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HÁZIREND  

  

Tokaji Vízitúra Központ  

  

3910 Tokaj Bodrogkeresztúri út 5.  

  

  

A közösség és a békés egymás mellett élés érdekében kérjük a házirend betartását!  

     

1. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA  

1.1. Jelen Házirendet a Tokaji Vízitúra Központ területét, létesítményeit, helyiségeit (a 

továbbiakban egységesen Vízitelep) és eszközeit használó, a Vízitelep programjain 

résztvevő minden személy köteles betartani.  

1.2. A Vízitelepre belépéssel elfogadja a Házirendben foglaltakat.  

1.3. Jelen Házirend 2022. szeptember 6. napjától visszavonásig érvényes.  

  

2. A VÍZITELEP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI  

2.1. A Vízitelep általános rendje  

2.1.1. Idegenek a Vízitelepen abban az esetben tartózkodhatnak, ha  
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2.1.1.1. a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft., mint a Vízitelep 

üzemeltetője (továbbiakban Üzemeltető) által vagy engedélyével szervezett 

rendezvények, sportesemények, edzőtáborok és egyéb programok résztvevői.  

2.1.1.2. az Üzemeltetőtől sporteszközt és/vagy sátorhelyet béreltek, illetve, ha 

vízitúra során ezt a megállóhelyet kívánják igénybe venni pihenési céllal.  

2.1.1.3. a Vízisport Club Tokaj (továbbiakban Sportklub) edzői, igazolt sportolói, 

vagy azok közeli hozzátartozói.  

2.1.2. A Vízitelep sportolási céllal nyitvatartási időben látogatható. Ettől eltérő 

időpontokban csak külön engedéllyel lehet a létesítményt használni.  

2.1.3. Az épület alá bemászni BALESETVESZÉLYES! Az épület alatt bármit tárolni, 

az ott tárolt holmit mozgatni kizárólag saját felelősségre szabad.  

2.1.4. A Vízitelepen tartózkodók kötelesek betartani a jelzőtáblákon feltüntetett 

baleset- és tűzvédelmi előírásokat, valamint tartózkodni attól, hogy 

magatartásukkal az ott folyó tevékenységet, edzést vagy a pihenők nyugalmát 

megzavarják.  

2.1.5. Az Üzemeltetőtől vízitúra eszközt bérlő(k), vagy a Vízitelepen sátorozó 

vendég(ek) az eszköz(öke)t és a sátorozó hely(ek)et saját felelősségükre 

használhatják.  

2.1.6. A Sportklub felnőtt tagjai a Vízitelep területén folyó sporttevékenységben saját 

felelősségükre vesznek részt.  

2.1.7. A Vízitelepet 18 évnél fiatalabb(ak) csak edzői vagy szülői felügyelettel 

használhatjá(k)!  

2.1.8. A Vízitelep kapuihoz, helyiségeihez és tárolóihoz a Vízitelep dolgozóinak (3 fő), 

illetve a Vízisport Club Tokaj edzőjének (1 fő) van kulcsa. A Sportklub tagjai 

számára a kulcsok kiadása TILOS!   

2.1.9. A Vízitelepen sátorozó(k) vendég(ek) számára a sátorozó közösség nagykorú, 

cselekvőképes képviselőjének adható 1 db kapukulcs. A Vízitelep elhagyásakor, 

ha a telepvezető vagy a gondnok nem tartózkodik a telepen, a kapukat az erre 

rendszeresített lakatokkal be kell zárni! A be nem zárásból adódó károkat (lopás, 

rongálás stb.) annak a személynek kell megtéríteni, aki bizonyíthatóan nem zárta 

be a kapukat távozáskor.  

2.1.10. A Vízitelep területén hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem 

vállal.  

2.1.11. Mindenki köteles a Vízitelep területét, helyiségeit, vízitúra eszközeit, 

sporteszközeit és felszereléseit rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, 

tisztaságára vigyázni, a villanyt, és a vizet takarékosan használni!  

2.1.12. A Vízitelep öltözőiben, közösségi helyiségeiben (ideértve a teraszokat, 

folyosókat, lépcsőket is) görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni, ezekkel az 

eszközökkel mutatványokat végezni (pl. ugratni) tilos.  

2.1.13. A sporteszközökben, a Vízitelep felszerelésében használat közben bekövetkezett 

rongálást, illetve hibát a sportolók az edzőknek, illetve a vendégek az ügyeletes 

szolgálati személyzetnek kötelesek haladéktalanul bejelenteni. A felróható okból 

előálló (a szándékosan okozott vagy gondatlanságból fakadó) kárt a Vízitelepet 

használók a Ptk. általános felelősségi szabályai szerint kötelesek megtéríteni.  

2.1.14. A Vízitelepre autóval csak külön engedéllyel vagy szállítási célból szabad 

behajtani.  

2.1.15. A Vízitelepre előzetes egyeztetést követően lehet lakókocsival behajtani.  
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2.1.16. Parkolni a Vízitelep első kapuján behajtva, a térburkolattal ellátott részen; illetve 

a folyó felé eső kerítésénél, a kerítésen kívül kijelölt parkolóhely(ek)en lehet.  

2.1.17. Kerékpárok, motorkerékpárok csak a kijelölt helyen, a tulajdonos által lezárva 

tárolhatók. A le nem zárt eszközökért az üzemeltető felelősséget nem vállal.  

2.1.18. A hulladékot lehetőség szerint kérjük szelektíven (tisztán, laposra taposva) 

gyűjteni.  

2.1.19. A komposztálható hulladékot, ételmaradékot a komposztba, vagy a kihelyezett 

edénybe kell elhelyezni.  

2.1.20. A Vízitelep területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Minden 

egyéb helyen a dohányzás TILOS!  

2.1.21. A menekülési útvonalakat eltorlaszolni, a menekülési irányokat jelző táblákat 

letakarni SZIGORÚAN TILOS!   

2.1.22. A Vízitelep területén az Üzemeltető által vagy engedélyével szervezett hivatalos 

rendezvények kivételével a szeszesital fogyasztása csak a büfé (kávézó) 

területén engedélyezett.  

2.1.23. Az esetlegesen a Vízitelepen tárolt vontákra felmászni, azokat az üzemeletető 

engedélye nélkül elmozdítani szigorúan tilos.  

2.1.24.   

2.2. Bérlés  

2.2.1. A vendégek a Vízitelep használatára az Üzemeltetővel megkötött szerződés 

(ÁSZF) feltételeinek megtartásával, valamint a fentebb leírt, a Vízitelep 

általános rendje pontjainak betartása mellett jogosultak. Így a megegyezés 

szerinti időpontokban igénybe vehetik a számukra kijelölt helyiségeket 

(zuhanyzó és / vagy öltöző), sporteszközöket, felszereléseket.  

2.2.2. Minden vendég csak a számára kijelölt helyiségeket, sporteszközöket, 

felszereléseket használhatja.  

2.2.3. Vízi sporteszközt (kajak, kenu, sárkányhajó, SUP stb) és tartozékaikat (lapátok, 

mentőmellény, vízálló zsák, vízálló hordó stb) kölcsönözni csak 

Felelősségvállalási nyilatkozat és Átadás-átvételi elismervény kitöltésével, és a 

bérleti díj megfizetésével lehet.  

2.3. Egyéb tevékenységek  

2.2.4 Rendezvény csak az Üzemeltető engedélyével tartható, a rendezvényt szervező 

teljes körű felelősségvállalása esetén.  

2.2.5 A rendezvényt szervező csak az Üzemeltetővel megkötött szerződés 

(megállapodás) feltételeinek megtartásával, valamint a fentebb leírt, a Vízitelep 

általános rendje pontjainak betartása mellett jogosult a rendezvényt megtartani.  

2.2.6 A Tokaji Vízitúra Központ által szervezett eseményeken, túrákon való 

részvétellel, a telephelyre történő belépéssel a résztvevő kifejezetten elfogadja az 

Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat 

(https://tokajiviziturakozpont.hu/), ezzel együtt azt, hogy róla kép és/vagy 

hangfelvétel készül, amelyet a BJMOKK Nonprofit Kft. marketing célokra 

felhasználhat.  

  

3. AZ EGYES HELYISÉGEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

3.1. Öltözők, zuhanyzók  

3.1.1. Az öltözőben hagyott tárgyakért a Vízitelep üzemeltetője felelősséget nem 

vállal!  
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3.1.2. A kiterített ruhák, edzésfelszerelések, a padokon hagyott holmik, a takarítást 

nem akadályozhatják.  

3.1.3. Mindenki köteles az öltözők, a zuhanyzók és a WC-k tisztaságára ügyelni, a 

zuhanyozás befejeztével a csapokat elzárni, a padlóra kifolyt vizet feltörölni, 

távozáskor a villanyt lekapcsolni.  

3.1.4. Az észlelt meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell az edzőknek, vagy a 

telephely dolgozójának. Az ennek elmulasztásából származó többletköltség, kár 

a használó(ka)t terheli.  

3.1.5. Az öltözőkben higiéniai okokból még edzőtábor idején sem szabad életvitel 

szerűen tartózkodni, így különösen aludni, és ott privát hűtőt, élelmiszert tárolni. 

Ezen pontot megszegőkre többletköltségek háríthatók, illetve kizárhatók a 

Vízitelep létesítményeinek használatából.  

3.2. Büfé  

3.2.1. A büfét nyitvatartási időben lehet használni.   

3.2.2. A használó köteles a helyiség felszereléseit rendeltetésszerűen használni, állagát 

megóvni; a helyiség és az eszközök tisztaságára vigyázni, a használat 

befejeztével a csapokat elzárni, távozáskor a villanyt lekapcsolni.  

3.3. Hajótárolók  

3.3.1. A Vízitelepen saját tulajdonú sporteszközöket tárolni csak az Üzemeltető 

engedélyével szabad, amennyiben van szabad tároló hely.  

3.3.2. Magántulajdonban lévő lapátok, hajók tárolása esetén a tulajdonos kötelessége a 

sporteszközön feltüntetni, hogy az magántulajdon, valamint annak „őrzését”, 

lezárását, szabályszerű elhelyezését biztosítani.  

3.3.3. A Vízitelep biztosítása korlátozottan terjed ki az ott elhelyezett eszközökre! A 

szabályszerűen elhelyezett sporteszközökben az Üzemeltető magatartása miatt 

keletkezett, bizonyított kárt az Üzemeltető, a Vízitelepre vonatkozó biztosítási 

szerződésben meghatározott események miatt keletkezett, bizonyított kárt az 

Üzemeltető megtéríti olyan mértékben, ahogyan arra az adott kifizetett 

biztosítási kárösszeg lehetőséget nyújt.  

3.4. Szabadtéri (sport)eszközök, kerti bútorok  

3.4.1. A szabadtéri sporteszközöket csak az ott végezhető gyakorlatok ismeretében, az 

Általános Szerződési Feltételekben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak 

a, valamint balesetvédelmi előírások betartásával szabad használni.  

3.4.2. A gyakorlatok végzése közben az eszközt használók kötelesek egymást segíteni, 

egymás testi épségére vigyázni.  

3.4.3. Edzés közben zene lejátszó eszköz, vagy rádió használata megfelelő (másokat 

nem zavaró) hangerővel engedélyezett.  

3.4.4. Az edzés befejezésével mindenki köteles maga után rendet hagyni, az általános 

tisztaság, rend megtartására ügyelni.   

3.4.5. A kerti bútorokat, beleértve a raklap bútorokat és a tűzrakó helyeket is mindenki 

köteles rendeltetésszerűen használni.   

3.4.6. A tűzrakó helyek, grillek használata után a használónak meg kell győződnie 

arról, hogy a tüzet eloltotta és a lehetőségekhez mérten a tűzrakó helyet, grillt 

rendben, tisztán hagyta maga után.  

3.5. Sátorozóhely használata  

3.5.1. A sátorozóhelyeket március 15. – október 31. között lehet használni.   
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3.5.2. A sátorozóhelyet 14:00-18:00 között lehet elfoglalni. Az ettől későbbi érkezést 

(előzetes foglalás esetén) jelezni kell.   

3.5.3. A sátorozóhelyet (a sátrat elbontva, a területet feltakarítva) legkésőbb 10:00-ig 

kell elhagyni.   

3.5.4. Az Üzemeltető a szállásdíj 50%-át jogosult érkezéskor elkérni.   

3.5.5. A vendég(ek) számára kötelező a bejelentkezés az érkezéskor, személyesen.   

3.5.6. A hulladékot lehetőség szerint kérjük szelektíven (tisztán, laposra taposva) 

gyűjteni.   

3.5.7. A komposztálható hulladékot, ételmaradékot a komposztba, vagy a kihelyezett 

edénybe kell elhelyezni.   

3.5.8. A sátorozóhely használatára vonatkozó részletes szabályokat lásd külön 

szabályzatban.   

3.5.9. A hűtőszekrénybe csak névvel és lejárati idővel ellátott élelmiszert lehet tárolni.  

  

  

  

Köszönjük az együttműködést, kellemes 

pihenést kívánunk!  

  

  

BJMOKK Nonprofit Kft.  


