
Házirend 

Izometria Fitness 
 

1.      Személyes adatok kezelése: 
  

1.1.         Az üzemeltető az Izometria Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő 

vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. 

1.2.         Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is! 

1.4.         Az első belépéskor az Izometria Fitness munkatársa regisztráció céljából 

jogosult a vendéget - a visszaélések elkerülése érdekében - személyes fényképes 
igazoló dokumentum felmutatására kérni. 

1.5.         A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a 
fényképes igazolvány bemutatását, illetőleg az arckép felvételét megtagadó 
vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. 

Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt 
semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki (kivéve, ha törvény erre 

kötelezi). 

1.6.         Amennyiben az Izometria Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, 
illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagá lására 

reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen 
azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével 

összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 

  

2.      Az Izometria Fitness egész területén TILOS: 

  

2.1.         bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai 
eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!  

2.2.         ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni! 

2.3.         drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való 
visszaélés! 

2.4.         a dohányzás és alkohol fogyasztása! 

2.5.     minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó 

zavaró tevékenység! 

2.6.         az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, 
propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) 

hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy 
termékek értékesítése! 

  



3.       Speciális szabályok: 
  

3.1.         A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető 
sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni! 

3.2.         Az Izometria Fitness teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata 
kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a 
vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül! 

Amennyiben vendég felszólításra megtagadja a tiszta sportcipő viselését és utcai 
cipőben edz, üzemeltető jogosult vendég tagságát azonnali hatállyal megszüntetni, 

vendég által befizetett tagsági díj időarányos visszatérítése nélkül!  

Vendég nem higiénikus és tiszta öltözékéből adódó szennyeződések takarításáért 
üzemeltető extra költséget jogosult felszámolni! 

3.3.         Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő!  

3.4.         A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital! 

3.5.         A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, 
amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe az Izometria Fitness 
szolgáltatásait. 

3.6.         Diák kedvezményre csak 27 éven aluli, érvényes matricával ellátott 
diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak. 

3.7.         Intézményi kedvezményre csak azon vendégeink jogosultak, akik 
munkáltatójával az Izometria Fitness szerződésben áll és ezt igazolni tudják. 

3.9.         Az Izometria Fitness hitelkeretet biztosíthat az edzés ideje alatt, a bérlettel 

rendelkező vendégek részére a büfében történt fogyasztásra, amelyet távozás előtt a 
hitelkeretet igénylő köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen kötelezettségének nem 

tud eleget tenni, az üzemeltető engedélyével a következő belépésig fenntartható. 

  

4.      Általános szabályok: 

  

4.1.         Az Izometria Fitness területén a kulturált viselkedés írott és íratlan 
szabályainak betartása, a rend és tisztaság megtartása kötelező. 

4.2.         Az Izometria Fitness területén dolgozó teremedzők, személyi edzők, 
aerobic edzők, recepciósok és vezetők jogában áll felhívni az idelátogatók figyelmét, 
a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!  

4.3.         A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket 
alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő 

visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. 

4.4.         Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező. 

4.5.         Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező! 



4.6.         Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját 

érdek, amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél 
haladéktalanul jelenteni köteles. 

4.7.         Aerobic órákra előzetesen nem szükséges bejelentkezni (kivéve Flying 
aerobic). A beléptetés érkezési sorrendben történik és az aerobic terem maximális 
kapacitásának (50fő) elérésekor a recepciósnak jogában áll a belépést megtagadni. 

4.8.         Csoportos órákon a teremben egyik vendég sem jelölhet ki saját helyet 
magának, az edző jogosult a vendégek helyét kijelölni, amennyiben 

balesetveszélyesen közel állnak egymáshoz, vagy akadályozzák az óra menetét. 

4.9.         Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek 
jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – 

az órára nem beengedni. 

4.10.       Az Izometria Fitness egész területén kizárólag államilag elismert 

végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az 
üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai 
tevékenységet, oktatást, edzést tartani. 

4.11.       Az Izometria Fitness szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag 
szülői engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe. 

4.12.       Az Izometria Fitness nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni 
és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni. 

4.13.       Az Izometria Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész 

vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör 
kizárásával. 

4.14.       A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. 

4.15.      Üzemeltető által értékesített bérletek árlistában szereplő érvényességi 
idejének meghosszabbítására nincs mód (kivéve alkalmas bérletek esetén 1 vagy 2 

hetes hosszabbítás térítés ellenében). Vendég tudomásul veszi, hogy betegség, 
utazás, személyes okból történő akadályoztatás vagy bármely üzemeltető felé fel 

nem róható okból a bérletek érvényességi és felhasználhatósági ideje nem 
módosítható!  

4.16.       Bérletek részbeni, vagy egészbeni visszavásárlására nincs mód. 

4.17.       Előzetes bejelentkezést igénylő órák esetén a részvétel kötbérmentes 
lemondására megelőző nyitvatartási nap zárásig van lehetőség. Ez után történő 

lemondás 100% kötbér fizetését vonja maga után. Aznapi jelentkezés esetén a 
vendég tudomásul veszi, hogy jelentkezésének lemondására 100% kötbér fizetése 
esetén van mód. Kötbér mértéke a mindenkori bérlet –alkalmas bérletek esetén-  

alkalomra számított értéke, havi (30napos) bérlet esetén az aktuális napijegy ára 
kerül felszámításra. 

4.18.       E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg 
kiegészítheti. 

  



5.      Felelősség vállalás: 

5.1.    Az  Izometria Fitness nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi 

értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, 
illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!  

5.2.    Az Izometria Fitness nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított 
tárgyakért, eszközökért! 

5.3.    A talált tárgyakat minden vendég az Izometria Fitness recepcióján köteles 

leadni! 

5.4.    A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és 

kockázatára veszi igénybe! 

 

6.      Öltöző 

6.1.    Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező. 

6.2.    A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető 
semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. 

6.3.    A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos! 

6.4.    Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy 
szemetet hagyni. 

6.6.    A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt 
jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés). 

6.7.    Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a 
szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt 
érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után. 

7.      Recepció 

7.1.    Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltöző kulcsot, 
személyesen adják át recepciós munkatársunknak. 

7.2.    Az elveszített, kilépéskor le nem adott öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat 
számítunk fel. 

7.3.    A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a 

következő bérletre. 

7.4.    A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel. 

7.5.    Az Izometria Fitness recepciójában csak az Izometria Fitness alkalmazottai 
tartózkodhatnak! 



7.6.    Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag 

egyéb fizetési eszköz ellenében. 

7.7.    Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, 

személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni. 

7.8.    Bérleteinket kaució ellenében (bruttó 1.000.- Ft) megvásárolható Optime 
plasztik kártyán aktiváljuk. Mennyiben vendég nem kíván plasztik kártyát kiváltani, 

bérlet (30napos, több alkalmas, stb) értékesítésére vendég felé nincs mód. 

7.9.   7.8.pontban meghatározott kauciós díjat vendég az utolsó bérlet lejártát követő 

60 naptári napig jogosult visszaigényelni. 60 napnál régebben vásárolt plasztik kártya 
végleg vendég tulajdonába kerül, Üzemeltető nem köteles visszavásárolni. 

8.      Rendkívüli esemény 

8.1.    A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtása a 

recepción történik. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz 
fel. Az Izometria Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az 

elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. 
Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: 

o       Mentők (baleset esetén):104 

o       Tűzoltóság (tűz esetén): 105 

o       Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107 

o       Általános segélyhívó (bármely esetben):112 

9.      Szabálytalan viselkedés esetén 

9.1. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott 
viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére 

kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra 
felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető 

intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más 
hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek 
együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben 

semmilyen követeléssel nem élhet. 

9.2. Vendég az Izometria Fitness területén –nem megfelelő eszközhasználatból, 

gondatlanságból, szándékos károkozásból -  okozott károkért anyagi felelősséggel 
tartozik. 

10. Biztonsági kamerarendszer 

Kamerarendszer üzemeltető: THT-Komplex Bt., 6724 Szeged, Kukovecz Nana u. 27. 

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az elektronikus megfigyelő rendszer 

(a továbbiakban kamerarendszer) működtetése során az edzőterem megfeleljen a 
jelenleg hatályos adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak, különösen: 



a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, és a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekinteteben történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.) előírásainak. 
Az edzőterem kijelenti, hogy tiszteletben tartja a területére belépő természetes 

személyek személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, a 
hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és az EU rendeletével összhangban, a jelen 

adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli. 
 
Az adatkezelés elvei 

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekeben lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 

felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető a cél megvalósulásához 
szükséges mertekben és ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésere alkalmas. A személyes adatok akkor továbbíthatók, 
ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés 
feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Az adatkezelés jogalapja 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt a 
törvény – vagy törvény felhatalmazása alapján — közérdeken alapuló célból a 

hatóság elrendeli. A kamerarendszer alkalmazásához az érintett hozzájárulása 
önkéntes, az edzőterem területére történő belépéssel, mint ráutaló 

magatartással történik. 
 
A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság 

védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a 
vagyon védelmét szolgálja, és a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a 

jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el. 
Alkalmazása ezen célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig 
terjed, és nem járhat az információs önrendelkezési jog aránytalan 

korlátozásával. 
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer 

üzemeltetője, valamint azon személyek férhetnek hozzá, akiknek jogát vagy 
jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti. A kamerarendszer 
üzemeltetője csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez 

szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása 
érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak 

a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A 
továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre 
igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A 

felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell. 

A kamerarendszer nem helyezhető el olyan helyiségben sem, amelyben a 

megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti 
(pl. öltöző, illemhely). 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél 



megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatot - akár az 

érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján - különösen akkor lehet kezelni, ha 
ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, 

az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának 
gyakorlásához, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az 
adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik 

személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű 
működéséhez szükséges. 

Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A   tájékoztatásnak 
ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. 
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni 
az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, idő előtti törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes 

adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket 
kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg az informatikai eszköz 

üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb 
informatikai eszköz útján történik. A kamerarendszer által rögzített információkat a 
kamerarendszer üzemeltetőjének 15 nap után törölnie kell. A személyes adatok 

kezelése, továbbítása kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges. A kamerarendszer által rögzített adatokkal 

összefüggésben az érintett személyek a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti jogorvoslati 
lehetőségekkel élhetnek a jogaik megsértése esetén. 

A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági 
szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek. A felvételeket a 

rögzítést követő 15 napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén 
elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési 
vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékul, az erre törvényben 

felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát 
követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok 

többé ne legyenek helyreállíthatóak. 
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a 
felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül jogának vagy jogos érdekének 

igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve 
ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt 

haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc 
napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített 
felvételt haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek 

helyreállíthatóak. 
A felvételen szereplő természetes személy érintett számára biztosítani kell 

valamennyi, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló törvényben felsorolt jognak az ott meghatározott korlátozások 
figyelembevételével történő gyakorlását. A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1834#sid256


kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak 

megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és 
idejét. 

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt  
területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, 
jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az 

elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg kell 
jelölni az üzemeltető személyét és elérhetőségét is. Az üzemeltető az érintett 

személyt - kérésére - köteles tájékoztatni a felvételek készítésével kapcsolatos 
minden tényről, így különösen annak céljáról és jogalapjáról, az üzemeltetésre 
jogosult személyéről, a felvételek készítésének időpontjáról és tárolásának 

időtartamáról, továbbá arról, hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, 

valamint a jogorvoslati lehetőségeire. 
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