
 

 

 

 

 

 

 

 

 
HÁZIREND 

 

 

Hatályos: 2022. április 1. napjától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szeretettel köszöntjük a Glass Parkot használni kívánó látogatókat, kísérőket! 
 
Jelen Házirend a Glass Park (továbbiakban: Park) teljes területére vonatkozik, rendelkezései 
minden látogatóra kiterjednek, akik a Park területén tartózkodnak. 
 
Tanácsaink és szabályaink az Önök érdekét és biztonságát szolgálják, ezért kérjük azok 
betartását. 
 
1. A park nyitvatartási rendje  

 
A Park nyitva tartása szezonális és a mindenkori időjárás függvényében változhat.  
 

    HÉTKÖZNAP        HÉTVÉGE 

április 1. napjától június 15. napjáig  14:00 - 18:00 óráig 13:00 - 18:00 óráig 
 
június 16. napjától augusztus 31. napjáig  10:00 - 21:00 óráig 10:00 - 21:00 óráig 
 
szeptember 01. napjától    október 31. napjáig  14:00 - 18:00 óráig 13:00 - 18:00 óráig 

 
A pénztár a Park zárása előtt 1 órával zár!  
 
A Park nyitvatartási idejét a Park üzemeltetője indokolt esetben (pl.: ünnepnapokon, 
rendezvények időtartama alatt) megváltoztathatja, melyről a látogatókat – lehetőség szerint 
előzetesen - a Park információs és tájékoztató felületein értesíti. 
 
A Park látogatására a mindenkor hatályos járványügyi jogszabályok betartása mellett 
kerülhet sor. 
 
A nyitvatartási időn kívüli programok engedélyezéséről az üzemeltető dönt. 
 
A Park november 1. napjától március 31. napjáig zárva tart! 
 
2. A Park használatára vonatkozó szabályok 
 
2.1. A Park egyaránt alkalmas a sportra, a kikapcsolódásra, a játékra, szabadidő kellemes 

eltöltésére. 
 
2.2. A Park használata személyes és ingyenes regisztrációhoz kötött. 

A regisztráció során a Park látogatói névre szóló regisztrációs kártyát kapnak. A Park a 
regisztrációs kártya felmutatásával látogatható. A regisztrációs adatlap és 
felelősségvállalási nyilatkozat jelen Házirend 1.sz. melléklete. 
A regisztrációs kártya esetleges elvesztése esetén, annak pótlására egy alkalommal a Park 
pénztárában van lehetőség. 

 
2.3. A Házirend rendelkezéseit a Park látogatói a regisztrációs adatlap kitöltésével és a 

regisztrációs kártya átvételével önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. 
 
2.4. 10 év alatti gyermekek kizárólag szülői vagy felnőtt kísérővel léphetnek be a Park 

területére. 



A gyermekek állandó szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett és felelősségére 
használhatják a Park játszóeszközeit. 

 
2.5. A Park használatához a 18. életévét be nem töltött személy esetében, annak törvényes 

képviselője által tett írásbeli nyilatkozat (felelősségvállalási nyilatkozat) szükséges. 
 
2.6. A Park valamennyi játszóeszköze minősített és biztonságos, azonban a Park 

játszóeszközeit, szolgáltatásait látogatóink kizárólag saját felelősségükre, 
képességeiknek megfelelően és rendeltetésszerűen, saját és mások testi épségére való 
tekintettel használhatják. Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a használat 
során bekövetkező balesetekért, sérülésekért. 

 
2.7. A kisgyermekek részére kialakított játszóeszközök használata felnőtt látogatók számára 

nem megengedett. 
 
2.8. A Park területén elhelyezett kültéri bútorokat, berendezési tárgyakat a helyükről 

elmozdítani tilos, azokat a látogatók kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően 
használhatják. 
A játszóeszközökben, kültéri bútorokban, berendezési, felszerelési tárgyakban, a park 
növényzetében tett szándékos, vagy gondatlan magatartásból eredő károkozás 
helyreállítási költségei a károkozót terhelik. 

 
2.9. A játszóeszközök használata bizonyos ügyességet, gyakorlottságot igényel. Az egyes 

eszközök használatához védőfelszerelés (sisak, térd- és könyökvédő) ajánlott. 
 

2.10. A pálya használata előtt a használó köteles meggyőződni a pálya épségéről. Amennyiben 
bármilyen állapotváltozást tapasztal, köteles értesíteni a pálya üzemeltetőjét, és a hibára 
felhívni a többi látogató figyelmét is. Csak ép pályán szabad sportolni! 

 
2.11. A Park látogatói saját biztonságuk és zavartalan szórakozásuk érdekében a Park 

dolgozóinak utasításait, valamint a Park területén kihelyezett táblákon feltüntetett 
szöveges vagy képes utasításokat betartják. 

 
2.12. Azon látogatóktól, akik a Házirendben foglaltakat figyelmen kívül hagyják, a szolgáltatás 

megvonható, indokolt esetben a Park területéről kitilthatóak. 
 
2.13. A Park területére ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer 

stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be, a Parkban nem tartózkodhat. 
 
2.14. A Parkba fertőző betegek, vagy fertőző bőrbetegségben szenvedők, nyílt sebfelülettel 

rendelkező személyek nem léphetnek be. 
 
2.15. A Park területén engedély nélkül árusítani, reklámanyagot kihelyezni tilos. Szponzoráció 

esetén a tulajdonos engedélyezheti reklámanyagok kihelyezését a Park területén és annak 
közvetlen közelében.  

 
2.16. Üzemeltető felhívja a látogatók figyelmét, hogy ha a Park területén tevékenységének, 

szolgáltatásainak bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot, egyéb 
anyagot készít, vagy készíttet (mozgóképi, fényképfelvétel, hangfelvétel stb.) és azokon 
esetlegesen bármely látogató feltűnik, akkor a látogatók a reklámanyagon, egyéb 



adathordozón való megjelenésükkel összefüggésben sem üzemeltetővel, sem harmadik 
személlyel szemben utólagos személyiségjogi és anyagi követeléssel nem léphetnek fel, 
ahhoz előzetes hozzájárulásuk nem szükséges. 

 
2.17. A Park rendezvényein való részvétellel a látogató kifejezetten hozzájárul arcának, 

megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez, közléséhez, azzal, hogy kizárólag 
kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak 
készítője, a Park tulajdonosa és üzemeltetője a látogató tekintetében térben, időben és 
felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot 
szerez anélkül, hogy ezért a látogató részére ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az 
előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a vendég nem jogosult igényt vagy követelést 
támasztani a Park tulajdonosával vagy üzemeltetőjével szemben. 

 
2.18. A Park területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető kutya kivételével) bevinni 

szigorúan tilos. 
 
2.19. A Park területére tűz- és balesetveszélyes tárgyakat behozni tilos. A Park területén a 

tűzesetek megelőzése érdekében, bármilyen tüzet, illetve nyílt lángot okozó 
tevékenységet folytatni tilos. 

 
2.20. A Park területén a dohányozás csak az arra kijelölt helyen megengedett. 
 
2.21. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a Parkba behozott, vagy ott hagyott tárgyakért, 

értékekért. 
 

2.22. A Park látogatói észrevételeiket, panaszaikat a Park pénztárosánál szóban vagy - az ott 
elhelyezett nyomtatványon - írásban tehetik meg. 

 
2.23. Vis maior: Nem számít szerződésszegésnek, illetve kártérítés nem követelhető az 

üzemeltetőtől abban az esetben ha a sportpályák biztonságos üzemeltetése szélsőséges 
időjárási viszonyok, vagy üzemzavar miatt nem lehetséges. 
A pálya bérlője a bérleti díj összegének visszatérítésére vagy más kártérítésre vis maior 
esetén nem jogosult. 

 
2.24. A Parkban  

- Játszótér 
- Fitnesz park 
- Multifunkciós sportpálya világítással (mérete 40 m x 20 m, játszható sportok: 

labdarúgás, kézilabda, tenisz, streetball) 
- Skate park és óriás félcső 
- Kerékpáros ügyességi pálya világítással 
- Rendezvény park 
- Sétáló - kocogó - pihenő zóna 

található. 
 
2.25. Multifunkciós sportpálya használata 
 
A pálya bérleti díj ellenében vehető igénybe. 
Az előre lefoglalt időpontokban kizárólag a bérlő, és a bérlőhöz tartozó személyek jogosultak 
a pálya használatára. 



A játéktéren kizárólag olyan sporttevékenység folytatható, amely a pálya általános 
rendeltetésének megfelelő. 
A pálya nyitására a gondnok, illetve az arra kijelölt személy jogosult. 
 
A pálya bérlésére a www.sajoszentpeter.hu valamint a www.glasspark.hu weblapokon, illetve 
személyesen a Park pénztáránál van lehetőség. 
 
A játéktérre az előre lefoglalt időpontban lehet belépni. A játékteret az előre lefoglalt, időszak 
végén pontosan el kell hagyni oly módon, hogy a felhasznált eszközök visszahelyezése is ezen 
időszakon belül kell, hogy megtörténjen. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából 
bármiféle hátránya keletkezik a következő használónak, bérlőnek vagy az üzemeltetőnek, az 
üzemeltető jogosult és köteles plusz 1 óra bérleti díjat kiszámlázni. 
 
A késedelmesen távozó bérlő nem jogosult a kiszámlázott plusz 1 óra igénybevételére. Ennek 
vitatásáról jelen házirend elfogadásakor előre lemond. 
 
A pályát csak arra alkalmas cipőben lehet használni. 
 
A játéktéren, illetve a kapukon nem megengedett bármiféle olyan jelölést, csíkozást, 
tájékozódási pontot elhelyezni, amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom 
nélkül nem távolítható el. 
 
Használati (sport) eszközöket az üzemeltető nem biztosít. 
 
 
2.26. SKATE park és óriás félcső, kerékpáros ügyességi pálya (extrém park) használata 
 
Bérleti díj ellenében vehető igénybe. 
 
A bérleti díjat az elfogadott nyitvatartási időn belül meghatározott időszakokra kell megfizetni. 
Az extrém parkot időszakonként maximum 50 fő használhatja. 
 
A nyitvatartási időn belül meghatározott időszakok: 
 

Nyitvatartási idő Időszak HÉTKÖZNAP Időszak HÉTVÉGE 

Április 1. - Június 15. 14 és 18 óra között 13 és 18 óra között 

Június 16. - Augusztus 31. 

10 és 14 óra között 10 és 14 óra között 

14 és 18 óra között 14 és 18 óra között 

18 és 21 óra között 18 és 21 óra között 

Szeptember 1. – Október 31. 14 és 18 óra között 13 és 18 óra között 

 
A pálya bérlésére a www.sajoszentpeter.hu valamint a www.glasspark.hu weblapokon, illetve 
személyesen a Park pénztáránál van lehetőség. 
A pálya gördeszkával, görkorcsolyával, rollerrel és kerékpárral használható. 
 

about:blank
http://www.glasspark.hu/
about:blank
http://www.glasspark.hu/


A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sporttevékenység folytatható, amely a pálya 
általános rendeltetésének megfelelő. 
A pályán új elemeket, más tárgyakat – az üzemeltető előzetes engedélye nélkül – elhelyezni 
szigorúan tilos és balesetveszélyes.  
 
Pálya nyitására a gondnok, illetve az arra kijelölt személyek jogosultak az előre lefoglalt 
időpontokban. 
A bérleti díj összegét a Házirend 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
 
3. Közösségi terek, közlekedő terek használata 
 
A park közösségi tereinek használatakor mindenkor a kulturált viselkedés az elvárt. 
 
Látogatóink kikapcsolódásának biztosítása érdekében a Park területén nem megengedett a 
hangoskodás, kiabálás, lökdösődés, más testi épségének bármilyen módon történő 
veszélyeztetése, a közösségi terek építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kár okozása. 
 
A Park területére tilos szúró, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot, követ és egyéb 
testi épséget veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, 
zászlót, vagy egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet bevinni. 
 
 
 
4. Öltözők, mosdók használata 
 
Kérjük, hogy az öltözők, mosdókat és a zuhanyzók használatakor fokozottan ügyeljenek a 
tisztaság fenntartására. 
A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített hulladéktárolókba helyezzék el. 
Az öltözők kulcsait a park dolgozói adják ki a bérlők részére. 
 
 
 
5. Büfé 

 
A Park területén található büfé nem a Park üzemeltetőjének üzemeltetésében áll, a büfé 
működésével kapcsolatban minden felelősség a büfé üzemeltetőjét terheli. 
 
 
 
6. Baleset esetén hívható segélyszámok, legközelebbi orvosi ügyelet 
 
Segélyhívó szám: 112 
Mentők: 104 
Tűzoltóság: 105 
Rendőrség: 107 
Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény központi háziorvosi ügyelete: 48/345-108 
vagy 06/20-250-4937 
Sajószentpéteri Rendőrőrs szolgálatban lévő járőre: +3620/215-40-81 



7. A park használatára vonatkozó egyéb szabályok: 
 
A Park teljes területén, beleértve a parkolót és a külterületeket is tilos a szemetelés. 
Kérjük látogatóinkat, hogy a hulladékot a kihelyezett gyűjtőedényekbe helyezzék el. 
 
Az elektromos kapcsolóhoz, illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez 
csak a Parkot üzemeltető személyek nyúlhatnak. 
 
A parkoló térítésmentesen vehető igénybe. A parkolóban elhelyezett gépjárművekért, valamint 
a bennük esetlegesen okozott kárért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A KRESZ 
szabályainak megszegéséből és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a 
a károkozó teljes körű felelősséggel tartozik.  
 
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a Park területén elektronikus megfigyelőrendszer 
működik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendeltének („GDPR”), 
valamint a hatályos magyar jogi szabályozás (Szvtv., Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően, 
az emberi élet, testi épség, jogsértő cselekmények megelőzése, valamint a Park területén 
található, üzemeltető tulajdonát képező vagyontárgyak védelme érdekében, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§-ára figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az üzemeltető jogos 
érdeke alapján. A kamerarendszerek által rögzített személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
GDPR 13.-14. cikke szerinti tájékoztatásnak az üzemeltető a Kamerával megfigyelt területekre 
vonatkozó adatkezelési tájékoztatója útján tesz eleget, mely elérhető a www.sajoszentpeter.hu 
honlapon és a Park pénztárában. 
 
Jelen Házirend szabályainak megsértése szankciókat (figyelmeztetés, a pályáról történő 
részleges vagy végleges kizárás) von maga után, melyet az üzemeltető szab ki. A 
szabálytalankodó személy az üzemeltető által kiszabott szankciók miatt semmilyen 
követeléssel nem élhet az üzemeltető felé. 
 
Jelen házirend 2020. június 13. napján lép hatályba. Az üzemeltető jelen Házirend 
rendelkezéseinek megváltoztatására, kiegészítésére vonatkozó jogát fenntartja. 
 
Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a GLASS Park tartós, kulturált, szép 
állapotának, tisztaságának és rendjének fenntartásához. 
 
Minden kedves látogatónknak sérülésmentes, örömteli sportolást, jó szurkolást, aktív pihenést 
és kikapcsolódást kíván, az üzemeltető: 
 
 
 

Sajószentpéteri Városgondnokság 
  

about:blank


1.sz. melléklet 
Regisztrációs kártya 

sorszáma: 
 

 

 

 

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP ÉS 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

GLASS PARK HASZNÁLATÁHOZ 

Név:  

Születési név:  

Születési hely és idő:  

Lakcím:  

e-mail cím:  

Telefonszám:  

Regisztráció időpontja:  

Jelen regisztrációs adatlap kitöltésével és aláírásával megismertem és elfogadom a(z) 
 
 Glass Park házirendjét, 

 Adatkezelési tájékoztatót, 

 Térfigyelő kamerák működésére vonatkozó tájékoztatót. 

 

A Park területén található parkokat, játszótereket, játékokat, sportpályákat és eszközöket (a 
továbbiakban: „létesítmények”) rendeltetésüknek megfelelően és saját felelősségemre 
használom. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Park használata során alkohol, gyógyszer vagy 
kábítószer befolyása alatt nem állok. 
 
Tudomásul veszem, amennyiben nem rendeltetésszerűen, vagy nem a Park Házirendjében 
foglaltaknak megfelelően használom a Park létesítményeit és ez által kárt okozok magamban 
vagy harmadik személyben, úgy a Sajószentpéteri Városgondnokságot nem terheli semmilyen 
felelősség. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben kárt okozok a Park 
létesítményeiben, úgy azt köteles vagyok megtéríteni. 
 
 
 
 



Ezen felelősségvállalási nyilatkozatot az alábbi minőségben teszem (a megfelelő pont 
aláhúzással jelölendő):  
 

a) cselekvőképes nagykorú személyként saját nevemben  
 

…………………………………………… 
                        látogató aláírása  

 
b) 14. életévét be nem töltött cselekvőképtelen kiskorú nevében, törvényes 

képviselőjeként és saját nevemben 
 

A kiskorú adatai:  
Név: ……………………………………………………. 
Születési hely, idő: ……………………………………… 
Lakcím: ………………………………………………… 

                                                                                               
…………………………………………… 
                        látogató aláírása  
 

c) 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött korlátozottan cselekvőképes 
kiskorúként, tudomásul véve, hogy nyilatkozatom érvényességéhez törvényes 
képviselőm hozzájárulása szükséges  

 
…………………………………………… 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú                        

látogató aláírása   
 

Törvényes képviselő adatai:  
Név: ……………………………………………………. 
Születési hely, idő: ……………………………………… 
Lakcím: ………………………………………………… 

 
Hozzájárulásomat megadom, fentieket magamra nézve is kötelezőnek ismerem el. 

 
…………………………………………… 
                       törvényes képviselő  

      aláírása  
 

Sajószentpéter, 20……………………………….. 
 
  



2.sz. melléklet 
 

Adatkezelési tájékoztató a Glass Park szabadidő és extrém park 
használatával kapcsolatosan 

 
(külön dokumentum) 

  



3.sz. melléklet 

 

Felhívás biztonsági kamerarendszerek működéséről 
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 
rendelet („GDPR”), valamint a hatályos magyar jogi szabályozás (Szvtv., Infotv.) 
alapján az Adatkezelő (Sajószentpéteri Városgondnokság) felhívja figyelmét arra, 
hogy a Glass Park szabadidő és extrém park (3770 Sajószentpéter, Üveggyári út, hrsz: 
1755/1-5 a továbbiakban: „Park”) területén biztonsági kamerarendszerek működnek 
az emberi élet, testi épség, jogsértő cselekmények megelőzése, valamint Adatkezelő 
vagyontárgyainak megóvása érdekében. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a kamerarendszer által rögzített felvételeket a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke alapján, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48.§-ára tekintettel a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja szerint kezeli. 
 
Az Adatkezelő az érintettek GDPR 13. és 14. cikke szerinti részletes tájékoztatásának 
adatkezelési tájékoztatója útján tesz eleget, mely elérhető a www.sajoszentpeter.hu 
honlapon és a Park pénztárában mindenkor. 
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4.sz. melléklet 
ÁRJEGYZÉK 


