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IFJ. OCSKAY GÁBOR JÉGCSARNOK 

 
I. Általános rendelkezések 
 
1. A jelen házirend szabályai érvényesek az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok teljes területén valamint az ahhoz 
kapcsolódó valamennyi rendezvényen. 
 
2. Ittas, kábítószer vagy bódult hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a jégcsarnok területén nem 
tartózkodhat, semmilyen szolgáltatásban nem részesülhet. Az ilyen állapotban lévő személyt a 
sportrendezvény szervezője kiutasíthatja a létesítményből. A Jégcsarnokba ittas személy nem engedhető 
be, illetve szeszes ital nem vihető be.  
 
3. A Jégcsarnok területén trágárul hangoskodó, fegyelmezetlen és rendzavaró, rasszista, valamint a 
közerkölcsöt sértő bekiabáló; a játékosok, a sportszakembereket, és az ellenfelet és szurkolóit durván 
becsmérlő valamint szemetelő személyt a sportrendezvény szervezője kiutasíthatja a létesítményből. 
 
4. Tilos a jégcsarnok területére – beleértve de nem kizárólag - petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget, 
botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyakat bevinni! 
 
5. A Jégcsarnok egész területén tilos a dohányozás. 
 
6. A Jégcsarnokot és egyes helyiségeit csak használati rendjük szerint lehet igénybe venni. 
 
7. A Jégcsarnokba egyidejűleg az eladott jegyek alapján max. 2800 fő engedhető be. 
 
8. A Jégcsarnokot valamennyi látogatója köteles a kifüggesztett házirendet, öltözői, illetve a pályarendet 
betartani. 
 
9. A házirend nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása a jégcsarnok hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel történik, valamint hozzáférhető a www. jegkorongakademia.hu weboldalon. 
 
II. Öltözők, egyéb helyiségek rendje 
 
1. Az öltözőkbe, egyéb helyiségekbe (különösen, de nem kizárólag: irodák, VIP helység, edző terem, garázs, 
etc.) idegeneknek belépni tilos. A nevezett helyiségekben csak az üzemeltető alkalmazottai vagy az arra 
meghatalmazott személy léphet be, onnan bármilyen anyagot, sportszert csak az arra meghatalmazott 
személy vihet ki. A sportszerek rendeltetésszerű használatáért a rendezvény szervezője, vagy vezetőjem 
illetőleg az edző felel. A rendelesésszerű használattól eltérő okból keletkezett kárt a károkozó köteles 
megtéríteni. Bármely meghibásodást, rongálódást haladéktalanul jelenteni kell az üzemeltető 
képviselőjének. 
 
2. Valamennyi helyiség ajtaját használaton kívül zárva kell tartani. Valamennyi helyiséghez tartozó kulcs a 
garázsban kerül megőrzésre, azt kizárólag az edzők vehetik fel. A helyiséget utolsónak elhagyó  - aki minden 
esetben az edző - köteles a kulcsokat a felvétel helyén  leadni. 
 
3. Öltözői rend: A Sportolók kötelesek a higiéniai szabályokat maximálisan betartani. Az öltözőben a 
ruházatot, a Sportoló felszerelést rendeltetésszerűen kell tárolni. Az öltözőben a Sportoló felszerelésen, és 
a saját ruházaton kívül csak a foglalkozásokkal kapcsolatos eszközök tarthatóak, értéktárgyakat az 
öltözőben tartani tilos. Kötelező a fürdőt rendeltetésszerűen használni. 
 
4. A helyiségekben közerkölcsöt, közérdeket sértő tevékenységet folytatni tilos. 
 
5. Parkolni csak az arra kijelölt helyen szabad, úgy, hogy azzal mások mozgását ne akadályozzák.  
 
 
 



III. Üzemeltetés 
 
1. A jégcsarnok világítását, fűtését, egyéb gépi berendezéseit csak az üzemeltető alkalmazottai kezelhetik. 
 
2. A jégcsarnok eredményjelző berendezését és hangosbemondóját csak az arra kijelölt személy kezelheti. 
 
IV. Tömegsport rendezvény 
 
1. A Jégcsarnokban megrendezett tömegsport rendezvénynek minősül különösen, de nem kizárólag a 
közönségkorcsolyázás.  
 
2. A közönségkorcsolya kezdete előtt fél órával a pénztárakat ki kell nyitni és negyedórával előtte a 
beengedést meg kell kezdeni. A Jégcsarnokba a közönségkorcsolyázás alatt mindenki csak érvényes 
belépőjeggyel léphet be függetlenül attól, hogy korcsolyázik-e vagy sem. A Jégcsarnokba egyidejűleg az 
eladott jegyek alapján max. 800 fő engedhető be. 
  
A hangosbemondón közölt (óránként változó) menetirányt, valamint az egyéb utasításokat mindenki 
köteles betartani. A jégen fogócskázni, a menetiránnyal ellentétesen korcsolyázni, valamint mások testi 
épségét veszélyeztetni szigorúan tilos!  

 
3. Közönségkorcsolyázás ideje alatt az öltözők nem használhatóak. 
 
V. Jégcsarnok 
 
1. A jégen dohányozni, étkezni, szeszes italt fogyasztani, szemetelni, valamint korcsolya nélkül a jégre lépni 
tilos! 
 
2. Edzői engedély nélkül – bele nem értve a tömegsport rendezvényeket - a jégen tartózkodni szigorúan 
tilos. 
 
3. Jégkészítés ideje alatt a jégen tartózkosni szigorúan tilos. 
 
VI. Felelősség 
 
1. A Jégcsarnokot korcsolyázás céljára mindenki saját felelősségére veheti igénybe, a jégcsarnok területén 
történő balesetért az üzemeltetőt semminemű felelősséget nem vállal, és ezúton tájékoztatja a Jégcsarnok 
látogatóit, hogy a jegyárak biztosítást nem tartalmaznak. 
 
2. A Jégcsarnokban felejtett tárgyakért a Jégcsarnok felelősséget nem vállal. A Jégcsarnok használatához 
nem szükséges dolgok – beleértve de nem kizárólag. nagy értékű tárgyak, ékszerek, walkman, discman, 
mp3, mp4 lejátszó, személyi számítógépek, különösen nagy értékű mobiltelefonok és a mindenkori térítési 
díj összegét meghaladó készpénz - Jégcsarnok területére való behozatala nem kívánatos, mindezekért az 
Intézmény kártérítési felelősséget nem vállal. 
 
3. Baleset esetén az üzemeltető képviselőjét, Ocskay Gábort haladéktalanul értesíteni kell a Pénztárnál 
megadott elérhetőségen. A Pénztárnál elsősegyél nyujtó hely került kialakításra. Baleset esetén értesíteni 
kell továbbá a helyi orvosi rendelő ügyeletét, vagy a 104 telefonszámon a mentőket.  
Tűz esetén az üzemeltető és a 105 telefonszámon a tűzoltóság azonnal értesítendő. 
 

Az a személy, aki a fenti szabályokat nem tartja be, a Jégcsarnok látogatásából kizárható. 
 
 
Jó sportolást, jó szurkolást és jó szórakozást kívánnak az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok dolgozói! 
 


