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A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban Sportközpont) házirendkiegészítése a 

koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról 

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében 2021.05.17-től 
létesítményeinkben az alábbi szabályok kerülnek bevezetésre: 

1. Létesítményeinkbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet 
be. 

2. Érkezéskor kérjük, hogy minden látogató használja a kihelyezett kézfertőtlenítőket, és lehetőség szerint 
kerüljék a szokásos üdvözlési formák közül a kézfogást, puszit, ölelést! 

3. A Sportközpont egész területén, különösképp az öltözőkben/zuhanyzókban kérjük, hogy kerüljék a 
csoportosulást, figyeljenek a min. 1,5 méteres védőtávolság betartására, és a szükségesnél ne töltsenek több 
időt ezekben a helyiségekben! 

4. A Sportközpont közösségi tereiben (kiváltképp: recepció, öltöző, folyosók) a maszk használata kötelező! 

5. A Sportközpontot az alábbi személyek, az alábbi időpontok szerint látogathatják: 

a. Hétköznaponként: 

i. csak a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: 
versenyszerűen sportoló) személyek és az őket felkészítő sportszakemberek szervezett 
keretek között történő (előzetes időpontfoglalással, edző jelenlétében történő) edzésen vagy 
sportrendezvényen való részvétel céljából, 

ii. a Sportközpontban foglalkoztatottak, 

iii. a Hegyvidéki Úszóiskola – mint sportoktatás – keretében a Sportközpontba látogató 18 év 
alatti vendégek. 

Hétköznapokon a Sportközpont kizárólag a versenyszerűen sportolók számára, szervezett keretek 
között zajló edzésen vagy sportrendezvényen, illetve az Úszóiskola szervezett foglalkozásain történő 
részvétel céljából látogatható! 

b. Hétvégente és munkaszüneti napokon: 

i. a koronavírus ellen védett személyek, illetve  

ii. a versenyszerűen sportolók és az őket felkészítő sportszakemberek edzésen vagy 
sportrendezvényen történő részvétel céljából, 

iii. a Sportközpontban foglalkoztatottak, 

iv. a Hegyvidéki Úszóiskola – mint sportoktatás – keretében a Sportközpontba látogató 18 év 
alatti vendégek 

A nem versenyszerűen sportoló koronavírus ellen védett vendégeink, illetve a nem szervezett 
keretek között edző, versenyszerűen sportoló vendégeink számára a Sportközpont csak hétvégente 
és munkaszüneti napokon tart nyitva! 
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6. Belépéskor a védettségi igazolvány mellett a védettségi igazolványon feltüntetett, személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatása kötelező azon vendégek számára, akik csak a koronavírus 
elleni védettség igazolása ellenében jogosultak a belépésre!  

7. A versenyszerűen sportoló vendégek a beléptetést megelőzően a versenyszerű sportoló minőségüket, 
valamint az őket felkészítő sportszakemberek e minőségüket kötelesek igazolni. 

8. A Sportközpont recepciójánál egyszerre legfeljebb 5 vendég tartózkodhat. A maximum létszám elérése esetén 

további érkező vendégeink az előtérben/bejáratnál tudnak várakozni. 

9. Szaunáinkat kizárólag hétvégén lehet használni, egy szaunában egyszerre maximum 4 fő tartózkodhat. 

10. A Sportközpont területére kizárólag a sportoláshoz, abban való részvételhez elengedhetetlenül szükséges 
tárgyak hozhatók be (pl. tornafelszerelés, váltóruha, váltócipő stb.), mely tárgyak rendszeres tisztításáról, 
fertőtlenítéséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A nem szükséges tárgyak (pl. játékok) behozatala 
szigorúan tilos. 

11. Fokozottan figyelünk a Sportközpont területének tisztaságára, így minden nap fertőtlenítő takarítást végzünk, 
és különös figyelmet fordítunk a kézzel gyakran érintett felületek (ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, 
mosdók csaptelepei, valamint a sporteszközök, játszótéri eszközök) vírusölő hatású szerrel való 
fertőtlenítésére, melyet legalább 2 óránként végzünk. 

12. Felhívjuk a figyelmet, hogy 2021. május 3-tól 2021. augusztus 31-ig az 5-nél több alkalomra szóló bérletek, 

míg május 3-tól eltérő kormányzati rendelkezések meghozataláig a Családos belépőjegyek árusítása 

szünetel! Az augusztus 31-ig vásárolt 5 alkalmas bérleteket augusztus 31-éig lehet felhasználni kizárólag 

hétvégén! 

13. A 2020. november 11-én érvényes papír alapú bérleteken megmaradt alkalmakat 2021. augusztus 31-éig, 

kizárólag hétvégén lehet felhasználni! 

A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig, de legkésőbb június 13-ig 
alkalmazandók.  

 

      2021.05.17. 
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