
 

1  
  

A Hódos Imre Rendezvénycsarnok házirendje  
  
1. A belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával, avagy a belépésre jelentkezéssel a rendezvény 

résztvevője (a továbbiakban: résztvevő) a házirendet magára nézve kötelezőnek fogadja el. A 
résztvevő a házirend rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott 
előírásokat, illetve a szervező, a rendező és a rendőrség utasításait.  
A Kerekes székes vendégeink részére a Rendezvénycsarnok akadálymentesen látogatható.   
Kerekes székes látogatóink az adott rendezvény elsődleges jegyértékesítőjénél igényelhetnek jegyet 
saját részükre, valamint a kísérőjük részére. A kísérő biztosítása a kerekes székes vendég kötelező 
feladata. A kerekes székes helyek száma korlátozott. 
A Rendezvénycsarnokban található ruhatárak kizárólag rendezvény ideje alatt működnek. Az itt 
elhelyezett értékekért az adott rendezvény szervezője és az üzemeltető sem vállal felelősséget. 
A Hódos Rendezvénycsarnok jelenleg sorompóval zárt parkolóval rendelkezik, a parkolót mindenki 
saját felelősségére veheti igénybe. A parkoló gépjármű üzembentartója a parkolót köteles tisztán 
tartani, felel a parkoló járművel okozott kárért. Az épületet körülvevő zöld területre gépjárművel 
felhajtani és ott megállni tilos. 
Az épületben 12 éves kor alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat – különös 
tekintettel a fokozottan balesetveszélyes helyeken, mint a lépcsőházak, és parkoló. A 
rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja. 
Tilos a Hódos Rendezvénycsarnok egész területén a játéktéren kívül bárhol labdával bemelegíteni, 
így az öltözőfolyosók, az öltözők, illetve a lelátó területén labdás gyakorlatok nem végezhetők. 
Amennyiben a rendezvényen résztvevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a 
felnőtt koncertek vendégeit, kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására. A 
személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az 
előadást vagy annak élvezetét zavarja. A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt 
zavaró eszköz használata nem megengedett. 
A Rendezvénycsarnok egész területén kép – és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató 
feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a DVSC Kézilabda Kft – vel, a szervezőkkel, a felvétel 
készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben. 
A Rendezvénycsarnok egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt    
helyeken lehet.              

 
2. A résztvevő a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:  

• érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a rendezvény helyszínére való belépésre jogosító 
igazolással, meghívóval, akkreditációval rendelkezik;  

• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;  
• nem tanúsít olyan magatartást, amely a rendezvény megtartását, mások személy- és 

vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszít, másokban félelmet kelt, vagy 
másokat megbotránkoztat,    

• nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a rendezvény 
megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a 
rendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, és erről 
a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta;  

• nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy a jogszabály által tiltott 
önkényuralmi jelképet,  

• nem áll a 2004. évi I. tv. 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a rendezvények látogatásától eltiltás 
büntetés, a szabálysértési kitiltás, vagy a 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, 
a hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;  

• ruházatának- és csomagjának átvizsgáláshoz hozzájárul;  
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• vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát;  
• tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető  
• a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos, az esemény időpontjában hatályos Kormányrendeletet 

maradéktalanul betartja; 
• a bejáratnál kihelyezett fertőtlenítőszerrel elvégzi a kézfertőtlenítést.  
  

3. A rendezvény helyszínére tilos bevinni:  
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben 
meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt. Ide tartozik különösen:  

a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, 
továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugós-kés és a 
szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék  
(különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);  

b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen:  
ólmosbot, bokszer);  

c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,  
d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra 

képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);  
e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt meg-tévesztésre 

alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 

f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére 
alkalmas (elektromos sokkoló);  

g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: 
álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).  

  
Tilos bevinni a közbiztonságra különösen veszélyesnek nem minősülő, de a rendezvény biztonságára, 
a résztvevők életére, testi épségére veszélyt jelentő egyéb, támadásra, baleset, sérülés okozására 
alkalmas tárgyat, így különösen:  

a) lőfegyvert (a rendészeti szervek szolgálatban lévő tagjai kivételével),  
b) sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvert, gáz- vagy riasztófegyvert, 

jelzőpisztolyt, rajtpisztolyt, fegyverutánzatot,  
c) pirotechnikai eszközt, robbanóanyagot,  
d) lézert vagy jelzőfényt kibocsátó eszközt,  
e) tűz-és robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes folyadékot (pl. benzint, gázolajat), anyagot,  
f) PB gázpalackot, gázégőt, gázmelegítőt,  
g) üvegből, fémből, műanyagból készült palackot,  
h) különböző rendeltetésű, hegyes végű, vagy éles szélű tárgyat (pl. jégvágó, fejsze, balta, 

sniccer), kéziszerszámot (feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács stb.), sérülés 
okozására felhasználható sporteszközt (pl. baseballütő),  

i) esernyőt,  
j) 1 m-t meghaladó merev rudat, csövet (pl. zászlórudat, sétabotot, stb.),  
k) hobbyállatot (pl. kutyát, macskát, vadászgörényt, madarat, hüllőt, stb.), kivéve a hátránnyal 

élő néző esetében a segítségére szolgáló kutyát,  
l) távirányítású repülő eszközt (drónt),  
m) kismotort, kerékpárt, rollert, önegyensúlyozó, két kerekű, elektromos meghajtású eszközt 

(Segway).  
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Tilos a rendezvényre bevinni továbbá:  
a) rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató feliratot 

tartalmazó transzparenst, zászlót,   
b) a köznyugalom megzavarására alkalmas módon a nagy nyilvánosság előtt közszemlére tehető 

formában önkényuralmi jelképet,  
c) 40x30x20 cm méretet meghaladó kézi- vagy hátitáskát,    
d) kábítószert vagy jogszabályban rögzített egyéb pszichoaktív szert,  
e) festékszóró palackot, grafiti tollat,  
f) alkohol tartalmú italt,  
g) ételt, italt (nem üveges bébiétel, - ital, vagy betegség miatt feltétlenül szükséges 

élelmiszeradag kivételével)  
h) professzionális fényképezőgépet, videó kamerát, vagy kereskedelmi célú tárgyat nem tart 

magánál, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik.  
i) engedéllyel nem rendelkező transzparenst.  

  
4. A szervező gondoskodik a házirend értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, 

biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A rendező a 
tárgy ideiglenes megőrzésbe vételét megtagadja, ha:   
a) az adott tárgy birtokban tartásához külön jogszabályi felhatalmazás (pl. közbiztonságra 

különösen veszélyes eszköz, pirotechnikai eszköz), vagy  
b) hatósági engedély (pl. fegyver) szükséges, vagy   
c) megőrzése különleges biztonsági feltételt (pl. tűz- és robbanásveszélyes, tűzveszélyes anyag) 

vagy   
d) sajátos gondozási, kezelési ismeretet (pl. élő állat) igényel.  
  
A megőrzőbe elhelyezendő tárgy átvételekor a megbízott rendező az átadó részére sorszámozott 
átvételi elismervényt ad át, amelyen feltünteti az átvétel időpontját, a tárgy azonosítására alkalmas 
jellemzőket (pl. megnevezése, színe, mérete, stb.). Az átvételi elismervény tőpéldányát a 
megőrzésre átvett tárgyon helyezi el. Átvételekor a rendező az átadóról személyes adatot nem 
rögzít.   
  
A rendező a megőrzésre átvett tárgyat az átvételi elismervény bemutatója részére további 
jogosultsági vizsgálat nélkül, a rendezvényről történő távozásakor visszaszolgáltatja. Az átvételi 
elismervényen a visszaadás időpontját feltünteti, majd azt egy évig megőrzi.   
Azt az ideiglenes megőrzésre átadott tárgyat, amelyet a jogosult a sportrendezvény befejezését 
követő két óra elteltével sem vesz át, a rendező a szervezőnek dokumentált módon adja át, aki a 
továbbiakban a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint jár el.  

  
5. A rendezvény helyszínén talált dolgot a találó a rendezőnek köteles átadni, a talált dolog felett 

tulajdonjogot szerezni nem lehet. Amennyiben a talált dologért annak jogosultja a rendezvény 
befejezését követő 2 órán belül nem jelentkezik, úgy azt a továbbiakban a Ptk. XVII. fejezet (A találás) 
előírásai alapján, a közönség számára nyitva álló helyen talált dolog kezelésének szabályai szerint a 
létesítmény üzemeltetője kezeli.  
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6. A résztvevő tudomásul veszi, hogy:  
• a rendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, szabálysértés, illetve 

bűncselekmény elkövetése esetén a rendezvényről való eltávolításra, visszatartásra a biztosítást végző 
rendezők és a rendőrök jogosultak;  

• a személyes tárgyain túlmenően és a házirendben foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok 
hivatalos nemzeti- és a mérkőző klubcsapatok hivatalos zászlóit és jelképeit viheti be – a nemzeti 
zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni – minden egyéb transzparens 
bevitele, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött;  

• kizárólag a belépőjegyen, bérleten és meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a 
létesítmény területére;  

• a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;  
• csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett szektorban/ülőhelyen foglalhat helyet;  
• köteles betartani a házirend rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a 

szervező, a rendezők és a rendőrség utasításait;  
• a belépőjegyet, más belépésre jogosító igazolást, karszalagot köteles a rendezvény időtartama alatt 

magánál tartani (viselni), azt másnak nem adhatja át, nem veheti le, valamint a rendező felhívására 
köteles ellenőrzésre felmutatni,  

• mosdóhasználat esetén betartja a kézmosásra, kézfertőtlenítésre előírt higiéniai protokollt,  
• a létesítményt, ha – arról a szervező, a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a 

belépési ponton hagyhatja el.  
  
7. A résztvevő magatartása a rendezvényen:  

• nem folytathat olyan tevékenységet, amely a rendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy 
veszélyezteti a rendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságát;  

• tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre nem dobhat;  
• a játéktérre és a nézők elől elzárt területre engedély nélkül nem léphet be;  
• nem birtokolhat beviteli tilalom alá tartozó eszközt,   
• tüzet nem okozhat, a tűzvédelmi szabályokat köteles betartani;  
• a menekülő útvonalakon (lépcsőkön) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, vészkijáratokat nem 

torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni;  
• rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai 

megnyilvánulásként értékelhető magatartást (szurkolást, buzdítást) nem tanúsíthat, ilyen tartalmú 
feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;  

• transzparenst, zászlót a kerítésre, korlátra, oszlopra csak a szervező engedélyével helyezhet el, de azok 
reklámot sem takarhatnak el;  

• a létesítmény kerítéseire és objektumaira nem mászhat;  
• mások kilátását nem zavarhatja;  
• a székekre nem állhat fel;  
• nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.  
• amennyiben a rendezvényen résztvevő gyermek viselkedésével vagy hangoskodással zavarja a 

rendezvény vendégeit, kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a terem elhagyására 
• A személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos viselkedéssel az    

előadást vagy annak élvezetét zavarja 
• A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem     

megengedett. 
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8. A szervező azt a résztvevőt, aki a rendezvény megtartását, illetve mások személyi és 
vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy 
másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást 
tanúsít, vagy a járványügyi előírásokat megsérti, e magatartások abbahagyására felszólítja.  

  
9. Ha a résztvevő a házirendben foglalt feltételeknek nem felel meg vagy jogsértő magatartást tanúsít, 

és azt a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését a rendező megtagadja, illetve a 
rendezvényről eltávolítja. A rendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a 
hatályos Stv. alapján eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a 
rendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény 
volt várható, amely a rendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, ezért a szervező a 
rendezvényen történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a házirendet egyéb módon megsérti.  

  
10. A szervező az általa szervezett rendezvény esetén a rendezvényről eltávolított személy részére 

a belépőjegy-eladást megtagadja, valamint megakadályozza, hogy a rendezvényen részt vehessen 
(a továbbiakban: rendezvényen történő részvételből való kizárás).   
A rendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a 
szervező által szervezett minden rendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott 
létesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg. A rendezvényen történő 
részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.  
A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, a kizárás időtartamát, 
a létesítmény megnevezését, valamint azon rendezvények körét, amelyre a kizárás hatálya kiterjed, 
3 napon belül továbbítja a rendészeti nyilvántartásba.  
A szervező a kizárási határozatokat és az abban szereplő személyes adatokat a kizárás időtartama 
alatt az adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeli.  
A rendezvényen történő részvételből való kizárást a szervező a kizárt személlyel, valamint a 
rendőrséggel írásban közli. A kizárásról szóló írásbeli közlés tartalmazza:  

• a kizárás alapjául szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét;  
• a kizárás időtartamát;  
• azokat a rendezvényeket, illetve létesítményeket, amelyekre kiterjed a kizárás hatálya;  
• azt, hogy a kizárt személynek a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott adatait a rendőrség az kizárás hatályának lejártától számított egy évig 
nyilvántartja.  

A kizárás az erről szóló szervezői közlés kézbesítésének napjától hatályos.  
  
11. Aki a rendezőnek a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben 

erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől elzárt területre lép, a rendezvény 
megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob – bűncselekményt követ el.  

  
12. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a résztvevő, több károkozó esetén a 

károkozásban résztvevők egyetemleges felelősséggel tartoznak. A károkozó a szervező részére a 
károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.  

  
13. A szervező – rendező alkalmazása esetén a rendező – jogosult a rendezvény ideje alatt a 

rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő 
minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. Amennyiben képi 
megfigyelésre és képrögzítésre kerül sor, arról az adatkezelő külön tesz közzé adatkezelési 
tájékoztatót.   
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14. A néző a rendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek 
valamint a rendőrségnek a felhívására köteles a rendezvény helyszínét elhagyni. A nézők biztonságos 
távozása érdekében a rendőrség az ellenérdekű szurkolói csoportokat a létesítményben 
visszatarthatja. Ha a rendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a létesítményben történő 
visszatartásról önállóan is dönthet.  

  
15. Ha a rendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került 

megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a 
rendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és a bérlet is érvényes.  

 
16.   A JÁTÉKTÉR, KÜZDŐTÉR HASZNÁLATA: 
A létesítmény közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberi viselkedés az elvárt. 
 
A Rendezvénycsarnok küzdőterén és multifunkcionális edzőtermében a váltócipő használat 
mindenki számára kötelező! Kizárólag olyan edzőcipőben/ sportcipőben lehet tartózkodni, amely a 
sportpadló, a sportparketta és a gumipadló állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó 
nyomot nem hagy és megfelelő tisztaságú. A játéktéren fekete talpú, hernyótalpas, vagy stoplis 
cipőben tartózkodni nem lehet.  A küzdőterén és multifunkcionális edzőtermében Utcai cipőben, 
magassarkú cipőben tartózkodni TILOS!  
 
A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sporttevékenység folytatható, amely a csarnok általános 
rendeltetésének megfelelő, illetve a Hódos Csarnok vezetésével, előre egyeztetett. 
Tilos a játéktéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot elhelyezni, amely 
a létesítmény vezetője által nem engedélyezett, illetve amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, 
maradandó nyom nélkül el nem távolítható. A használati (sport) eszközöket a használat után a 
játéktérről az eredeti helyére vissza kell állítani, illetve a tároló helyekre vissza kell vinni. Tilos a 
labdák falhoz, rugdosása, dobálása, és minden olyan tevékenység, amely a falazat és az ajtók, 
ablakok tisztaságát veszélyeztetné. 
 
Eszközöket külön kérésre (előre egyeztetettek szerint) áll módunkban biztosítani, esetenként bérleti 
díj ellenében. 
 
Tilos a kihelyezett reklámtáblák, reklámanyagok, molinók rongálása, elmozdítása. Kifejezetten tilos 
a köpködés, bármiféle az izzadtságon kívüli testváladék „elhelyezése”. Bármiféle reklámtábla, 
molinó, szórólap és egyéb hirdető eszköz kihelyezése, csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye 
alapján lehetséges és csak az üzemeltető helyezheti ki az arra kijelölt helyen/helyeken. 
 
A játéktérre, a küzdőtérre kizárólag az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni. 
A játékteret, küzdőteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell hagyni 
oly módon, hogy a felhasznált eszközök visszahelyezése is ez időponton belül kell, hogy 
megtörténjen. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya keletkezik a 
következő használónak, bérlőnek vagy az intézmény üzemeltetőjének, az üzemeltető jogosult és 
köteles plusz 1 óra használati díjat kiszámlázni. A késedelmesen távozó nem jogosult a kiszámlázott 
plusz 1 óra igénybevételére. Ennek vitatásáról a használatba vevő, ezen házirend elfogadásakor 
előre lemond. 
A létesítményben a sportolók, diákok és 18 év alatti személyek csak edzői/ nevelői felügyelettel 
tartózkodhatnak. A bérlők a számukra fenntartott időpontokban a bérlő felelősségére 
tartózkodhatnak. 

 
17. KÖZÖSSÉGI TEREK, LELÁTÓ, ÖLTÖZŐK HASZNÁLATA: 
A létesítmény közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberi viselkedés az elvárt. 
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A bejáratnál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, saras, havas 
időszakban. 
Az edzések ideje alatt a szülők, hozzátartozók a lelátóról nézhetik az edzéseket, nem zavarva a fenti 
termekben lévő egyéb foglalkozásokat, az irodában folyó munkát.  
Tilos más testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni, a közösségi és közlekedőterek 
építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kárt, rongálást okozni. Kizárólag azokat a közlekedőtereket 
lehet használni, ami a sporteseményhez vagy bárminemű rendezvényhez szükségszerűen 
hozzátartozik, illetve amelyet a Hódos Csarnok e használatra kijelöl. 
A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt 2 órával, az edzések előtt 
harminc perccel foglalhatják el a részükre kijelölt öltözőket. A bérlő és a bérlő jogán érkező 
személyek a szerződésben megjelölt kezdési időtartam előtt harminc perccel foglalhatják el a 
számukra kijelölt öltözőt. 
Az öltözők kulcsait csak a Hódos Csarnok dolgozói adhatják ki az arra illetékes csapatvezetőnek, 
edzőnek (szerződésben megjelölt), személynek.  
Az idő előtt érkező csapattagokat, bérlő által delegáltakat, az üzemeltetőnek jogában áll a 
Sportcsarnok területének elhagyására felszólítani. 
A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező. Az edzés, mérkőzés végén, az 
öltözők kulcsait az intézmény jelenlévő dolgozójának kell átadni. Az intézmény képviselője 
meggyőződhet az öltözők állapotának megfelelőségéről, amennyiben rongálást, vagy egyéb 
rendellenes használatot tapasztal, úgy a csapat képviselőjével jegyzőkönyvet vesznek fel. Az okozott 
károkat köteles a   vétkes használó megtéríteni. 
A kiírt használati időtartamban az öltözők elhagyására 30 perc áll rendelkezésre. 
A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák szerint 
lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására. Kérjük, takarékoskodjon a 
kézmosó szappannal, a papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra 
rendszeresített tárolókba helyezze el. A mosdók használatát üzemeltető megtagadhatja, a külsős, 
nem a Rendezvénycsarnok rendezvényeire érkező látogatóktól. 

17.    KONDICIONÁLÓ TEREM HASZNÁLATA: 

A kondicionáló terem feladata a létesítményben sportoló csapatok sporttevékenységének támogatása. 
A zavartalan működtetést a közösségi- és társas élet szabályainak megfelelő magatartással köteles 
segíteni mindenki. A Hódos Csarnok berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel 
történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége. A 
kondicionáló teremben a kijelölt időpontokban a sportolók és a 16 év alatti személyek csak edzői/ 
nevelői felügyelettel tartózkodhatnak. A kondicionáló teremben balesetvédelmi szempontból egyedül 
nem lehet tartózkodni. A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes 
látogató (sportoló, edző,stb.) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles 
megtéríteni. A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – 
használhatja. Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben 
rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul jelezni kell a létesítmény 
felügyelőnek. A teremben csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni. A 
higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, TÖRÖLKÖZŐ HASZNÁLATA 
KÖTELEZŐ! Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók. A súlyokat és 
a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos. A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni 
a helyére. A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott. 
Tilos a szereken pihenni, illetve alkoholos állapotban a teremben tartózkodni, enni, inni, hangoskodni, 
a teremből eszközöket kivinni! Az egy légtérben zajló párhuzamosan folyó edzést zenehallgatással nem 
lehet zavarni. A kizárólagos teremhasználat esetén megengedett a zenehallgatás. A terem 
berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését 
megakadályozni! 
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A házirend érvényes: az üzemeltető elektronikus felületén, valamit a létesítmény bejáratainál történő 
elhelyezést követően!  

  

Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a Hódos Csarnok tartós, 
kulturált, szép állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének 

fenntartásához! 

 
 

  


