
 

Házirend 
 

Kedves Vendégünk! 

 

• Az Angyalföldi Sportközpont füves és műfüves sportpályái minden nap 8 és 21 óra között tartanak nyitva. A 

pályák öltözőit legkésőbb 22 óráig el kell hagyni. 

• Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a sportpályát igénybe veszi. 

• A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. 

• A pályára csak váltócipőben (stoplis, műfüves cipőben, terem vagy tornacipőben) lehet rámenni, tűsarkú 

cipővel tilos. 

• Tilos a pályára asztalokat, székeket rátenni a telephely-koordinátorával való előzetes egyeztetés nélkül. 

• A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja, a pályák igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt 

kíséretével lehetséges. 

• A pályán vagy annak környezetében bekövetkező balesetekért és sérülésekért a pálya üzemeltetője felelősséget 

nem vállal, amennyiben az nem üzemeltetési hiányosságból következett be. 

• Az öltözőket az Angyalföldi Sportközpont portájával egyeztetve az edzést megelőzően, illetve követően 60 

percig, míg a mérkőzést megelőzően, illetve követően 90 percig lehet igénybe venni! Az öltözők 

állagmegóvásáért a kulcsot átvevő anyagilag felel. A porta és az igénybe vevők átadás-átvételi aláírásukkal 

igazolják az öltözői állapotokat igénybevétel előtt és után. 

• A pályát a bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és a bérlés végidőpontjában (a szereket, padokat, 

kapukat visszahelyezve) kell átadni a következő bérlőnek!  

• A kerítéssel elzárt pályára csak a sportolók, a szakvezetők és a játékvezetők léphetnek be! A nézőknek, 

hozzátartozóknak a kerítésen kívül kell helyet foglalniuk! 

• A futball cipőket az öltöző épülete előtt le kell venni a tisztaság megtartása érdekében. 

• A sportpálya gondnokának utasításait a pálya használatakor be kell tartani. 

• A pályán és az öltözőkben hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 

• Minden okozott kárt a gondnoknak és a portának jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból eredő 

kárt minden esetben meg kell téríteni! 

• A sportpálya egész területén tilos a dohányzás! 

• A pályára tilos üveget bevinni, rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani, tudatmódosító szereket 

használni, dohányozni, gyúlékony anyagot bevinni. 

• Kérjük, az edzések, mérkőzések után összegyűlt PET palackokat összegyűjteni és szemetesbe kidobni 

szíveskedjenek! 

• A látogató, aki az Angyalföldi Sportközpont műfüves és füves pályái területére belép, önkéntes és kifejezett 

beleegyezését adja ahhoz, hogy rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel 

készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban az intézmény területére történő belépéssel kifejezetten 

hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által 

készített reklámhoz, promócióhoz történő, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és a 

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezelt honlapokon és közösségi oldalakon történő felhasználásához idő-, 

tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül. Minden résztvevő, aki a felvételeken 

feltűnik, csak a felvételen, csak a beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a látogató nem kíván hozzájárulni 

ahhoz, hogy kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla, ezt szíveskedjen jelezni a telephely koordinátorának.  

Aki a házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az intézményből, s 

ellene akár hatósági eljárás is indítható. A házirend betartása közös érdekünk. 
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