
 

 

 

HASZNÁLATBAVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

OROGEL STADIUM 

DINO MANUZZI 

 

(Forrás: 2005 június 6-ai “Módosítások és kiegészítések az 1996 március 18-ai 

»Sportlétesítmények építésére és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások« című 

Belügyminisztériumi rendelethez” című Belügyminisztériumi rendelet szerint módosított 1996 

március 18-ai Belügyminisztériumi rendelet 19-ter cikkelye, 3. bekezdés, “e” betű, továbbá 2005 

június 6-ai “10.000 férőhelyet meghaladó befogadóképességű sportlétesítményekbe való 

belépésre jogosító igazolások kibocsátásának, forgalmazásának, árusításának ás átadásának 

módozatai labdarúgó mérkőzések alkalmával” című  Belügyminisztériumi rendelet 4. cikkelye, 2. 

bekezdés, 2007 február 8-ai 8-as számú Végrehajtási r., 2007 augusztus 8-ai Belügyminisztériumi 

rendelet, 2010 március 17-ei 1412010-ás számú Döntés) 

 

 

A cesenai Orogel Stadium D. Manuzzi sportlétesítményben éljük a sportot és a belépés csak és 

kizárólag a saját csapat származási, etnikai, területi vagy vallási kötöttségek nélküli buzdítása 

céljábol megengedett, kerülendő az erőszakot és annak bárminemű kifejezését, hogy teljes 

nyugalomban töltsünk egy ünnepnapot. 

 

A sportesemény alkalmával a sportlétesítménybe való belépés és az ott-tartózkodás jelen 

Szabályzat elfogadását vonja maga után. Utóbbi nem betartása a szolgáltatási szerződés azonnali 

felbontásával, a szabálysértő ebből következő, a sportlétesítményből való eltávolításával, 

egyszersmind a hatályos szabályozás által meghatározott intézkedések és büntetések 

foganatosításával, a 100-tól 500 euróig terjedő pénzbeli bírság kiszabásával jár. Amennyiben a 

szabálysértő már volt büntetve ugyanazon sportszezonban, akár egy másik létesítményben, 

ugyanazon használatbavételi szabályzat megsértése miatt a büntetés a maximális összeg feléig 

növelhető és kiszabhatóvá válik a sportrendezvényekre való belépés tilalma (Daspo). 

 

Jelen Szabályzatban szereplő kifejezések értelmezése: 

 

• Sportlétesítmény alatt az összes, a Cesena FC S.r.l. egyesület által elfoglalt és használt terület 

értendő, beleértve a külső fenntartott területet 

• Klub alatt a Cesena FC S.r.I. egyesület értendő 
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• Rendezvény alatt minden egyes Serie A, B, Lega Pro, Tim Cup és Coppa Lega Pro 

labdarúgó mérkőzés, valamint az ugyanabban a stadionban, a Cesena FC S.r.l. egyesület által 

szervezett és lebonyolított nemzetközi – akár barátságos - mérkőzés értendő 

 

A belépésre jogosító igazolások kibocsátásáért és forgalmazásáért felelős Egyesület a Cesena FC 

S.r.l.. 

A belépésre jogosító igazolás megvásárlásakor a vásárló kötelezettsége ellenőrizni esetleges 

hibákat és/vagy hiányosságokat, nem lévén a Cesena FC S.r.l. felelős a belépésre jogosító 

igazoláson szereplő esetleges tárgyi hibákért. A rendezvény, melyre a belépésre jogosító igazolás 

megvásárlásával belépésre való jogosultság keletkezik a cesenai Orogel Stadio Dino Manuzzi 

városi Stadionban kerül megrendezésre, Spadolini utca 110 – 47521 Cesena Fc. 

 

 

VISELKEDÉSI NORMÁK 

 

Következnek a vonatkozó rendeletek: 

 

• a stadionba való belépésre jogosító igazolás személyre szóló és harmadik fél számára a 

jegyárusító irodának küldött előzetes írott és ellenjegyzett közlés után, az új felhasználó adatainak 

feltüntetésével adható át; kivételt képeznek a klub és a vonatkozó jogszabályok által szabályozott 

esetek; 

• a létesítménybe való belépéshez szükséges egy érvényes személyazonosító igazolvány, amit be 

kell mutatni az egyesület személyzetének kérésére a szelvény jogos tulajdonosa és annak 

birtokosa közti egyezés megállapítása végett; 

• a futballmérkőzések alkalmából a sportlétesítménybe történő belépés és bármilyen minőségben 

történő tartózkodás a jelen “használatbavételi szabályzat” által szabályozottak; a belépésre 

jogosító igazolás megvásárlása a néző részéről ennek a teljes és feltétel nélküli elfogadását vonja 

maga után; 

• a nézőnek joga/kötelessége a megadott helyet elfoglalni és nem mehet át a stadion, a jegyen 

szereplőtől eltérő szektorába, kivéve a Közbiztonsagi Hatóság által engedélyezett esetekben; 

• a néző köteles a Rendvédelmi Erőkön kívül a rendezők által fémdetektorral végzett illegális, 

tiltott és/vagy veszélyes eszközök bevitelének meggátolását célzó esetleges ellenőrzésnek alá 

vetni magát és köteles a rendezők útmutatásait követni; a Stadionba való belépésre jogosító 

igazolás megvásárolásával a néző hallgatólagosan felhatalmazza a Klubot, hogy utóbbi ruházat- 

(“pat down”) és a néző birtokában lévő táska vagy hordozó esetében csomagátvizsgálást kérjen, 

továbbá, hogy megtagadja a belépést bárkitől, vagy eltávolítson a Stadionból bárkit, aki nem 

hajlandó a szóbanforgó ellenőrzések alá vetni magát; 

• a belépésre jogosító igazolás személyre szóló, kizárólag a vevő személyes adatainak előzetes 

rögzítése után kerül kiállításra és nem adható át harmadik félnek, kivételt képeznek a vonatkozó 

jogszabályok és a Klub által szabályozott esetek; 

• a belépésre jogosító igazolást a Stadion elhagyásáig meg kell őrizni és bármely pillanatban, a 

rendezők kérésére, azt be kell mutatni. A rendezők, a Klub Tisztségviselői és/vagy a 

Rendvédelmi Erők bármilyen törvényellenesen árusított szelvényt el fognak kobozni; 

• a nézőnek joga/kötelessége a (jegyen és/vagy a bérleten feltüntetett) megadott helyet elfoglalni 

és, ebből fakadóan, a belépésre jogosító igazolás megvásárolásával kötelezi magát arra, hogy nem 

foglal el más helyeket abban az esetben sem, ha ezeket mások nem használják, kivéve, ha erre 

kimondott felhatalmazást nem kap a Klubtól. Azt a nézőt, aki a megadott helytől eltérő helyeket 

foglal el el lehet távolítani a Stadionból; 
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• a Klub a Stadionon belül nem felel elveszett tárgyakért, balesetekért vagy személyi és tárgyi 

sérülésekért, károkért, hacsak az eset nem vezethető vissza közvetlenül a saját mulasztására és 

felelősségére; 

• a koreográfiák kizárólag a stadion egyes szektorain belül mutathatók be és készíthetők el, 

kizárólag ezen szektorokat történelmileg vagy szokásjog alapján elfoglaló, a koreográfiákhoz 

kötődő mindennemű teendő intézését magukra vállaló egyének vagy csoportok 

kezdeményezésére, a törvényi előírások és a GOS döntéseinek tiszteletben tartásával. Esetleges 

különleges, a stadion több szektorát érintő koreográfiák megszervezése a rendezvényt szervező 

egyesület kizárólagos hatáskörébe tartozik, mely bemutatja az elképzelést a GOS-nak 

véleményezés végett és a jóváhagyás után értesíti a közönséget a saját hivatalos oldalán keresztül 

is. 

• A Cesena Fc egyesület köteles betartatni az illetékes hatóságok által meghatározott és a F.I.G.C. 

(Federazione Italiana Giuoco Calcio – Olasz Labdarúgó Szovetség a szerk.) és a Ligák által 

közölt, a COVID-19 epidemiológiai vészhelyzet fékentartására irányuló egészségügyi protokollt  

az Orogel Stadium létesítményen belül mindazokkal, akik oda belépnek akár nézőként, akár 

szolgálati okok miatt. Minden szervezési tevékenység a Covid Bizottság által kidolgozott, a 

Cesena Fc által megvalósított Covid Protokoll által meghatározott irányelveket fogja követni, 

mely Protokoll tartalmazza mindazon higiéniai-egészségügyi szervezési magatartásmódokat 

melyek a covid-19 elleni megelőzéshez és fékentartáshoz szükségesek. 

 

 

TILALMAK 

 

A hatáyos törvények és a sportszabályozások szerint senki olyan nem léphet be a Stadion 

területére, aki nem hajlandó alávetni magát a biztonsági ellenőrzéseknek, beleértve a legfrissebb, 

covid-19-et illető egészségügyi szabályokat és ideértve a véralkohol-koncentráció 

megállapítására irányuló ellenőrzéseket. Az itt felsorolt magatartásformákat tilosnak és a 

hatályos törvények és szabályzatok által büntethetőnek kell tekinteni, kivéve, ha azokat a 

Közbiztonsági Hatóság nem nyílvánítja kimondottan szükségesnek. Ezért a sportlétesítményen 

belül és a külső fenntartott területen kimondottan tilos: 

 

• bevinni vagy birtokolni lő- vagy tűzfegyvereket, robbanószereket, pitotechnikai eszközöket, 

füstbombákat, görögtűzeket, köveket, késeket vagy más szúró- és vágóeszközöket, sérülés 

okozására vagy hajításra alkalmas eszközöket, hangkibocsátásra alkalmas eszközöket (dobok, 

trombiták, bárminemű hangszerek), hangosbeszélőket és más hangkibocsátó és/vagy -erősítő 

berendezéseket és más olyan tárgyakat melyek veszélyt jelenthetnek a sportlétesítményben 

jelenlévő személyek testi épségére, az ő megzavarásukra, vagyis a sportrendezvények szabályos 

lezajlásának veszélyeztetésére alkalmasak. A hangosbeszélők, dobok és hangkibocsátásra 

alkalmas eszközök bevitele a transzparensekre vonatkozó szabályozást követi. A G.O.S. - a 

környezeti tényezők értékelését követően - kiadja az engedélyt feltéve, hogy: a számuk arányos 

legyen a szóbanforgó szektor nagyságához képest, a dobok együtésűek legyenek, a kapcsolattartó 

már előzetesen azonosítva legyen a Gos által; 

• belépni vagy megkísérelni belépni a 2005/6/6-ai M.R. (Minisztériumi Rendelet a szerk.) és azt 

követő, a szakterületet érintő szabályzatok szerint szabályosan kiadott belépésre jogosító igazolás 

nélkül; 

• átjárók, kijáratok, be- és kijárati útvonalak és mindennemű más menekülési útvonal közelében 

időzni;    

• felmászni a létesítmény szerkezeteire 

• bármi módon megrongálni vagy üzemen kívül helyezni a létesítmény szerkezeteit, 

infastruktúráját és kiszolgálóegységeit; 
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• bevinni vagy birtokolni mérgező, ártalmas, tűzveszélyes anyagokat, kábítószereket és 

alkoholos italokat, köveket, üvegeket és üvegből készült hordozókat és minden más tárgyat, ami 

hajításra alkalmas; 

• bevinni vagy birtokolni köveket, késeket, sérülés okozására vagy hajításra alkalmas tárgyakat, 

hangkibocsátó eszközöket, fénysugárt kibocsátó berendezéseket (lézermutatók) és más tárgyakat, 

melyek a létesítményben tartózkodókat megzavarhatnák, illetve veszélybe sodorhatnák testi 

épségüket (videókamerák, reflex típusú fényképezőgépek, cserélhető lencsék); 

• bevinni vagy kirakni politikai, ideológiai vagy vallási doktrínák népszerűsítését, faji, etnikai vagy 

vallási gyűlöletre buzdító kijelentéseket, fogalmakat tartalmazó, vagy a mérkőzés szabályszerű 

lezajlását gátoló táblákat, lobogókat, zászlócskákat, iratokat, rajzokat, nyomtatott anyagot és 

transzparenseket; 

• véghezvinni bármilyen formájú faji, etnikai vagy vallási megkülönböztetést, vagy intoleráns 

megnyilvánulásokat, kórusokat megvalósítani; 

• belépni vagy megkísérelni belépni a pályára és más tiltott területekre; 

• bevinni bármiféle állatot (kivéve vakvezető kutyákat); 

• ittas állapotban, vagy kábító-, pszichoaktív szerek hatása alatt belépni, a létesítmény területén 

tartózkodni; 

• bevinni, vagy a külső fenntartott területen 5%-ot meghaladó alkoholtartalmú alkoholos italokat 

árusítani, kivéve az illetékes hatóság által, a Rendőrkapitány előzetes beleegyezésével 

kibocsátott, meghatározott területekre vonatkozó engedélyek esetében; 

• bevinni bármiféle állatot (kivéve vakvezető kutyákat); 

• a rendezők ruházatával, mellényével, azoknak színével összetéveszthető ruházatot, mellényt 

viselni; 

• a többi szurkoló kilátását vagy a vészhelyzetjelző rendszert zavaró, vagy általában a pálya felé és 

a létesítményből kifelé vezető menekülési útvonalak útját álló anyagot kitenni; 

• bevinni nagy helyigényű poggyászokat úgy mint kabátok, bőröndök, motoros bukósisakok, stb.; 

• bevinni transzparenseket vagy bármilyen hasonló anyagot, beleértve a koreográfiákhoz 

szükségeseket, melyeket, a rendezvényt szervező egyesület kérése nyomán, nem engedélyezett 

kimondottan az Operatív Biztonsági Csoport (GOS); bevinni táblákat, vízszintes lobogókat, 

zászlócskákat, zászlókat, iratokat, nyomtatott vagy írott anyagokat melyeket nem engedélyezett 

kimondottan az Operatív Biztonsági Csoport (GOS); 

• bevinni bárminemű politikai, ideológiai vagy vallási propagandát, vagy erőszakot dicsőítő, 

továbbá a címzettek körében erőszak kiváltására alkalmas kijelentést tartalmazó, vagyis a 

mérkőzések lezajlását gátoló anyagot. Transzparenst, táblát, vízszintes lobogót, vagy minden - 

ebben a pontban megnevezett – hasonlót, ha engedélyezett is, nem lehet a Sportegyesület által 

meghatározott helyeken kívül kirakni és a rendezvény végezetével azokat el kell távolítani;   

• más cselekedet mely a rendezők véleménye szerint a mérkőzés lezajlását vagy folytatását 

akadályozza vagy akadályozhatja, vagy más személyekre nézve esetlegesen vagy ténylegesen 

zavaró vagy veszélyes; 

• lehetővé tenni a szolgálatban lévő személyzetnek a covid-19 ellenörzést úgy mint: 

testhőmérséklet-mérővel végzett ellenörzés, a kitöltött és aláírt önigazoló nyilatkozat átadása és a 

Covid-igazolvány (Green Pass) meglétének ellenőrzése - ezek a létesítménybe való belépéshez 

szükséges feltételek.   

 

 

 

MEGJEGYZÉSEK 

 

Emlékeztetünk, hogy szintén bűncselekményt képez az arc lrejtése, a fegyverek, vagy annak szánt 

tárgyak birtoklása, a faji, etnikai, nemzeti vagy vallási okokból az erőszakot vagy a 
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diszkriminációt terjesztő szervezetek jelképeinek vagy emblémáinak megjelenítése, 

az erőszakra való buzdítás sportesemények lezajlása alatt, veszélyes tárgyak és pirotechnikai 

eszközök birtoklása, hajítása és használata, az elválasztók átmászása és a pályára való behatolás. 

 

Jelezzük, hogy a létesítmény egy, a belső és külső részein elhelyezett hang- és képrögzítő 

rendszer által ellenőrzott, melynek adatainak kezelése a 2003 június 11-ei 196-os számú 

végrehajtási rendelet és a 2005/06/06-ai M.R. rendelkezései szerint történik. 

 

A személyes adatok kezelése a törvényi előírásoknak megfelelően történik. A kezelésért a 

Közbiztonsági Hatóság felel. 

 


