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Jelen Biztonsági Szabályzat kiterjed a Cigándi Futball Club által szervezett mérkőzésekre, 
edzésekre, rendezvényekre. Minden olyan személyre, aki az előzőekben megnevezett 
eseményeken részt kíván venni, továbbá a klub alkalmazottaira, munkavállalóira, segítőkre és 
minden olyan személyre, aki bármilyen jogviszonyban áll a Klubbal. 

 

1. Edzésekre vonatkozó biztonsági előírások: 
a. A létesítményi körülmények biztonsági szempontból alkalmasak legyenek 

edzésre (pálya, öltöző, közlekedő felületek).  
b. A játékosnak az edzéseken a pálya minőségének és az időjárási 

körülményeknek megfelelő öltözetben, lábeliben kell az edzést megkezdenie. 
c. Az edzésen használt eszközök a megfelelő minőségűek legyenek. A labdarúgó 

kapuk és mobil kapok (pl.: kapusúlyok használata) rögzítése biztonságosan 
történjen megelőzve ezzel a baleseteket. 

d. Az edző az edzéseket úgy tervezze meg, hogy a balesetek kockázata minimális 
legyen. 

e. Az edzőnek gondoskodni kell arról, hogy a sérült, illetve inaktív játékosok sem 
maradjanak felügyelet nélkül. 

f. Az edzések során törekedni kell arra, hogy az edzésen azonos korosztályú 
labdarúgók vegyenek részt, ezzel elkerülve a nagy korkülönbség miatti 
sérüléseket. 

g. Kötelező a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti 
közlekedés szabályairól) szabályainak megfelelően közlekedni az öltöző és a 
Vasút utcai sporttelep közötti útszakaszon, továbbá a csapat egyszerre 
induljanak és érkezzenek az edzés helyszínére, lehetőleg több felügyelő 
személye mellett. 

h. Az edzésen résztvevők (edző, játékos, szülő, stb.) kötelessége, hogy ismerjék 
és betartsák a Klub Etikai Kódexében leírtakat. 

i. Fontos, hogy az edző rendelkezzen elsősegély nyújtási ismeretekkel, az 
elsősegélynyújtáshoz használatos orvosi táska az edzés része legyen. 
 

2. Mérkőzésekre vonatkozó biztonsági előírások: 
a. A Cigándi Futball Club kötelessége, hogy a létesítmény (pálya, öltöző, 

közlekedő felületek, játékos kijáró, lelátó, stb.) biztonsági és baleset 
megelőzési szempontból alkalmas állapotban legyen a mérkőzés 
megrendezésére, továbbá megfeleljen az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatában 
foglaltaknak. 

b. A Cigándi Futball Club kötelessége a mérkőzés során az előírásoknak 
megfelelő biztonsági személyzetet biztosítani. 

c. A Cigándi Futball Club kötelessége, hogy a sérülések kezelésére alkalmas 
személyzet, és a sérülések kezeléséhez szükséges eszközök rendelkezésre 
álljanak a mérkőzés során. 

d. A Cigándi Futball Club kötelessége, hogy újraélesztő készülék (defibrillátor) 
biztosítva legyen a mérkőzések alatt. 



e. A játékos köteles a mindenkori hatályos MLSZ Szabályzatoknak megfelelő 
öltözetben és kiegészítőkben (pl.: sípcsontvédő) megjelenni, mérkőzésre 
alkalmas állapotban. 

f. A mérkőzések során a Klub Etikai Kódexének ismerete, az abban foglaltaknak 
betartása és betartatása a legfontosabb azokra nézve, akikre a hatálya kiterjed. 

g. A nézőkre, szurkolókra a Cigándi Futball Club hatályos Pályarendszabályai az 
érvényesek, melyek megtalálhatók a létesítmények bejáratánál, illetve a Klub 
honlapján (www.cigandse.hu). 

h. A Cigándi Futball Club köteles a mérkőzések során a Pályarendszabályokban 
foglaltakat betartatni. 

 

3. A Klub alkalmazottaira vonatkozó biztonsági szabályok 
a. Az alkalmazottak kötelesek a munkahelyükön munkavégzésre alkalmas 

állapotban megjelenni és a rábízott feladatokat a munkavédelmi szabályok 
betartásával végezni. 

b.  Ha az alkalmazottat olyan hatás éri, hogy az a biztonságos munka végzést 
veszélyezteti, köteles azt a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni, aki a 
szükséges intézkedéseket megteszi. 

c. Az alkalmazott a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez 
megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik. Tilos minden olyan 
magatartás, amely a munkavégzést akadályozza, zavarja, vagy veszélyezteti. 
(A Klub alkalmazottaira, edzőire, stb. vonatkozó magatartási előírásait a Klub 
mindenkor hatályos Etikai Kódexe tartalmazza) 

d. Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti. 



e. A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylő gépeket, készülékeket, 
berendezéseket nem szabad működés közben felügyelet nélkül hagyni. 

f. A motoros fűnyíró használata előtt a területet minden esetben be kell járni és a 
veszélyt jelentő tárgyakat el kell távolítani. 

g. Öngyújtót hegesztő-, forrasztóláng vagy gáztűzhely lángjának meggyújtásához 
használni tilos. 

h. Az alkalmazottakon, illetve a felügyeletre jogosultakon kívül más személy 
nem tartózkodhat közvetlen áramütés-veszélyes környezetben 
(kapcsolószekrények, elosztók és hasonló berendezések). 

i. Villamos készülék javítását csak – az azzal megbízott – villamos szakember 
végezheti. 

j. A közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsoló tereit, a 
tűzoltó felszereléseket hozzáférhetően, szabadon kell hagyni, átmenetileg sem 
szabad azokat eltorlaszolni. 

 

4. Adatkezeléssel kapcsolatos szabályok 
a. A Klub adatkezelési szabályok szempontjából a mindenkor hatályos „MLSZ 

Adatvédelmi Irányelvek c.” dokumentumban foglaltakat kívánja követni. 
b. Az adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályok mindenkori betartása: 

i. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról,  

ii. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

 
5. A Vezető a biztonsági szabályokkal kapcsolatosan köteles: 

a. a szükséges utasításokat, információkat, tájékoztatást megadni a klub 
alkalmazottai, játékosai, segítői számára; 

b. rendszeresen meggyőződni arról, hogy a körülmények megfelelnek-e a 
követelményeknek, a Klubbal kapcsolatban állók ismerik, illetve megtartják-e 
a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; 

c. a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek 
figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók 
részére; 

d. a tudomására jutott rendellenességet, az ezzel kapcsolatos bejelentéseket 
haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az 
érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani; 

e. biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, 
a kielégítő higiéniás állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását javítását, 
pótlását; 

f. teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók, 
játékosok, nézők biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a 
változó körülményeket is. 

g. törekedni a  biztonsági körülmények folyamatos javítására. 


