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BEVEZETŐ  

 

Az alábbi pályahasználati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban 

megvalósult  nagy műfüves labdarúgópálya, rekortán (gumi) kisméretű 

labdarúgó pálya és az atlétikai sportpálya használatára vonatkozik.  

Az alábbi előterjesztés a lakosság részére vonatkozó pályaha sználati 

szabályokat fogalmazza  meg, nem tartalmazza az intézmények és a 

Viadukt SE használati szabályzatát.  

Tervezett hatályba lépés időpontja 2016. 06. 01. 

Alapelvek melyeket a pályabeosztás kialakítása során figyelembe 

vettünk.  

- A létesítmény használati rendje igazodik Biatorbágy városának 

intézményei és a Viadukt Sportegyesület használati igényéhez.  

- Viadukt Sportkártya bevezetése a lakosság számára. A város értéket 

teremt a Sportcentrum létrehozásával, melynek megóvása 

mindannyiunk feladata, beleértve a lakosságot is. A kártyarendszer 

bevezetésének célja  az értékünk megóvása, felelőségteljes 

pályahasználat a lakosság körében.  

- Futópályát  biztosítunk már korai időponttól a lakosság számára . 

- Futópálya és rekortán  kisméretű pálya a lehető legszélesebb 

intervallumban áll  a lakosság rendelkezésére.  Kivételt képez az az 

időszak, amikor labdarúgó edzések és mérkőzések vannak a pályán.  

- Nagyméretű műfüves pálya használatba adására igyekeztünk 

hétköznapokon és hétvégén is  lehetőséget adni  

- Télen a lakosság számára sötétedés időpontjáig tartunk nyitva.  

- Nagyméretű műfüves pályán a szervezett keretek között történő 

sportolás tilos.  

- A kisméretű műfüves pálya továbbra is csak bérlők számára lesz 

elérhető. 

- Lényeges szempont az idősávok kialakításánál, hogy a bérbeadási 

potenciált maximálisan ki tudjuk használni.  



 
 

 

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata és a Viadukt Sport Egyesület  jóvoltából 

és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési 

Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség  szakmai támogatásának 

köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg a Kolozsvári 

utcai sporttelepen. A fejlesztések kere tein belül egy nagyméretű műfüves 

labdarúgó pálya,  komplex atlétikai centrum  építése  és a szükséges 

kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra.  A létesítmény 

fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős  értéket 

teremtett, mely érték felelősségteljes megóvása közös feladatunk.  A 

sportcentrum értékállóságának biztosítója, felelős vagyonkezelője a 

Viadukt Sport Nonprofit Kft.  

 

Jelen pályahasználati rend hatályba lépésének időpontja:  2016.06.01 

 

A létesítmény fejlesztését az alábbi célok ösztönözték.  

- A város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget 

teremt a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez , ezzel 

hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához.  

- Járuljon hozzá  a közösségi élet fejlődéséhez.  

- Biztosítson lehetőséget a város intézményei számára 

sporttevékenységek végzéséhez . 

- Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok  számára  

teremtsen magas szintű körülményeket a sporttevékenység 

végzéséhez . 

- Sportesemények, sportrendezvények szervezésének helyszínéül 

szolgáljon. 

 

Pálya használatával kapcsolatos tudnivalók  a lakosság számára  

 

1. A létesítmény használatának alapvető feltétele a „Viadukt 

Sportkártya” kiváltása.  

 

A létesítményt használó személyek mindenkor  szükséges gondossággal és 

felelősséggel használhatják a sportpályákat. Ezért minden a létesítményt 

meglátogató közösség, család, csoport vagy egyén csak úgy léphet be a 

létesítménybe , ha köztük legalább egy személy rendelkezik „Viadukt 

Sportkártyával”.  



 
 

 

Ebből következik, hogy Sportkártyát igényelhet minden biatorbágyi lakos, 

a mellékelt adatlap kitöltésével. Az adatlappal együtt a lakcímkártya 

másolatát kérjük elküldeni az alábbi e -mail címre: 

sportkartyaigenyles@biatorbagy.hu.  

 

Az elkészült kártyákról e-mailben értesítést küldünk, ezt követően 

személyesen lehet átvenni a sportcentrum gondnokánál minden hétköznap 

7-20 óra között.   

 

2. Pályabeosztás, használati rend  további alapelvei . 

 

o Pálya használata kizárólag az edzési időn kívül lehetséges , az 

alábbiakban található táblázatba foglalt időpontokban. Az egyesület 

által szervezett edzéseket, mérkőzéseket az ilyen használat nem 

zavarhatja. 

 

o A pályahasználat  saját felelősségre vagy egy „kártyabirtokos” 

felelősségére a házirend betartása mellett megengedett. Gyermekek 14 

éves korig kizárólag óvodapedagódus, tanító vagy szülői, nagyszülői  

felügyelet mellett  tartózkodhatnak a pályán. Egy felnőtt személy (pl.  

szülő) jelenléte már elegendő.  

    

o A kártyabirtokos engedélyével bárki beléphet a  Sportcentrumba, de 

csak abban az esetben, ha együtt játszanak  a kártyabirtokossal, 

ebben az esetben is a kártya jogosultja felelős a házirend 

betartásáért, és az esetlegesen okozott károk megtérítéséért.  

 

o Az utolsó kártyabirtokos távozásakor mindenkinek el kell hagynia a 

pályát, aki a kártya birtokossal együtt lépett be a Sportcentrumba.  

 

o Nagy műfüves labdarúgó pálya használata vagyonvédelmi okokból 

alkalmi csapatok számára szervezetten is tilos. A nagy műfüves pályát 

egyéni gyakorlások, intézményi, városi és a Viadukt Sportegyesület 

eseményein kívül csapatok bérleti megállapodás alapján használhatják.  
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3. Lakossági pályahasználati időszakok  

 

A Sportcentrum nyitvatartási  ideje hétfőtől vasárnapig : ……………… 

 

(Az előre jelzett ünnepnapokon és a technikai, karbantartási időszakokban 

a Sportcentrum zárva tart .) 

 

VERSENYIDŐSZAKBAN  
Január 10. - 

Június 10.  és  

Augusztus 1.  -  

November 30.  

Rekortán  

futópálya  

Rekortán 

(gumi) 

focipálya  

Nagy 

műfüves 

labdarúgó 

pálya  

Kis műfüves 

labdarúgó 

pálya  

H-P     

Szombat     

Vasárnap      

 

 

VERSENYIDŐSZAKON KÍVÜL  
Június 11. –  Augusztus 1.  

December 1.- Január 9.  

Rekortán 

futópálya  

Rekortán 

(gumi) 

focipálya  

Nagy 

műfüves 

labdarúgó 

pálya  

Kis 

műfüves 

labdarúgó 

pálya  

H-P     

Szombat     

Vasárnap      

 

Biatorbágy, 2016. május 10.    

 

                                                    Galántai Zsolt  

Viadukt Sport Nonprofit Kft.  

Ügyvezető  

 



 
 

  



 
 

 

„VIADUKT SPORTKÁRTYA” IGÉNYLŐ  

 

IGÉNYLŐ NEVE:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

ANYJA NEVE:  

LAKCÍM:  

TELEFONSZÁM:  

E-MAIL CÍM:  

 

Kérjük az alábbi e-mail címre elküldeni: sportkartyaigenyles@biatorbagy.hu 

 

Biatorbágy, 201…………… 

 

      …………..……..………………………… 

         Aláírás  

 


