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HÁZIREND 

 

Jelen dokumentum Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Turai 

Városi Sportcsarnok (továbbiakban sportcsarnok) általános rendezvényekre vonatkozó 

házirendjét tartalmazza. A sportcsarnok területén a rendezvények működését és minden egyéb 

tevékenységet a Házirend előírásai szabályozzák. 

A Házirend hatálya kiterjed valamennyi, sportcsarnok területén tartandó rendezvényre, 

azok építési, bontási, karbantartási és üzemelési időszakára. Betartása, betartatása és 

folyamatos ellenőrzése kötelező valamennyi bérlőre, használóra, bármely okból igénybe 

vevőre, javítási-szerelési-karbantartási munkát végzőre, azok alvállalkozóira, 

rendezvényszervezőre, résztvevőre. 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A sportcsarnok területére való belépés és létesítmény-használat 

A sportcsarnok építményének területére, valamint a sportcsarnok ingatlanát körülvevő 

kerítésen belüli területekre belépni, gépjárművel behajtani, benntartózkodni, és belső 

áruszállítást végezni csak a KRESZ szabályok betartásával és kizárólag az ott dolgozóknak, 

bérlőknek, használóknak, illetve javítási-szerelési-karbantartási munkát végzőknek lehet. 

Nyitvatartási időn kívül, hétvégenként, illetve az éjszakai órákban (22 órától reggel 8 óráig) a 

benntartózkodás csak előzetes külön engedély alapján megengedett, mely külön engedélyt a 

sportcsarnok mindenkori üzemeltetője, létesítményvezetője, rendezvényszervezője, valamint 

Tura Város Polgármestere adhat ki. 

A házirend minden dolgozóra, vendégre, a létesítmény területére belépőkre, a 

létesítményben tartózkodókra nézve egyaránt kötelező! 

A létesítmény csak saját felelősségre használható. 

A sportcsarnok dolgozóinak intézkedései a csarnok használóira kötelező érvényűek. 

A sportcsarnok területére élő állatot behozni tilos! 

Motorkerékpárt, kerékpárt a sportcsarnokba behozni tilos! 

A létesítmény teljes területén a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos! Dohányozni 

csak a kijelölt, ingatlanon kívüli dohányzásra kijelölt területen lehet! 

A sportcsarnok területén tartott iskolai foglalkozásokon a város iskolájának házirendje is 

érvényes. Iskolai foglalkozások esetén az intézménybe történő belépéstől az intézmény 

elhagyásáig a diákokat kísérő pedagógus felel a házirend betartásáért.  

14 év alatti fiatalkorúak a létesítmény területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. 
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A mindenkori használó felelős az épület állagáért, beépített és használati tárgyaiért, 

berendezéseiért, a tisztaság megőrzéséért. A keletkezett kárt a kár okozójának meg kell téríteni. 

Amennyiben nem deríthető ki a károkozó személye, akkor a létesítmény bérlője tartozik 

kártérítési felelősséggel! 

Szeszesitalt a csarnokban tilos árusítani. 

Alkoholos befolyásoltságú, vagy egyéb, az adott rendezvényt viselkedésével zavaró személyek 

belépését a sportcsarnok területére meg lehet tagadni. 

A sportcsarnok területén hirdetést elhelyezni csak a létesítményvezető engedélyével lehet. 

Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a rendezvény rendjét, a vendégek 

nyugalmát megzavarja, el lehet távolítani a létesítmény területéről. Ehhez szükség esetén 

hatósági személy közreműködése is igénybe vehető. 

1.2. Nyitva tartás 

A sportcsarnok 8:00 - 22:00 között tart nyitva, amennyiben van bérlő az adott időszakban. 

A nyitva tartás rendezvényekhez igazodva ettől eltérő is lehet. 

Érkezés és távozás: az öltözőkulcs és/vagy az öltözőszekrénykulcs kiadása, illetve az öltözők 

elfoglalása maximum 0,5 órával az igénybevétel előtt lehetséges. Az öltöző elhagyása, illetve 

a felvett kulcsok leadása legkésőbb az igénybevétel után 0,5 órával lehetséges. 

1.3. Terem- és öltözőbérlés  

A küzdőtér és egyéb területek bérlése kizárólag előzetes kérelem alapján lehetséges hétközben 

9 és 15 óra között személyesen a Tura Városi Sportcsarnokban, a Tura, Hevesy György u. 1/a 

szám alatt, telefonon a 06-70-797-6481 -es mobil telefonszámon. E-mailben a 

turaisportcsarnok@gmail.com címen. A kérelmet a tervezett igénybevétel előtt min. 5 

munkanappal kell benyújtani. 

1.4. A küzdőtér és a tornacsarnok használata 

A sportpadlóval borított küzdőtéren és a tornacsarnokban a váltócipő használata 

mindenki számára kötelező! Ezen területekre kizárólag sportcipőben lehet használni. Hegyes, 

éles, tüskés cipőben, felszerelésben és szennyezett felszerelésben tilos a pályára lépni. 

A létesítményben kizárólag a vizes alapú wax használata engedélyezett! 

A küzdőteret, a tornacsarnokot és a külön helyiségeket csak előre egyeztetett és regisztrált 

időpontban lehet használni. Ezekben a helyiségekben csak és kizárólag az arra jogosult 

sportolók, edzők, bírók, szervezők tartózkodhatnak. 

Mérkőzések (beleértve az utánpótlás mérkőzéseket is) ill. egyéb rendezvények alkalmával az 

öltöző folyosóra ill. a termekbe kizárólag a közvetlenül érintett sportolók, edzők, pedagógusok, 

az egyesületek szakmai stábja, a játékvezetők, a jegyzőkönyvvezetők, a biztonsági személyzet, 

a csarnok dolgozói illetve az ehhez engedéllyel rendelkező személyek léphetnek! 
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Edzéseken és foglalkozásokon a lelátón idegen személyek csak engedéllyel tartózkodhatnak! 

Az edző/igénybevevő felelőssége, hogy versenyzője más szakosztály, sportolók edzését ne 

zavarja. 

A rendezvények lebonyolításáért a rendező szakosztály, egyesület, szervezet a felelős és köteles 

a szükséges létszámú rendezőt, biztonsági szolgálatot biztosítani. Rendezvény lebonyolítására 

előzetesen annak kitűzött időpontja előtt 15 munkanappal kell kérelmet benyújtani. 

Sportrendezvények alkalmával a küzdőtérre élelmiszert, rágógumit, italokat bevinni TILOS! 

A sporttermekben, aulában, öltözőkben kötelező a használati tárgyak rendeltetésszerű 

használata. Az okozott károkért a károkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

1.5. Öltözők használata 

Az öltözőket kizárólag a sportfoglalkozásokon, bérelt használati időben, illetve iskolai 

tanórákon részt vevő sportolók, gyermekek és pedagógusok használhatják. 

Öltözködés csak az erre a célra kijelölt öltözőkben történhet. 

Az öltözői rendért, az esetleges károkozásért az edző és/vagy a bérlő felelős. 

Az öltöző rendeltetésszerű használatát, az edzések előtt és után az edző és/vagy bérlő köteles 

ellenőrizni. 

Az öltözőben tárolt sportfelszerelésekért vagy más személyes tárgyakért, értékekért az 

üzemeltető felelősséget nem vállal. 

1.6. Közlekedési szabályok 

A sportcsarnok területén a táblákkal jelzett sebesség és parkolási korlátozások, külön is jelölt 

megállási tilalmak mellett, a KRESZ előírásai érvényesek. 

Mozgássérült jelzéssel ellátott járművek az e célra kijelölt helyen is parkolhatnak. 

Azokat a járműveket, amelyek tiltott helyen várakoznak, illetve tartózkodnak a területen, a 

közlekedési utat vagy a ki- és bejáratot akár csak átmenetileg elzárják, a sportcsarnok 

üzemeltetője a tulajdonos költségére külön figyelmeztetés nélkül elszállíttathatja. 

A sportcsarnok területén tartózkodó, illetve a már ott parkoló járművekért a sportcsarnok 

üzemetetője őrzési felelősséget nem vállal. A parkolókban tárolt járművekben okozott kárért, 

illetve jármű eltűnéséért az üzemeltető nem vállal felelősséget. 

1.7. Biztonsági szabályok 

A létesítmény egyidejű maximális befogadó képessége: 800 fő. 

A Tűzrendészeti és Balesetvédelmi Szabályokat mindenkinek be kell tartani. 
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Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a sportcsarnok területén tartózkodók az üzemeltető 

képviselőjének utasításait követően kötelesek haladéktalanul elhagyni a sportcsarnok területét. 

A sportcsarnok menekülő útvonalain (folyosók, bejáratok, lépcsők, kijáratok) megállni, azokat 

eltorlaszolni szigorúan tilos! 

A sportcsarnokban tilos bármilyen eszközre, falra, korlátra felkapaszkodni, felmászni.  

A sportcsarnok sportszereit, berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek 

megfelelően szabad használni. Az esetleges balesetekért a bérbeadó felelősséget nem vállal. 

A létesítmény területére szúró-, vágó-, pirotechnikai terméket, lőfegyvert, egészség 

veszélyeztetésére, vagy emberi élet kioltására alkalmas eszközt behozni szigorúan tilos! 

A sportcsarnok területe tűzjelző hálózattal van védve. A küzdőtér mennyezetén hő- és 

füstvezető kupolák vannak beépítve. A tűzjelző érzékelő jelzése esetén a rendszer aktiválódik, 

működése esetén a CO2 patron kirobbantja valamennyi hő- és füstelvezető kupolát. 

A tűzjelző rendszer indokolatlan kézi elindítása, dohányzás vagy más füstöt okozó tevékenység 

következtében aktiválódó tűzjelző rendszerrel kapcsolatos költségeket (katasztrófavédelem 

kiszállási díja, biztonsági rendszerek javítása, alkatrészeinek pótlása, stb.) a mindenkori bérlő 

és/vagy használó köteles megtéríteni. 

A tűzjelző rendszer a Katasztrófavédelmi Hatósághoz közvetlenül van bekötve, ebből adódóan 

a tűzjelzés közvetlen a Hatósághoz történik. A szabályszegés miatt kivonuló 

Katasztrófavédelmi Hatósági kivonulás költségeit a tűzjelzést 

okozónak/bérlőnek/igénybevevőnek kell megtérítenie. 

1.8. Vagyonvédelem 

Üzemeltető a sportcsarnok területén biztonsági és vagyonvédelmi okokból elektronikus 

térfigyelő és kamerarendszert működtet. A rögzített felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, 

valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján rögzíti, 

minimum 3 napig tárolja, bűncselekmény, vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén 

bizonyítékként az eljáró hatóságoknak átadja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a területre való 

belépéssel a látogatók, sportolók hozzájárulnak a róluk készült felvételek fentiek szerinti 

közléséhez. 

A sportcsarnok területén a rendezvény szervezőjének az adott rendezvényhez kapcsolódó 

tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül vagy közvetve érő sérüléséért, megsemmisüléséért vagy 

egyéb károkozásért üzemeltető nem vállal felelősséget. 

Kelt: Tura, 2021. január 25. 

 

Szendrei Ferenc polgármester 


