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“A természet akarata az, hogy a gyerekek gyermekek lehessenek, mielőtt 

felnőtté válnak. Ha megpróbáljuk megbolygatni ezt a természetes 

rendet, akkor idő előtt felnőttek lesznek, de hiányozni fog belőlük az erő 

és a szilárdság.” 

Jean-Jacques Rousseau 
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1. Sportrendezvényekre, edzésekre vonatkozó biztonsági szabályok 

A Diósjenői Sportegyesület sportrendezvényein és edzésein is érvényes biztonsági szabályzatnak 

a mindenkori házirendet tekintjük. Alább a teljesség igénye nélkül soroljuk fel a főbb szabályokat. 

A rendezvények és edzések helyszínéül szolgáló Horváth Pál Sportcentrumot az MLSZ előírásainak 

megfelelően Biztonságtechnikai ellenőrzésnek vetjük alá a sport törvényben elvárt időközönként. 

A vizsgálatot a Katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és a Rendőrség szakemberei 

végzik el. A Sportcentrum 2m magas merevtáblás kerítéssel van bekerítve, amit szükség esetén 3 

oldalról kétszárnyas 4m széles kapukon és 3 db személyi kiskapun keresztül lehet elhagyni. A 

sportcentrum teljes területét 4 nagyfelbontású, éjjel is látó kamerával figyeljük 7/24 órában.  

A sportcentrumba látogatók biztonsága érdekében a potenciális veszélyforrásokat igyekeztünk 

kizárni. A gyerekek testiépségére veszélyt jelentő labdarúgó kapukat összeláncolva tároljuk, 

mozgatásuk csak a gondnok vagy az edzők engedélyével lehetséges. Villamos szekrények, 

vezérlőszekrények és a víztároló ciszterna fedél is lakattal zárt a látogatók biztonsága érdekében, 

ezek feszegetése, kinyitása szigorúan tilos! 

A sportegyesület rendezvényein a várható létszámhoz szükséges számú biztonsági személyzet 

(főrendező és rendezők) biztosítja a zavartalan kikapcsolódást. A sorszámozott megkülönböztető 

mellényt viselő rendezők minden esetben eligazításon vesznek részt a rendezvény előtt, ahol a 

főrendező kijelöli azokat a helyszíneket, ahol indokolt lehet a jelenlétük. A rendezvényeken 

kötelező betartani a rendezők utasításait! 

Sportpályáink körülkerítettek, így a játéktérre csak a játékosok és a játékvezetők léphetnek be. A 

nézők csak a számukra kijelölt helyeken tartózkodhatnak.  

A Sportcentrumba kizárólag olyan transzparenst (feliratot, ábrát) szabad bevinni, felmutatni, 

kifeszíteni, amelyet a Diósjenői Sportegyesület elnöke engedélyezett. 

Tilos a Sportcentrum területén mindennemű tárgy eldobása, hajigálása és a szemetelés! 

Tilos a Sportcentrum területére – többek között – állatot, petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, 

üveget, botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyat bevinni! 

Tilos a Sportcentrum területére szeszes italt bevinni és dohányozni! 

Kérünk minden látogatót, hogy tartsa tiszteletben a Sportcentrum alkalmazottainak emberi 

méltóságát és jogait! 
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2. A Sportegyesület munkavégzésre vonatkozó biztonsági szabályai, általános 

magatartási szabályok 

Első a biztonság!  

A Sportegyesület minden esetben a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

rendelkezéseit és iránymutatásait követve jár el. 

 A Sportegyesület munkavállalóinak, vagy a sportegyesülettel szerződésben álló 

vállalkozóknak minden esetben kötelező a munkavégzéshez szükséges védőfelszerelések 

rendeltetésszerű használata, azok alkalmasságának ellenőrzése, szükség esetén pótlásuk. A 

munkát végzők minden esetben kötelesek a munkát azonnal felfüggeszteni, vagy 

felfüggesztetni, ha a munkavégzéshez nem megfelelő és/vagy biztonságos körülményeket 

tapasztalnak. 

A Sportegyesület alkalmazottainak vagy vállalkozóinak szigorúan tilos alkohol, vagy 

tudatmódosító szerek hatása alatt munkát végezniük. 

A Sportegyesületnek munkát végző személy köteles orvosi alkalmasságáról vagy annak 

hiányáról a vezetőjét azonnali hatállyal tájékoztatni. 

Munkavégzés során a munkavégzőnek kötelessége a környezet óvása, minimális zaj és por 

ártalomra törekvés, illetve a helyi munkavégzési rendelkezések betartása a környező lakók 

védelme érdekében. 

A munkavégzés során példamutató magatartást várunk el minden alkalmazottól és 

vállalkozótól, különös tekintettel arra, ha környezetükben óvodás és általános iskolás 

gyermekek találhatók.  

A Sportegyesület alkalmazottai és vállalkozói politikai, etnikai és vallási megkülönböztetést 
nem alkalmazhatnak. 

Építési munkát megkezdeni csak előzetes vezetőségi engedéllyel lehetséges. Munkavédelmi 

kockázatelemzés után a munkaterület körül határolásával. 

A fenti szabályok be nem tartása a munkavégzés azonnali felfüggesztését vonhatják maguk 

után. 

 

3. A Sportegyesület vezetőire vonatkozó baleset- és munkavédelmi szabályok 

A Sportegyesület vezetőire és alkalmazottjaira is ugyanazok a munkavédelmi szabályok 

vonatkoznak. A 2.pontban leírtakon felül a vezetők kötelessége az alkalmazottak baleset és 

munkavédelmi észrevételeinek kivizsgálása, a biztonságos munkakörnyezet és munkavédelmi 

eszközök biztosítása. Ezek hiányában a munka azonnali hatállyal történő felfüggesztése.  
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A vezetők feladata és kötelessége minden alkalmazott és vállalkozó megfelelő szintű 

tájékoztatása a baleset- és munkavédelmi szabályokról és azok változásairól. Továbbá 

feladatuk a szabályok betartatása és a munkavállalói elköteleződés mélyítése. 

 

4. A Sportegyesület munkavállalóira vonatkozó baleset- és munkavédelmi- és 

magatartási szabályok 

A Sportegyesület vezetőire és alkalmazottjaira is ugyanazok a munkavédelmi szabályok 

vonatkoznak. A 2.pontban leírtakon felül az alkalmazottak kötelessége a baleset- és 

munkavédelmi szabályzat ismerete és maradéktalan betartása.   

 

5. A Sportegyesület adatkezelési szabályai 

A Sportegyesület kezeli és tárolja a szervezettel, a munkatársakkal, munkaviszonnyal 

kapcsolatos adatokat, a szervezet működése során keletkezett és másoktól gyűjtött adatokat 

is. 

A Sportegyesület kötelezi magát, hogy a részére átadott valamennyi adatot a PTK. szerinti 

védendő személyiségi jogként kezeli és őrzi, valamint az Információs önrendelkezési jogról, 

és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli és 

tárolja. 

Az adatok kezeléséről és tárolásáról írásos hozzájáruló nyilatkozat tölt ki minden érintett. 16. 

év alattiak adatait csak a szülői hozzájárulással kezeljük.  

A Sportegyesület adatvédelemi felelőse Hornos Ádám (hornos.adam@diosjenosport.hu), 

elérhetőségei megtalálhatók a szervezet honlapján.  

Az tárolt adatokat a google felhő felületén tárolja a szervezet, melynek adatvédelmi iránylevei 

itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 
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6. A Sportegyesület járványügyi helyzetre vonatkozó szabályai 

A sportolók és családtagjaik védelme érdekében a Sportegyesület szigorúan megköveteli 

minden alkalmazottjától és látogatójától a mindenkori járványügyi szabályok és a 

sportegyesület saját járványügyi szabályainak a betartását. A szabályok be nem tartása a 

sportlétesítmény területéről történő kitiltást vonja maga után.  A Sportegyesület minden 

szabályról elektronikus és írott formában is tájékoztatja a rendezvényeikre, edzésekre 

látogatókat. A kockázatok csökkentése érdekében a szabályok betartása mellett kérünk 

minden látogatót, hogy használja a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítőket. 
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