve 

• A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható 

legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 

méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. 

III. Belépés és eltávozás rendje: 

1. A sportrendezvényeket alkalmanként belépőjegy váltása ellenében látogathatják a nézők. A 

nézők belépésére vonatkozó szabályokat a szabályzat I. pontja tartalmazza. 

2. A rendezvény helyszínét bárki bármikor szabadon elhagyhatja az alábbi útvonalakon, 

térképen jelölve a Bajcsy Zsilinszky és a Marx Károly út felé gyalogosan a környező utcákon 

elhagyható a rendezvény helyszíne. 

IV. Parkolás rendje: 

1. A menekülési útvonal irányába járművek nem állhatnak az úton. Erről a polgárőrség 

gondoskodik. A parkolás Sportpálya térkövezett parkolójában az ifjúsági park, település 

oldalán a gáton és a környező utcákban lehetséges. 
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1. melléklet 
Sporttelep elhelyezkedése (műholdfelvétel ) 
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2. melléklet 
 

Öltözőépület alaprajz 
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3. melléklet 

Menekülési terv 

 


