
HÁZIREND 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

• A házirend hatálya kiterjed minden, az intézmény külső és belső területére belépő személyre. 

betartása mindenki számára kötelező.  

• A zavartalan működtetést a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő magatartással 

köteles segíteni mindenki. A Sportcsarnok berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi 

felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke 

és kötelessége. A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes 

látogató (sportoló, edző, kísérő, szurkoló) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes 

egészét köteles megtéríteni. 

• A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok az iskolai testnevelést, versenysportot, 

szabadidősportot kiszolgáló, sportcélú intézmény, melynek feladata a helyi sporttevékenység 

támogatása mellett, a lakossági és intézményi célú rendezvények lebonyolítása. Nyitvatartási 

időben a zártkörű rendezvények, iskolai testnevelési órák és tartósan bérelt időpontok 

kivételével minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, részt vehet a 

rendezvényeken, a szabadidősport keretein belül és azok szabályainak elfogadása, valamint a 

házirend betartása illetve a bérleti díjak megfizetése mellett. 

• A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnoklétesítményeit mindenki a saját felelősségére 

veheti igénybe. 

• A Sportcsarnok tűzvédelmi szabályzatát mindenki köteles betartani, a bérlők kötelesek azt 

megismerni és betartatni. 

 

NYITVATARTÁS 

Az intézmény minden esetben foglaltságától és rendezvénytől függően, de általában hétköznapokon: 

7:30 – 19:00 - ig, hétvégeken pedig a mérkőzések és rendezvények időpontjaiban. 

• A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok FÜSTMENTES INTÉZMÉNY, egész külső és 
belső területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a telekhatáron, az 
arra kifejezetten kijelölt helyen lehet. Az ezzel ellentétes magatartás a hatályos jogszabályok 
alapján szankciókat von maga után. 

• A Sportcsarnok kötelező feladatai ellátása mellett olyan szolgáltatásokkal is rendelkezik, 
melyek bármely állampolgár, szervezet, intézmény igénybe vehet, de azokért az üzemeltető 
által elfogadott díjakat köteles megfizetni. 

• A Sportcsarnok teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A 
szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni. 

• Az elektromos kapcsolókhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, 
csak a megbízott személyek nyúlhatnak. 

• Az öltözőkbe, a lelátóra, játéktérre üveges italt bevinni tilos.  

• Az esetlegesen észlelt meghibásodást, kárt, valamint a Sportcsarnok berendezéseinek 
rongálóit mindenkinek kötelessége a Sportcsarnok dolgozóinak jelenteni, a rongálót 
figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését lehetőség szerint megakadályozni. 

• Tilos alkoholt, kábítószert, tudatmódosító szereket, mindenféle szúró, vágó eszközt, petárdát, 

lőfegyvert, üveget, botot, pénztár- és egyéb szalagot, követ és egyéb testi épséget 

veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót, vagy 

egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet bevinni. 



• A Sportcsarnok területén az üzemeltető ill. a rendezvény biztosításával megbízott személyek 
jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon ill. a jó erkölcsbe 
ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá e személyeket a 
Sportcsarnok területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, 
kitiltani. 

• A Sportcsarnokba, valamint a külső rekortán pályákra bárminemű járművet és guruló 
sportszert (beleértve a rollereket, kerékpárokat, gördeszkákat, görkorcsolyákat, elektromos 
rollert, hoverboardot is) be- ill. felvinni tilos!  

• A babakocsikat az előtérben kell hagyni. 

• A létesítmény területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető, mozgássérült segítő, 
terápiás és biztonsági feladatokat ellátó kutya kivételével) bevinni szigorúan tilos.  

• A Sportcsarnokban – a külső pályákat is beleértve - a tanórák alatt, illetve az egyesületi, diák 
és szabadidősport számára kijelölt időpontokban, a 18 év alatti személyek csak nevelői 
felügyelettel tartózkodhatnak 

• A bérlők a számukra fenntartott időpontokban a bérlő felelősségére tartózkodhatnak a 
Sportcsarnok teljes külső és belső területén. A bérlés során a rendeltetésszerű használattól, ill. 
az előzetes megállapodásban rögzítettektől való eltérés a bérleti szerződés azonnali  

• A Sportcsarnokban illetve a hozzátartozó helyiségekben, továbbá a külső udvari területen 

elhelyezett értéktárgyakért /kerékpár, ruházat, telefon stb./ a Sportcsarnok üzemeltetője -

beleértve dolgozóit is - felelősséget nem vállal. Mindenki maga köteles gondoskodni arról, 

hogy a lebonyolításra kerülő sport vagy egyéb rendezvényeken való részvétele esetén, illetve 

tanórák, személyes-és értéktárgyai megfelelően legyenek biztosítva, azt saját felelősségére 

hagyhatja a csarnok területén.  

• Az esetlegesen megtalált tárgyakat mindenki köteles leadni a Sportcsarnok személyzetének. 

• A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnokban biztonsági és vagyonvédelmi okokból 
biztonsági kamera rendszer és riasztó működik. Az intézménybe belépők tudomásul veszik, 
hogy hatósági kérésre ezek a felvételek külön hozzájárulás nélkül kiadhatóak. 

• Az üzemeltető fényképeket és felvételeket készíthet a mindennapos használat, valamint a 
rendezvények során, melyek a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok tulajdonát 
képezik és az intézmény média felületein külön hozzájárulás nélkül közzétehetők. 

• A rendezvényeken, mérkőzéseken, edzéseken videó és fénykép készítése tilos! Bármilyen 
felvétel elkészítéséhez a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok előzetes írásbeli 
engedélye szükséges. 

• A Sportcsarnok külső területén a KRESZ szabályai érvényesek, rendezvény esetén Üzemeltető 

forgalomkorlátozást, ill. a szokásostól eltérő parkolási rendet rendelhet el.  

 

 

KÖZÖSSÉGI TEREK, LELÁTÓ, KÖZLEKEDŐ TEREK HASZNÁLATA: 

• Tilos hangoskodni, kiabálni, lökdösődni, más testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni, a 

közösségi és közlekedőterek építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kárt, rongálást okozni.  

• Az edzések időpontjaiban a szülők, kísérők csak a lelátón, illetve a galérián tartózkodhatnak. 

• Kizárólag azokat a közlekedőtereket lehet használni, ami a sporteseményhez vagy bárminemű 

rendezvényhez szükségszerűen hozzátartozik, ill. amelyet a Sportcsarnok e használatra kijelöl. 

• Tilos a kihelyezett tájékoztató táblák, reklámtáblák, reklámanyagok rongálása, elmozdítása. 

Bármiféle reklámtábla, molinó, szórólap és egyéb hirdetőeszköz kihelyezése, csak előzetes 

egyeztetés alapján lehetséges. 

• A bejáratnál kötelező a lábbelik alapos, gondos megtisztítása, különösen az esős, saras, havas 

időszakban.  



• A lelátó az edzésidőpontokban valamint a rendezvények alatt látogatható. Egyéb esetben a 

nagyközönség számára elzárt területnek minősül és csak külön engedéllyel lehet használni.  

• Tilos a játéktéren kívül bárhol labdázni.  

• Az üvegstúdióban csak engedéllyel és csak az arra kijelölt személyek tartózkodhatnak, ügyelve 

annak berendezéseire és tisztaságára. A rendezvény végén a rendszer megfelelő 

áramtalanítása, és a stúdió elhagyás után a stúdiólezárásra kell, hogy kerüljön.  

JÁTÉKTEREK (KÜZDŐTÉR ÉS EDZŐTEREM) HASZNÁLATA: 

• A játékterekre csak testnevelő tanári, edző, vagy sportvezetői felügyelettel lehet belépni. 

• A játékterekre belépéskor váltócipő használata kötelező. Utcán használatos és sötét talpú 

cipőben, stoplisban, salakcipőben belépni tilos. A játéktereken kizárólag olyan sportcipőben 

lehet tartózkodni, amely a sportparketta állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó 

nyomot nem hagy és megfelelőtisztaságú.  

• A térelválasztó függönyt csak az arra jogosult személyek (üzemeltető, testnevelő tanár, edző, 

ill. bérlő megbízottja) működtethetik, a biztonsági előírások szigorú betartása mellett. 

• A játéktereken kizárólag olyan tevékenység folytatható, amely a csarnok általános 

rendeltetésének megfelelő, ill. a Sportcsarnok üzemeltetőjével előre egyeztetett. 

• A játéktereken rágógumizni és étkezni tilos! 

• A térelválasztó függönyhöz nyúlni tilos! 

• A kapukra, védőhálókra, térelválasztó rendszerre függeszkedni, mobil kosárlabdapalánkra 

felmászni tilos! 

• Bőrfoci használata, valamint a floorball tilos! 

• Egyéb  - nem a Sportcsarnokhoz tartozó sportszer használata csak külön engedéllyel lehetséges 

(pl.: plusz kapukra filc védőréteg szükséges a sportpadló megóvása érdekében.) 

• A Küzdőtéren kizárólag zöld feliratos SELECT PROFCARE EASY CLEAN kézilabda wax 

használható. A házirend ezen pontjának megsértése esetén 40.000 Ft takarítási hozzájárulás 

kerül kiszámlázásra a Bérlő felé. 

• Az Edzőteremben wax használata tilos! 

• Tilos a játéktéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot elhelyezni, 

amely a létesítmény vezetője által nem engedélyezett, ill. 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, ill. a tároló helyekre vissza kell vinni.  

• Tilos a labdák falhoz, térelválasztó rendszerhez rugdosása, dobálása, és minden olyan 

tevékenység, amely a falazat és az ajtók, ablakok épségét és tisztaságát veszélyeztetné. 

• Eszközöket külön kérésre (előre egyeztetettek szerint) áll módunkban biztosítani, esetenként 

bérleti díj ellenében. 

• Kifejezetten tilos a köpködés, bármiféle az izzadtságon kívüli testváladék „elhelyezése”.  

• A játéktérre az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni. A játékteret 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 szertárakba csak tanári ill. edzői felügyelettel lehet belépni, idegeneknek belépni tilos! 



• Az elsősegélynyújtásért a bérlő a felelős. 

 

KINTI REKORTÁN PÁLYÁK HASZNÁLATA  

• A kinti rekortán pályák a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok részét képezik, így 

ezekre a Házirend általános szabályai érvényesek. 

• A kinti rekortán pálya az iskolai testnevelést, versenysportot, szabadidősportot kiszolgáló, 

sportcélú intézmény, melynek feladata a sporttevékenység támogatása mellett a lakossági és 

intézményi célú sportesemények lebonyolítása. Az előre egyeztetett, bérelt időpontokban –

zártkörű rendezvények, iskolai testnevelési órák kivételével kizárólag a bérlő, és a bérlőhöz 

tartozó személyek látogathatják, vehetik igénybe. 

• A kinti pályák csak nyitvatartási időben használhatóak. 

• A kinti pályákra csak testnevelő tanári, edző, vagy sportvezetői felügyelettel lehet belépni. 

• A kinti pályákon kizárólag olyan tevékenység folytatható, amely a rendeltetésének megfelelő, 

ill. a Sportcsarnok üzemeltetőjével előre egyeztetett. 

• A rekortán pályákon dohányozni, rágógumizni és étkezni tilos! 

• A kapukra, védőhálókra, a kosárlabdapalánkra függeszkedni, felmászni tilos! 

• Egyéb  - nem a Sportcsarnokhoz tartozó sportszer használata csak külön engedéllyel lehetséges 

a rekortán pályák állagának  megóvása érdekében. 

• Tilos a játéktéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási pontot elhelyezni, 

amely a létesítmény vezetője által nem engedélyezett, ill. 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, ill. a tároló helyekre vissza kell vinni.  

ÖLTÖZŐK, MOSDÓK, ZUHANYZÓK, WC-K HASZNÁLATA: 

• A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt 1 órával, az edzések előtt 

negyed órával foglalhatják el a részükre kijelölt öltözőket. 

• Az öltözők kulcsait csak az intézmény dolgozói adhatják ki az arra illetékes testnevelőnek, 

csapatvezetőnek, edzőnek, szerződésben megjelölt személynek aláírás ellenében.  

• Az illetékes csapatvezető megérkezéséig a csapat tagjai kizárólag az előtérben 

tartózkodhatnak.  

• 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 és ezt 

követően, valamint a teljesítés igazolás aláírása után az üzemeltető képviselője az igazolványt 

visszaadja. 

• 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 Sportcsarnok 

rendezvényeire érkező látogatóktól. 



Az aktuális járványügyi előírásokat figyelembe véve, a Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok, 

a hatályos szabályozásoknak megfelelően a változásokhoz alkalmazkodva folyamatosan kiegészítheti, 

módosíthatja házirendjét. Erről mindig az aktualitásoknak megfelelően tájékoztatja látogatóit, 

közönségét. 

 

Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a Sportcsarnok tartós, kulturált, szép állapotának, 

tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához! 

 

A Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok  

 

Rácalmás, 2020. október23. 

 


