
Házirend
olimpiai sportpark

Az Olimpiai Sportpark, 9025 Győr, Radnóti Miklós út 46. (továbbiakban Sportpark) üzemeltetője: Győr 
Projekt Kft. (Székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós út 46.)

A Házirend célja, hogy meghatározza a Sportparkban a létesítményt használók, a szolgáltatásokat 
igénybe vevők és egyéb használók egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, 
melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elenged-
hetetlenek. A Házirend előírja a Sportpark rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, 
biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített, a Sportparkot használó láto-
gatókkal szemben támasztott követelményeket.

ÁltalÁnos szabÁlyok
olimpiai sportpark nyitvatartási rendje: 
hétfőtől péntekig 06.00–22.00,
szombat, vasárnap 07.00–21.00,
ünnepnapokon zárva.

Teniszpályák nyitvatartási rendje szabadidős sportolók részére:
hétfőtől péntekig 06.00–22.00.
A pályafoglalások utolsó időpontja 20 óra! (Játékidő 22.00 óráig.)
Szombat, vasárnap 07.00–21.00.
A pályafoglalások utolsó időpontja 19 óra! (Játékidő 21.00 óráig.)
Ünnepnapokon zárva.
Rendezvények ideje alatt zárva.

Atlétika bemelegítő pálya nyitvatartása szabadidős sportolók részére:
hétfőtől szombatig 19.00–21.00,
ünnepnapokon zárva.
Rendezvények ideje alatt zárva.
     
Az Olimpiai Sportpark rendezvényeinek jellegétől függően a nyitvatartások rendje az eredetileg 
meghatározott időpontoktól eltérhet! 

A Sportpark területe csak rendeltetésének megfelelően és a használatbavételi engedélynek megfe-
lelő létszámkorlát mellett használható. A Sportpark használója nem sértheti meg vonatkozó hatá-
lyos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat. 

A Sportpark területén TILOS:
• a dohányzás és nyílt láng használata, kivéve a kijelölt helyeken,
• az alkoholfogyasztás, a sportolásra kijelölt területrészeken,
• az olyan tevékenység, amely a Sportpark szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba üt-

közik, illetve közerkölcsöt sért,
• minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység,
• drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bár-

mely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) minden-
féle ital, illetőleg állat (kivéve munka/segítő állat) bevitele,



• az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, 
megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang- és képanyag készítése, tiltott sze-
rencsejáték, zene szolgáltatása.

A Sportpark egész területén kizárólag az Üzemeltetővel jogviszonyban álló felek jogosultak sport-
szakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani, versenyt, mérkőzést szervezni, lebonyolítani és/
vagy egyéb kereskedelmi, promóciós tevékenységet végezni.

A Sportpark sportszolgáltatásai kizárólag a létesítmény nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe 
(kivéve, ha azt Üzemeltető előzetesen engedélyezte és az jogszabályt nem sért).

A Sportpark szolgáltatásait a 18. életévüket be nem töltött személyek kizárólag engedéllyel/egyesü-
leti tagsággal és edzői felügyelettel vehetik igénybe.

A 6-14 éves korú fiatalkorúak, akik egyesületi tagsággal rendelkeznek és/vagy szervezett programon 
vesznek részt, a Sportparkot felnőtt kísérővel/engedéllyel vehetik igénybe.

A Sportpark szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a léte-
sítményt időben elhagyni, kivéve ha ezt külön megállapodásban rögzítették.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok 
megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, amelynek eredménytelensége esetén 
az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a használók közül – időlegesen vagy végle-
gesen – kizárni. A Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illető-
leg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. 
A kiutasított szabálytalankodó vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A Sportpark területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az Üze-
meltetőnek telefonon köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem 
nélkül telefonon értesítendő:

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105 
Rendőrség: 107 
Általános segélyhívó: 112

A létesítmény területén balesetet szenvedett személyek részére elsősegély nyújtásához az épület 
területén kijelölt elsősegélynyújtó hely áll rendelkezésre.

• Előcsarnok – Főbejárati recepció
• Előcsarnok – Tenisz – Recepció
• Atlétika épület – Recepció

Tűz esetén az épületet mindenkinek el kell hagynia, a tartózkodási helyének megfelelően kifüggesz-
tett menekülési ábrát figyelembe véve.
  

ALApveTő hASznáLATI, mAgATArTáSI, feLeLőSSégI SzAbáLyOk
A Sportpark területére belépni az Általános szabályokban feltüntetett időpontokban engedélyezett.

A Sportpark területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető 
elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.



Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, 
amennyiben azok a jogszabályok, és a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen ma-
gatartásából, vagy az eszközök nem rendeltetésszerű vagy nem szabályos használatából erednek. Üze-
meltető nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. Az eszkö-
zök használatával kapcsolatos szabályokról felvilágosítás kérhető az Üzemeltető személyzetétől.

A talált tárgyakat minden vendég az Üzemeltetőnél köteles jegyzőkönyv felvétele mellett leadni.

A szolgáltatásokat és a sporteszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi 
igénybe.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Sportpark egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bo-
nyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Sportpark jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Sport-
park bejáratainál, illetve internetes honlapján (www.ospgyor.hu) elérhető és áttekinthető. A Sport-
park területére történő belépéssel, valamint a szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg 
történő elfogadását is jelenti.

A Sportparkban a Multicsarnok, a Teniszcsarnok a Judocsarnok sportolásra kijelölt területeire, illetve 
az ezekhez tartozó lelátók területére csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be a spor-
toláshoz szükséges folyadék, minden más csomagolás és eszköz bevitele szigorúan tilos. A Sportpark 
területére üveget, üvegpoharat bevinni TILOS!

A Sportpark sportolásra kijelölt területein a sportoláshoz zárt sportcipő használata kötelező. Ettől 
eltérő viselet sportáganként változhat.

A Sportpark területén dolgozó üzemeltetési személyzetnek, biztonsági szolgálatot teljesítő szemé-
lyeknek, testnevelő tanároknak, személyi edzőknek, edzőknek és vezetőknek jogukban áll ellenőriz-
ni és felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözetre, illetve a sportfelszerelések, eszközök 
helyes használatára.

A vizesblokkokban, helyiségekben, közlekedőkben a használat során előforduló esetleges problémá-
kat a mielőbbi kijavítás miatt jelezni szükséges az Üzemeltetőnek a Sportpark főbejárati recepciónál.

A pályákat, sporteszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően, testalkatnak és erőnlétnek megfe-
lelően, mindenki saját felelősségére és kockázatára használhatja/veheti igénybe. A sportszerekben, 
eszközökben keletkező károkért annak okozója felel.

A sportszolgáltatásokat, eszközöket fertőző betegségben szenvedők nem vehetik igénybe, a szív-, 
érrendszeri, mozgásszervi betegségben szenvedők pedig kizárólag orvosi szakvéleménnyel vehetik 
igénybe. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a sportoló személy kizárólagos felelőssége, az 
Üzemeltető orvosi kérdések megítéléséért minden felelősséget kizár.

Az esetleges sérülésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használatának mellőzése ajánlott. 

SpecIáLIS SzAbáLyOk
Öltözők 
• A sportszolgáltatást igénybevevő bérlők részére Üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként 

alkalmasan kialakított öltözőteret biztosít.



• Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata ajánlott a fennálló csúszásveszély és esetleges fer-
tőzések elkerülése érdekében.

• A Sportpark területén hagyott tárgyakért Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. 
• Az öltözők kulcsait a bérlő/résztvevő vagy azok megbízottja a Sportpark recepcióján veheti át és 

azokat a rendezvény/edzés befejezésekor a recepción kell leadnia.

teniszpályák
• A teniszpályákat előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni, térítés ellenében.
• A teniszpályák igénybevételének díjai a Sportpark főbejáratánál található recepción, illetve a 

Sportpark honlapján (www.ospgyor.hu) megtalálhatók.
• A pályák bérlésének feltételeiről az Üzemeltető rendelkezik.

Atlétika gyakorlópálya
• Az atlétika bemelegítő pályát a szabadidős sportolók részére az arra kijelölt időpontban lehet 

igénybe venni!
• A pályahasználat kizárólag megfelelő sportöltözékben és sportcipőben lehetséges!

parkoló
• Az Olimpia utca felőli parkolót a használók, míg a Bercsényi liget utca felőli parkolót kizárólag az 

Üzemeltető, valamint a bérlők vehetik igénybe.
• A parkolók használata során a KRESZ szabályai érvényesek.

LáTOgATókrA, nézőkre vOnATkOzó SzAbáLyOk
A belépő (jegy, bérlet stb.) megvásárlásával, illetve díjmentes rendezvények esetén és egyéb ese-
tekben kísérőként az Olimpiai Sportpark területére történő belépéskor a látogató, szurkoló, vendég 
önmagára kötelező érvényűen elfogadja a Sportpark érvényes házirendjét és a rendezvény lebonyo-
lítója által előírt pályarendet.

A látogató/néző a sportrendezvényen az Olimpiai Sportpark területén vállalja,
• hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
• nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény meg-

tartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklá-
sát jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,

• nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önké-
nyuralmi jelképet,

• nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
• ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul.

A látogató/néző a sportrendezvényen tudomásul veszi,
• hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető, 
• hogy a ruházatának és csomagjának átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a 

rendező jogosult, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával,
• hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályaszabályzatban foglaltak betartását folyama-

tosan ellenőrzik.

E Házirendet Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

Győr, 2018. szeptember 15.
Győr Projekt Kft.


