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Magyar Footgolf Szövetség
Versenyek – sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos szabályzat

Hatályos: _______________

Jóváhagyta a Magyar Footgolf Szövetség Elnöksége ______________, a __________ határozat
számmal.
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1.§ A szabályzat célja
(1) A sportrendezvények biztonságáról szóló szabályzat célja, hogy:
a) biztosítsa a footgolf sportok rendezvényein a résztvevők számára a sportág gyakorlásához és a
biztonságos nyugodt szórakozáshoz való részvételt, a személyi- és vagyonbiztonságukat védje,
valamint járuljon hozzá a biztonságos és a kor elvárásainak megfelelő szolgáltató környezet
feltételeinek megteremtéséhez.
b) hozzájáruljon a footgolf rendezvényeket látogatók, valamint a footgolf sportokat támogatók számának
emeléséhez,
c) minimálisra csökkentse a footgolf sportok rendezvényeinek biztonsági kockázatát, a rendezvényt
megelőző, közbeni és az azt követő időszakban,
d) egységes szabály szerint kerüljön végrehajtásra a footgolf sportok rendezvényeinek biztonsági
feladatainak előkészítése, a biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtása, valamint azok
értékelése.
2. § A szabályzat hatálya
(1) Jelen szabályzatot kell alkalmazni a Magyarország területén belül megvalósított minden olyan
sportrendezvényre, amelyet a szervező a Magyar Footgolf Szövetséggel (a továbbiakban: MFGSZ)
együttműködésben szervez
(2) MFGSZ által vagy közreműködésével megvalósított sportrendezvények szervezői lehetnek:
 az MFGSZ;
 MFGSZ tag sportszervezet;
 külön engedély esetén olyan sportszervezet, amely nem tagja az MFGSZ-nek
 MFGSZ engedélyével rendelkező vállalkozás, gazdasági társaság is, vagy hivatalos
rendezvényszervező
(3) Jelen szabályzat vonatkozik:
 az MFGSZ-re, és az MFGSZ sportszakembereire;
 a sportrendezvényen résztvevő sportszervezetre (függetlenül annak MFGSZ tagsági viszonyától),
és a sportszervezetnél tevékenykedő sportszakemberekre, illetve alkalmazottakra, társadalmi
munkában tevékenykedő személyekre;
 a sportrendezvényen résztvevő sportszervezettel tagsági viszonyban lévő, illetve szerződtetett
sportolókra;
 a sportlétesítményt üzemeltető személyre;
 a nézőre
 MFGSZ szerződéses viszonyban álló vállalkozás, gazdasági társaság, vagy hivatalos
rendezvényszervező
3.§ Alapfogalmak
(1) Footgolf – mint sport: A FIFG (Federation for International Footgolf / Nemzetközi Footgolf Szövetség) által
footgolfként meghatározott, és a FIFG által rögzített szabályoknak megfelelő feltételekkel játszott egyéni
vagy csapat footgolf sportok (csapat footgolf sportok, pl: csapatverseny; egyéni footgolf sportok, pl: stroke
play, match play).
(2) Sportrendezvény: Footgolf sporttal kapcsolatos sporttevékenység végzését lehetővé tevő versenyek,
kupák, bemutatók és egyéb események.
(3) Szervezés: Széleskörű előkészítő, a sportrendezvény megvalósításával összefüggő feltételek
létrehozására irányuló tervező-szervező tevékenység.
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(4) Szervező: A sportrendezvény szervezésével jelen szabályzat 2. § (2) pontjában részletezett
rendelkezéseknek megfelelően megbízott sportszervezet, továbbá olyan gazdasági társaság /
rendezvényszervező cég, aki a szövetséggel szerződéses kapcsolatban van.
(5) Rendezés: Adott helyen és időben tartott sportrendezvény lebonyolításával kapcsolatos személy- és
vagyonvédelmi feladatok összessége.
4. § Versenybizottság sportrendezvények biztonságára vonatkozó feladatai
(1) Az MFGSZ Versenybizottsága a sportrendezvények biztonságával kapcsolatban az alábbi feladatokat látja
el:
a) ellenőrzi és megfelelőség esetén engedélyezi a sportrendezvények biztonsági feladatainak szervező
általi végrehajtását,
b) ha a sportrendezvényen várhatóan a sportolók, sportszakemberek és nézők együttes száma jelentős,
a szervező számára rendező bevonását írja elő, javaslattal él fegyelmi eljárás indítványozására a
biztonsági rendszabályok megsértésével kapcsolatos ügyekben,
c) figyelemmel kíséri, és részt vesz a létesítményhitelesítésekben,
d) Rendezvények biztonságáról szóló szabályzattal és a sportrendezvények biztonsági kérdéseivel
összefüggő kérdéseket éves szinten összegezi, és a tapasztalatokat megküldi az MFGSZ elnökségnek
az éves beszámolója részeként,
e) javaslatot tesz jelen szabályzat módosítására, kiegészítésére,
f) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a magyar kormány és az illetékes állami szervek iránymutatásainak
betartását.
(2) A sportlétesítmény hitelesítése során a Versenybizottság a következő elemek megfelelőségét vizsgálja:
a) a sportlétesítmény rendelkezzen a versenyszabályzatban meghatározott méretű játéktérrel, és a
játékosok melegítésére alkalmas külön térrel, rendelkezzen öltözőkkel a sportolók és a versenyen
közreműködő sportszakemberek részére,
b) igény esetén rendelkezzen hangosbemondóval, megfelelő hangosítással,
c) rendelkezzen elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséggel,
d) rendelkezzen szakhatósági engedélyekkel, tűzvédelmi tervvel, feleljen meg a tűzvédelmi
előírásoknak,
e) lehetőség szerint rendelkezzen a fogyatékos személyek részére biztosított helyekkel,
f) lehetőség és igény szerint rendelkezzen eredmény közzétételére alkalmas kijelzővel, táblával,
g) lehetőség szerint rendelkezzen büfével (étel- és italárusításra alkalmas helyiségekkel),
h) létszámtól függő orvosi biztosítás, felügyelet, esetlegesen eset kocsi meglétét,
i) létszámtól függő, megfelelő felelősségbiztosítás meglétét.
5. § A szervező kötelezettségei
(1) A szervező alapvető kötelezettségei:
a) a hatályos magyar jogszabályok, valamint jelen szabályzatban rögzített rendelkezések betartása,
b) a sportlétesítményben a nézők számára, a nézőtéri helyükig való eljutás kulturált lehetőségének,
tiszta nézőtérnek, parkolónak, illemhelynek a biztosítása,
c) a sportrendezvények biztonságos megszervezése, a résztvevők személyi- és vagyonbiztonságának
megteremtése.
(2) A szervező a szervezési feladatok ellátásához a sportrendezvények technikai, biztonsági feltételeinek
biztosítására a következő szervezetekkel köthetnek szerződést:
a) vagyonvédelmi vállalkozással,
b) egészségügyi szolgáltatóval,
c) katasztrófavédelmi szervezettel,
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d) áramszolgáltatóval,
e) parkolási szolgáltatóval,
f) biztosítási szolgáltatóval.
(3) A szervező köteles a sportlétesítmény biztonságtechnikai feltételeit olyan mértékben biztosítani, hogy az
biztosítsa a sportolók, sportszakemberek és a nézők személyi- és vagyonbiztonságát.
(4) Ha a sportrendezvény közterületen kerül megtartásra és a sportolók, sportszakemberek és nézők
együttes száma az ötezer főt várhatóan eléri, vagy a sportrendezvény megrendezése jelentős
forgalomkorlátozással, illetve forgalomeltereléssel jár, a szervező köteles a sportrendezvények
biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) kormányrendeletben foglaltak szerint eljárni.
(5) A szervező köteles gondoskodni arról, hogy a sportrendezvény helyszínéül szolgáló sportlétesítmény
házirendje a sportolók, sportszakemberek és a nézők számára elérhető legyen.
(6) A szervező köteles gondoskodni arról, hogy a sportolók a jelen szabályzat 1. számú mellékletében
szereplő felelősségi nyilatkozatot a sportrendezvény megkezdése előtt megtegyék.
(7) A sportrendezvényen előforduló sérülések és balesetek ellátása érdekében a szervező köteles az
elsősegélynyújtás és orvosi ellátás feltételeit biztosítani a 6. §. előírásai szerint.
6. § Sportrendezvény egészségügyi biztosítása
(1) A sportrendezvény szervezőjének gondoskodnia kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszköz
biztosításáról a rendezvény helyszínén, amellyel sürgős ellátás igénye esetén értesíthető a
mentőszolgálat.
(2) A sportrendezvény helyszínén a szervező köteles biztosítani betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy
ideiglenes) helyiséget fektetési lehetőséggel.
(3) Kisebb létszámú sportrendezvények esetén a szervező köteles gondoskodni gyalogőrségről/ügyeletről,
azaz mentőgépjármű nélküli egészségügyi biztosításról. A gyalogőrséget, ügyeletet adó személynek
rendelkeznie kell szakelsősegély biztosításához szükséges felszereléssel.
(4) Olyan sportrendezvényen, ahol a résztvevők száma az ötszáz főt várhatóan meghaladja, a szervező
köteles gondoskodni mozgóőrségről, azaz mentőgépjárművel történő mentési készenlétről a mentésről
szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. számú melléklete szerint.
(5) A sportrendezvény előtt legalább 10 nappal a szervező köteles értesíteni a területileg illetékes
mentőszolgálatot a sportrendezvény részleteiről. (Jelen szabályzat 2. számú melléklete egy mintalevelet
tartalmaz a kis létszámú, azaz ötszáz fős résztvevői létszámot meg nem haladó footgolf versenyek
bejelentéséhez.)
7. § A sportoló kötelezettségei
(1) A sportoló köteles a rendezvény házirendjét, és az MFGSZ összes szabályzatát betartani, továbbá köteles
a játékterület és környezetének – épületek, tereptárgyak – épségére ügyelni, fegyelmezetten,
sportszerűen viselkedni, vigyázni saját és mások testi épségére.
(2) A játékterület és környezetének nem rendeltetésszerű használata során keletkezett károkat a károkozó
köteles maradéktalanul megtéríteni az MFGSZ-nek illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló létesítmény
tulajdonosának.
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(3) A sportoló köteles a sportrendezvényen való részvételt megelőzően a jelen szabályzat 1. számú
mellékletében szereplő felelősségi nyilatkozatát megtenni.
8. § A jegyértékesítési rend meghatározása
(1) Ha a sportrendezvényen a belépés jegyvásárlási kötelezettséghez kötött, a jegyértékesítést a
sportlétesítmény befogadóképességének optimális, biztonsági szempontokat is figyelembe vevő módon
kell meghatározni, végrehajtani.
9. § A néző
(1) Nézők részvételével csak olyan sportlétesítményben rendezhető sportrendezvény, amely a jogszabályok
által előírt, alábbiakban felsorolt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.
 rendőrhatósági engedély,
 katasztrófavédelmi engedély,
 tűzoltósági engedély,
 ÁNTSZ engedély,
 Szabványossági Nyilatkozat (érintésvédelem, villámvédelem)
(2) A néző kötelezettségei a sportról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek és a sportlétesítmény
működési rendjének, a szervezők útmutatásának, utasításainak végrehajtása.
(3) A sportrendezvényen előforduló, néző által elkövetett jogsértések, amelyek a néző kivezettetését és/vagy
büntető feljelentést vonnak maguk után:
a) verekedés, továbbá verekedésre felhívás,
b) olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat
keltsen,
c) diszkrimináció: zsidózás, cigányozás (csoportos- és egyedi bekiabálások), huhogás, színes bőrű
játékosok gúnyolása,
d) hivatalos személy (rendőr), a szervező képviseletében eljáró (rendező) intézkedésével szemben
engedetlenség tanúsítása,
e) a rendező, valamint a rendőrség biztonságra vonatkozó rendelkezéseinek nem tesz eleget,
f) a játéktérre különböző idegen anyagok bedobálása,
g) a játéktérre való berohanás
h) a sportlétesítmény berendezéseinek rongálása,
i) a sportrendezvény hivatalos személyeinek tettlegesen fenyegetése, vagyontárgyaik rongálása,
eltulajdonítása, vagy ennek megkísérlése.
(4) Azokon a sportrendezvényeken, ahol a belépés jegyvásárlási kötelezettséghez kötött, a jegy
megvásárlásával a jelen szabályzat 3. számú mellékletében foglalt Általános Szerződési Feltételek
kötelezővé válnak a néző számára.
10.§ Hatálybalépés
(1) Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége 2020. 05. 20. napján megtartott Elnökségi ülésen fogadta el, és
azt elfogadása napján lépteti hatályba.
(2) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a sportfegyelmi
felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) számú kormányrendelet rendelkezései alkalmazandók.
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Budapest, _________
______________________
Hrutka János
elnök
Magyar Footgolf Szövetség
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1. számú mellékelt: Sportolók felelősségi nyilatkozata
Felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírott, ………………………………… (születési hely és dátum: ………………………………… lentiekben foglalt tartalommal
nyilatkozatot teszek a Magyar Footgolf Szövetség (MFGSZ) által kiírt alábbi sportrendezvény kapcsán:
 verseny megnevezése:
 verseny helyszíne:
 verseny időpontja:
Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírása előtt az alábbi feltételekről tájékoztatást kaptam, és jelen
nyilatkozat aláírásával e feltételeket elfogadom:
(1) A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt, saját felelősségére használja a játékterületet és
környezetét, illetve az azon lévő tereptárgyakat, berendezési tárgyakat és épületeket.
(2) Az MFGSZ-t semmilyen felelősség nem terheli a résztvevők testi épségéért, vagyontárgyaiért, a résztvevők
által gondtalanul vagy szándékosan okozott károkért, különösen amennyiben a résztvevők a helyszín
házirendjével kapcsolatos szabályokat megsértik.
(3) A résztvevők kötelesek a rendezvény házirendjét betartani, továbbá kötelesek a játékterület és
környezetének – épületek, tereptárgyak – épségére ügyelni, fegyelmezetten, sportszerűen viselkedni,
vigyázni saját és mások testi épségére.
(4) Az okozott károkat a károkozó köteles maradéktalanul megtéríteni az MGFSZ-nek, illetve a rendezvény
helyszínéül szolgáló létesítmény tulajdonosának.
Kijelentem, hogy egészséges, fizikailag a sportoláshoz megfelelő és terhelhető állapotban vagyok. Tudomásul
veszem, hogy alkoholos és kábítószeres befolyásoltság alatt tilos a játékban való részvétel.
Kelt:

____________________
sportoló aláírása
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2. számú mellékelt: Mintalevél kis létszámú footgolf versenyek bejelentéséhez
Mintalevél
Tisztelt Mentőszolgálat!
A ………………………….. nevében, sportrendezvény bejelentése kapcsán írunk Önöknek. Sportrendezvényünk
várható létszáma nem lesz jelentős, viszont a Magyar Footgolf Szövetség által előírt bejelentési
kötelezettségünknek e levél formájában kívánunk eleget tenni.
A lentiekben foglaljuk össze a sportrendezvény programját.
 sportrendezvény megnevezése:
 szervező:
 dátum:
 időpont:
 helyszín:
 sportolók várható száma:
 szervezők várható száma:
 nézők várható száma:
 orvosi ügyeletet biztosító személy:
 egyéb:
A footgolf nem minősül kiemelt veszélyességű sportágnak, a szabályok szerint szabálytalan az ellenféllel
történő érintkezés. A sérülések ritkák, de az ugrások és földre érkezések során előfordulhatnak.
Tapasztalataink alapján elmondható, hogy elsősorban a boka és térd ízületi sérülésekkel találkozhatunk
nagyobb számban.
Kérem Önöket, hogy tájékoztatásunkat tudomásul venni szíveskedjenek.
Üdvözlettel,
________________
szervezet neve
titulus
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3. számú mellékelt: A Footgolf sportrendezvény látogatásával kapcsolatos ÁSZF
A Footgolf sportrendezvény látogatásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek
(1) Kábítószeres befolyásoltság alatt, illetve ittas állapotban lévő személyek még érvényes belépőjegy
birtokában sem léphetnek a Footgolf sportrendezvény színhelyének területére.
(2) Tilos a Footgolf sportrendezvény előtt, közben és utána a rasszista, valamint a közerkölcsöt sértő
bekiabálás a játéktérre, illetve a játékosok, a sportszakemberek durva becsmérlése.
(3) A jegytulajdonosok, résztvevők tudomásul veszik, hogy a Footgolf sportrendezvény színhelyére történő
beléptetéskor és a rendezvény időtartama alatt a szervező vagy a rendező az 1-3. pontokban foglaltak
betartását ellenőrzik.
(4) Az 1-3. pont szerinti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt bizonyítottsága esetén a
szervezőnek vagy a rendezőnek kötelessége a rendbontókat a footgolf rendezvény színhelyéről
eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri szervek segítségét kérni.
(5) Szerződésszegést követ el az a néző, aki a belépési feltételeknek nem tesz eleget:
a) nem rendelkezik belépőjeggyel, engedéllyel, bérlettel vagy belépésre jogosító igazolvánnyal,
b) kábítószert vagy bódító hatású szert magánál tart, illetve ezek befolyása alatt áll,
c) aki a Footgolf sportrendezvény rendjét megzavarja, a biztonsági szabályokat megsérti, a szervezők
vagy rendezők munkáját akadályozza, a résztvevők testi épségét, vagyoni javait károsítja vagy
veszélyezteti (pl. tárgyat eldob, hajigál).
d) a néző tudomásul veszi, hogy a footgolf sportrendezvény megtekintésére kibocsátott belépőket (jegy,
bérlet, engedély, belépésre jogosító igazolvány), illetve a pályarendszabályok betartását a rendezők a
sportesemény egész területén, a sportrendezvény teljes időtartama alatt ellenőrizhetik.
e) a szervező - a footgolf sportrendezvény biztosítását és a beléptetést végző rendezők
közreműködésével - fenntartja annak a jogát, hogy rendezvényein a pályarendszabályoknak eleget
tenni nem tudó- vagy nem akaró személyeknek a sportlétesítménybe való belépését megtagadja.
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