
 

 

HÁZIREND 

A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a Tiszalök 

Fitness Centrum biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal 

magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési 

elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják. 

Az edzőterem házirendjében foglaltak a klub (épület) területén tartózkodó, továbbá a klub 

szolgáltatásait igénybe vevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a 

házirend egyidejű elfogadását is jelenti. 

Tisztelt Vendégeink! Kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási 

lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be: 

Ön, mint Tagunk, vagy képviselője kijelenti, hogy megfelelő egészségügyi állapotban van és az 

edzőteremben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, baleset esetén a terem 

személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli. 

Az edzőterem sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból 

származó ingyenes jeggyel lehet. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. 

Az óradíjak minden megkezdett órára értendők. 

 

A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti rendezvényekre, amelyek 

tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetett áraktól és programoktól. 

 

A nyitvatartást a vezetőség indokolt esetben (beleértve az ünnepnapokat is) megváltoztathatja. 

 

Az öltözőbe, a konditerembe csak a recepción történő bejelentkezést követően lehet bemenni! A 

bérletek névre szólnak, csak tulajdonosaik vehetik igénybe, ez alól a családtagok sem 

számítanak kivételnek. A bérletben foglalt szolgáltatások a bérleten feltüntetett lejárati időn túl 

nem vehetők igénybe! 

Az edzőterem üzemeltetője fenntartja a jogot a Fitness Centrum egész vagy részterületein 

zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. 

Az edzőterem üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai 

változtatásának a jogát.  

A teremben váltócipő és törölköző használata kötelező! Fitness Centrum területén dolgozó 

teremedzőknek, személyi edzőknek, vezetőknek és a recepciós munkatársaknak jogukban áll 

felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára! 

A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – 

használhatja! 

A teremben 14 éven aluli személy csak szülői felügyelettel tartózkodhat! A 14 és 16 év közti 

kiskorú esetén a fitness terem látogatásához és az érvényes regisztrációhoz szükséges adatok 

megadásához a törvényes képviselő/szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 14. év alatti 

kiskorú esetén kizárólag a törvényes képviselője/szülője regisztrálhat a nevében. A gyermekek 



által a Fitness Centrumban okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, 

gondozó) felelős. 

Az edzőterem minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy Regisztrációs 

adatlapot, melyben elfogadja az edzőterem házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy 

annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Üzemeltető jogosult a személyi adatok 

helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés 

céljából elkérni. 

Az edzőterem a vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését 

részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni 

érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához 

használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki. 

A helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. Az 

edzőterem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben 

keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek 

felelőtlen magatartásából erednek. 

Az edzőterem terem területén történt balesetet vagy sérülést kérjük azonnal jelezzék a recepción, 

illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani. Az edzőterem 

üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A 

vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen. 

A talált tárgyakat minden vendég köteles leadni az edzőterem recepcióján. 

Az edzőterem használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a jelen 

házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával 

automatikusan elfogad. 

Az edzőterem területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, 

alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, 

arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni, ital csak zárható műanyag palackban vihető be. 

Étkezni kizárólag a recepció, büfé területén lehet. 

A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használatát -a sporttevékenység 

biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük 

mellőzni! 

Az öltözőszekrények kulcsát minden vendég köteles a távozáskor a recepción sértetlenül leadni! 

Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción),1500 Ft kártérítéssel tartozik. 

A vendég a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések 

stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni, ezekért anyagi felelősséggel tartozik az 

üzemeltető felé. 

A Fitness szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a 

komplexumot időben elhagyni, a szekrénykulcsokat legkésőbb zárás előtt 10 perccel leadni a 

recepción. 

Az öltözőszekrényeket és a zuhanyzókat kizárólag a Fitness Centrum sportszolgáltatásait 

igénybe vevő vendégek használhatják, a mindenkori illem szabályainak betartásával. 



A Fitness Centrum területén TILOS: 

- A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni 

- A dohányzás és az alkohol fogyasztása; poharas ital fogyasztása; 

- Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. 

bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) 

illetőleg állat bevitele; 

- Az olyan tevékenység, amely az üzemeltető szolgáltatási tevékenységen kívül esik, 

jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, 

- Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró 

tevékenység; 

- Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, 

szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása 

- Kép-és hangrögzítő berendezés használata 

- Politikai tevékenység folytatása 

- Bármilyen állat bevitele. 

- Mások zavarása gyakorlat közben! A sportág nagy koncentrációs igényei és a koncentráció 

elvesztése balesetet eredményezhet! 

Az edzőtermekben TILOS: 

- A termekbe ételt bevinni 

- A szereken pihenni, hangoskodni, a teremből eszközöket kivinni! 

A centrum területén kizárólag az üzemeltető vagy intézményvezető engedélye alapján 

helyezhetőek el egyéb gépek, elektronikus készülékek. Kérjük, hogy használat után a súlyzókat 

és tárcsákat tegyék vissza a helyükre, lehetőleg minél kevesebb zajjal! A súlyokat és a tárcsákat 

padra rakni, dobálni tilos! Nagy súlyokkal történő edzés során - az esetleges balesetek elkerülése 

végett - mindig kérjenek meg valakit, hogy szükség esetén segítsen. Azon vendégeink, akik 

rendszeresen nem edzenek, a gépek használatához és a fizikai erőnlétüknek megfelelő gyakorlat 

mennyiségek meghatározásához kérjék edzőnk segítségét!  

A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott, 

érdemes kardió gépeken kezdeni az edzést! 

Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben 

rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell az edzővel vagy 

jelezni kell a recepción!  

Amennyiben a Tiszalök Fitness Centrum területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg 

szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet 

(mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó használó/vendég a centrumban 

tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az 

így készült felvételeket az üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon- időbeli és 

térbeli korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja. A 



helyszínen való részvétellel a használó hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült 

audiovizuális alkotások, felvételek térben, időben korlátlanul felhasználásra kerüljön, ideértve 

az Szjt. 18-29. §§ 64-66.; 72-74; §§-ban foglalt valamennyi felhasználást. E körben üzemeltető 

jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon nyilvánossághoz közvetítse, ideértve, hogy a 

felvételeket egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy 

tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és 

idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt megszerzett vagyoni-

felhasználási jogok egészben történő átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott 

hozzájárulás fejében külön ellenértéket a rendezvényen tartózkodó használókat, vendégeket nem 

illeti meg, azt nem igényel, a helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond. 

A fitneszterem szolgáltatásait igénybe vevők magatartásukkal nem háboríthatják, zaklathatják 

vagy sérthetik a többi vendéget, sem az ott dolgozókat. A közösség elleni izgatás, az erőszakra 

vagy gyűlöletre uszítás bűncselekménynek számít. Az uszítás, a jó hírnév megrontása, rossz hír 

keltés, üzleti hitelrontás (akár szóban, akár írásban történik) a fitneszterem működését 

hátráltatja, így az uszítást végző személyt az Üzemeltető a fitneszterem látogatásától 

végérvényesen eltilthatja. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben 

jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell 

minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel 

szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet. 

A fitneszterem egyes csoportjai, ill. azok tagjai – faji, vallási, etnikai, fogyatékkal élő- elleni 

megnyilvánulások szintén a fitneszterem szolgáltatásainak megtagadását eredményezik. 

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, 

alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

A Fitness Centrum zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a 

Tiszalök Fitness Centrum egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt 

területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Tiszalök 

Fitness Centrum rendjére. 

A Fitness Centrum jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára 

szabadon a Tiszalök Fitness Centrum recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások 

igénybétele és a Tiszalök Fitness Centrum online felületén való regisztráció a Házirend 

egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját 

belátása szerint módosítani és kiegészíteni. 

A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez 

nem vezet eredményre, akkor a vendéget távozásra szólíthatja fel, illetve a tagok sorából 

kizárhatja! A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen 

követeléssel nem élhet! 

Ezen Házirend 2022. február 1-től lép érvénybe visszavonásig. 

 

 

Tiszalök Fitness Centrum vezetősége 


