
HÁZIREND 

amely érvényes a Phoenix Firaball SE által rendezett sportrendezvényeken 

A Phoenix Fireball SE (továbbiakban PHX) vezetősége mindent elkövet annak érdekében, hogy az 

izgalmas és emlékezetes sporteseményeket biztonságos körülmények között élvezhessék a nézők. A 

Házirend célja, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül rendezvényeinket 

lebonyolítjuk a törvényesség és sportszerűség mentén. 

TILTOTT ESZKÖZÖK, FEGYVEREK 

A sporthelyszínre közbiztonságra veszélyes eszközt, fegyvert bevinni tilos. Ez a szabály azokra a 

rendfenntartó erőkre is vonatkozik, akik nem hivatalos minőségben vannak jelen. A PHX nem tudja 

biztosítani az ilyen eszközök, illetve fegyverek tárolását, így azokat leadni nem lehet, így aki ilyen 

tárggyal érkezik a rendezvényre, annak önmagának kell gondoskodnia azok eltávolításáról. Az ebbe a 

kategóriába eső tárgyak listája a teljesség igénye nélkül: petárda, robbanószer, lőfegyver, kábító- és 

sokkoló pisztoly, bilincs, boxer, bot, ütő, önvédelmi fegyver, gázspray, kés és penge. Aki ilyen 

eszközzel próbál belépni, attól a belépés megtagadásra kerül, a területről kiutasítják, és fennálló 

feltételek megléte esetén le is tartóztathatják (jogtalan viselés, közbiztonságra veszélyes eszköz 

esetén értesített rendőrség által). 

ENNI- ÉS INNIVALÓ  

A rendezvény területére folyadék bevitele nem engedélyezett, a fenntartó által üzemeltetett források 

használhatóak azok beszerzésére. 

JELEK, JELKÉPEK, ZÁSZLÓK, FELIRATOK, PLAKÁTOK, SZÓRÓLAPOK 

A PHX Vezetősége örömmel fogad minden olyan buzdító jelképet, zászlót, feliratot és plakátot, 

amely a sportszerű szurkolás része, használatuk az alábbi elvek alapján nem kifogásolható: 

 Az a transzparens vihető be a sportlétesítmény területére, amely nem bír mások iránti 

gyűlöletre uszító, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő tartalommal (például 

politikai tartalom), vagy nem tartalmaz egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi 

jelképet. 

 A trágár és sértő feliratok, jelek nem megengedettek. 

 A karóhoz vagy rúdhoz rögzített feliratok és jelek használata tilos. 

 A feliratok és jelek nem takarhatják el a szponzor- és reklámfeliratokat, és nem akadályozzák 

a menekülési útvonalakat használhatóságát. 

 A feliratokat és jeleket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátolják a többi nézőt a rendezvény 

élvezetében, és ne okozhassanak balesetet.  

A beléptetésnél a rendezők ezeket a feltételeket ellenőrzik, és döntenek a transzparens 

megfelelősségéről, felhasználhatóságáról. A rendezvényeken a PHX Vezetőségével előzetesen nem 

egyeztetett röpiratok és reklámszórólapok osztogatása tilos. 

BELÉPTETÉS 

A rendezvény hivatalos résztvevőin kívül (csapatok (25 fő), rendezők, hivatalos személyek) azok a 

nézők léphetnek be a rendezvény területére, akik 

 belépőjegy kiadása esetén érvényes belépővel rendelkeznek 

 nem állnak alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt 

 nem tartanak maguknál a jogszabályokban és a Házirendben tiltott eszközt, tárgyat beleértve 

az alkoholt és a kábítószert 



 eltiltás, kitiltás hatálya alatt nem állnak 

 a rendező felszólítására igazolják személyazonosságát 

 beleegyeznek, hogy róluk kép és hangfelvétel készüljön 

 hozzájárulnak ahhoz, hogy a PHX által megbízott biztonsági alkalmazottak átvizsgálják 

ruházatukat és táskájukat megakadályozandó, hogy tiltott tárgyak kerülhessenek be a 

területre.  

AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK 

Kereskedelmi- és reklámcélú felvételeket csak a PHX előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet 

készíteni. 

DOHÁNYZÁS 

A rendezvénynek helyet adó létesítmény teljes területén tilos a dohányzás.  

TALÁLT TÁRGYAK  

A PHX Vezetősége az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. A talált tárgyakról az elveszett 

tárgy tulajdonosa a rendezvények időtartama alatt a PHX által megbízott Biztonsági Szolgálatnál, a 

rendezvény befejezése után az egyesület honlapon feltüntetett elérhetőségein érdeklődhet. 

MOZGÁSSÉRÜLT VENDÉGEK 

A PHX Vezetősége fontosnak tartja, hogy a sporthelyszínt mozgássérült vendégek is látogathassák. 

A Biztonsági Szolgálat minden segítséget megad, amennyiben a mozgássérült vendégek ezt igénylik. 

RENDZAVARÁS 

A rendezvények látogatóinak mindenkor az intézményhez méltó magatartást kell tanúsítaniuk. Azok 

a vendégek, akik megzavarják a rendet, az intézmény elhagyására kényszerülnek. A kiutasított 

vendégek a jegy árát nem követelhetik vissza, és semmilyen kártérítésben nem részesülhetnek. A 

rendzavaró magatartás, magában foglalja többek között a következőket: 

- a létesítményben, annak berendezésében való károkozás, rongálás 

- alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt állás  

- egy másik vendég vagy alkalmazott szándékos és rosszindulatú zavarása 

- verekedés, vagy verekedésre ösztönzés 

- nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartás 

- másokat provokáló, trágár, sértő, félelmet keltő, uszító és rasszista kifejezések használata 

- szeméremsértő viselkedés 

- a játék megzavarása és feltartóztatása 

- a Magyar Köztársaság törvényeinek és rendelkezéseinek megszegése 

- a Phoenix Fireball SE házirendjének megszegése 

- a játéktérre való engedély nélküli belépés kísérlete 

- üveg- és egyéb tárgyak bedobálása 

- a játékosok, a bírók és más résztvevők kigúnyolása 

ÖLTÖZET 

A PHX Vezetése fenntartja a jogot, hogy megtiltsa a belépést azoknak a vendégeknek, akiknek 

ruháján kifogásolható szöveg, jelkép vagy ábra látható. 


