AUDI ARÉNA GYŐR
h

HÁZIREND
Jelen dokumentum a Győr Projekt Kft. által üzemeltetett Audi Aréna Győr általános
és rendezvényekre vonatkozó szabályzatát tartalmazza.
Az Audi Aréna Győr területén a rendezvények működését és minden egyéb
tevékenységet a Házirend előírásai szabályozzák.
A Házirend hatálya kiterjed valamennyi, az Audi Aréna Győr területén tartandó
rendezvényre, azok építési, bontási és üzemelési időszakára. Betartása, betartatása
és folyamatos ellenőrzése kötelező valamennyi bérlőre, ügyfélre és azok
alvállalkozóira, rendezvényszervezőre, résztvevőre.
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.1 Az Audi Aréna Győr területére való belépés és közlekedés
Az Audi Aréna Győr területére belépni, gépjárművel behajtani, benntartózkodni, és
belső áruszállítást végezni csak engedéllyel és a közlekedési szabályok betartásával
lehet. Az éjszakai órákban (22 órától reggel 8 óráig) a benntartózkodás csak előzetes
külön engedély alapján megengedett, mely külön engedélyt az Audi Aréna Győr
mindenkori létesítményvezetője adhat ki.
1.2.Személybelépés
Az Audi Aréna Győr dolgozói, valamint az Audi Aréna Győr területén szerződéses
viszony keretében működő bérlők, cégek állandó és időszakos alkalmazottai a portán
léphetnek be a területre.
Nagy létszámú csoportos látogatásnál a belépés történhet a bérlő, vagy szervező
által leadott lista alapján, kiküldött meghívóval, valamint a rendezvények protokoll
listája szerint.
A rendezvények építési és bontási időszakában az Audi Aréna Győr területére
belépni fentiek betartása mellett csak az adott rendezvényre a szervezők által
kibocsátott és a Sportcsarnok által jóváhagyott passzal (belépési engedéllyel) és
Behajtási engedéllyel lehet. Gyermekkorúak, 14 éven aluliak az építési és bontási
időszakban a területre nem léphetnek be, ott nem tartózkodhatnak, illetve egyes
rendezvényeket nem látogathatnak.
Rendezvények üzemelési ideje alatt belépés az Audi Aréna Győr területére csak az
adott rendezvényre érvényes Belépőjeggyel, belépési engedéllyel és autós behajtási
engedéllyel lehetséges. A belépési engedélyeket a jogosultaknak látható módon
viselniük kell.
Üzemelési időszakban az Audi Aréna Győr területén működő bérlők, hatóságok és
partnercégek belépővel rendelkező dolgozói közül csak azok léphetnek be a
területre, akiknek jelenléte munkavégzés céljából szükséges. Az Audi Aréna Győr
területére, a tárgyban megtartott szakkiállítások és a munkakutyák kivételével, élő
állatot behozni tilos!

1.3. Gépjárműbehajtás

Az Audi Aréna Győr területére gépjárművel behajtani az üzemelési időszakban
érvényes, a rendezvényhez kapcsolódó alvállalkozóként autós Behajtási Engedéllyel
lehet.
Az építési és bontási időszakokban ideiglenes jelleggel, az előre kijelölt útvonalakon
lehet behajtani, és a rakodás befejeztével azonnal el kell hagyni a Sportcsarnok
területét. A rakodás közben a motort ki kell kapcsolni. Mindezeken felül a
közlekedőket szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem
szabad.
1.4. Közlekedési szabályok
Az Audi Aréna Győr területén a táblákkal jelzett sebesség és parkolási korlátozások,
külön is jelölt megállási tilalmak mellett, a KRESZ előírásai érvényesek.
Mozgássérültek behajtását a jogosultságot igazoló iratok és jelzések megléte esetén
az Audi Aréna Győr engedélyezheti. Az ilyen jelzésekkel ellátott járművek is csak az
e célra kijelölt helyen parkolhatnak.
Azokat a járműveket, amelyek érvényes behajtási engedély nélkül vagy tiltott helyen
várakoznak, illetve tartózkodnak a területen, a közlekedési utat vagy a ki és bejáratot
akár csak átmenetileg elzárják, az Audi Aréna Győr a tulajdonos költségére és
veszélyére külön figyelmeztetés nélkül elszállíttathatja.
Az Audi Aréna Győr területén tartózkodó, illetve a már ott parkoló járművekért a
Sportcsarnok őrzési felelősséget nem vállal. A parkolókban tárolt járművekben
ismeretlen által okozott kárért, illetve jármű eltűnéséért az Üzemeltető nem vállal
felelősséget.
1.5. Dohányzás
Az Audi Aréna Győr területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak a kijelölt külső
területen lehet.
1.6. Biztonsági szabályok
Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén az Audi Aréna Győr területén tartózkodók
az üzemeltető képviselőjének utasításait követően kötelesek haladéktalanul elhagyni
a Sportcsarnok területét.
1.7. Vagyonvédelem
Üzemeltető az Audi Aréna Győr területén biztonsági és vagyonvédelmi okokból
elektronikus térfigyelő és kamerarendszert működtet.
A Sportcsarnok területén a rendezvény szervezőjének vagy bárki más személyét,
rendezvényhez kapcsolódó tárgyait, egyéb ingóságait közvetlenül vagy közvetve érő
sérüléséért, megsemmisüléséért vagy egyéb károkozásért az Audi Aréna Győr nem
vállal felelősséget.
II. RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Általános rendelkezések
1.1. Üzemeltető az Audi Aréna Győr rendezvény megtartása céljából
bérlőnek/szervezőnek csak szerződésben rögzített feltételekkel, jogokkal és
kötelezettségekkel adja át.

1.2. Bérlő/szervező köteles a tevékenységéhez
engedélyeket és hozzájárulásokat beszerezni.

szükséges

szakhatósági

1.3. Bérlő/szervező az általa bérelt területen tartózkodókkal köteles megismertetni és
betartatni a létesítmény tűzvédelmi szabályzatát, illetve tűzriadó tervét.
1.4.Bérlő/szervező a sportesemény megrendezése során köteles figyelembe venni a
létesítmény befogadóképességét, ennek túllépéséből adódó felelősség teljes
egészében a Bérlőt terheli.
1.5. A bérlő/szervező felelős a Sportcsarnok területén általa felállított építmény (pl
stand, színpad) bármely hibájából, hiányosságából eredő anyagi és erkölcsi
károkozásért, továbbá a felhasznált és bemutatott berendezések eszközök, tárgyak
biztonságáért és biztonságos üzemeltetéséért.
1.6. Az Audi Aréna Győr épületét, létesítményét átalakítani, beszennyezni, befesteni,
azokhoz bármit hozzáépíteni, ráfüggeszteni, hozzátámasztani, tartóoszlopaira, falaira
és egyéb épülettartozékaira bármit ráragasztani vagy felkötni, illetve ezekről
belógatni tilos.
1.7. A bérlő/szervező köteles az Audi Aréna Győr házirendjét és utasításait betartani
és azt az alvállalkozóival és szerződéses partnereivel betartatni és az ellenőrzéseket
segíteni.
2. Nézők magatartására vonatkozó szabályok
2.1. Általános rendelkezések
2.1.1. A Házirend rendelkezései kötelezőek valamennyi, az Audi Aréna Győr
területén megrendezésre kerülő sportrendezvény ideje alatt a Sportcsarnok területén
tartózkodó személyekre.
2.1.2. A Házirendben szereplő szavak, kifejezések, fogalmak használatánál,
megítélésénél, értelmezésénél a jogszabályok, illetve a független magyar bíróság
gyakorlata az irányadó.
2.1.3. A véleménynyilvánítás szabadsága a Magyarország Alaptörvénye garantált,
mindenkit megillető alkotmányos alapjog, melynek tartalma csak különösen indokolt
esetben korlátozható. Az Üzemeltető az Audi Aréna Győr bérlőjétől, a sportesemény
szervezőjétől szerződésben is rögzítetten elvárja, hogy tartsa tiszteletben és védje a
véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően járjon el az Audi Aréna Győr
általa megrendezésre kerülő
sportrendezvények lebonyolítása során.
2.2. Az Audi Aréna Győr történő belépés szabályai
2.2.1. A nézők az Audi Aréna Győr érvényes belépőjeggyel, vagy az aktuális
kézilabda, futsal szezonra szóló bérlettel (vagy belépésre jogosító egyéb igazolással)
léphetnek be. A belépőjegy és Bérlet az adott Sportrendezvényre egyszeri belépésre
jogosít.

2.2.2. A szervező által megbízott rendezők az Audi Aréna Győr történő beléptetéskor
jogosultak a nézők személyazonosságának ellenőrzésére, illetve ruházatuk és
csomagjuk átvizsgálására, mely ellenőrzést és átvizsgálást a néző köteles tűrni. Az
ellenőrzés és átvizsgálás a néző személyiségi jogait nem sértheti.
2.2.3. Aki a Sportrendezvényre ittasan, kábítószer vagy más bódító hatású szer
hatása alatt lévő állapotban érkezik, továbbá olyan tárgyat tart magánál, amely a
Sportrendezvény megtartását, továbbá a személy-és vagyonbiztonságot
veszélyezteti vagy veszélyeztetheti (így pl.: lőfegyver, kés, boxer, csúzli, gázspray,
pirotechnikai eszköz, pénztárgépszalag, bot, üveg, műanyagflakon, kő stb.), attól a
szervező által megbízott rendezők a Sportcsarnokba történő belépést megtagadják,
illetve amennyiben már a Sportcsarnokban tartózkodik, onnan eltávolítják.
2.2.4. A szervező által megbízott rendezők megtagadják az Audi Aréna Győr történő
belépést attól a személytől is, aki a sportról szóló 2004. évi I. törvény (sporttörvény
73. § (1) bekezdése szerinti eltiltás, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi
LXIX. törvény szerinti kitiltás hatálya alatt áll.
2.2.5. Tilos az Audi Aréna Győr-be szeszes italt, kábítószert, illetve olyan tárgyat
bevinni, mely a jogszabályok alapján önkényuralmi jelképnek minősül, vagy ilyen
ábrát tartalmaz.
2.2.6. Kizárólag olyan transzparenst, feliratot, ábrát lehet az Audi Aréna Győr-be
bevinni, amelyet az illetékes rendőrkapitányság a szervező, valamint az adott sportág
országos szövetségének képviselőjének jelenlétében hitelesített. A transzparens
(drapéria, molinó) nem tartalmazhat tiltás alá eső szlogent és/vagy feliratot.
2.3. Az Audi Aréna Győr Sportcsarnokban történő tartózkodás szabályai
2.3.1. A nézők az Audi Aréna Győr-ben az általuk vásárolt belépőjegyen vagy
bérleten szereplő szektorból, helyről tekinthetik meg a Sportrendezvényt.
2.3.2. A nézők nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely a Sportrendezvényt
megzavarhatja, vagy meghiúsíthatja, illetve a Sportrendezvényen résztvevők testi
épségét, továbbá vagyontárgyait károsíthatja, vagy veszélyeztetheti. Ennek a
kötelezettségnek a megszegéséből eredő kárért annak okozója több károkozó
esetén a károkozásban résztvevők egyetemleges módon felelősséggel tartozik.
2..3.3. Az Audi Aréna Győr-be történő belépésre jogosító belépőjegyet, Bérletet,
belépésre jogosító egyéb igazolást, illetve jelen Házirend betartását a szervező által
megbízott rendezők a Sportcsarnok egész területén, a Sportrendezvény teljes
időtartama alatt ellenőrizhetik.
2..3.4. A szervezők a Magvassy Mihály Sportcsarnok területét a sportrendezvények
biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet 1.§-a és 7.§ c) pontja alapján, a
Sportrendezvény ideje alatt a Sportrendezvényen résztvevők személyi-és
vagyonbiztonsága érdekében térfigyelő kamerákkal figyelheti meg, és az erről
készült felvételt rögzítheti. A rendőrség a Sportrendezvénnyel összefüggő
szabálysértési, illetve büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges

adatok biztosítása céljából a Sportrendezvény befejezését követő 48 órán belül
szólíthatja fel a szervezőt, hogy az ilyen módon rögzített adatokat a felszólítást
követő 30 napig tárolja. Ilyen felszólítás hiányában a szervező, a felszólításra nyitva
álló határidő elteltét követő 24 órán belül a rögzített adatokat megsemmisíti. A
szervező a rögzített adatokat nem hozza nyilvánosságra, illetve harmadik
személynek nem adja át (kivéve, ha ez szabálysértési, illetve büntetőeljárás
megindításához és lefolytatásához szükséges), valamint azokat a fenti ideig az
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.
2..3.5. Az Alkotmány 70/A §-a alapján tilos bárkit is faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet alapján bármilyen formában diszkriminálni, illetve ilyen feliratot
bármilyen formában kihelyezni, vagy bármely felsoroltat jól látható módon tartalmazó
ruhaneműt viselni. Tiltott továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény fogalomrendszerében önkényuralmi jelképnek minősülő tárgy, vagy azt
bármilyen formában ábrázoló eszköz mindennemű használata, birtoklása.
2.3.6. Tilos az Audi Aréna Győr területén olyan transzparens, felirat, ábra felemelése,
felmutatása, (akár egyetlen pillanatra is), az illetékes rendőrkapitányság a szervező,
valamint az adott sportág országos szövetségének képviselőjének jelenlétében nem
hitelesített.
2.3.7. Tilos bármilyen tárgyat (különösen pirotechnikai eszközt, pénztárgépszalagot)
az Audi Aréna Győr játékterére, a nézőtérre, vagy a Sportcsarnok egyéb
helyiségeibe bedobni.
2.3.8. Tilos a nézőtéren olyan hang-és fényhatást kiváltó eszköz működésbe
helyezése (használata), amely a Sportrendezvény megtartását megzavarhatja,
veszélyeztetheti, illetve a nézők személy-és vagyonbiztonságának megsértésére
vagy veszélyeztetésére alkalmas.
2.3.9. A nézők a Sportrendezvény befejezésének időpontjában, illetve a
szervezőknek vagy a rendőrségnek a személyi-és vagyonbiztonságot veszélyeztető
helyzet kialakulása miatt tett felhívására kötelesek az Audi Aréna Győr-t elhagyni.
2.3.10. A nézőket a szervező által megbízott rendezők a Sportrendezvényt követően
biztonsági okokból a szektorokban visszatarthatják. A visszatartás időtartamát a
szervezők a visszatartást megelőzően haladéktalanul közlik a nézőkkel. A
visszatartás során a nézők kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől, mely
jelen Házirend alapján tiltott.
2.3.11. Az Audi Aréna Győr-ben tartózkodó személyek tudomásul veszik, hogy ott
saját felelősségükre tartózkodnak. Ennek megfelelően az üzemeltető, illetve a
szervező, az általa szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás
kivételével, nem felel a nézők személyében vagy vagyonában bekövetkezett
esetleges károkért.
2.3.12. Az Audi Aréna Győr-ben tartózkodó nézők kötelesek jelen Házirend
rendelkezéseit, illetve a szervezők, valamint a szervező által megbízott rendezők
utasításait betartani.

2.4. A nézők
következményei

magatartására

vonatkozó

szabályok

megszegésének

2.4..1. A szervező által megbízott rendezők felszólítják magatartása abbahagyására
az Audi Aréna Győr-ben tartózkodó azon nézőt, aki a Sportrendezvény megtartását,
illetve mások személyi-és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve viselkedésével
Házirendet sért. Amennyiben az érintett személy a szervező által megbízott rendezők
felszólításának nem tesz eleget, úgy ezen Szurkolót a szervező által megbízott
rendezők a Sporttörvény 71.§ (3) bekezdése alapján a Sportrendezvényről
eltávolítják. Ennek során a szervező által megbízott rendezők kényszerítő eszköz
alkalmazására nem jogosultak. Az eltávolítandó személy a szervező által megbízott
rendezők felszólítására köteles személyazonosságának igazolására.
2.4.2. Az Üzemeltető, illetve a szervező, az általa szervezett Sportrendezvény esetén
jogosult a Sportrendezvényről eltávolított személlyel szemben a belépőjegy-eladást
megtagadni, illetve megakadályozni, hogy a Sportrendezvényen részt vehessen.
2.4.3. A nézők felelnek az Audi Aréna Győr-ben, annak berendezéseiben,
felszerelési tárgyaiban jogellenesen és nekik felróhatóan okozott valamennyi kárért.
Győr, 2015. január 12.
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