
Konditerem használati szabályok 

Földes Ferenc Kollégium 

 

Tisztelt Lakók, a BCE Földes Ferenc Kollégium edzőterme egy zártkörűen működő klub, ezért kérjük 

Önöket, hogy a következő rendszabályokat, a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása 

érdekében tartsák be. A szolgáltatások igénybevétele a Szabályzat egyidejűleg történő elfogadását is 

jelenti. 

  

1.      Többletszolgáltatási költségek befizetése, nyilvántartás: 

 

1.1.         Az edzőterem sportszolgáltatásait igénybe vevő lakókról (a továbbiakban: használók) 

arcképes nyilvántartás készül. 

1.2.         A használó a bérlet átvételével elfogadja az edzőterem Szabályzatában foglaltakat és 

tudomásul veszi, hogy annak betartását a kollégium munkatársai ellenőrzik. 

1.3.         A kollégium a lakó adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen 

mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. 

1.4.  Az edzőterem használata védettségi igazolványhoz kötött.  

1.5.  Az edzőterem használati díjának kiegyenlítése Neptun rendszeren keresztül történik. 

1.6. Az edzőtermet csak az arra illetékes BCE Földes Ferenc Kollégium lakói vehetik igénybe.  

1.7. Az edzőterem kártyás beléptetéssel működik, valamint az arcképes igazolvány felmutatása az 

ellenőrzést végző kollégiumi munkatárs vagy portaszolgálatot ellátó személy részére kötelező. 

1.8.  Szabálytalan használat, 3. félnek történő átadás esetén a használó használati joga 

felfüggeszthető. 

2.      Az edzőterem egész területén TILOS: 

2.1.         a dohányzás és alkohol fogyasztása! 

2.2.         ittas vagy drog hatása alatt álló személynek a helyiségben tartózkodni! 

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

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

tevékenység! 

2.5.         bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, 

fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele! 

2.6.         a kollégium engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, 

megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott 

szerencsejáték vagy termékek értékesítése! 

3.       Speciális szabályok: 



  

3.1.         Az edzőterem területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek 

megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni! 

3.2.         Az edzőterem teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!  

3.3.         Az edzőterembe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital! 

3.4.         A használók kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem 

tesznek eleget, nem vehetik igénybe az edzőterem szolgáltatásait.  

3.5.  A balesetek elkerülése miatt, a konditeremben egyidejűleg minimum 2 fő használónak kell 

tartózkodnia. 

  

4.      Általános szabályok: 

  

4.1.         Az edzőterem területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása, a rend 

és tisztaság megtartása kötelező. 

4.2.         Az kollégium területén dolgozó személyzetnek jogukban áll felhívni a használók 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 hátra hagyni. 

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 kollégiumnak haladéktalanul jelenteni köteles a 

foldeskoli@uni-corvinus.hu email címen. 

4.7.       Az edzőterem szolgáltatásait 18 éven aluli lakó csak és kizárólag szülői engedéllyel veheti 

igénybe. 

4.8. Az edzőterem reggel 6 és este 11 óra között áll rendelkezésre.  

4.9. Az edzőtermet reggel 6 órakor az portaszolgálat kulccsal nyitja, majd este 11 órakor zárja, 

addig a termet el kell hagyni.  

4.10.  Heti 1 alkalommal szerdán 10:00-11:00 között takarítás miatt a terem nem használható. 

4.11.       Az edzőterem nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra 

való tekintettel a termet időben elhagyni. 

4.12.       A sportszolgáltatások díját a minden tanulmányi félév kezdetekor előre kell megfizetni. 

4.13.    E Szabályzatot a kollégium vezetősége saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg 

kiegészítheti. 
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5.      Felelősség vállalás 

 

5.1. A Budapesti Corvinus Egyetem nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi 

értékekben keletkezett károkért amennyiben azok jelen Szabályzat, továbbá a kollégiumi 

Házirend be nem tartásából, illetve az igénybevevők  felelőtlen magatartásából erednek! 

5.2.  A Budapesti Corvinus Egyetem nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, 

eszközökért! 

5.3.    A talált tárgyakat minden használó az ügyeletet teljesítő portaszolgálatnál köteles 

dokumentálás mellett leadni! 

5.4.    A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi 

igénybe! 

 

6.      Rendkívüli esemény  

6.1.    Az edzőterem területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtása a portán 

lehetséges. Minden baleset esetén baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni a portaszolgálat és az 

ügyeletes senior segítő jelenlétében. Az edzőterem területén bekövetkező bármilyen rendkívüli 

eseményt az elsődlegesen észlelő használó a portán köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli 

eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: 

Mentők (baleset esetén):104 

Tűzoltóság (tűz esetén): 105 

Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107 

Általános segélyhívó (bármely esetben):112 

7.    Szabálytalan viselkedés esetén: 

Szabálytalanság (jelen szabályzat szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési 

szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség 

esetén az portaszolgálat és/vagy az ügyeletes senior segítő és/vagy a kollégium alkalmazottja jogosult 

a lakót távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. A kollégium 

képviselői intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosultak a rendőrség, illetőleg más 

hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A 

kiutasított szabálytalankodó vendég a kollégiummal szemben semmilyen követeléssel nem élhet. 

 

A BCE Földes Ferenc Kollégium edzőtermének működési szabályzatát a Campus Igazgató 2021.09.09-

én jóváhagyta, az a jóváhagyását követően szeptember 13.-án lép hatályba. Az edzőterem működési 

szabályzatát a BCE Földes Ferenc Kollégium honlapján közzéteszi, hiteles példányát a BCE Földes 

Ferenc Kollégium Dorm Managere tartja nyilván. 

 

Budapest, 2021. szeptember 13. 


